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Förord

Detta examensarbete i matematik p̊a kandidatniv̊a, Chevalley-Warnings sats om nollställemängder
i projektiva rum över ändliga kroppar, har skrivits under handledning av Rolf Källström, pro-
fessor vid Högskolan i Gävle. Han har bidragit med vägledning under studien, givit pedagogiska
svar p̊a fr̊agor som uppkommit och delat med sig av mycket värdefull respons vid slutförandet
av texten. Härmed riktas därför ett stort tack till Rolf Källström för detta.



Sammanfattning

I detta arbete studeras de affina och projektiva rummen över ändliga kroppar för att vidare
analysera polynom och nollställemängderna till dessa, över just ändliga kroppar. Djupg̊aende
kommer vi bland annat undersöka vilka ändliga kroppar som finns, studera polynom över dessa,
definiera vektorrum och konstruera det projektiva rummet. Chevalley-Warnings sats kommer
vara ett huvudresultat och bevisas grundligt. Vi kommer även fördjupa v̊ar studie n̊agot genom
att studera projektiv geometri över ändliga kroppar.

De ändliga kropparnas egenskaper, konstruering av projektiva rum, homogenisering av poly-
nom och beviset till Chevalley-Warnings sats kommer vara nyckelresultat. Vi illustrerar resultaten
genom att studera nollställemängderna till n̊agra enklare polynom.
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Symbolförteckning

v vektor

ā representant för ekvivalensklass

[a] a:s ekvivalensklass

p polynom

p̂ polynomfunktion

|S| antalet element i mängden för en godtycklig mängd S

(n) ideal

< n >= C, n genererar cykliska gruppen C

* är en godtycklig binär operation

· vanlig multiplikation

Hf är mängden av alla nollställen till ett polynom f , där Hf = {a ∈ An
F|f(a) = 0}



1 Ändliga kroppar

1.1 Introduktion

Vi p̊abörjar v̊ar studie genom att se p̊a de oändliga mängderna. En familjär s̊adan är den in-
neh̊allande de reella talen R, som best̊ar av alla tal vi känner till fr̊an barnsben. Vi vet att
alla element i R kan placeras p̊a en kontinuerlig linje, den s̊a kallade reella linjen, som inte är
begränsad åt n̊agot h̊all. Linjen fortsätter allts̊a mot b̊ade∞ och −∞ och är verkligen en oändlig
mängd, ty den inneh̊aller ett oändligt antal element. Utrustar vi denna mängd med tv̊a binära
operationer, vanligtvis addition och multiplikation, bildar de reella talen en oändlig kropp, i vilken
vi kan utföra beräkningar med talen i mängden.

Vi kan ocks̊a konstruera delkroppar som även de är oändliga. Till exempel har vi de rationella
talen Q som är en delmängd av R och som utrustad med R:s binära operationer bildar en
delkropp av R. Här har vi att Q = {a/b : a, b ∈ R och b 6= 0} och att alla element c ∈ Z är
heltal. Det är enkelt att visa att även dessa kroppar verkligen har ett oändligt antal element,
trots att de är delkroppar och inneh̊aller färre element än R.

Med lite ytterligare fördjupning i matematiken hittar vi den oändliga kroppen C som best̊ar
av alla de komplexa talen och som är utrustad med tv̊a binära operationer. Här har vi att
C = {a + ib : a, b ∈ R och i är den imaginära enheten}. Vi kan se de komplexa talen som en
utvidgning av de reella talen, där varje element i kroppen kan ses som en punkt i det komplexa
talplanet. Om imaginärdelen i ett komplext tal är noll, återst̊ar endast den reella delen och vi
kan se p̊a de reella talen som en delkropp av de komplexa, därför gäller det att R ⊆ C. Här kan
vi d̊a tydligt se att även de komplexa talen m̊aste vara oändligt m̊anga.

Notera att de oändliga kropparna är ytterst otympliga att utföra beräkningar med. Vi skul-
le därför vilja skala ner antalet tal vi räknar med, s̊a att de blir ändligt m̊anga, vilket gör
beräkningarna mycket mer hanterbara. Av denna anledning vill vi konstruera de ändliga krop-
parna, vars uppbyggnad är n̊agot mer komplex än de oändliga. Dessa ändliga konstruktioner är
de vi ska studera närmare här. Och precis som det finns oändliga grupper, kroppar och vektor-
rum, begrepp vi senare kommer att fördjupa oss i, finns det ändliga motsvarigheter till dessa.
Analys och algebra fungerar med restriktioner analogt över dessa ändliga konstruktioner som
över de oändliga, men med ett ändligt antal element istället för oändligt m̊anga. I vektorrum
över ändliga kroppar kommer det endast finnas ett ändligt antal vektorer (med förutsättning
att vektorrummet har ändlig dimension), i vissa enklare fall s̊a f̊a att vi kan räkna dem p̊a ena
handen, vilket vi tidigare nämnt, är enklare att jobba med.

Vi kommer härnäst börja med att introducera n̊agra grundläggande begrepp för att därefter
djupdyka bland de ändliga kropparna och dess egenskaper, som inledning p̊a v̊ar studie.

1.2 Kroppar

I detta avsnitt kommer vi först introducera n̊agra viktiga grundläggande begrepp, som grupp,
abelsk grupp och ring för att avslutningsvis komma fram till den viktiga konstruktion som lägger
grund för v̊ar studie av projektiva rum, nämligen begreppet kropp. [7].

Definition 1.2.1. En grupp < G, ∗ > är en mängd G försedd med en binär operation ∗ s̊a att:

1. ∗ är associativ. För alla a, b, c ∈ G har vi att (a ∗ b) ∗ c = a ∗ (b ∗ c).

2. Det finns ett identitetselement e i G s̊a att för alla x ∈ G s̊a e ∗ x = x

3. Varje x ∈ G har en invers x′ ∈ G s̊a att x′ ∗ x = e
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Exempel 1.2.2. Vi kan enkelt se att < R,+ >, dvs mängden R utrustad med den binära ope-
rationen addition, är en grupp. Första kriteriet som m̊aste uppfyllas enligt definitionen är att
operationen ska vara associativ. Detta kan vi enkelt verifiera d̊a vi vet att i R under addition har
parenteserna ingen effekt. Andra kriteriet uppfylls genom att sätta e=0, ty 0 + x = x . Punkt 3
gäller eftersom alla reella tal har ett motsvarande negativt tal och vi vet att addition mellan ett
tal x och dess negativa invers är noll, dvs x = 1, x′ = −1⇒ x+ x′ = 0.

Genom att definiera grupperna ger det oss möjlighet att arbeta med element i en mängd med
avseende p̊a den binära operation vi definierat p̊a gruppen, till exempel addition som i ovan ex-
empel. Det är värt att notera att de vanliga räkneoperationern, t.ex. addition och multiplikation,
inte enbart är alla binära operationer som finns, utan de vanligaste, tillsammans med subtraktion
och division. Vi betecknar därför ofta den binära operationen med just ∗ för att poängtera att
det kan gälla vilken operation som helst som är binär, dvs en funktion p̊a en mängd S som g̊ar
fr̊an S × S till S.

Det finns flera olika typer och egenskaper hos grupper som vi härnäst ska se närmare p̊a, d̊a
de är väsentliga i studien framöver, bl.a. resultatet fr̊an Lagranges sats. Därefter g̊ar vi vidare
till definitionen av ringar och tillslut kroppar. [7]

Definition 1.2.3. En cyklisk grupp C är en grupp som genereras av enbart ett element. Vi
har allts̊a ett element c som generar alla andra element p̊a s̊a sätt att alla andra element är en
potens av c. Vi skriver C =< c >.

Exempel 1.2.4. L̊at C vara en cyklisk grupp och c det genererande elementet. Vi kan enkelt se
att < Z+,+ >=< 1 > är en oändlig cyklisk grupp d̊a det gäller att alla tal i Z+ är en upprepad
addition med generatorn. T.ex. s̊a har vi att 1 + 1 + 1 + 1 = 4.

En grupp kallas abelsk om den binära operationen är kommutativ, dvs a∗b = b∗a. Denna typ
av grupp utgör konstruktionen för ringar, vars ena egenskap är just att de är kommutativa. Vi kan
enkelt verifiera att gruppen < R,+ > är abelsk, d̊a alla kriteriena för gruppen är kommutativa,
bl.a. 0 + x = x+ 0 = x.

Ordningen av en mängd betecknas med absolutbelopp, detsamma gäller för Ordningen av en
grupp G där |G| är antalet element i gruppen. Ordningen n för ett element g i gruppen G är det
minsta positiva heltal n s̊a att gn = e, där e är identitetselementet i gruppen. Om inget s̊adant
n finns, säger vi att ordningen är oändlig.

Exempel 1.2.5. Som vi redan nämnt är < R,+ > en oändlig grupp och vi definierar ordningen
av en oändlig grupp till att vara just oändligheten, | < R,+ > | = ∞. Om vi arbetar med en
ändlig grupp kommer ordningen anta ett värde a ∈ Z, där 0 < a <∞.

Definition 1.2.6. Om en delmängd H av en grupp < G, ∗ > är sluten under den binära
operationen ∗, dvs a ∗ b ∈ H om a, b ∈ H, och om H är en grupp i sig, med samma binära
operation som G, d̊a gäller det att H är en delgrupp av G och vi skriver H ≤ G eller H < G om
H 6= G.

Vi ska nu presentera och bevisa en sats inom gruppteorin för att öka v̊ar först̊aelse gällande
sambandet mellan grupper och delgrupper.

Sats 1.2.7. En delmängd H av gruppen G är en delgrupp om och endast om:

1. H är sluten under den binära operationen G är utrustad med

2. Identitetselementet e i G är identitetselementet i H

3. För alla a ∈ H gäller det att a′ ∈ H där a′ är invers till a
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Bevis. [7] Om H ≤ G, d̊a följer villkor 1-3 naturligt. Antag att H är en delmängd av G och att
1-3 gäller. För att H ska vara en grupp m̊aste de tre kriterierna för en grupp (Definition 1.2.1)
vara uppfyllda, dvs det ska finnas ett identitetselement Sats 1.2.7 (f̊as av 2), alla element ska ha
en invers (f̊as av 3) och operationen ska vara associativ, vilket vi har kvar att visa. 1 ger oss att
för alla a, b, c ∈ H s̊a gäller a ∗ (b ∗ c) = (a ∗ b) ∗ c ∈ H ty H är sluten under operationen och vi
kan se likheten som en ekvation i G där associativa lagen gäller. Därmed är H ≤ G.

Definition 1.2.8. Antag att H är en delgrupp av G och ta ett element a ∈ H. Den vänstra
sidoklassen till H som inneh̊aller a är delmängden av G s̊a att aH = {ah|h ∈ H}. Den högra
sidoklassen betecknas Ha = {ha|h ∈ H}.

Exempel 1.2.9. L̊at < Z,+ >= G vara en grupp och < 2Z,+ >= H en delgrupp av denna (med
beteckningen 2Z menar vi alla multiplar av 2). Den vänstra sidoklassen av H som inneh̊aller a är
aH = {a+h|h ∈ H}. L̊at a = 0, d̊a följer att aH = H. Tag nu a = 1. Vi har d̊a aH = 1+h, där h
är en multipel av 2, dvs 1H = {...,−3,−1, 1, 3, 5, ...}. Om vi l̊ater a = 2 f̊ar vi vänstra sidoklassen
2H = {...,−2, 0, 2, 4, 8, ...}. Vi ser allts̊a att för alla tal a ∈ 2Z s̊a gäller det att aH = H. S̊a
hur många vänstra sidoklasser har 2Z? Jo a kan vara 0 och 1, dvs 2 stycken. Vi kan t.ex. se att
delgruppen < 5Z,+ > har 5 st vänstra sidoklasser d̊a a kan anta värdena 0, 1, 2, 3, 4.

D̊a Z är abelsk är de vänstra och högra sidoklasserna lika, vilket ger oss att antalet vänstra
sidoklasser är lika m̊anga som antalet högra. Följande sats ger oss bevis p̊a detta och ytterligare
ett intressant resultat, nämligen att antalet element i sidoklasser är lika med antalet element i
gruppen.

Sats 1.2.10. L̊at H ≤ G och g ∈ G. D̊a gäller |gH| = |H| = |Hg|.

Bevis. [7] L̊at f : H → gH för alla h ∈ H s̊a att f(h) = gh.
Tag element a, b ∈ H och antag att f(a) = f(b). Vi f̊ar d̊a fr̊an definitionen av f att ga = gb.

Multiplikation med g:s invers fr̊an vänster ger oss i sin tur att a = b. f är allts̊a injektiv och d̊a
denna funktion g̊ar fr̊an en mängd till sig själv är den surjektiv. Vi f̊ar allts̊a att f är bijektiv och
d̊a gäller |gH| = |H|. Att |H| = |Hg| visas analogt och därefter följer att |gH| = |H| = |Hg|.

Sats 1.2.11 (Lagranges sats). L̊at H vara en delgrupp av en ändlig grupp G. D̊a delar ordningen
av H ordningen av G.

Bevis. [7] Antag att |H| = n och |G| = m. Fr̊an Sats 1.2.10 vet vi att varje sidoklass av H ocks̊a
har ordning n. L̊at k vara antalet uppdelningar vid partition av G till vänstra sidoklasser. Vi har
d̊a att m = nk och n delar verkligen ordningen av m.

Definition 1.2.12. En ring (R,+, ∗) är en mängd R som är utrustad med tv̊a binära operationer,
addition och multiplikation s̊a att följande är uppfyllt:

• < R,+ > är en abelsk grupp.

• Multiplikationen är associativ.

• För alla a, b, c ∈ R gäller högra och vänstra distributiva lagen, dvs a(b+ c) = ab+ ac och
(b+ c)a = ba+ ca.

Exempel 1.2.13. N̊agra välkända oändliga ringar är (R,+, ·), (Z,+, ·) och (Q,+, ·). Med hjälp
av ringarna kan vi konstruera kropparna, som är en algebraisk struktur som innehar egenska-
per liknande de reella rummen vi är vana vid. Multiplikationen i en kropp är kommutativ och
multiplikativa identitetselementet betecknar vi med 1.
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Definition 1.2.14. En kropp F är en kommutativ ring, där alla element har en multiplikativ
invers förutom det additiva identitetselementet.

Exempel 1.2.15. Vi kan enkelt p̊avisa att R och Q är oändliga kroppar under vanlig multiplikation
och addition ty de är alla kommutativa ringar och alla element har en multiplikativ invers förutom
det additiva identiteselementet, som är 0 för alla kroppar ovan, vilket självklart inte har en
multiplikativ invers d̊a 0 · a 6= 1 för n̊agot a.

1.3 Ändliga primkroppen

S̊a, vilka är d̊a de ändliga kropparna och hur konstruerar vi dem? Den multiplikativa inversen är
väsentlig för konstruktionen av ändliga kroppar och vi ska därför definiera n̊agra viktiga begrepp
som kongruensräkning och ekvivalensklasser där egenskapen återfinns. Avslutningsvis i detta
avsnitt kommer vi p̊avisa existensens av den enklaste typ av kropp, nämligen primkroppen. Vi
börjar med att presentera en viktig sats. [7]

Sats 1.3.1 (Divisionsalgoritmen). Till tv̊a positiva heltal a och b där b 6= 0 finns tv̊a entydigt
bestämda heltal k och r s̊adana att a = bk + r där 0 6 r < b

Här kallas k principalkvoten, ocks̊a kallad heltalskvoten, och r principalrest.
Om r = 0 kan vi enkelt se att a delar b, ty a = bk , dvs a/b = k, där k är ett godtyckligt

heltal. Gäller det att r 6= 0 innebär det allts̊a att a inte delar b. Resten som d̊a bildas vid division,
r, är här ett intressant tal med egenskaper som vi ska studera närmare.

För att först̊a nästa definition behöver vi först introducera begreppet relation [16]. En relation
∼ p̊a mängden S är en delmängd R av kartesiska produkten, dvs R ⊆ S × S.

Definition 1.3.2. En ekvivalensrelation (S,∼) är en mängd S tillsammans med en relation ∼
som uppfyller följande:

• a ∼ a, dvs relationen är reflexiv

• a ∼ b⇔ b ∼ a, relationen är symmetrisk

• Om a ∼ b och b ∼ c s̊a gäller a ∼ c, relationen är transitiv.

En ekvivalensrelation partitionerar S i ekvivalensklasser, där alla tal i samma partitionering
är ekvivalenta. S/ ∼ bildar d̊a mängden av alla ekvivalensklasser.

Om vi tänker oss att vi tar alla tal som har samma rest vid division n, s̊a säger vi att dessa
tillhör samma restklass. a och b i definitionen nedan tillhör samma restklass och vi säger att a
är kongruent b modulo n (Definition 1.3.3) [13].

Definition 1.3.3. a ≡ b (mod n) om n delar a− b.

Exempel 1.3.4. Vi kan visualiera detta simpelt med en klocka, där vi tänker oss att klockslagen
1-24 är talen i mängden. Om vi st̊ar p̊a klockan 2, m̊aste vi g̊a 12 steg (12 timmar) för att
komma till klockan 14 (plats 2 p̊a klockan) igen. Dvs 2 ≡ 14 mod 12. Vi kontrollerar och ser att
differensen mellan a och b verkligen delar 12. Notera att varje restklass är en oändlig mängd, ty
det gäller att r ≡ r + nk (mod n), där k ∈ Z, och n kan anta ett oändligt antal m̊anga värden.

Kongruens modulo n är en ekvivalensrelation. Ekvivalensklasserna eller kongruensklasserna
bildas av resterna r som f̊as vid division vid n, dvs av alla tal som är ekvivalenta eller kongruenta.
Vi betecknar ekvivalensklassen med [r] där [r] = {r+kn, k och n är ett heltal}. Som vi noterade
i Exempel 1.3.4 s̊a inneh̊aller ekvivalensklasserna oändligt m̊anga element. Men notera att vi ofta
betecknar en specifik ekvivalensklass endast med representanten för ekvivalensklassen, r där det
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gäller att 0 6 r < n. Detta för att alla tal i klassen är kongruenta med representanten som kan
anges godtyckligt inom intervallet. Vi ser allts̊a ibland p̊a tal som ing̊ar i samma klass som lika
trots att de bara”är kongruenta. Vi skriver ocks̊a ibland r̄ när vi vill notera att det handlar om
ekvivalensklassens representant och inte ett enskilt tal. [4]

Vi vet fr̊an divisionsalgoritmen att 0 6 r < n, dvs 0 6 r 6 n − 1. Det finns allts̊a n st
ekvivalensklasser. Notera här att antalet ekvivalensklasser allts̊a är ändligt! L̊at oss nu se p̊a en
mängd Zn som vi l̊ater vara mängden av alla ekvivalensklasser modulo n. [4] Vi f̊ar d̊a:

Zn = {[0], [1], [2], ..., [n− 1]}

Om vi utrustar Zn med tv̊a binära operationer f̊ar vi en kommutativ ring, vilket vi bevisar nedan.

Bevis. Inledningsvis s̊a noterar vi att alla element x̄ är representant för sin ekvivalensklass [x]
och att x̄ + ȳ = x+ y. Vi visar först att < Zn,+ > är en abelsk grupp. + är associativ ty
(ā+ b̄) + c̄ = ā+ b̄+ c̄ = ā+ (b̄+ c̄).

För alla x̄ ∈ Zn s̊a gäller att 0̄ + x̄ = x̄, s̊a därför är 0̄ identitetselementet. Vi kan ocks̊a se att
alla x̄ ∈ Zn har en invers −x ∈ Zn ty x̄ + −x = x+ (−x) = x− x = 0̄. Därmed är < Zn,+ >
verkligen en grupp.

Det är enkelt att se att den är abelsk d̊a bl.a. ā+ b̄ = a+ b = b+ a = b̄+ ā. Analogt visas att
multiplikationen är associativ och att distributiva lagen gäller. Och därmed har vi att (Zn,+, ·)
är en kommutativ ring.

Minns definitionen av en kropp, en konstruktion utav en kommutativ ring, som vi precis visat
att (Zn,+, ·) är, där alla element förutom det additiva identitetselementet har en multiplikativ
invers. Genom följande exempel ska vi p̊avisa ett samband mellan definitionen för en restklass
och multiplikativa inverser och att detta kan användas för att uppfylla ovan nämnt fundamentala
villkor.

Exempel 1.3.5. L̊at a = 4 och n = 3, vi har d̊a att a − n = 1 dvs att a ≡ 1 mod 3. Notera nu
att a · 1 = 4 ≡ 1 (mod 3). Definitionen för inverser modulo n följer analogt fr̊an definition 1.2.1
(Definition 1.2.1) och notera att vi här jobbar med multiplikativa inverser. Vi ser ovan att 4:ans
invers blir 1 modulo 3 men om vi hade utfört operationen modulo 4 t.ex., skulle 1 inte vara en
invers.

L̊at oss nu ställa fr̊agan om det finns ett tal b′ s̊a att 2 ·b′ ≡ 1 (mod 2), dvs om 2 har en invers
modulo 2? Vi kan se att 2 · b′ ≡ 0 6≡ 1 (mod 2) och därmed finns det inget s̊adant b’. Allts̊a: vissa
restklasser har inverser och andra inte. För att veta när det finns multiplikativa inverser modulo
ett tal vänder vi oss till följande sats och bevis.

Sats 1.3.6. L̊at a ∈ Zn och a 6= 0. D̊a har a en multiplikativ invers om och endast om a och n
är relativt prima, dvs (a, n) = 1

Bevis. [7] För att först̊a beviset behöver vi först konstratera att följande gäller: om vi har tv̊a tal
a och b där (a, b) = d d̊a gäller det att ax+ yb = d för konstanter x och y (Lemma av Bezout).

Antag att det finns en multiplikativ invers a′. D̊a följer att a · a′ ≡ 1 (mod n) ⇒ a · a′ − 1 =
nk ⇒ a · a′ + nk1 = 1⇒ (a, n) = 1, för k = −k1 där k är en godtycklig konstant.

Antag att a och n är relativt prima. Vi har d̊a att (a, n) = 1⇒ ab+ nc = 1⇒ ab ≡ 1 (mod
n), där b och c är godtyckliga konstanter.

Vi ska nu presentera en sats som ger oss delvis svar p̊a vilka ändliga kroppar som finns.

Sats 1.3.7. Zn är en kropp om och endast om n är ett primtal.
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Bevis. Antag att n är ett primtal och att 0 < x < n för x ∈ Z. D̊a n är ett primtal, dvs bara
har 1 och n som delare, s̊a m̊aste x och n vara relativt prima. Sats 1.3.6 ger oss d̊a att alla x har
en invers. Eftersom vi har valt x godtyckligt i mängden {1, 2, ..., n− 1} s̊a m̊aste detta gälla för
alla x. Detta är kravet för en kropp och därmed s̊a har vi visat att Zn är en kropp.

Om n inte är ett primtal, s̊a är n ett sammansatt tal, och ej relativt prima x, s̊a de har n̊agon
gemensam delare större än 1, dvs n = b ·x för heltal b, x < n. Vi har d̊a att 0̄ = b̄x̄, x kan ej vara
inverterbart och därmed kan inte Zn vara en kropp om n inte är ett primtal.

Vi har hittills konstruerat alla ändliga kroppar med p element, dvs primkropparna. Här ing̊ar
bl.a. den enklaste kroppen, den med tv̊a element som vi sett i tidigare exempel. Om |F| = p, där
p är ett primtal, s̊a gäller att F ∼= Zp, dvs det finns bara en kropp med p element.

Det kommer visa sig att det finns kroppar med q element, där q är en primtalspotens. Men
för att kunna konstruera denna typ av kroppar m̊aste vi först studera primkropparna närmare
och hur de egentligen är uppbyggda. Härnäst introducera vi n̊agra nya begrepp, bl.a. karak-
teristik, ideal, maximalt ideal och kvotring [7] för att komma fram till den konstruktion som
utgör grunden för alla typer av kroppar. Kom ih̊ag att alla element i en kropp förutom additiva
identitetselementet har en multiplikativ invers när kommande definitioner presenteras.

Inledningsvis ser vi p̊a begreppet karakteristik [16, 2], som är ett tal vi använder för att
beteckna kroppen F:s storlek och därefter kommer vi p̊avisa att maximala ideal är väsentliga för
konstruktionen av ändliga kroppar. [7]

Karakteristiken för en primkropp är det tal som är lika med antal g̊anger man behöver addera
identitetselementet för att summan ska bli noll. L̊at oss se p̊a Zp. Här är p kongruent med 0, ty de
har samma rest modulo p. Vi f̊ar allts̊a vid addition av identitetselementet att 1+1+...+1 = p = 0,
dvs adderar vi identitetselementet p g̊anger s̊a f̊ar vi summan 0. Karakteristiken för Zp är p och
vi betecknar detta Char(Zp) = p.

S̊a vad händer när vi har en ändlig kropp Fq, som vi antytt existerar och där q är en prim-
talspotens, eller en oändlig kropp? Jo som vi senare kommer visa s̊a är primkroppen Zp en
delmängd av Fq om ps = q för n̊agot s och detta ger oss att karakteristisken för Fq ocks̊a är p.

Har vi en oändlig kropp, t.ex. Q s̊a finns här ingen summa av identitetselementet som blir
noll, summan kommer bara att öka mot oändligheten. Därför säger man att karakteristiken för en
oändlig kropp med denna egenskap är 0. Vi motiverar härnäst ovan p̊ast̊aenden. Notera att det
även finns oändliga kroppar med karakteristik > 0 , t.ex. Fp(t), kvotkroppen till polynomringen
över kroppen Fp, men i detta arbete, när vi pratar om oändliga kroppar s̊a menar vi de med
karakteristik 0.

L̊at φ : Z → F vara homomorfismen som avbildar element n ∈ Z p̊a element n · 1 ∈ F.
Kärnan av φ , Ker(φ), definieras här som alla de element som avbildas p̊a identitetselmentet och
är en delgrupp av Z ty φ är en homomorfi [7]. Ker(φ) är d̊a en cyklisk grupp s̊a Ker(φ) = mZ =
{km|k ∈ Z} = (m), dvs ett ideal (Definition 1.3.9).

Im(φ) är en delgrupp av F som saknar nolldelare s̊a Im(φ) ett ändligt integritetsomr̊ade och
därmed ocks̊a en primkropp Zp för n̊agot primtal p (fr̊an homomorfisatsen för grupphomomorfier
[7]). S̊a om F = Fq, s̊a är Im(φ) en kvotring av Z och därmed isomorf med Z/(p) för n̊agot
primtal p. Vi f̊ar allts̊a att Ker(φ) = pZ = (p), s̊a karakteristiken är p för b̊ade Zp and Fq.
Därmed s̊a har varje kropp Fq, där q är en primtalspotens, med karakteristik p en delprimkropp
med karakteristik p.

I en kropp m̊aste additiva inversen ing̊a och därmed m̊aste de negativa talen ing̊a i en oändlig
kropp (som genereras av identitetselementet 1). D̊a den multiplikativa inversen m̊aste finnas, s̊a
m̊aste även alla rationella tal finnas. Vi har allts̊a att antingen s̊a har en godtycklig kropp Q
eller en primkropp som delkropp. Vi sammanfattar resultatet i följande sats.

Sats 1.3.8. En godtycklig kropp F m̊aste ha karakteristiken 0 eller p där p är ett primtal.
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Vidare ska vi se p̊a begreppen ideal och maximala ideal, som är en byggsten i konstruktionen
för ändliga kroppar.

Definition 1.3.9. Ett ideal är en delmängd I av en ring R som bildar en additiv grupp och
som innehar egenskapen att för alla a ∈ R och i ∈ I s̊a gäller att a · i ⊆ I och i · a ⊆ I

Exempel 1.3.10. Vi har allts̊a att alla element i ett ideal är en multipel av det genererade ele-
mentet. L̊at till exempel (6) vara ett ideal, genererat av 6. Det innebär att alla element som ing̊ar
i idealet är en multipel av 6. Dvs för alla k gäller att (6) = {6k}.

Definition 1.3.11. Ett maximalt ideal I av ringen R är ett ideal s̊a att om det finns ett ideal
L ⊃ I , där L 6= I och I 6= R, s̊a är L = R.

Exempel 1.3.12. L̊at oss undersöka om (6) i Z är ett maximalt ideal. Antag att detta gäller. D̊a
ska det allts̊a inte finnas ett ideal I, där I 6= Z, s̊a att I ⊃ (6). Men vi kan se att detta inte är sant
d̊a (3) = {3j} för alla j och 6k = (3 · 2)k = 3(2k) = 3j för n̊agot j, dvs idealet genererat av 6 är
en delmängd till idealet genererat av talet 3. Vi kan tydligt se detta när vi räknar upp n̊agra tal
i respektive ideal (6) = {6, 12, 18, ...} och (3) = {3, 6, 9, 12, 15, 18, ...}. Dvs det finns ett ideal som
har (6) som delmängd, därmed finns ett ideal större än (6) och är (6) inte ett maximalt ideal.

Vilka ideal i ringen Z är d̊a de maximala? Vi kan observerar fr̊an ovan exempel att alla tal
som är sammansatta av tv̊a olika primtal bör vara en delmängd av ett större ideal, dvs inte vara
ett maximalt ideal. Noterar att en primtalspotens ocks̊a kan faktoriseras. Vi formulerar nedan
sats och visar att det verkligen gäller.

Sats 1.3.13. L̊at I vara ett ideal i Z och p vara det genererande elementet. I = (p) är ett
maximalt ideal om och endast om p är ett primtal.

Bevis. Antag att p är ett primtal. Vi har d̊a att p ej kan faktoriseras och därmed kan inte p vara
en delmängd av ett ideal som inte är hela ringen.

Vi antar nu att det finns ett maximalt ideal av en ring Z vars genererande element är ett
sammansatt tal. L̊at därför p = a · b, där (a) och (b) är godtyckliga ideal som ej genererar hela
Z.

D̊a a 6= b har vi att pk = (a · b)k = a(bk) = b(ak), dvs (p) är en delmängd av antingen (a)
eller (b).

Om a = b s̊a har vi att p = a2. pk = (a2)k = a(ak), dvs (p) är en delmängd av (a).
Därmed m̊aste (a) eller (b) generera hela ringen, d̊a (p) ska vara ett maximalt ideal. Men

detta blir en motsägelse, vilket bevisar satsen.

Vi ska nu g̊a vidare genom att konstruera kvotringarna som är nödvändiga för konstruktionen
av de ändliga kropparna.

Definition 1.3.14. En kvotring R/I, där R är en ring och I är ett ideal, är en ring av mängden av
ekvivalensklasser där r̄1 = r̄2 ∈ R/I, för r̄1, r̄2 ∈ I, om och endast om r1− r2 ∈ I. Operationerna
i ringen definieras p̊a följande vis för a, b ∈ R/I:

1. ā · b̄ = ab

2. ā+ b̄ = a+ b

Följande sats ger oss att en kvotring är en kropp om idealet man kvotar ut med är ett
maximalt ideal. Innan vi bevisar följande sats noterar vi att äkta ideal är dem ideal I där I 6= R.

Sats 1.3.15. Om R är en kommutativ ring med identitetselement d̊a är I ett maximalt ideal om
och endast om R/I är en kropp.
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Bevis. [8] L̊at I vara ett maximalt ideal. Antag att R/I inte är en kropp. D̊a finns det ett nollskilt
element ā ∈ R/I som inte är inverterbart. Vi studerar idealet I + Ra = {i + ra|r, i ∈ I} ⊆ R.
I ⊆ I+Ra d̊a a 6∈ I ty a är nollskilt i R/I. Men I är ett maximalt ideal, s̊a vi f̊ar att I+Ra = R.
Det följer att ra + i = 1 för n̊agot r ∈ R och i ∈ I, vilket ger oss att ra = 1. Men d̊a är ā
inverterbart! R/I är allts̊a en kropp.

En ring är en kropp om och endast om (0) är det enda idealet s̊a att (0) 6= R, dvs det enda
äkta idealet. Antag nu att R/I är en kropp, d̊a har vi inga andra äkta ideal än (0). Mellan ideal
M , där I ⊆M ⊆ R, och ideal N ⊆ R/I finns en 1-1 korrespondens. Detta ger att det inte finns
n̊agra äkta ideal som har I som delmängd, dvs I m̊aste vara maximalt.

L̊at nu Z vara v̊ar ring och (p) vara v̊art ideal, där p är ett primtal, d̊a är Z/(p) en kropp!
Vi kan därför skriva Fp = Zp = Z/(p).

Vi har nu konstruerat primkropparna fr̊an grunden och med hjälp av detta kan vi omforma
konstruktionen s̊a att den gäller för maximala ideal i andra ringar än Z.

1.4 Konstruktionen av ändliga kroppar

Om vi antar att de ändliga kropparna av q element konstrueras p̊a samma sätt som Fp s̊a
behöver vi ett begrepp som motsvarar att I är ett maximalt ideal. Vi kommer i detta avsnitt se
ett samband mellan definitionen för irreducibla polynom och definitionen för primtal och därefter
visa att det finns andra maximala ideal som vi kan använda i v̊ar konstruktion av Fq.

Inledningsvis, ska vi se p̊a polynom över ändliga kroppar, polynom vars koefficienter tillhör
en ändlig kropp [7], och därefter p̊a nödvändiga definitioner. Notera att bl.a. R uppfyller kraven
för en kropp och att när vi pratar om polynom s̊a menar vi ofta just det, polynom över R. När
vi uttrycker oss med polynom över ändliga kroppar s̊a har dessa polynom koefficienter fr̊an en
ändlig kropp, mer precist en primkropp. Polynom kan ha b̊ade en variabel och n stycken, där n
är ett godtyckligt heltal. Vi kommer presentera följande definitioner med avseende p̊a polynom
i en variabel, men definitionerna för polynom av flera variabler följer helt analogt.

Ett polynom är en följd av element i kroppen och bestäms därför av koefficienterna i den
ändliga kroppen. En polynomring, betecknad F[x], är mängden av alla polynom med koefficienter
i F. Polynomringen är en delring med addition och multiplikation som sker termvis. S̊a l̊ater vi ett
polynom, skrivet p̊a formen g = a0+a1x+a2x

2+ ...+anx
n, där a0, ..., an ∈ Fp, vara ett element i

polynomringen Fp[x] kan vi allts̊a utföra beräknar med dem. Addition och multiplikation fungerar
som vanligt men sker modulo p. Graden hos ett polynom ges av den term med högst potens och
anges grad(g). Ett monom är en av termerna i polynomet [7]. Härnäst ska vi se p̊a n̊agra exempel.

Exempel 1.4.1. L̊at f(x) ∈ F2[x] och grad(f(x)) = 2. Definiera f(x) = a0 +a1x, där a0, a1 ∈ F2.
F2 är den ändliga kroppen med 2 element, 0 och 1, s̊a a0, a1 kan anta värderna 0 eller 1.

Vi tar en av kvadreringsreglerna som exempel, för att se hur man räknar med polynom över
en ändlig kropp.

Exempel 1.4.2. L̊at p(x) vara ett polynom i F2[x], där p(x) = x + 1. Om p(x) hade varit ett
polynom i en oändlig kropp s̊a hade vi fr̊an kvadreringsregeln f̊att att p(x)2 = (x + 1)2 =
x2 + 2x+ 1. Men när vi räknar i en ändlig kropp F2, sker detta hela tiden modulo 2 s̊a vi f̊ar att
p(x)2 = (x+ 1)2 = x2 + 2x+ 1 = x2 + 1.

Definitionen av ett ideal med avseende p̊a polynom är analog fr̊an den vi tidigare tagit upp.
Dvs för alla p(x) ∈ Fp[x] har vi att p(x) · k ⊆ I, för k ∈ I. Notera här att det gäller för polynom
i hela polynomringen och k endast fr̊an idealet. Även definitionen för ett maximalt ideal följer
analogt. Men när är ett ideal med avseende p̊a polynom i ringen maximalt? Vi vet fr̊an Sats 1.3.13
att ett ideal M i Z är maximalt om M generas av ett primtal. Vi ska nu definiera irreducibla
polynom som kan ses som en motsvarighet till primtalen.
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Definition 1.4.3. Ett irreducibelt polynom är ett icke konstant polynom p(x) ∈ F[x] som ej
kan faktoriseras i tv̊a eller flera icke konstanta polynom. Är ett polynom inte irreducibelt, är det
reducibelt, och kan allts̊a faktoriseras p̊a detta sätt.

Exempel 1.4.4. L̊at f(x) = x2 + 1 ∈ F[x]. Om f(x) = x2 + 1 ∈ R[x] s̊a är f(x) irreducibelt d̊a vi
inte kan faktorisera polynomet i reella faktorer. Om däremot f(x) = x2+1 = (x−i)(x+i) ∈ C[x],
s̊a är f(x) reducibelt över kroppen av komplexa tal, ty vi kan faktorisera polynomet.

Om f(x) ∈ F2[x] s̊a är x2 + 1 = (x + 1)(x + 1) (se Exempel 1.4.2) och därmed är f(x)
reducibelt även i denna polynomring.

L̊at nu istället p(x) = x2 − 1 ∈ F[x], där F är en godtycklig kropp. p(x) = x2 − 1 =
(x+ 1)(x− 1) ∈ F[x] gäller för alla F s̊a p(x) är därmed reducibelt i alla kroppar. Minns att om
vi utför beräkningarna i F2[x] s̊a gäller att x2 + 1 = x2 − 1. Allts̊a är polynomet p(x) = x2 − 1
verkligen reducibelt i F2[x], ty x2 + 1 är reducibelt.

Vi ser p̊a p(x) ∈ F3[x]. Vi har d̊a fr̊an faktorsatsen att p m̊aste vara reducibelt om det finns
nollställen. Vi ser vad som händer för de olika elementen i den ändliga kroppen F3. p̂(0) = −1 = 2,
p̂(1) = 0 och p̂(2) = 0. Vi har tv̊a nollställen s̊a p(x) = (x− 2)(x− 1) = x2 − 3x+ 2 ≡ x2 − 1. Vi
f̊ar allts̊a att p(x) är reducibelt ocks̊a i F3[x].

Den viktiga slutsats vi vill poängtera är allts̊a att vilka polynom som är irreducibla beror p̊a
vilken polynomring man studerar [4].

Om ett polynom är irreducibelt s̊a m̊aste ett av polynomen i faktoriseringen vara inverterbart
och de element som är inverterbara är konstanterna i den ändliga kroppen vi arbetar i. Följande
sats ger oss att om vi har ett irreducibelt polynom, genererar detta ett maximalt ideal.

Sats 1.4.5. (p(x)) är ett maximalt ideal av F[x] om och endast om p(x) är ett irreducibelt
polynom.

Minns konstruktionen av den ändliga kroppen Fp = Zp = Z/(p), där p är ett primtal.
Följande sats följer d̊a naturligt.

Sats 1.4.6. Fp[x]/(p(x)) är en kropp om och endast om polynomet p(x) är irreducibelt över Fp.

Bevis. [4] Fp[x]/(p(x)) är en kropp om det är en kommutativ ring där alla element har en multi-
plikativ invers förutom [0]. Att ekvivalensklasserna bildar en ring med kommutativ multiplikation
är enkelt att visa s̊a vi koncentrerar oss p̊a att bevisa att alla element förutom 0 har en multi-
plikativ invers. Vi börjar med ett motsägelsebevis och visar sedan att om p(x) är irreducibelt är
detta ett tillräckligt villkor för att alla element förutom [0] har en multiplikativ invers

Antag att p(x) är ett reducibelt polynom. Vi kan d̊a uttrycka p(x) som en produkt av tv̊a
polynom r(x) och s(x), med lägre grad än p(x), p(x) = r(x)s(x). Vi har d̊a att [r(x)] 6= [0] och
[s(x)] 6= [0] men att [r(x)] · [s(x)] = [0]. Detta innebär att ringen inte inneh̊aller n̊agra nolldelare
och kan därför inte vara en kropp.

Antag nu att p(x) är irreduciblelt. Det finns d̊a tre polynom y(x), z(x) och w(x) vi kan
applicera Euklides algoritm p̊a s̊a att y(x) · z(x) + w(x) · p(x) = [1]. Detta ger oss därefter att
y(x) · z(x) = [1] och därmed har alla element en invers.

Att verifiera om ett polynom är irreducibelt kan dock vara besvärligt. Ett polynom som kan
faktoriseras i ett engradspolynom t.ex. har ett nollställe om faktorn har formen (x−a) när x = a.
Notera att om vi har ett andragradspolynom som är reducibelt s̊a har detta polynom nollställen
eftersom det d̊a kan skrivas som en produkt av tv̊a polynom av grad 1. S̊a vi kan enkelt verifiera
att ett polynom av grad mindre eller lika med 3 är irreducibelt om det inte har n̊agra nollställen.
Men det räcker inte för andra polynom enbart att konstatera att det saknar nollställen, d̊a ett
polynom kan vara en produkt av tv̊a eller flera irreducibla polynom med grad ≤ 2. T.ex. om
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vi har ett polynom av grad fyra s̊a finns möjligheten att de tv̊a andragradspolynom som utgör
produkterna b̊ada är irreducibla. D̊a är polynomet av grad fyra reducibelt trots att det inte har
n̊agra nollställen.

Vi har nu konstruerat ytterligare en typ av kropp som vi betecknar Fq = Fp[x]/(p(x)), där
Fp ⊆ Fq. Fr̊an nedan sats f̊ar vi svar p̊a hur m̊anga element en s̊adan kropp har och tar därefter
upp exempel för fördjupad först̊aelse. I nästa kapitel om vektorrum tar vi åter igen upp satsen
och p̊avisar den med avseende p̊a vektorrum.

Sats 1.4.7. L̊at Fq vara en ändlig kropp. D̊a är ordningen av kroppen q = ps där p är ett primtal
och s en godtycklig exponent. Om Fq = Fp[x]/(p(x)), s̊a gäller det att graden av p(x) är s.

Exempel 1.4.8. L̊at oss se p̊a F4, kroppen med fyra element. För att konstruera kroppen behöver
vi hitta ett en delkropp med karakteristik 2 (22 = 4) och ett irreducibelt polynom av grad 2.
D̊a p = 2, har vi att F4 = F2[x]/(p(x)) där p(x) är ett irreducibelt polynom. Det är enkelt
att verifiera att p(x) = x2 + x + 1 är ett irreducibelt polynomet av grad 2. Vi l̊ater därför

F4 = F2[x]
(x2+x+1) . Detta är en kropp med 4 element.

Ett godtyckligt element i en ändlig kropp Fq, där q = ps, skrivs p̊a formen a01̄ + a1x̄ +
... + as−1x̄

s−1 för (a0, a1, ..., as−1) ∈ Fp. Därmed skrivs ett godtyckligt element i F4 p̊a formen
a01̄+a1x̄, där a0, a1 ∈ F2. Elementen i F4 är allts̊a {0, 1, x, x+ 1}. L̊at α = x̄ och β = x+ 1 vara

element i F2[x]
(x2+x+1) = F4. Vi räknar ut vad α2, β2 och β+β antar för värden i kroppen och fyller

därefter i tabell 1 och 2 nedan, minns att vi räknar modulo 2 och att x2 + x+ 1 = α2 + β ≡ 0.
α2 = α2 + α + 1 − (α + 1) = α2 + β − β = −β. β2 = α2 + 2α + 1 = α2 + 1 = −β + 1 = −α.
β + β = 2α+ 2 = 0.

+ 0 1 α β
0 0 1 α β
1 1 0 β α
α α β 0 1
β β α 1 0

Tabell 1: Additionstabell i F4

× 0 1 α β
0 0 0 0 0
1 0 1 α β
α 0 α β 1
β 0 β 1 α

Tabell 2: Multiplikationstabell i F4

Notera att alla polynom kan reduceras med hjälp av idealet till grad av högst 1, s̊a xn =
c11 + c2x.

Ett viktigt resultat är att det inte finns flera olika ändliga kroppar med samma antal element.
L̊at Fq = Zp[x]/(p(x)), där grad p = s och antalet element i kroppen är q = ps. Vi har en

avbildning fr̊an Fp → Fq =
Fp[x]
(p(x)) , där β 7→ [β] för β ∈ Fp ⊆ Fq, dvs ett element i Fp skickas p̊a

motsvarande ekvivalensklass. Det finns allts̊a bara en enda kropp med q element upp till isomorfi

[4]. Vi har allts̊a |F| = p⇒ F ∼= Fp[x]
(p(x)) .
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1.5 Fermats lilla sats

En intressant egenskap hos de ändliga kropparna är att deras multiplikativa grupp är cyklisk,
som nedan sats konstaterar [4]. Denna egenskap ligger till grund för Fermats lilla sats om ändliga
kroppar. Vi ska nu formulera och bevisa Fermat lilla sats, som senare är väsentlig för v̊art
huvudresultat, nämligen beviset av Chevalley-Warnings sats.

L̊at F∗ = F\{0}, d̊a är detta den multiplikativa gruppen till kroppen F, det är ju bara nollan
som inte har en multiplikativ invers.

Sats 1.5.1. Om F är en ändlig kropp s̊a är dess multiplikativa grupp cyklisk.

Det finns m̊anga bevis för Fermats lilla sats men vi väljer här ett gruppteoretiskt bevis för
att först̊a att satsen gäller för ändliga kroppar, d̊a den multplikativa gruppen till en ändlig kropp
är cyklisk.[14, 15]

Sats 1.5.2. (Fermats lilla sats) L̊at a ∈ Z och p vara ett primtal. D̊a har vi att ap ≡ a (mod p).

Bevis. [14, 15] Tag ett primtal p och ett godtyckligt tal a s̊a att 1 ≤ a ≤ p − 1. Vi vet d̊a att
(a, p) = 1. Man kan visa att dessa a, bildar en grupp under multiplikation modulo p. L̊at denna
grupp vara < G, · > där G = {a, a2, ..., ap−1} och · är multiplikation modulo p. Ty alla a är
relativt prima p m̊aste alla a ∈ G generera en delgrupp H av G. Denna grupp är ändlig och
cyklisk med ordning som delar p − 1. Ta nu ett tal b ∈ H och l̊at k vara ordningen för b (dvs
det tal s̊a att bk = 1). Lagrangs sats ger oss att k delar p− 1 s̊a vi kan allts̊a skriva p− 1 = kn
där n är ett godtyckligt heltal. Man f̊ar d̊a att: ap−1 ≡ akn ≡ (ak)n ≡ 1n ≡ 1 (mod p). Genom
multiplikation a med b̊ada sidor f̊ar vi ap ≡ a (mod p).

Vi noterar att ap−1 ≡ 1 (mod p), där a 6≡ 0 (mod p), är ekvivalent med Fermats lilla sats och
är ett viktigt resultat i följande diskussioner och bevis.

2 Affina rum och Projektiva rum

I detta avsnitt ska vi använda ändliga kroppar för att konstruera ändliga vektorrum, affina rum
och projektiva rum. Inledningsvis ser vi p̊a vektorrummen och tar upp n̊agra viktiga begrepp
ang̊aende dessa. Därefter tar vi upp de koncept vi behöver för att konstruera det projektiva
rummet i n dimensioner, som kommer visa sig best̊a av alla räta linjer genom origo i An+1 [10].

2.1 Vektorrum och Affina rum

Definition 2.1.1. Ett vektorrum över en kropp F best̊ar av en abelsk additiv grupp V till-
sammans med skalär multiplikation, av alla element i gruppen med alla skalärer i kroppen fr̊an
vänster, s̊a att för alla a, b ∈ F och x,y ∈ V , s̊a är följande uppfyllt:

1. ax ∈ V

2. a(bx) = (ab)x

3. (a+ b)x = (ax) + (bx)

4. a(x + y) = (ax) + (ay)

5. 1x = x

Ett element v ∈ V kallas vektor och element a ∈ F skalär.
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Exempel 2.1.2. Vi har t.ex. att Rn är ett vektorrum över kroppen R. Adderar du vektorer
eller utför multiplikation med en vektor och en skalär fr̊an kroppen R s̊a kommer summan och
produkten fortfarande vara i Rn. Dimensionen för detta vektorrum är n.

Definition 2.1.3. En linjärkombination är en summa av en mängd vektorer {vn}, där varje
term multiplicerats med en skalär.

Definition 2.1.4. En bas till ett vektorrum V är en mängd {vi}i=1 som uppfyller följande:

1. {vi} är linjärt oberoende, ingen av vektorerna vi kan uttryckas som en linjär kombination
av de övriga.

2. {vi} spänner upp V, dvs alla element v ∈ V kan uttryckas som en linjär kombination av
vektorerna vi.

Dimensionen för V , dim(V ), är antalet element i en bas för vektorrummet (alla baser in-
neh̊aller lika m̊anga element). S̊a u ∈ V , där dim(V ) = n, kan skrivas som u = a1v1 + a2v2 +
...+ anvn, där a1, a2, ..., an är skalärer.

Exempel 2.1.5. L̊at {1,x} vara en bas i vektorrummet V över en godtycklig kropp. Här har vi
att dim(V ) = 2, ty antalet element i basen är lika med dimensionen. Vi kan d̊a uttrycka alla
element i u ∈ V som u = a11 + a2x, där a1, a2 är skalärer i kroppen. Notera att om kroppen
vi definierar vektorrummet över är ändligt kommer vektorrummet i sig vara ändligt om även
dimensionen för vektorrumet är ändlig. Härefter kommer vi anta att dimensionen är ändlig för
ett lättare resonemang.

Antalet element i ett vektorrum V över en ändlig kropp Fq är kardinaliteten, |V |, för vektor-
rummet och uppfyller likheten |V | = qn = psn för dimFq (V ) = n och |Fq| = ps (se Sats 1.4.7).
Dvs antalet element i ett vektorrum är lika med antalet element i den ändliga kroppen upphöjt
i dimensionen för vektorrummet. I följande exempel verifierar vi detta.

Exempel 2.1.6. L̊at V vara ett vektorrum över kroppen F2. Vi har d̊a för a1, a2 ∈ F2 att
a1, a2 ∈ {0, 1}. Bestäm |V |. L̊at V vara utrustad med samma bas som i Exempel 2.1.5, vi har
d̊a att dimF2(V ) = 2. Om vi räknar upp alla element i vektorrummet, v = a11 + a2x, f̊ar vi att
V = {0,1,x,1+x}. Allts̊a är |V | = 4. D̊a n = 2 och s = 1 s̊a gäller att |V | = pns = 22 = 4.

Om vi l̊ater U vara ett vektorrum med dimension 3 över kroppen F9, s̊a har vi att n = 3,
p = 3 och s = 2. Därmed är |U | = 36. Antalet element i detta vektorrum är allts̊a 729, och är
ett mycket litet antal element om vi jämför med ”värdet” p̊a oändligheten.

Resultatet fr̊an Exempel 2.1.6 ger oss en inblick i hur vi skulle kunna härleda Sats 1.4.7, som
vi i följande exempel ser p̊a [2].

Exempel 2.1.7. L̊at oss se p̊a en helt godtycklig kropp K, som antingen är oändlig eller ändlig.
Minns fr̊an Sats 1.3.8 att om Char(K) = 0 s̊a m̊aste Q ⊆ K och K är d̊a en oändlig kropp med
oändligt antal element. Om Char(K) = p, där p är ett primtal, s̊a kommer Fp ⊆ K, och därmed
kommer K vara en utvidgning av Fp. Detta ger oss att alla kroppar med karakteristik p är ett
vektorrum över kroppen Fp! Antag att |K| <∞, d̊a gäller att dimK <∞ och karakteristiken är
ej noll. L̊at därför dim(K) = s. D̊a varje element i kroppen kan skrivas som en s-tuple av element
i Fp s̊a m̊aste antalet element i K vara ps!

Definition 2.1.8. L̊at F vara en kropp. Det affina n-rummet över F är An(F) = F×...×F = Fn.

Om An(F ) är ett affint rum i dimension n över en kropp med q element s̊a gäller det att
|An(Fq)| = |Fq|n = qn.
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2.2 Projektiva rum

Vi har nu tillräckligt med kunskap för att kunna konstruera de projektiva rummen. Inledningsvis
studerar vi det tv̊adimensionella affina rummet och ritar detta i planet, se Figur 2.1, för att
geometriskt först̊a konstruktionen.

Figur 2.1

L̊at oss fixera en koordinat x0 = 1. För detta x0-värde kommer vi d̊a f̊a en punkt p̊a linjen L1,
(1, x1). Vi tänker oss att vi ökar vinkeln mellan linjen och x0-axeln, s̊a att L1 blir L2. Skärningen
mellan L2 och linjen x0 = 1 kommer d̊a ge en annan punkt e. Genom att vinkla L1 p̊a detta sätt
s̊a kommer vi kunna n̊a alla linjer genom origo förutom en, ty vi kan aldrig n̊a x1-axeln eftersom
x0 = 1. Det enda sättet vi tänker oss att vi kan närma oss denna vertikala linje är om vi ”g̊ar
mot oändligheten”. Vi hade lika gärna kunnat välja att fixera x1 istället och f̊att x0-axeln som
”linjen i oändligheten”.

Av denna anledningen ser vi det som att det affina rummet har en begränsning eftersom
”oändligheten” som en punkt ej ing̊ar.

Vi tänker oss därför en konstruktion där denna ”punkt” ing̊ar, vilket för oss till definitionen av
det projektiva rummen [10]. Som vi precis nämnt, s̊a ing̊ar ej ”punkten i oändligheten” i det affina
rummen, och när vi definierar ett projektivt rum s̊a lägger vi till denna ”punkt” som ett faktiskt
element. Vi startar därför med att definiera P0 som linjen ”i oändligheten”, singeltonmängden
{∞}. Vi g̊ar vidare genom att se p̊a ett geometriskt exempel.

Exempel 2.2.1. Vi studerar återigen A2
F. Där tänker vi oss att vi st̊ar i origo, som åsk̊adare,

och ser ut över världen. Det projektiva rummet, P1
F , best̊ar av alla räta linjer genom origo som

sträcker sig ut i världen. Men för oss, som st̊ar i origo blir linjerna siktlinjer, och vi kommer se
dessa som punkter istället för linjer i det projektiva rummet. Man tänker sig att origo ej ing̊ar
i det projektiva rummet, d̊a vi st̊ar där som åsk̊adare. Vi ska nu studera och motivera dessa
p̊ast̊aenden närmare.

Notera att punkterna i Figur 2.1 är fixerade och varierar inte, därför l̊ater vi nu punkternas
koordinater istället betecknas med a för att notera detta. När vi senare använder x gäller fortfa-
rande detta. S̊a l̊at oss därför se p̊a tv̊a punkter p1 = (a0, a1) och p2 = (a′0, a

′
1), som vi l̊ater vara

tv̊a punkter p̊a linje L2. G̊a nu över till det projektiva rummet, minns att vi st̊ar i origo och ser
L2 som en siktlinje. D̊a kommer p1 och p2 se ut som samma punkt. Tv̊a punkter som ligger p̊a
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samma linje i affina rummet är d̊a homogena koordinater för punkten i detvprojektiva rummet
därför att de där ses som samma punkt.

Definition 2.2.2. L̊at p1 = (a0, a1) och p2 = (a′0, a
′
1) vara punkter p̊a en linje (se linjen L2 i

Figur 2.1) i projektiva rummet. Och l̊at p2 = (a′0, a
′
1) vara en annan punkt i rummet. Om p1 och

p2 ligger p̊a samma linje, är dessa homogena koordinater till punkten [(a0, a1)] = [(a′0, a
′
1)], ty

p1 = λp2, för alla λ 6= 0 och λ ∈ F. För att ange en viss linje i planet behöver man bara ange
ett par av homogena koordinater.

Är p1 = (1, x1) och p2 = (x′0, x
′
1) s̊a anger är dessa homogena koordinater och vi betecknar

linjen L1 = [(1, x1)] eller L1 = [(x′0, x
′
1)].

Notera att det finns en ekvivalensrelation mellan (a0, a1) och (a′0, a
′
1) om det verkligen gäller

att (a′0, a
′
1) = λ(a0, a1), för λ 6= 0 och λ ∈ F. Ty kriterie 1 i (Definition 1.3.2) är uppfyllt om

λ = 1, kriterie 2 om λ = 1/λ1 osv. (a0, a1) st̊ar d̊a för en representant för ekvivalensklassen och
[(a0, a1)] st̊ar för hela ekvivalensklassen.

L̊at oss se p̊a en mängd S = A2
F \ (0, 0). Utrusta denna mängd med ekvivalensrelationen

mellan de homogena koordinaterna. Vi f̊ar d̊a att S/ ∼ är mängden av alla ekvivalensklasser,
dvs alla möjliga [(a0, a1)] och bildar mängden av alla linjer genom origo, som vi betecknar P1

F.
Origo kan allts̊a inte vara med pga hur ekvivalensrelationen definierats.

Vi skulle p̊a n̊agot sätt vilja inkludera A1 i P1 och gör detta genom att skapa en inklusion
dem emellan, dvs vi behöver hitta en funktion φ : A1 → P1. L̊at oss återigen fixera x0 = 1.
D̊a f̊ar vi att x avbildas p̊a [(1, x)]. Detta ger oss att φ(A1) ⊆ P1 men vi skriver A1 ⊆ P1.
Funktionen är injektiv eftersom för alla [(1, x)] = [(1, x′)] gäller det att (1, x) = λ(1, x′) och om
λ = 1 f̊ar vi att x = x′.

L̊at oss nu se p̊a snittet mellan affina rummet i en dimension och projektiva rummet i en
dimension. Vi har P1

F \A1
F = {[(x0, x1)]|x0 = 0} = {[(0, x1)]} = {”∞”}, dvs singletonmängden,

s̊a P1
F = A1

F ∪{∞}, därför ser vi det som att vi lägger till ”punkten i oändligheten” i projektiva
rummet, som vi p̊astod innan.

Vi ska nu studera hur fallet n = 3 ser ut. Vi börjar med att notera att A3
F = F×F×F och att

dimFA3
F = 3, vi har allts̊a att |A3

F| = |F|3. L̊at (A3
F)∗ = A3

F − {(0, 0, 0)} . Som i föreg̊aende fall
noterar vi att P2

F = A3
F/ ∼, dvs mängden av alla räta linjer genom origo i A3

F, med förutsättning
att vi använder samma ekvivalensrelation.

Om vi nu vill inkludera A2
F i P2

F s̊a behöver vi hitta en funktion ϕ : A2
F → P2

F. Vi kan se att
ϕ är injektiv om vi l̊ater (x1, x2) 7→ [(1, x1, x2)] och l̊ater ∼ vara ovan definierade relation. Vi f̊ar
d̊a att A2

F ⊆ P2
F.

Vi studerar återigen snittet mellan dessa rum och f̊ar följande: P2
F \A2

F = {[(x0, x1, x2)]|x0 =
0} = {[(0, x1, x2)]}, som vi ser som ”planet i oändligheten”. Notera att {[(0, x1, x2)]} = P1

F när
(0, x1, x2) 6= (0, 0, 0)! Vi f̊ar allts̊a följande resultat: P2

F = A2
F ∪ P1

F = A2
F ∪ A1

F ∪ {∞}. Mer
allmänt gäller:

För alla n och ändliga kroppar F gäller:

Pn
F = An

F ∪Pn−1
F = An

F ∪An−1
F ∪Pn−2

F = An
F ∪An−1

F ∪ ... ∪A1
F ∪ {∞}. (2.1)

Exempel 2.2.3. Vi har allts̊a att P5
F = A5

F ∪P4
F = A5

F ∪A4
F ∪A3

F ∪A2
F ∪A1

F ∪ {∞}.
Exempel 2.2.4. L̊at oss nu undersöka hur m̊anga element ett projektivt rum har. Notera att
P0 endast inneh̊aller en punkt (en linje). Om vi l̊ater projektiva rummet vara över en oändlig
kropp s̊a kommer naturligt projektiva rummet inneh̊alla oändligt antal element men l̊at oss se
p̊a vad som händer om vi l̊ater kroppen vara ändlig. Vi tar P2

F2
som exempel. Vi vet fr̊an ovan

att P2
F2

= A2
F2
∪ A1

F2
∪ {∞}. Vi vet ocks̊a att |A1

F2
| = 21 = 2. Vi f̊ar därför att |P2

F2
| =

|F2
2 ∪ F1

2 ∪ {∞}| = 4 + 2 + 1 = 7. Detta projektiva rum över ändliga primkroppen med 2
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element inneh̊aller 7 punkter! Vilket först̊as är ett spännande resultat d̊a det visar att det finns
ett projektivt rum med s̊a f̊a element.

2.3 Fanoplanet

Vi ska nu fördjupa oss n̊agot i den projektiva geometrin [19] och de projektiva planen, bl.a.
Fanoplanet [9].

Rent generellt ser man projektiv geometri som förh̊allandet mellan ett objekt och projektionen
av detta objekt p̊a en yta (som ofta åsk̊adliggörs med skuggan av objektet).

Om vi tar som exempel projektionen av ett klot p̊a en plan yta, s̊a kommer denna projektion
generera en cirkel p̊a ytan.

Följande axiom gäller för objekt i projektiva geometrier:

1. Varje linje inneh̊aller minst 3 punkter.

2. 2 stycken punkter ligger p̊a en unik linje.

3. Antag att punkterna A och D är olika fr̊an B och C. Om linjerna AB och CD skär varandra,
s̊a skär ocks̊a AC och BD varandra.

I den projektiva geometrin förblir punkter, linjer och plan normalt sin egen projektion, annat
blir det med bl.a. vinklar och 3-dimensionella objekt.

Tv̊a godtyckliga projektiva linjer i ett plan skär alltid varandra i exakt en punkt. Vi är vana
vid att tv̊a parallella linjer i planet aldrig skär varandra, men i det projektiva planet gör dem
det, i punkten oändligheten.

Ett projektivt plan är allts̊a en yta best̊aende av punkterna i det slutna planet och linjen i
oändligheten. Här kan vi se en likhet med projektiva rummet och sambanden mellan dem.

Vi ska nu se lite närmare p̊a projektiva planet:

Definition 2.3.1. Projektiva planet best̊ar av linjer, punkter och en relation, som har följande
egenskaper:

1. Givet tv̊a godtyckliga punkter, finns det en linje som är incident med dem b̊ada.

2. Givet tv̊a godtyckliga linjer, finns de en punkt incident med de b̊ada.

3. Det finns fyra punkter s̊a att ingen linje är incident med fler än tv̊a av dem.

Vi ska nu se p̊a ett par välkända satser som gäller just i projektiva geometrier.

Sats 2.3.2 (Desargues sats). L̊at ABC och abc vara tv̊a godtyckliga trianglar och Aa, Bb och Cc
linjer. Om linjerna Aa, Bb och Cc skär varandra i en punkt, s̊a kommer de förlängda sidorna
AB och ab, BC och bc, AC och ac skära varandra s̊a att alla skärningspunker ligger p̊a en rät
linje.

Exempel 2.3.3. Detta gäller allts̊a ocks̊a om linjerna skulle vara parallella, d̊a de skär varandra
i oändligheten.

För det affina rummet finns ett uttalande som p̊aminner om Desargues sats, men man behöver
d̊a ta upp en mängd med undantag, bl.a. d̊a parallella linjer ej skär varandra i affina rummet.

Sats 2.3.4 (Pappus sats). L̊at gäller A, B och C vara punkter p̊a en en godtycklig linje L1 och
a, b och c vara punkter p̊a en annan godtycklig linje L2. D̊a ligger skärningspunkterna x, y och
z mellan linjerna Ab och aB, Ac och aC respektive Bc och bC p̊a en rät linje.
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Vi ska nu se lite närmare p̊a Fanoplanet, som i själva verket är det projektiva rummet kon-
struerat över kroppen med 2 element, dvs det minsta projektiva rummet. Man betecknar planet
med PG(21, 22), där PG st̊ar för projektiv geometri och 21 betecknar geometriska dimensionen
(vi är ju i planet) och 22 ordningen.

Fanoplanet P2(F2) best̊ar av 7 punkter, se Exempel 2.2.4, där varje linje g̊ar igenom 3 punkter
och varje punkt är incident med 3 linjer. Följande figur visar hur man kan rita detta plan.

Fanoplanet är allts̊a det minsta projektiva planet som uppfyller de villkor som behövs för att
vara just ett projektivt plan. Vi har t.ex. att alla linjer i projektiva planet m̊aste skära en annan
linje i n̊agon punkt och detta uppfylls i denna figur. Att varje linje best̊ar av 3 punkter uppfylls
likas̊a. Notera att även cirklarna i bilden ses som linjer i projektiva planet.

2.4 Homogeniserade polynom

I detta avsnitt ska vi se närmare p̊a de polynom som är homogena, visa p̊a att man kan bilda
ett homogeniserat polynom fr̊an ett ickehomogent och p̊apeka att om vi har ett polynom i affina
rummet, s̊a f̊ar vi genom homogenisering, ett polynom i projektiva rummet.

Vi börjar med att notera att ett monoms sammanlagda grad är summan av graderna hos
variablerna i monomet. Om vi t.ex. har ett polynom g(x1, x2, x3) = x1x

2
2 + x1x3x2 s̊a är graden

hos första monomet 3, ty gradx1 = 1 och gradx2 = 2, och graden hos andra monomet 3, ty
gradx1 = 1, gradx3 = 1 och gradx2 = 2. Notera att graden för monomen är lika. Detta är ett
specialfall hos formen för vissa polynom och de kallas d̊a homogena. Vi definierar följande:

Definition 2.4.1. L̊at a vara ett element i kroppen och f vara ett polynom i n variabler. f är
homogent av grad d om och endast om f(ax1, ax2, ..., axn) = adf(x1, x2, ..., xn).

Fr̊an detta f̊ar vi att alla polynom f(x1, x2, . . . , xn) i n variabler är homogent om varje monom
i polynomet har samma grad.

Exempel 2.4.2. L̊at p(x1, x2) = x1 +x22 +x2 vara ett polynom. Vi kan se att det inte är homogent
ty monomen har olika grad. Vi ställer oss fr̊agan om det finns ett sätt att göra ett polynom
homogent, dvs homogenisera det. Notera att om vi skulle lägga till en variabel, här x3, och
multiplicera varje monom med xd3, där d är den grad som krävs för att varje monom ska uppn̊a
polynomets grad, dvs den högsta grad n̊agot monom har, s̊a kan vi se att polynomet vi f̊ar,
fh, blir homogent. Denna process kallas homogenisering och vi visualiserar den med följande
exempel.

Exempel 2.4.3. L̊at återigen p(x1, x2) = x1 + x22 + x2 vara det polynom vi studerar. Notera att
grad p(x1, x2) = 2, s̊a vi vill multiplicera alla monom med en nytillkommen variabel x3, s̊a att
varje monoms grad blir 2. P̊a detta sätt homogeniserar vi p och f̊ar följande homogena polynom
p(x1, x2, x3) = x1x

1
3 + x22x

0
3 + x2x

1
3 = x1x3 + x22 + x2.

När vi homogeniserar s̊a lägger vi allts̊a till en variabel, precis som vi gör när vi överg̊ar till
projektiva rummet.
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3 Nollställemängden

I detta avsnitt ska vi se p̊a nollställemängder till polynomfunktioner. Vi inleder med att fördjupa
oss i skillnaden mellan polynom och polynomfunktioner [10], samt visa p̊a samband mellan dessa.
Avslutningsvis studerar vi nollställemängderna närmare och undersöker de reducerade polyno-
men. Vi inleder med att se hur vi skriver med multiindex. L̊at f(a1, ..., an) ∈ F[a1, ..., an] vara
ett polynom över en ändlig kropp i n variabler. Vi kan d̊a skriva f(a1, ..., an) =

∑
cαa

α, där
α : {1, ..., n} → N och α(i) = αi för 1 ≤ i ≤ n och c : α → cα. Till exempel för n = 2 gäller att
α : {1, 2} → N där α1 = α(1) och α2 = α(2). För ett monom gäller xα = xα1

1 · ... · xαn
n .

3.1 Polynomfunktioner och nollställemängden

Vi har hittills varit intresserade av koeifficenterna i kroppen när vi pratat om polynom. Vi
bestämmer ju polynomet utifr̊an dessa och ser därför polynomet som ett element i polynomringen.
Men vi ska nu göra en skillnad mellan begreppen polynom f och polynomfunktioner som vi
betecknar f̂ . Polynomfunktionerna ser vi just som en funktion som avbildar element a p̊a f(a),
där a ∈ F, dvs en avbildning som g̊ar fr̊an Fn till F.

Vi har en evaluering σ där

σ : F[a1, ..., an]→ Fun(An+1) och f 7→ f̂

För funktionerna i Fun(An+1) gäller att An+1 → A1 = F där a = (a0, ..., an) 7→ f(a0, ..., an).

Därmed är Fun(An+1) surjektiv. Vi har allts̊a f̂ = σ(f) där a ∈ F avbildas p̊a f(a) =
∑
α cαa

α.

Definition 3.1.1. Nollställemängden Hf = {(a1, ..., an) ∈ Fn| f̂(a1, ..., an) = 0} till ett polynom

f är mängden av alla nollställen till den godtyckliga polynomfunktionen f̂ .

N̊agot som ofta är en intressant fr̊ageställning är hur m̊anga nollställen ett polynom har.
Antalet element i nollställemängden Hf , dvs |Hf |, betecknas med Nf . Vi inför ocks̊a en ny
beteckning för nollställemängden till ett homogent polynom. Som vi nyss nämnt finns det en
funktion fr̊an f till fh som avbildas genom homogensering (Definition 2.4.1). L̊at Hf ⊆ An och
fh vara ett homogent polynom och notera att Hfh ⊆ An+1. D̊a betecknas nollställemngden till
detta polynom H̄fh = {[(a1, ..., an)]| fh(a1, ..., an) = 0}, där ekvivalensklasserna är linjer.

H̄ är en väldefiniera mängd, dvs varje värde ges unikt, vilket vi vill p̊avisa härnäst. L̊at
f ∈ Fq[x1, ..., xn] där Hf = {a = (a1, ..., an) ∈ Fnq | f(a1, ..., an) = 0} ⊆ An

Fq
= Fnq . L̊at f vara

homogent av grad d, där λ ∈ Fq och λ 6= 0. D̊a vet vi att f(λx) = λdf(x) (Definition 2.4.1).
Minns att An

Fq
\ 0→ Pn−1

Fq
. P̊a grund av att polynomet är homogent m̊aste det gälla att för alla

[(x)] blir polynomfunktionen 0 och därmed är H̄f väldefinierat.
Om polynomfunktionen inte skulle vara homogen, s̊a skulle det innebära att definition 2.5.4

ej gäller, vilket är nödvändigt.
Ibland kan 2 olika polynom bilda samma polynomfunktion. Detta är en konsekvens av Fermats

lilla sats som vi visar genom exempel.

Exempel 3.1.2. L̊at f = xq1 + ... + xqn ∈ Fq[x1, ..., xn] där f̂ = 0. Antag att f 6= g för n̊agot
g ∈ Fq[x1, ..., xn]. L̊at xb, där b är ett heltal, vara ett godtyckligt monom i g. Ur Fermats sats

gäller d̊a att (xb)q = xb. S̊a om gq = f f̊ar vi fr̊an Fermats lilla sats att ĝ = f̂ . Tv̊a helt olika
polynom kan allts̊a ge samma polynomfunktion. Vi ser p̊a ett till exempel.

Exempel 3.1.3. L̊at p(a) = 1 − f(a)q−1 vara ett polynom med koefficienter i Fq och Hp(Fq)
vara nollställemängden. f(a)q−1 = 1 om a ∈ Hp och f(a)q−1 = 0 om a 6∈ Hp. Vi f̊ar därför att
p̂(a) = 0 om a ∈ Hp och p̂(a) = 1 om a 6∈ Hp, dvs p̂(a) antar värdena 0 och 1.
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L̊at nu h(a) = (1 − aq−11 ). . . (1 − aq−1n ) vara ett polynom fr̊an samma polynomring med
nollställemängden Hh(Fq). Även här gäller d̊a Fermats lilla sats som ger oss att aq−1i = 1 om

ai ∈ Hh(Fq) och aq−1i = 0 om ai 6∈ Hh(Fq). Detta ger oss att antingen är alla produkter i

polynomet ĥ 0 eller 1, vilket ger att polynomfunktionen antar värdena 0 eller 1. Vi fick allts̊a
fr̊an tv̊a helt olika polynom p(a) = 1− f(a)q−1 och h(a) = (1− aq−11 ). . . (1− aq−1n ) exakt samma
polynomfunktion.

Nollställemängden är en delmängd av det affina rummet, dvs för alla f(a1, . . . , an) ∈ F[a1, . . . , an]
s̊a gäller det att Hf (F) ⊆ An+1

F . L̊at An
F ⊆ Pn

F och f vara ett polynom i n variabler i det af-
fina rummet. Homogensiserar vi f s̊a vi bildar fh i n + 1 variabler i projektiva rummet, f̊ar vi
att Hfh(F) = H̄f ⊆ Pn

F, vilket är iden bakom homogensiering, som vi introducerade tidigare.
Fr̊an detta kan vi f̊a den intressanta slutsatsen att om en punkt tillhör nollställemängden av
ett ickehomogent polynom, s̊a ing̊ar en hel linje i nollställemängden av motsvarande homogena
polynom.

3.2 Reducerade polynom

Innan vi g̊ar vidare till denna studies huvudresultat s̊a ska vi bl.a. g̊a igenom ett lemma vi
behöver för beviset.

Enligt Fermats lilla sats har vi att om f(x) = xq−1 ∈ Fq[x] s̊a gäller det att

f(a) =

{
1, om a 6= 0,

0, om a = 0.

Att detta gäller är ett värdefullt resultat och vi skulle därför vilja utnyttja detta härnäst. Vi l̊ater
därför principalkvoten i divisionsalgoritmen vara just q − 1, vilket ger oss att n = k(q − 1) + r
där 0 ≤ r < q − 1.

Detta ger x̂n = ̂xk(q−1)+r = x̂r. Vi har här reducerat detta monom till grad mindre än
q− 1, vilket gäller för alla reducerade monom. D̊a det gäller för varje monom gäller det även för
godtyckliga polynom s̊a ett reducerat polynom är allts̊a ett polynom av grad mindre än q − 1 i
varje variabel.

Lemma 3.2.1. Varje polynom f(x1, ..., xn) ∈ Fq[x1, ..., xn] är ekvivalent med ett reducerat po-
lynom g. Dvs gradxi

g ≤ q − 1 gäller för varje xi.

Bevis. [10] L̊at oss först se p̊a scenariot med en variabel. Vi vet att xq = x. Tag ett heltal
m > 0 och ett tal l, som är det minsta positiva heltal s̊a att xm = xl. Antag att l < q. Om
detta inte gäller m̊aste det innebära att l = qs + r där 0 ≤ r < q och s 6= 0. D̊a gäller att
xl = (xq)sxr = xs+r.

Detta gäller för alla monom i polynomet av en variabel. L̊at xi11 · ... · xinn vara ett monom

i n variabler. Fr̊an fallet i en variabel f̊ar vi att xi11 · ... · xinn = xj11 · ... · xjnn , där jk > q för
k = 1, ..., n.

Ett annat viktigt resultat är att tv̊a reducerade polynom som har samma polynomfunktion,
även är samma polynom.

Sats 3.2.2. L̊at f(x1, ..., xn) ∈ Fq[x1, ..., xn] vara ett reducerat polynom, dvs gradxi
f < q för

alla 1 ≤ i ≤ n. Om f̂(x1, ..., xn) = 0, där f̂ ∈ An
Fq

, d̊a gäller att f(x1, ..., xn) = 0.

Bevis. [10] L̊at f vara ett polynom i Fq[x1, ..., xn], där gradxi
f < q för i = 1, ..., n och f̂ = 0. Vi

utför ett induktionsbevis över n.

18



L̊at n = 1: f(x1) är d̊a noll i alla punkter och har nollställen (xi − αj) för j = 1, ..., q (q
stycken rötter). Vi f̊ar d̊a att f(x1) = (x1 − α1)...(x1 − αq) · c, där c är en konstant. Eftersom
gradxi

f < q s̊a m̊aste c = 0 och därmed f̊ar vi att f = 0.
Induktionsaxiomet: Antag att satsen gäller för n− 1 variabler. Vi har d̊a för g(x1, ..., xn−1) ∈

Fq[x1, ..., xn−1], där gradxi
g < q för i = 1, ..., n− 1 och ĝ = 0 att satsen gäller och g = 0.

Vi vill nu bevisa att satsen gäller för n variabler. Skriv f p̊a följande sätt:

f(x1, ..., xn) =

q−1∑
i=0

gi(x1, ..., xn−1)xin. (3.1)

Tag a1, ..., an−1 ∈ Fq och l̊at

h(xn) = f(a1, ..., an−1, xn) =

q−1∑
i=0

gi(a1, ..., an−1)xin ∈ Fq[x]

Graden för h är d̊a mindre än q och ĥ(an) = 0, där an ∈ Fq. Fallet n = 1 ger oss att h = 0.
Notera att gi ∈ Fq[x1, ..., xn−1], där gradxi

gi < q och ĝi = 0.
Enligt induktionsantagandet följer d̊a att gi(a1, ..., an−1) = 0, för alla i = 0, ..., q − 1 och alla

koefficienter i (3.1) är noll. Allts̊a är f(x1, ..., xn) = 0.

4 Chevalley-Warnings sats

4.1 Chevalleys sats

Vi har nu kommit fram till det bevis som är ett av nyckelresultaten i v̊ar studie. Vi kommer först
att formulera satsen och därefter ta upp ett korollarium innan vi bevisar Chevalleys sats. I detta
avsnitt skriver vi F och syftar d̊a p̊a en godtycklig ändlig kropp.

Sats 4.1.1. Antag att f(x1, ..., xn) ∈ F[x1, ..., xn] är ett polynom i n variabler med ett nollställe
i origo. L̊at grad f(x1, ..., xn) = d. D̊a gäller, om n > d, att Nf ≥ 2.

Denna sats säger allts̊a att om ett polynom har ett nollställe i origo, s̊a kommer det fin-
nas minst ett nollställe till utöver detta om antalet variabler är mer än graden för polynomet.
Slutsatsen kanske inte är fullt s̊a intressant i sig själv, men applicerar vi den p̊a det projektiva
rummet, f̊ar vi ett resultat som kan ses som mer värdefullt.

Korollarium 4.1.2. Antag att h(y0, ..., yn) ∈ F[y0, ..., yn] är ett homogent polynom i n + 1
variabler. L̊at gradh(y0, ..., yn) = d. D̊a gäller att om n+ 1 > d s̊a är Hf icketom .

Bevis. [10] D̊a h är homogent gäller det klart att (0, 0, ..., 0) är ett nollställe. Chevalleys sats ger
d̊a att det finns ett till nollställe d̊a n+ 1 > d. L̊at detta nollställe vara (a0, a1, ..., an). D̊a gäller
det att (a0, a1, ..., an) 6= 0 och vi har att (a0, a1, ..., an) ∈ Hf . Det följer naturligt att Hf d̊a är
icketomt.

Denna omformulering av Chevalley sats ger oss ett n̊agot mer intressant resultat: om ett
homogent polynom har ett nollställe i origo (en punkt som naturligt ej finns i projektiva rummet)
s̊a finns även nollställen i det projektiva rummet.

Vi kan nu bevisa Chevalleys sats med hjälp av ett motsägelsebevis. Notera att vi ibland skriver
endast k(x) för ett polynom k(x) ∈ F[x1, ..., xn] men änd̊a menar att k(x) är ett polynom i flera
variabler. Uttrycker vi inte tydligt att polynomet är ett element i en polynomring best̊aende av
flera variabler s̊a syftar vi p̊a ett polynom i en variabel.
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Bevis. Antag att n > d och att vi bara har ett nollställe, nämligen i origo. Vi studerar polynomet
1−f(x)q−1 ∈ Fq[x1, ..., xn]. Fermats lilla sats ger att f(a)q−1 = 1 om f(a) 6= 0, s̊a följande gäller
(se Exempel 3.1.3):

1− f(a)q−1 =

{
1, om a = 0,

0, om a 6= 0.

Fr̊an Exempel 3.1.3 finner vi ett annat polynom h(x) som ger samma polynomfunktion:

h(x) = (1− xq−11 )(1− xq−12 )...(1− xq−1n ) ∈ Fq[x1, ..., xn],

där gradh = n(q − 1). Vi har allts̊a:

h(a) =

{
1, om ai = 0 för i = 1, ..., n,

0, om ai 6= 0 för n̊agot i.

Allts̊a f̊ar vi att ĥ = f̂ , där f̂ st̊ar för polynomfunktion av 1−f(x)q−1. L̊at g(x) vara en reduktion

av 1− f(x)q−1, d̊a är gradxi
g ≤ q − 1 för alla xi, och det gäller att f̂ = ĝ.

Sätt p(x) = g(x)− h(x). Vi f̊ar d̊a att p̂(x) = 0, ty f̂ = ĝ = ĥ. D̊a gradxi
p < q − 1 s̊a m̊aste

gradxi
p < q gälla för alla monom xi i p(x). Eftersom p̂(x) = 0 och gradxi

p < q s̊a gäller enligt
Sats 3.2.2 att p(x) = 0. Allts̊a följer att h(x) = g(x).

Eftersom g är en reduktion av 1 − f(x)q−1 och ĝ = f̂ s̊a gäller det att grad g ≤ grad(1 −
f(x)q−1). Och d̊a h(x) = g(x) s̊a m̊aste gradh ≤ grad(1− f(x)q−1).

gradh = n(q − 1) och grad(1− f(x)q−1) = d(q − 1) s̊a följande olikhet m̊aste gälla:

(q − 1)n ≤ (q − 1)d

Detta ger i sin tur att n ≤ d.
Vi f̊ar en motsägelse d̊a vi antog att d > n. Därför är antagandet att f(a) = 0⇒ a = 0 falskt,

s̊a det m̊aste finnas ytterligare nollställen och satsen är sann.

4.2 Warnings precisering

Warnings precisering, den sats vi ska formulera och bevisa härnäst, är en precisering av Chevalleys
sats. Vi kan inte bara visa att det finns minst 2 nollställen hos ett polynom över en ändlig kropp
Fq, om villkoren i Chevalleys sats är uppfyllda, utan p̊avisa att det finns minst p nollställen, om
q = ps. [10]

Sats 4.2.1. Antag att förutsättningarna i Chevalleys sats gäller. L̊at Nf vara antalet nollställen
och p karaktäristiken för kroppen Fq. D̊a gäller det att p |Nf .

Innan vi presenterar beviset ska vi studera summan∑
a∈Fq

ai

för olika exponenter i och där a 6= 0, inledningsvis för n = 1. Notera att om a = 0 s̊a blir summan
noll och därmed gäller

∑
a∈Fq

ai =
∑

F∗q
ai ∈ Fq eftersom vi d̊a lika gärna kan summera över

Fq∗. Minns att Fq∗ = Fq \ {0} är en cyklisk multiplikativ grupp (Sats 1.5.1).
Om i = 0 f̊ar vi att

∑
a∈Fq

1 = q = ps = 0 ty Char(Fq) = p. När i 6= 0 kommer vi f̊a tv̊a olika
fall beroende p̊a om q − 1 delar i eller inte.
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a) Om q − 1 |i, där i = k(q − 1) för n̊agot heltal k, f̊ar vi fr̊an Fermats lilla sats:∑
a∈Fq∗

ai =
∑
a∈Fq∗

a(q−1)k =
∑
a∈Fq∗

(a(q−1))k =
∑
a∈Fq∗

1k = q − 1

ty |F∗q | = q − 1
b) Antag q − 1 - i, i 6= 0 . L̊at b vara en cyklisk generator för den multiplikativa gruppen

F∗q . För alla a ∈ F∗q gäller d̊a att a = bk för n̊agot heltal k där 0 ≤ k ≤ q − 2, vilket ger att vi
summerar över unika b. Detta ger

∑
a∈Fq∗

ai =

q−2∑
k=0

(bk)i =

q−2∑
k=0

(bi)k =
1− (bi)q−2+1

1− bi
=

1− 1

1− bi
= 0.

Täljaren 1− bi 6= 0 eftersom bi = 1 ⇐⇒ q − 1|i och d̊a vi valt att q − 1 - i s̊a gäller att bi 6= 1.
Sammanfattningsvis f̊ar vi allts̊a för n = 1:

∑
a∈Fq∗

ai =

{
0, om q − 1 - i
q − 1, om q − 1 |i

Vi studerar vad som sker i flera variabler, dvs n > 1. L̊at först α = (ji, ..., jn). Vi vill allts̊a
undersöka potenssumman ∑

a∈An(F∗q)

aα. (4.1)

Eftersom α = (j1, ..., jn) har vi att aα = aj11 · ... · ajnn och fr̊an fall n = 1 f̊ar vi att

∑
a∈F∗q

ajii =

{
0, om q − 1 6 |ji
(q − 1), om q − 1 |ji,

för n̊agot 1 ≤ i ≤ n. Vi f̊ar följande för (4.1):∑
a∈An(F∗q)

aα =
∑
a1∈F∗q

aj11 ·
∑
a2∈F∗q

aj22 · ... ·
∑
an∈F∗q

ajnn =

=

{
0, om q − 1 6 |ji, för n̊agot ji

(q − 1)n, om q − 1 |ji, för alla ji

(4.2)

Bevis. L̊at 1− f(x)q−1 ∈ Fq[x1, ..., xn]. Vi vet att följande gäller fr̊an Fermats lilla sats:

1− f(a)q−1 =

{
1, om f(a) = 0

0, om f(a) 6= 0
(4.3)

Eftersom 1 − f(a)q−1 ger värde 1 när f(a) = 0, dvs a är ett nollställe, och 0 när a inte är
ett nollställe s̊a kan vi bilda en summa av 1 − f(a)q−1 där nollställena räknas. L̊at N̄f vara en
restklass av Nf modulo p, dvs N̄f ∈ Zp ⊂ Fp ⊆ Fq. Likheten

N̄f =
∑

a∈An(Fq)

(1− f(a)q−1) ∈ Fq
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gäller tack vare (4.3).
Vi vet att grad(1−f(x)q−1) = (q−1)d och att Chevalleys sats gäller s̊a d < n. L̊at xj11 · ... ·xjnn

vara ett monom i 1− f(x)q−1, d̊a m̊aste
∑n
i=1 ji ≤ (q− 1)n. För n̊agot i s̊a m̊aste d̊a ji < q− 1.

Allts̊a gäller att q − 1 - ji. För 1− f(x)q−1 =
∑
α cαx

α och cα ∈ Fq gäller allts̊a att

N̄f =
∑

a∈An(Fq)

(1− f(a)q−1) =
∑
a∈An

F

∑
α

cαa
α =

∑
α

cα
∑
a∈An

F

aα = 0

eftersom
∑
a∈An

F
aα = 0 enligt (4.2) ty q − 1 - ji. Därmed är N̄f = 0 dvs p|Nf .

Notera att om p|Nf för Nf 6= 0 s̊a m̊aste Nf ≥ p, vilket vi ger exempel p̊a nedan.
Det finns även starkare p̊ast̊aenden vi presenterar härnäst [10]. Warning visade i ett arbete

1936 att Nf ≥ qn−d. Dvs för alla f ∈ F4, till exempel, där d < n, s̊a gäller Nf ≥ 4n−d. Warning
kunde allts̊a d̊a visa att man kan hitta ett ännu större minsta värde för Nf [20].

James Ax visade senare att qb|Nf , där b är största heltalet s̊a att b ≤ n/d, och gav därför en
metod att bestämma ännu en precisering till värdet p̊a Nf [1]. Vi avst̊ar här fr̊an att fördjupa
oss i dessa resultat men vill änd̊a poängtera att man kan förbättra resultatet vi presenterar i
exemplen nedan, i vilka vi endast använder Warnings precisering (Sats 4.2.1) och Chevalleys sats
(Sats 4.1.1).

Vi har nu kommit till sista delen av arbetet, där vi ser p̊a ett par exempel. I första exemplet
ska vi se p̊a ett polynom som endast har ett nollställe och därefter ska vi verifiera Warnings
precisering.

Exempel 4.2.2. [10] L̊at f(x1, ..., xq−1) = xq−11 +...+xq−1q−1 ∈ Fq[x1, ..., xq−1]. Notera att (0, 0, ..., 0)
är ett nollställe. D̊a n = q− 1 och d = q− 1 gäller ej Chevalleys olikhet (Sats 4.1.1) och det finns
därför inga fler nollställen, dvs Nf = 1. D̊a det inte finns n̊agra andra nollställen s̊a kommer
allts̊a nollställemängden i projektiva rummet vara tomt, s̊a därmed gäller H̄f = ∅.
Exempel 4.2.3. L̊at g(x0, x1, x2) = x0x1 +x21 +x22 ∈ F2[x0, x1, x2]. Förutsättningar i korollarium
4.1.2 gäller ty n = 3 och d = 2 < n + 1 och därmed är Hg icketomt. De värden g kan anta i
kroppen är: g(0, 0, 0) = 0, g(1, 0, 0) = 0, g(1, 1, 0) = 0, g(1, 1, 1) = 1, g(0, 1, 1) = 0, g(0, 0, 1) = 1,
g(1, 0, 1) = 1 och g(0, 1, 0) = 1. Detta ger att Hg = {(0, 0, 0), (1, 0, 0), (1, 1, 0), (0, 1, 1)}.Vi har
allts̊a 4 nollställen, s̊a Ng = 4. Warnings precisering gäller om p|4 och d̊a p = 2 s̊a är satsen
verifierad.

Att räkna ut Nf , för ett polynom f , exakt kan vara en komplicerad och omständig process
men satserna fr̊an Chevalley och Warning ger oss möjlighet att sätta in Nf i n̊agot slags intervall.
Maximala antalet element som Hf kan inneh̊alla är alla element i kroppen |An

F| = |F|n, men
detta är ett n̊agot oväsentligt värde, d̊a det kan bli stort. 813 är till exempel det störta värdet
Nf kan anta i A3

F81
. Därför är det ofta den ”nedre gränsen” som man är intresserad av, som vi

kan hitta med hjälp av bl.a. satserna i detta kapitel.

Exempel 4.2.4. Undersök Hf där f(x0, x1, x2) ∈ F49[x0, x1, x2] och f(x0, x1, x2) = x0x2+x20+x21.
Hitta a s̊a att a ≤ Nf . Polynomet är homogent, s̊a vi behöver inte utföra n̊agon homogensisering.
Vi ser att d = 2 och n = 3, s̊a d < n och olikheten i Chevalley sats är uppfylld (Sats 4.1.1).
Sats 4.2.1 ger att Nf ≥ p. Ty 49 = 72 och 7 är ett primtal har vi att F7 ⊆ F49. Karakteristiken
för kroppen är allts̊a 7 och vi f̊ar att a = 7.

Exempel 4.2.5. Undersök Hf där f(x0, x1, x2, x3) ∈ F25[x0, x1, x2, x3] och f(x0, x1, x2, x3) =
x0x

4
2 +x1x3 +x43. Hitta a s̊a att a ≤ Nf . Notera att polynomet ej är homogent s̊a vi utför därför

en homogenisering. Vi f̊ar därmed det homogeniserade polynomet fh där fh(x0, x1, x2, x3, x4) =
x0x

4
2 + x1x3x

3
4 + x43x4. Antalet variabler i fh är 4 och d = 5 s̊a vi f̊ar att n < d. Olikheterna

i Chevalleys sats (Sats 4.1.1) och Warnings sats (Sats 4.2.1) är allts̊a ej uppfyllda och därmed
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kan vi inte dra n̊agon slutsats om hur m̊anga nollställen det kan finnas. Det vi kan notera är
att eftersom fh är homogent s̊a är origo ett nollställe och att numeriskt hitta fler nollställen är
en omständig process. Men vi skulle änd̊a vilja undersöka om det finns fler nollställen och för
att hitta dessa använder vi Mathematica. Vi hittar p̊a detta sätt bl.a. nollställena (5, 13, 13, 3)
och (7, 7, 4, 5) till f . Det följer att Nf ≥ 2. Denna olikhet kan allts̊a gälla även om olikheterna i
satserna ej är upfyllda.
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