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Revestimento de orientación dunha superficie [G1] 6/7 de abril de 2015

A toda superficie non orientábel se pode asociar unha superficie orientábel. Se part́ıramos
dunha definición de orientación local, unha idea para a súa construción podeŕıa ser a seguinte:
de cada pequeno aberto da superficie dada se toman dúas copias, unha cunha orientación, outra
coa contraria. Para formar a nova superficie tomamos a suma topolóxica disxunta de todos estes
conxuntos, coa proxección obvia sobre S, e facemos o cociente pola relación de ter a mesma
proxección e a mesma orientación.

Nós non dimos unha definición local, consideramos unha definición global de superficie
orientábel, e ı́monos contentar cunha descrición máis sinxela. En todo caso, a noción que está en
xogo é a de revestimento:

8.1 Definición Unha función continua p : E → X denomı́nase proxec-
ción de revestimento (covering projection) se para todo punto x de X
existe unha veciñanza aberta U tal que

1. p−1(U) =
⋃
x̃∈p−1(x) Ux̃, onde Ux̃ son subconxuntos abertos disxun-

tos, e

2. para cada Ux̃, p |Ux̃
: Ux̃ → U é un homeomorfismo.

Os abertos de X con esta propiedade denomı́nanse abertos lisos (even-
ly covered). Cada aberto Ux̃ é unha lámina (sheet). O dominio dunha
proxección de revestimento é un espazo de revestimento ou revestimento
(covering space, cover) de X, que é o espazo base (base space).
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8.2 Exemplos A aplicación exponencial, R→ S1, a aplicación cociente da esfera sobre o plano
proxectivo, S2 → P2, a k-ésima potencia S1 → S1, son proxeccións de revestimento. O produto
cartesiano dun número finito de proxeccións de revestimento é unha proxección de revestimento.
O proxección coiciente E → E/G, da acción dun grupo G actuando sobre un espazo E de forma
propiamente discontinua é unha proxección de revestimento.

Propiedades

8.3 Toda proxección de revestimento é unha aplicación aberta e sobrexectiva.

8.4 Se E é conexo, todas as fibras p−1(x) de p : E → X teñen a mesma cardinalidade.

8.5 A fibra p−1(x) dunha proxección de revestimento p : E → X é un subespazo discreto do
espazo E.

Aśı, se E é compacto, o cardinal da fibra é finito. Cando este cardinal é k, dise que se trata
dun revestimento de k láminas (k-fold cover).

8.6 Sexa E conexo e segundo enumerábel. Se p : E → S é unha proxección de revestimento e
S é unha superficie, E é tamén unha superficie.

8.7 Sexan S̃ e S superficies compactas, p : S̃ → S unha proxección de revestimento de k
láminas. Daquela

χ(S̃) = kχ(S) .

(Indicación: usar unha triangulación de S con triángulos contidos en abertos lisos. Constrúır a partir

dela unha triangulación de S̃)
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8.8 Construción do revestimento de orientación A clase de homeomorf́ıa dunha supeficie
non orientábel vén determinada pola súa caracteŕıstica de Euler, que será un número enteiro
necesariamente menor ou igual que 1. Se S é non orientábel, é a suma conexa de 2−χ(S) planos
proxectivos.

8.9 Exercicio Recoñecede as seguintes superficies:

a1a2 ... ana
−1
1 a−1

2 ... a−1
n−1an ; a1a2 ... ana

−1
1 a−1

2 ... a−1
n−1a

−1
n .

(Para o segundo śımbolo, os casos con n par e n impar son diferentes)

Polo exercicio anterior, a suma conexa de n+1 planos proxectivos admite unha presentación
poligonal de śımbolo

a1a2 ... anc a
−1
1 a−1

2 ... a−1
n c

Imos considerar outra copia desta superficie; escribiremos o seu śımbolo como

bnbn−1 ... b1c b
−1
n b−1

n−1 ... b
−1
1 c

Agora constrúımos unha nova superficie a partir destas dúas copias; formamos unha nova rexión
poligonal pegando unha aresta c de cada copia.

Trátase de identificar a nova superficie, S̃, comprobar que é orientábel, definir unha función
p : S̃ → S e verificar que é unha proxección de revestimento.

8.10 Exercicio Mostrade explicitamente os revestimentos de orientación da Garrafa de Klein
e do plano proxectivo.
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