
 

EN 23 geeft T IT T 5 TIS

en Exi 3.4 laat dan zien dat

Tls TIS E 5 112 5 112

2 2
E Ix 12

Allereerst merken we op dat Flu een

continue afbeelding is aangezien de componenten

producten van continue functies sin en codĳn
Nu is Us T een dienende deelver
en dus breidt Flu uit tot een unieke
continue afbeelding F IT 7 112

Om te laten zien dat F glad is
moet F is elke continentenrepresentatie
en gladde afbeelding zĳn
Nu is Flu glad producten sin en ca

Een andere kant is gegeven
door C Ip A T en daarop 0 F

gegeven door dezelfde Formule als die van Flu
omdat Venus U dichtligt



Deze is ook glad en dus zĳn de wĳ
representaties van F glad voor de kanten

V V en dus t.o.v de atlas die de
gladde structuur va T definieert

JE IE
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a Sims cost lota coss sint

a sins sint tot a as s cost

en cos s 0

1 gĳ
bt en cos s sint

2x
b 1 a as s uit

y



F is een immer're als DE injecties is

Dit gebeurt als de kolommen in dgn1in Onafh zĳn Vst E V erin V man

zelfde berekening
stel acb Dan is het aas 0 Vs

Dus als ca s 0 zĳn de kolommen InOnafh
en als u s 0 dan is sin s II

Ï
Dere twee kolommen staan loodrecht opener
en dus ook 1in Onafh

Stel nu a b Dan is totaal 5 0

Voor 5 TL Dus

dĳt

met rang 1 en dus niet ingetiet

Conjie F immersie deden ad



Als a b dan 17 F geen immerie
en dus ook geen inbedding

Als a eb dan it by a cos s s 0

Maar dan is voor 2,7 t Imf z

1 y b acces

coss Vrt _b

en ook sin S j 2
a

Net zo volgt cost
Itn

sint t
Dus F is injectie voor alle oerb

en dan dus een inbedding met prop4,22



Per definitie voor 4 vh EIG

lĳn telg wĳn

dlgih wĳn
Dus lĳn w doden dig 4 wĳn uh
Substitueer nu high Dan is wow

A
desde Nlg g 1h Ww wĳ't
Voor elke we 146 geldt met dat

Wk dhr I ne Dedifferentiaalvormenis dus uniek bepaald door weet
Herinner je de identificatie van Tebilield
uit werkcollege Wk 8 en 10 gegeven door

4 Te 6 hield

hadden
met inverse XEliel61 s 4 yhlXh

evt 7hm 8.37 in Lee



Dan is n X Xiv winddlhler ik

Klinkt win v vh

we v vh Gish

vanwege links invariantie van w

Dit laat zien dat injectie is want
w is uniek bepaald door we
Merk ook op dat NIX XL constant is
Voor sujetten van f stel Te 144 19
Definieer dan

Ûe v vh 4141 4141
met 4 het isomorfisme Tel liet
zoals hierboven gedefinieerd
Net als eerder legt deze een in
dift vorm Û E 146 vast door

In dhr Itel
Maar voor deze Û geldt
Ali X Xu û X XL



ja Chilieel _Hĳ
geen ie dh.lk h dlhilXhhdat ik Nl
lonstad is

ie 4 X 4 Xu

T X __ Xu

Er_geldt net Prop 14.23 in Lee dat

Ĳldwedlĳn
Dus als lĳnen tĳden
Wegebruiken prof 14.32 uit Lee met

X Xu E lie G en we 144
Allereerst is NIX Xu zoals hierboven
aangetoond constant op 6 en valt de
eerste term in 44.29 mĳns
du X Anti

tv UCHE Ê i Anti



Als we nu T 01h schrĳven en

d f d T volgt d T 4 du
en daaruit direct de formule 1

Ik
WITCH Xd

de'T 4,4 g d Xd d'T

THX Xd Xp THX gl XD

dĳk He


