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Samenvatting

Dit proefschrift gaat over verbanden tussen bepaalde graafparameters en de
invariantentheorie van de orthogonale groep en enkele van zijn ondergroepen.
De verbanden worden gelegd door zogenaamde partitiefuncties van lijnkleuring
modellen. Deze partitiefuncties kunnen zowel beschouwd worden als graafpa-
rameters alsmede als polynomen die invariant zijn onder een natuurlijke actie
van de orthogonale groep.

Partitiefuncties van lijnkleuring modellen werden geïntroduceerd als graaf-
parameters door de la Harpe en Jones [28] in 1993. Voor k ∈ N, is een k-kleur
lijnkleuring model een statistisch mechanisch model. Voor een gegeven graaf G,
kunnen we de lijnen van G beschouwen als deeltjes, de punten als interacties
tussen de deeltjes en de kleuren als toestanden. Gegeven een kleuring van
de lijnen van G met k kleuren (dat wil zeggen, een toewijzing van toestanden
aan de deeltjes), zien we bij elk punt van de graaf een multiverzameling van
kleuren, waaraan het lijnkleuring model een waarde toekent. Het gewicht van
de kleuring is het product over de punten van G van deze waarden; in de statis-
tische mechanica wordt dit het Boltzmann gewicht genoemd. De partitiefunctie
van het model is de som, over alle mogelijke kleuringen van de lijnen van G
met k kleuren, van de gewichten behorend bij deze kleuringen.

Veel interessante graafparameters zijn partitiefuncties van lijnkleuring mod-
ellen. Bijvoorbeeld, het aantal perfecte matchings, het aantal propere lijn-
kleuringen met k kleuren voor vaste k ∈ N, maar ook het aantal homomor-
fismen in een vaste graaf.

In dit proefschrift geven we een karakterisatie van graafparameters f , die
partitiefuncties zijn van complexwaardige k-kleur lijnkleuring modellen, voor
vaste k ∈ N, door middel van een oneindig aantal vergelijkingen van de vorm
∑n

i=1 λi f (Gi) = 0, voor zekere λi ∈ {±1}n, grafen G1, . . . , Gn en n ∈ N. We
kunnen deze vergelijkingen beschouwen als de beschrijving van een ideaal in
een polynoomring R met een oneindig aantal variabelen. Het bewijs van de
karakterisatie is gebaseed op een combinatorische interpretatie van de poly-
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nomen in R die invariant zijn onder de orthogonale groep, welke op zijn beurt
bewezen wordt gebruikmakende van de Eerste en Tweede Hoofdstelling van de
invariantentheorie van de orthogonale groep en op Hilbert’s Nullstellensatz.

Een belangrijk instrument zijn zekere gemarkeerde grafen, welke fragmenten
genoemd worden. Voor een lijnkleuring model h, kan men een natuurlijke af-
beelding definiëren van de ruimte van formele lineare combinaties van frag-
menten naar de tensor algebra. Wanneer h reëelwaardig is, dan blijkt het beeld
van deze afbeelding de algebra van tensoren te zijn die invariant zijn onder de
ondergroep van de orthogonale groep bestaande uit de elementen die h stabi-
lizeren. Dit wordt bewezen gebruikmakende van een stelling van Schrijver [58].
De situatie is ingewikkelder waneer h complexwaardig is, maar een zelfde soort
resultaat kan bewezen worden. Het verband tussen fragementen en invariante
tensoren stelt ons in staat om een vraag van Szegedy [66] te beantwoorden.

Naast de introductie van het lijnkleuring model, introduceerden de la Harpe
en Jones ook het puntkleuring model. Voor een gegeven graaf G, kunnen we ook
de punten van G beschouwen als deeltjes, de lijnen als interacties tussen de
deeltjes en de kleuren wederom als toestanden. Gegeven een kleuring van de
punten van G met n kleuren (dat wil zeggen, een toewijzing van toestanden
aan de deeltjes), zien we bij elk lijn van de graaf een paar kleuren, waaraan het
puntkleuring model een waarde aan toekent. Het gewicht van de kleuring is het
product over de lijnen van G van deze waarden; in de statistische mechanica
wordt dit het Boltzmann gewicht genoemd. De partitiefunctie van het model is
de som, over alle mogelijke kleuring van de punten van G met n kleuren, van
de gewichten behorend bij deze kleuringen. Partitiefuncties van puntkleuring
modellen zijn generalisaties van het tellen van graaf homomorfismen.

Szegedy [66] heeft laten zien dat elke partitiefunctie van een puntkleur-
ing model gelijk is aan de partitiefunctie van een complexwaardig lijnkleuring
model. Door gebruik te maken van gevanceerde technieken uit de geometrische
invariantentheorie, is het ons gelukt om te karakteriseren voor welke puntk-
leuring modellen de bijbehorende lijnkleuring modellen reëelwaardig zijn.

In [45], introduceerden Lovász en Szegedy een puntkleuring model met
een oneindig aantal kleuren en lieten ze zien hoe deze modellen gezien kun-
nen worden als limieten van bepaalde rijtjes enkelvoudige grafen, in het geval
de verzameling van grafen voorzien wordt van een toplogie gebaseerd op het
tellen van homomorfismen. Geïnspireerd door deze resultaten, introduceren
wij lijnkleuring modellen met een oneindig aantal kleuren en laten we zien hoe
zij fungeren als limiet objecten voor bepaalde rijtjes lijnkleuring modellen, wan-
neer de verzameling van deze modellen voorzien is van een zekere topologie.
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