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SAMENVATTING G 

Ditt proefschrift bestaat uit vier artikelen. Het centrale thema is het zoeken 
vann expliciete voortbrengers van klasselichamen van imaginair kwadratische getal-
lenlichamen. . 

Hett eerste hoofdstuk is geschreven in 1998 en is verschenen als 

A.. Gee, Class invariants by Shimura's reciprocity law, Journal de 
Theoriee des nombres de Bordeaux 11 (1999), pp. 45-72. 

Hierinn worden voortbrengers van het Hilbert klasselichaam gevonden met behulp 
vann singuliere waarden van de klassieke functies 72 and 73, Webers f-functies 
vann niveau 48, en zijn w-functies van niveau 5. De ontwikkelde methode voor het 
berekenenn van het minimumpolynoom van deze voortbrengers bewijst de correct-
heidd van een aantal formules, die in de recente literatuur vermoed werd. 

Hoofdstukk twee bestaat uit gezamenlijk werk met mijn promotor P. Steven-
hagen.. Dit artikel is gepubliceerd als 

AA Gee, P. Stevenhagen, Generating class fields using Shhnura reci-
procity,procity, in: Algorithmic Number Theory (J. P. Buhler, ed.), Lec-
turee Notes in Computer Science 1423, Springer Verlag (1998), pp. 441-
453. . 

Hierinn wordt de technische kern van het eerste hoofdstuk op een eenvoudigere en 
natuurlijkeree manier uit de doeken gedaan. Voorbeelden van klasse-invarianten 
wordenn berekend met behulp van een aantal modulaire functies van hoger niveau. 

Hett derde artikel, "Singular values of the Rogers-Ramanujan continued frac-
tiontionnn is geschreven met Mascha Honsbeek. Het is in juni 1999 ingediend ter 
publicatie.. We bepalen de klasselichamen voortgebracht door singuliere waarden 
vann de beroemde Rogers-Ramanujan kettingbreuk en geven een methode voor 
hett schrijven van deze waarden als geneste worteluitdrukkingen. 

Inn het vierde en laatste hoofdstuk wordt een veralgemening van de We-
berr f-functies bestudeerd. Met behulp van deze generalisaties wordt voor elk 
kwadratischh imaginair getallenlichaam een scala aan klasse-invarianten verkre-
gen. . 

Inn de gepucliceerde artikelen zijn verschillende wijzigingen aangebracht om 
meerr eenheid te krijgen in de vorm van dit proefschrift. In het bijzonder zijn 
paginanummerss en interne verwijzingen veranderd. 
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