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Samenvatting g 

Ditt proefschrift beoogt een bijdrage te leveren aan de wiskundige constructie van 
topologischee kwantum velden theorieën. Topologische kwantum velden theorieën wer-
denn eindjaren tachtig geïntroduceerd door Atiyah en Witten als wiskundige fundering 
vann differentiaal-topologische invarianten die in de snaren-theorie opdoken, analoog 
aann de cohomologie-theorie en hun relatie tot de "klassieke" invarianten als de Betti en 
Eulerr getallen. Aangezien de axioma's een abstractie van vanuit wiskundig perspectief 
ongedefinieerdee padintegralen betreft, is het construeren van niet triviale voorbeelden 
vann zo'n theorie niet gemakkelijk. 
Eenn belangrijk aspect van cohomologie theorieën (bv. singuliere cohomologie of K-
theorie)) is hun localiteit, zoals uitgedrukt in de zgn. Mayer-Vietoris rij : Aangezien 
dee bouwstenen (co-ketens) van zo'n theorie meetkundig van aard zijn, is het mogelijk 
dee variëteit in eenvoudige delen uiteen te "knippen" en berekeningen te reduceren tot 
diee van deze simpele delen en de kombinatoriek van het weer "samenplakken" tot de 
oorsponkelijkee ruimte. Een voorbeeld (relevant voor X-theorie) wordt gegeven door 
eenn vectorbundel over een ruimte X. Als we X langs een deelruimte Y in twee stukken 
X\X\ en X2 knippen, is het mogelijk de oorsponkelijke vectorbundel te reconstrueren 
uitt de kennis van zijn beperking tot X\ and Xi en de manier waarop beide delen over 
YY "samengeplakt" moeten worden. 
Eenn dergelijke eigenschap, gecombineerd met wat fundamentele karakteristieken van 
dee kwantummechanica, lijken al snel een contradictie op te leveren. Immers, de 
kwantummechanicaa van deeltjes bewegend in een ruimte X wordt beschreven d.m.v. 
dee Hamiltoniaan gegeven door de Laplace operator werkend op elementen in de Hilbert 
ruimtee L2(X). Het probleem is dat de Hilbertruimte een globaal karakter heeft en 
niett te ontbinden is in "locale delen". 
Dee oplossing voor dit probleem die in dit proefschrift wordt voorgesteld is de volgende: 
Eenn topologische kwantum velden theorie kent niet alleen een Hilbertruimte Tix toe 
aann een variëteit X, maar ook een von Neumann algebra My aan ruimtes Y van 1 
dimensiee lager, zodanig dat de Hilbertruimte van een variëteit met rand op natuurlijke 
wijzee een moduul over de algebra van de rand is. De fundamentele eigenschap nu is 
datt als X verkregen is door X\ en X2 over Y samen te plakken, the Hilbertruimte 
HxHx gegeven is door het tensor product van Hx  ̂ en Hx2 over de algebra My; 

TLxTLx = Hxi ^My ttx2-

Err is veel wiskunde verscholen in deze bedriegelijk simpel ogende formule. Het rele-
vantee tensor product is niet het gebruikelijke algebraïsche tensor product, maar het 
tensorr product voor modulen over von Neumann algebras (correspondenties) zoals 
geconstruceerdd door Connes. De berekening vereist in feite een gedetailleerde kennis 
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vann de hele categorie van modulen over de algebra My. zoals uitgelegd in hoofdstuk 
3.. Merk op dat de bovenstaande eigenschap van de collectie van Hubert ruimtes H\ 
eerderr nmltiplicatief dan additief is. zoals de Mayer-Vietoris rij voor cohomologie. 
Hett effect is in ieder geval hetzelfde: het maakt de theorie berekenbaar. 
Inn hoofdstuk 5 construeren we een voorbeeld van een dergelijke theorie door de moduli 
ru imtee van vlakke connecties, zie hoofdstuk 4. te quantiseren. Onderdeel van deze 
quani tsat iee is de constructie van een representatie van een lus-groep, een positieve 
energiee representat ie (zie hoofdstuk 1). behorend bij een complex Riemann oppervlak 
mett geparametr izeerde rand. Deze constructie generalizeert de bekende Borel-Weil 
construct iee van irreducibele positieve energie representaties. 

Vanuitt het perspectief van de kwant isatie-theorie, is de localiteitseigenschap hier-
bovenn equivalent aan het functorieel zijn van de gekozen kwantisatie en bewijst het 
zgn.. ' 'kwant isatievermoedeu" van Guillemin en Sternberg in dit. specifieke geval. Dit 
vermoedenn geeft een meetkundige identificatie van de multipliciteitsruimtes van de 
bovengenoemdee representaties. Deze blijken isomorf te zijn aan de zgn. '"ruimtes van 
conformee blokken'" uit de conforme velden theorie, en vanuit, dit perspectief geeft de 
localiteitseigenschapp een nieuw bewijs van de faktorizatie eigenschap die aan de wieg 
staatt van de tensor s t ruktuur op de categorie van positieve energie representaties van 
lusgroepen.. zie hoofdstuk 2. Met al deze gegevens geven we ten slotte een wiskundige 
construt iee van zgn. Wess Zumino Witten model, een niet triviaal voorbeeld van een 
conformee velden theorie. 

Hett laatste1 hoofdstuk is een poging om een index-theorie voor de moduli ruimte 
vann vlakke connecties op te zetten. Het leitmotiv is weer de localiteitseigenschap: 
Beschouww bv. de Dirac operator ^ op een kompakte spin-variëteit. De Dirac operator 
iss Fredholm en de index is gegeven door 

index(0)) = dimker^— dim coker(^). 

Al ss we kunnen bewijzen dat de co-kern leeg is. is de index gelijk aan de dimensie van 
dee oplossingsruimte van de vergelijking <f)ii?  — 0. Dit definieert een vereenvoudigde 
definitiee van quantisat ie. i.p.v. de Hubert ruimte van het kwantummechanische sys-
teem,, geeft, dit slechts de dimensie. 
Eenss te meer, lijk t deze quantisat ie niet aan de benodigde lokaliteits-eis te voldoen. 
Echter,, middels de index-stelling van Atiyah Singer kunnen we schrijven 

index( )̂) - f A(X), 

waarbijj  A(X) het ^4-genus van X is. een expliciet gedefinieerde differentiaalvorm op X. 
Dee rechterkant van de vergelijking kan uiteraard opgesplits worden in een contributie 
geintegreerdd over X\ en over X2- Merk wel op dat de uitkomst voor X\ en X2 geen 
geheell  getal hoeft te zijn! 

Hett bestaan van de Dirac operator op de moduli-ruiinte van vlakke connecties in het 
algemeenn blijft , slechts een vermoeden. Het is duidelijk dat. om een zinnige definitie te 
geven,, er ideeën uit de (supersymmetrische) conforme velden theorie nodig zijn. De 
"lusgroep-equivariantee index" neemt waarden aan in de fusie ring van de bijbehorende 
conformee velden theorie. Deze ring bezit een niet-gedegeneerde paring die gebruikt 
dientt te worden om de functorialiteit van de quantisatie in dit geval te bewijzen. 


