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Samenvatting g 
Ditt proefschrift is gewijd aan de studie van numerieke invarianten voor krommen over 
eenn algebraïsch gesloten lichaam van positieve karakteristiek. De algebraïsche meetkunde 
vann variëteiten in positieve karakteristiek kent een lange traditie, die teruggaat tot in de 
negentiendee eeuw met de werken van Dedekind en Weber. Zij komt in de loop van de 
twintigstee eeuw tot verdere bloei, eerst door de baanbrekende inzichten en bijdragen van 
A.. Weil tot de meetkunde van variëteiten over een eindig lichaam, en later via de werken 
vann Dieudonné, Grothendieck, Deligne en vele anderen in de context van schema's en hun 
cohomologie-theorie.. Een belangrijke stap voorwaarts was Deligne's bewijs van de Weil-
vermoedenss in 1973. Vanaf omstreeks 1980 ontvangt daarnaast het speciale geval van 
krommenn en Jacobianen over eindige lichamen hernieuwde aandacht dankzij belangrijke 
toepassingenn in de coderingstheorie, begonnen met het werk van Goppa. 

Hett onderwerp van dit proefschrift bestaat uit twee fundamentele invarianten voor 
krommenn in positieve karakteristiek. De eerste invariant is het a-getal van de Jacobiaan 
vann een gegeven kromme. Dit is geen invariant onder isogenie. De tweede invariant, de 
mett een Jacobiaan geassocieerde Newton-polygoon, is dat wel. We hebben hierbij speciale 
aandachtt voor het supersinguliere geval, d.w.z. de situatie waarin de Newton-polygoon 
maximaall  is. 

Hoofdstukk 2 doet verslag van onze studie naar restricties op de mogelijke a-getallen 
vann Jacobianen. Het a-getal van een kromme of Jacobiaan X kan worden gedefinieerd 
alss de dimensie van de ruimte van lokaal exacte reguliere differentiaalvormen op X. Deze 
ruimtee is de kern van de Cartier-operator werkend op de ruimte van reguliere differentialen 
opp X. Is de Cartier-operator van rang < m, dan stellen we vast dat er op de kromme 
XX omvangrijke families van üjnbundels bestaan waarvan het aantal sneden "onverwacht" 
iss in relatie tot hun graad. Met behulp van technieken die teruggaan op Castelnuovo, 
verfijndd en aangepast voor kar= p, vinden we de expliciete bovengrenzen g < f(m,p) 
voorr geslachten van krommen met Cartier-operatoren van rang m. 

Inn hoofdstuk 3 starten we ons onderzoek naar het existentieprobleem voor supersin-
gulieree krommen in willekeurige positieve karakteristiek. Voortbordurend op ideeën van 
N.O.. Nygaard en T. Ekedahl vinden we enkele criteria voor supersingulariteit van krom-
menn en abelse variëteiten. In het eerste deel van het hoofdstuk geven we een herformu-
leringg van Nygaard's criterium voor supersingulariteit van krommen of abelse variëteiten. 
Ditt criterium drukken we uit in termen van de door Serre gedefinieerde cohomologie met 
coëfficiëntenn in de Witt-vectoren. Door ideeën van T. Ekedahl toe te passen en uit te 
breidenn vinden we in het tweede deel van hoofdstuk 3 een voldoende voorwaarde voor 
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supersingulariteitt van krommen die een speciale groepswerking toelaten. 
Inn hoofdstuk 4 proberen we bij gegeven karakteristiek p voor zoveel mogelijk geslachten 

eenn supersinguliere kromme met dat geslacht te construeren. Dit leidt tot enkele tabellen 
voorr geslachten van supersinguliere krommen in karakteristiek p, met p > 3 een klein 
priemgetal.. Preciezer, we berekenen quotiënten van de Fermat-krommen van graad q +1, 
mett q een macht van p, voor een aantal klassen van ondergroepen van hun automorfismen-
groep,, die isomorf is aan PGU(3, q2). Door implementatie in computeralgebra vinden we 
lijstenn van geslachten van supersinguliere krommen. Daaruit blijkt bijvoorbeeld, dat 
elkee g < 100, met mogelijke uitzondering van g = 59, optreedt als geslacht van een 
supersingulieree kromme in kar= 3, idem zonder uitzonderingen voor g < 100 in kar= 5, 
enn vergelijkbaar goede resultaten voor andere kleine priemgetallen. Aan het slot van het 
hoofdstukk blijken analoge maar in feite veel eenvoudigere constructies ons in staat te 
stellenn om in kar= 3 en kar= 5 voor elk geslacht expliciete voorbeelden te produceren van 
krommenn van p-rang nul. 
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