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Samenvatting g 

Ditt proefschrift is betrokken met telproblemen uit de enumeratieve meetkunde. 
Inn het bijzonder proberen wij twee-dimensionale voorwerpen door natuurkundi-
genn ook instantonen genoemd - te tellen, die in hoger-dimensionale oppervlak-
tenn ingebed zijn. Dat soort vragen hadden de antieke Grieken al beschouwd: 
b.v.. hoeveel lijnen zijn er op een kubisch oppervlak (gegeven door een derde 
graadss vergelijking voor de drie ruimtecoördinaten)? Het antwoord is 27. Gelijk 
ookk vond de Duitse wiskundige Schubert in de negentiende eeuw dat er 2875 
complexee lijnen op een kwintisch oppervlak in de vier-dimensionale projectieve 
ruimtee zijn. Dat soort 'lijnen' hebben reële dimensie twee (in feite ballons) 
enn zijn de eenvoudigste vorm van onze gekoesterde instatonen. Moeijlijkere 
voorwerpenn kunnen gaten hebben (zoals 'brezels') en worden geclassificeerd 
volgenss hun topologische eigenschappen (geslacht, homologie klas oftewel ho-
eveell  gesloten kettingen er zijn die niet samengetrokken kunnen worden, ezv) 
enn hun meetkundige eigenschappen (holomorfie, complexe structuur, graad van 
eenn kromme). 

Inn dat opzicht is ons probleem gelijk aan het tellen van holomorfe krommen 
vann gegeven graad en homologieklas op een bepaalde ruimte. Al de variërende 
parameterss worden ook moduli genoemd, en ze vormen de moduliruimte. Als 
dee getelde objecten oneindig blijken te zijn, dan kunnen we eindigheid bereiken 
doorr opdringen van voorwaarden, b.v. het doorsnijden met een onderruimte dat 
doorr zijn homologieklas gekenmerkt is. De duale cohomologieklassen daarvan 
zijnn dan differentiaalvormen die we op de moduliruimte kunnen integreren, en 
dee uitslag van dit integraal is ons gewenste eindige getal. 

Voorr zogenaamde Calabi-Yau drie-vouden (6 reël-dimensionale Kahler variëteiten 
mett verdwijnend eerste Chern klas) valt er geen extra voorwaarden om op te 
dringen;; en de integraal bevat dan een Euler klas. Dit getal is altijd rationaal 
omdatt de moduliruimtes quotiënten zijn (orbifolds). Uit die reeks van getallen 
kunnenn we op een unieke manier een tweede reeks van getallen halen, die de 
verwonderlijkee eigenschap hebben allemaal gehele getallen te zijn, waarvan de 
betekeniss nog niet zo goed begrepen is. Het is wel wenselijk om gehele getallen 
tee verkrijgen, aangezien we toch objecten tellen, maar tegelijkertijd zijn die ob-
jectenn zo fictief en ongetemd dat we niet eens konden verwachten ze te mogen 
tellen. . 

Maarr waar is nu het verband met de natuurkundige oorsprong van deze in-
stantonenstantonen ? Dit ligt in de stringtheorie, het boeiendste en snelst ontwikkelende 
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gebiedd in de theoretische fysica, de meest belovende kandidaat voor de verenig-
ingg van de vier krachten in de natuur. Haar droom is al een eeuw oud, maar 
blijk tt nu slechts enkele maanden ver te liggen (en dit al tien jaar!): een kwantis-
chee beschrijving van de zwaartekracht. Dit was onmogelijk met de gebruikelijke 
werktuigkastt van het Standaardmodel van elementaire deeltjes omdat die punt-
deeltjess tot afschuwelijke divergenties in padintegralen leiden. De verlossing ligt 
dann in de vervanging van punten door lijnen, oftewel door piepkleine 'snaren' in 
tee voeren, wiens verschillende trillingen de energies (of massa's) van de elemen-
tairee deeltjes voortbrengen. Geheel de wereld wordt dan teruggevoerd tot een 
enkell  bouwsteen: de fundamentele snaar. En de oude droom van atomisme is 
weerr bereikt... tijdelijk... want ik zie al die vervelende natuurkundige aankomen 
omm te preken dat die snaar ook nog eens onderdelen bevat. Tja, want waarmee 
zall  hij dan zijn brood verdienen ? 

Dee tijdevolutie van zo'n snaar noem je zijn 'worldsheet' en de Feynman 
grafenn van de interacties bestaan uit snaren die elkaar ontmoeten en weer schei-
den.. Voor gesloten snaren is dit een Riemann oppervlak (soort brezel), en 
dee studie van afbeeldingen ervan naar een hoger-dimensionale ruimte vormt 
eenn eenvoudige twee-dimensionale gravitatie. De verschillende wijzen waarop 
dee beelden van die functies ingebed zijn veroorzaakt ons oorspronkelijk tel-
probleem,, ook Gromov-Witten theorie genoemd. De inbeddende ruimte is uit 
natuurkundigee behoefte zes-dimensionaal, want dit is net het aantal dimensies 
diee je wil laten verdwijnen (steeds kleiner maken, oftewel 'compactificeren') om 
onzee goede oude vier-dimensionale ruimte-tijd over te hebben uit een originele 
stringtheoriee (die trouwens maar in tien dimensies consistent is). 

Ditt proefschrift legt uit hoe de intuïtie van de natuurkunde gebruikt wordt 
omm vermoedens in de zuivere wiskunde voort te brengen. We laten zien hoe 
dee dualiteiten tussen verschillende stringtheorieën het berekenen van instanto-
nenn mogelijk maakt; gelijk ook de spiegelsymmetrie tussen twee topologische 
modellenn van stringtheorie. Onze uitslagen zijn rond de voortbrengende func-
tiee van Gromov-Witten invarianten, een object dat bij de kruising van ettelijke 
wiskundigee ontwikkeling ligt zoals het elliptisch geslacht van CY variëteiten, de 
karakterenn van N=4 superconforme veldtheorieën, Kac-Moody algebra's, de au-
toniorfee eigenschappen van oneindige producten, de Howe correspondentie met 
modulairee vormen en de een-lus 'threshold' correcties voor beta-functies. 


