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Samenvatting

Dit proefschrift is gewijd aan krommen met ”veel rationale punten” en de asymp-
totiek van het aantal rationale punten indien het geslacht van de krommen tot
oneindig nadert. Deze kwesties zijn van groot belang voor de moderne coder-
ingstheorie en cryptografie. Zo berust de constructie van een ”goede” algebräısch
meetkundige code op krommen met veel rationale punten, terwijl de constructie
van asymptotisch goede families van lineaire codes over Fq gebaseerd is op expli-
ciete asymptotisch goede rijen van algebräısche krommen over Fq. De lange tijd
onverslagen aanscherping van de Gilbert-Varshamov grens door M. Tsfasman, S.
Vlăduţ en Th. Zink was de eerste verbazingwekkende toepassing van asymptotisch
goede rijen van algebräısche krommen.

In Hoofdstuk 2 brengen we een aantal grondbeginselen in herinnering met be-
trekking tot krommen over eindige lichamen, de zeta-functie en de Hasse-Weil-Serre
grens, defect-theorie, maximale en minimale krommen van geslachten 1, 2 en 3, de
Stelling van Torelli en bovengrenzen voor de orde van automorfisme groepen van
algebräısche krommen.

Hoofdstuk 3 is gewijd aan maximale en minimale krommen over eindige lichamen.
Het hoofdresultaat van dit hoofdstuk betreft een verbetering van de Hasse-Weil-
Serre grens voor optimale krommen van laag geslacht over eindige lichamen met
discriminant −3, −4, −7, −8, −11 en −19. Maar we beginnen dit hoofdstuk met
een korte beschrijving van een equivalentie van categorieën die het mogelijk maakt
ons probleem te vertalen naar een vraagstuk over hermitische roosters. In Para-
graaf 3 tonen we aan dat er geen optimale krommen van laag geslacht bestaan
over eindige lichamen met discriminant −3, −4, −7 en −8. Naast de classificatie
van hermitische vormen maken we gebruik van bovengrenzen voor de orde van de
automorfisme groep van een algebräısche kromme. In de resterende paragrafen ge-
bruiken we een iets afwijkende techniek, waarbij we ons richten op quotiënten van
optimale krommen en laten zien dat deze niet kunnen bestaan.

Hoofdstuk 4 is een aanvullend hoofdstuk waarin een aantal sleutelbegrippen aan
de orde komen in verband met de asymptotiek van rijen van algebräısche krommen
over eindige lichamen en toepassingen daarvan in de coderingstheorie.

In Hoofdstuk 5 beschrijven we de Galois afsluiting van de tweede Garcia-
Stichtenoth toren. Dit resultaat vereist een nauwkeurige analyse van elke overdekking
uit de toren. In Paragraaf 2 geven we een beschrijving van de rationale functies die
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de corresponderende toren voortbrengen. Via het tellen van de Fq2 -rationale pun-
ten op de krommen en door voor elk stadium van de toren de bijdrage te bepalen
aan de vertakkingsdivisor (zie Paragrafen 4 en 5), volgt tenslotte in Paragraaf 6
de optimaliteit van de nieuwe rij.
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