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Samenvatting

In deze samenvatting wil ik ook niet-wiskundigen een indruk van mijn onderzoek geven.

Algebraı̈sche variëteiten

Mijn onderzoek gaat over vergelijkingen. De meeste lezers zullen op school wel eens een

kwadratische vergelijking , zoals x2−8x+15 = 0 hebben gezien met de opdracht om die op

te lossen (dus alle getallen te vinden die als je ze invult voor x nul geven). In dit geval zijn de

oplossingen x = 3 en x = 5.

Je kunt ook kijken naar vergelijkingen in meer onbekenden, zoals y−x2 = 0. Dan bestaat

een oplossingen niet uit één getal, maar uit een paar getallen x en y. Voor y− x2 = 0 zijn

bijvoorbeeld de paren 1 en 1, 2 en 4, of 3 en 9 oplossingen. Maar wiskundigen zijn niet

tevreden met enkele oplossingen; ze willen ze allemaal weten. In dit geval kan dat: het zijn

alle paren a en a2 met a een willekeurig getal. Maar voor de meeste vergelijkingen kun je

geen simpele formule voor alle oplossingen vinden.

Toch gaan wiskundigen aan de slag met de verzameling van alle oplossingen alsof ze die

wel kennen. Ze willen graag de structuur van die verzameling begrijpen om toch iets over

de oplossingen te kunnen zeggen. De belangrijkste techniek om de structuur te begrijpen

is het invoeren van coördinaten. Door een x- en een y-as te tekenen in het vlak, kun je

aan elk paar getallen een punt in het vlak toekennen. De verzameling oplossingen wordt zo

een verzameling punten in het vlak. Deze punten vormen een meetkundig figuur. Voor de

vergelijking y− x2 = 0 vormen de punten bijvoorbeeld een parabool.

Je kunt nu meetkundige technieken gebruiken om structuren te vinden op de verzameling

oplossingen. Kijk bijvoorbeeld naar de vergelijking y2 = x3−3x+3. De bijbehorende figuur

is een kromme, zie figuur A.1. Stel je hebt twee punten P en Q op die kromme. Als je een

rechte lijn door deze twee punten trekt, snijdt deze de kromme in een derde punt, zeg R.

Spiegel R nu in de x-as. Dan krijg je weer een punt S op de kromme1. Zo krijgen we als extra

structuur een bewerking die aan elke twee punten P en Q op de kromme een nieuwe punt S

1Deze methode werkt niet als P en Q elkaar gespiegelde in de x-as zijn. Om dat probleem op te lossen kiezen we
een vaste punt O ergens ‘buiten het vlak’. De bewerking kent dan aan P en Q het punt O toe.
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Figure A.1: De kromme gegeven door de vergelijking y2 = x3−3x+3.

toekent. Deze bewerking helpt je helpt je om steeds meer oplossingen te vinden, immers uit

twee oplossingen maakt hij een derde.

Als je meetkundige technieken gebruikt om vergelijkingen te bestuderen, dan ben je bezig

met algebraı̈sche meetkunde, het vakgebied waaronder dit proefschrift valt. De figuur is

vaak handzamer dan de vergelijking zelf. Verschillende vergelijkingen hetzelfde figuur kun-

nen geven (alleen misschien verschoven, gedraaid of uitgerekt). Dan wil je die vergelij-

kingen eigenlijk als hetzelfde zien, want hun oplossingsverzamelingen zijn ook feitelijk het-

zelfde. Daarom hebben wiskundigen technieken ontwikkeld om het figuur los te weken van

de vergelijkingen. Wat je overhoudt wordt een algebraı̈sche variëteit genoemd.

Moduliruimten

Algebraı̈sche meetkundigen bestuderen dus algebraı̈sche variëteiten. Maar hoe gaat dat in

zijn werk? Eén manier is om het idee in de vorige sectie nog een stapje verder door te voeren.

Daar bestudeerden we de oplossingen van een vergelijking door te zoeken naar structuur op

de verzameling van alle oplossingen. Net zo kunnen we variëteiten bestuderen door te zoeken

naar structuur op de verzameling van alle variëteiten.

In dit geval is die structuur veel moeilijker te vinden, omdat er zo veel verschillende

variëteiten zijn. Daarom is het handig om eerst een grove indeling maken. Voor krommen

(figuren die eruit zien als een lijn) wordt die indeling gegeven door het geslacht, een getal

in 0,1,2,3,4, . . . dat aangeeft hoe ‘ingewikkeld’ de kromme is. De kromme die hoort bij

de vergelijking y− x2 = 0 heeft bijvoorbeeld geslacht 0. Dit betekent dat er een simpele

formule voor de oplossingen is (de oplossingen zijn immers (a,a2) voor a willekeurig). De

kromme die hoort bij de vergelijking y2 = x3− 3x+ 3 heeft geslacht 1. Dit betekent dat er
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een bewerking als hierboven op de kromme is.

Als je een grove inverdeling in typen hebt, kun je kijken naar de verzameling variëteiten

van een vast type, bijvoorbeeld de verzameling krommen van een gegeven geslacht. De

verzameling krommen van geslacht 0 bevat alleen de rechte lijn. De verzameling krommen

van geslacht 1 is veel groter. Voor elk willekeurig getal a geeft de vergelijking y2 = x(x−
1)(x−a) zo’n kromme, en er zijn hoogstens 6 verschillende getallen a die dezelfde kromme

geven. Dus er zijn oneindig veel krommen van geslacht 1. Het blijkt dat de verzameling van

krommen van geslacht 1 zelf weer een kromme is (van geslacht 0).

De verzameling van variëteiten van een gegeven type blijkt meestal weer een algebraı̈sche

varieteit. Zo’n variëteit noemen we een moduliruimte. De studie van moduliruimten is een

belangrijk onderdeel van de algebraı̈sche meetkunde.

Positief karakteristiek

Naast de gewone getallen gebruiken wiskundigen ook allerlei bijzondere getallensyste-

men. Neem een willekeurig getal, zeg 12. Dan kun je een getallensysteem construeren

waarin dat getal gelijk is aan 0. Begin met de gehele getallen: . . . ,−2,−1,0,1,2,3, . . . . Als

we willen dat 12 gelijk is aan 0, dan moet 13 gelijk zijn aan 1 (want 13 = 12+1), 14 gelijk

aan 2, enzovoorts. In het nieuwe getallensysteem zitten dus maar 12 verschillende getallen,

die als het ware op een cirkel staan zoals de cijfers van een klok:

Als je 1 bij een getal optelt, dan krijg je het volgende getal met de klok mee. In dit systeem

kun je gewoon optellen, bijvoorbeeld 8+7 = 15 en 15 is gelijk aan 3. Je kunt ook aftrekken,

bijvoorbeeld 3−5 =−2 en −2 is gelijk aan 10 (want −2+12 = 10), en vermenigvuldigen,

bijvoorbeeld 3×5 = 15 en 15 is gelijk aan 3. Met vermenigvuldigen kun je wel onverwacht

0 krijgen, bijvoorbeeld 3× 4 = 12 = 0. Hierdoor kun je niet delen door bijvoorbeeld 3 of 4

(maar wel door 5 of 7).

Het getal 12 was echter willekeurig gekozen. Je kunt zo’n systeem maken voor elk

willekeurig geheel getal groter dan 1. Voor sommige getallen kun je wel delen door elk

getal dat niet 0 is, namelijk voor priemgetallen. Dit zijn getallen die alleen deelbaar zijn door

zichzelf of 1, bijvoorbeeld 3, 5, 7 en 11.
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In zo’n getallensysteem voor een priemgetal kun je net zo goed algebraı̈sche meetkunde

doen als met gewone getallen. Je kijkt dan naar vergelijkingen met coëfficiënten2 in het

nieuwe getallensysteem. Als je dit doet, treden er allerlei interessante nieuwe verschijnselen

op. Omdat er eindig veel getallen in het systeem zitten, heeft elke vergelijking eindig veel

oplossingen. Je kunt dus tellen hoeveel het er zijn. Een belangrijk resultaat van de twintigste

eeuwse algebraı̈sche meetkunde is dat het aantal oplossingen afhangt van de meetkunde van

de bijbehorende variëteit.

Dit proefschrift

Je kunt deze vreemde getallensystemen ook gebruiken om moduliruimten te bestuderen.

In dit proefschrift doe ik dit voor moduliruimten van abelse variëteiten. Dit zijn variëteiten

zoals de kromme y2 = x3−3x+3 hierboven. Ze worden gekenmerkt door twee belangrijke

eigenschappen. De eerste is dat ze net als die kromme een bewerking hebben die aan twee

punten een derde punt toekent. De tweede eigenschap is dat ze ‘compleet’ zijn, er ontbreken

geen punten.

Het idee is om de nieuwe verschijnselen die optreden in deze vreemde getallensystemen

te gebruiken om de moduliruimten op te delen in verschillende stukken. Zo’n opdeling wordt

een stratificatie genoemd. Dit is niet nieuw. Verschillende onderzoekers hebben al aller-

lei verschillende stratificaties geconstrueerd, zoals de Ekdahl-Oort stratificatie, de Rapoport-

Zink stratificatie en de Newton-polygoon stratificatie3. In dit proefschrift onderzoek ik de

relaties tussen deze drie verschillende stratificaties.

In het eerste deel kijk ik naar alle Ekedahl-Oort strata die zijn bevat in het kleinste

Newton-polygoon stratum, de supersinguliere locus. Ik laat zien dat zulke strata eruit zien als

variëteiten die in een heel andere hoek van de wiskunde zijn gedefinieerd, namelijk Deligne-

Lusztig variëteiten. Dit is interessant, omdat we dan resultaten uit die andere hoek kunnen

toepassen op de moduliruimte van abelse variëteiten.

Het tweede deel heb ik samen met Ulrich Görtz geschreven, nadat ik hem in Bonn had

bezocht. Hierin beschrijven we de relatie tussen de Ekedahl-Oort stratificatie en de Kottwitz-

Rapoport stratificatie. We kunnen laten zien dat sommige Kottwitz-Rapoport strata eigenlijk

hetzelfde zijn als Ekedahl-Oort strata.

Voor andere Kottwitz-Rapoport strata is het verband met Ekedahl-Oort strata minder

duidelijk. Maar in deel drie kunnen we toch precies beschrijven hoe alles in elkaar zit. In dat

2Coëfficiënten zijn de getallen die voor de letters x en y zijn. Bijvoorbeeld in de vergelijking y2 = x3− 3x+ 3
hebben y2 en x3 beide coëfficiënt 1 en x heeft coëfficient −3

3Behalve de laatste zijn de stratificaties allemaal vernoemd naar hun ontdekkers
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deel zien we ook dat de Deligne-Lusztig variëteiten uit deel I niet alleen voorkomen als je

kijkt naar strata in de supersingulier locus. Ze blijken zeer algemeen op te treden als je naar

Ekedahl-Oort of Kottwitz-Rapoport strata kijkt.
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