
Samenvatting

In dit proefschrift spelen elliptische oppervlakken een centrale rol. In de eerste

twee hoofdstukken worden elliptische oppervlakken met hoge Mordell-Weil rang

geconstrueerd. In het derde hoofdstuk wordt met behulp van elliptische opper-

vlakken een drievoud geconstrueerd met een interessante Galoisrepresentatie op

de cohomologie.

Een elliptische kromme E gede�nieerd over een lichaam K is een projec-

tieve vlakke niet-singuliere kromme gegeven als nulpuntsverzameling van een

derdegraads polynoom met coeÆcienten uit K, met daarop een punt O met

co�ordinaten uit K. De verzameling punten op E met co�ordinaten uit K noteren

we met E(K). Gegeven twee punten uit E(K) is het mogelijk een derde punt

uit E(K) te construeren, op zo'n manier dat deze bewerking E(K) de struc-

tuur van een abelse groep geeft met O als neutraal element. Deze groep heet de

Mordell-Weil groep.

Als K gelijk is aan Q of een eindige uitbreiding daarvan dan zegt de Mordell-

Weil stelling dat E(K) een eindig voortgebrachte groep is, d.w.z. E(K) �=
(eindige groep) � Zr voor zekere r 2 Z�0. Deze r heet de rang van E(K).

Het is niet bekend of deze rang willekeurig groot kan worden als we E vari�eren

en K vast kiezen.

We kunnen K ook gelijk nemen aan het functielichaam van een algebra��sche

kromme, zeg C. Bijvoorbeeld K = Q(t) of K = C (t). In dit geval geldt er weer

een Mordell-Weil stelling (ditmaal bewezen door N�eron): Als E niet over het

constantenlichaam van C gede�nieerd kan worden dan is E(K) eindig voortge-

bracht. Ook nu is in het algemeen niet bekend of bij vaste K de rang van E(K)

willekeurig groot kan worden.

De kromme E gede�nieerd over een functielichaam kan opgevat worden als

een familie elliptische krommen, geparametriseerd door C, en gede�nieerd over

zijn constantenlichaam. Deze familie krommen vormt een oppervlak, zeg E . Zo'n
E noemen we een elliptisch oppervlak. Bijvoorbeeld, als K = Q(t) of K = C (t)

dan kunnen we t opvatten als een extra variabele, en het polynoom dat E over

K de�nieert, de�nieert E over Q of C .
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Een elliptische kromme E gede�nieerd over Q(t) geeft aanleiding tot een

oneindige familie elliptische krommen gede�nieerd over Q . Men kan laten zien

dat als E(Q(t)) rang r heeft, dan hebben bijna alle krommen uit de familie

evenzo rang minstens r. Dus een elliptische kromme over Q(t) van hoge rang

geeft aanleiding tot een oneindige familie krommen over Q van hoge rang.

Iets soortgelijks kan zich voordoen bij elliptische krommen gede�nieerd over

K = Q(t;
p
t3 + at+ b), voor zekere a; b 2 Q . Een kromme E over dit lichaam

kan aanleiding geven tot een oneindige familie krommen over Q . (Maar dat hoeft

niet. Het hangt van a en b af.) En als dat zo is dan geeft een hoge rang kromme

over K weer aanleiding tot een oneindige familie hoge rang krommen over Q .

In de eerste twee hoofdstukken van dit proefschrift worden bekende me-

thoden voor het construeren van elliptische krommen van hoge rang over Q(t)

en Q(t;
p
t3 + at+ b) bekeken. Gemotiveerd vanuit meetkundige eigenschappen

van het bijbehorende elliptische oppervlak (zoals singuliere vezels, cohomologie,

intersectieparing) wordt gevarieerd op deze methoden om nog hogere rang te

vinden over k(t) en k(t;
p
t3 + at+ b), met k een eindige uitbreiding van Q .

In hoofdstuk 1 wordt gevarieerd op N�eron's constructie. N�eron maakt een

kromme over Q(t) van rang minstens 10, en over Q(t;
p
t3 + at+ b) van rang

minstens 11. Door het elliptisch oppervlak een ander type singuliere vezels te

geven wordt een kromme over k(t) van rang minstens 13 en een kromme over

k(t;
p
t3 + at+ b) van rang minstens 18 verkregen, voor een zekere expliciete k.

De rangen over Q(t) en Q(t;
p
t3 + at+ b) zijn minstens 9 respectievelijk 10.

In hoofdstuk 2 wordt een methode van Mestre bestudeerd. Met Mestre's

methode slaagde Nagao erin om een elliptische kromme van rang minstens 13

over Q(t) te construeren. We laten zien dat meetkundige eigenschappen van het

bijbehorende elliptische oppervlak aanleiding geven tot nog een extra onafhanke-

lijk punt, gede�nieerd over Q(
p
a; t) voor zekere a 2 Q . We bepalen zo'n extra

punt expliciet.

In hoofdstuk 3 worden elliptische oppervlakken voor een ander doel gebruikt,

namelijk voor het construeren van Galoisrepresentaties. Zij GQ de groep van

lichaamsautomor�smen van de algebra��sche afsluiting van Q . Dit heet de ab-

solute Galoisgroep van Q . Een Galoisrepresentatie is een actie van deze groep

op een vectorruimte. Een rijke bron van Galoisrepresentaties komt voort uit

algebra��sche meetkunde: men neme een vari�eteit gede�nieerd over Q . Bij zo'n

vari�eteit kan men een aantal cohomologiegroepen construeren. Dit zijn vector-

ruimten. Er bestaat een constructie, de zogenaamde `-adische cohomologie, die

een actie van GQ induceert op deze vectorruimten. Zo verkrijgt men een aantal

Galoisrepresentaties.

Bij een Galoisrepresentatie kan men een zogenaamde L-functie maken. Dit

is een holomorfe functie op een zeker rechter halfvlak in C . Voor L-functies van
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Galoisrepresentaties op `-adische cohomologie bestaan een aantal vermoedens.

Zo wordt vermoedt dat deze functies voortzetbaar zijn tot een meromorfe func-

tie op heel C , en dat ze voldoen aan een zekere functionaalvergelijking. Verder

zouden bepaalde waarden van deze L-functies, en ordes van polen en nulpun-

ten een betekenis moeten hebben in termen van bepaalde eigenschappen van de

oorspronkelijke vari�eteit.

Over deze vermoedens is voor algemene vari�eteiten nog heel weinig bekend.

Maar bijvoorbeeld in het geval dat de vari�eteit in kwestie een elliptische kromme

is, is de functionaalvergelijking van de L-functie een gevolg van het beroemde

Shimura-Taniyama-Weil vermoeden, dat in 1994 door Wiles voor veel krommen

bewezen is, en waarmee hij ook de laatste stelling van Fermat bewees.

In dit proefschrift wordt aan een Galoisrepresentatie op de cohomologie van

een 3-dimensionale vari�eteit gerekend. De keuze van de vari�eteit luistert nogal

nauw. Als men zomaar een vari�eteit opschrijft is de kans groot dat de coho-

mologiegroepen te hoge dimensies hebben, zodat het rekenwerk te ingewikkeld

wordt. Maar als men het gevoel wil hebben een vermoeden te testen moet de

cohomologie ook weer niet te simpel zijn. Wij slagen erin een vari�eteit op te

schrijven waarvan er een 4-dimensionaal stuk van de cohomologie is waarmee we

goed kunnen rekenen. De Galoisrepresentatie op dit stuk is van een soort waar

nog niet eerder aan gerekend is, en waar zich fenomenen voordoen die zich niet

voordoen bij al te simpele representaties.

De vari�eteit die we nemen is een vezelprodukt van twee elliptische opper-

vlakken. Het blijkt dat we de cohomologie van zo'n vari�eteit een beetje kunnen

sturen met behulp van de singuliere vezels van de elliptische oppervlakken. Zo

kunnen we een Galoisrepresentatie van het gewenste soort construeren.

Voor de L-functie die bij de geconstrueerde Galoisrepresentatie hoort testen

we op numerieke wijze de vermoede functionaalvergelijking.
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