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SAMENVATTING

Dit proefschrift behandelt verschillende topologische invarianten van vlecht-
klassen. Een vlechtklasse is een verzameling van vlechten die op een bepaalde
manier hetzelfde zijn. Je kunt een vlecht op een continue (geen scheuren,
niet knippen en plakken) manier omvormen in elke andere vlecht in zijn
klasse. In dit proefschrift worden drie verschillende types klasse gebruikt.
De standaard vlechten zijn vlechten op een cylinder waarvan de strengen
elkaar niet raken. De Legendriaanse vlechten zijn vlechten in een vlak waar
weliswaar doorsnijdingen mogen voorkomen, maar alleen als ze elkaar niet
alleen maar aanraken maar echt doorsnijden. Het laatste type bestaat uit
discrete vlechten. Een discrete vlecht bestaat uit een aantal strengen die niet
meer zijn dan een aantal punten. Op de voorkant van dit proefschrift zijn
voorbeelden te vinden van alle drie de types. Het is mogelijk om van een stan-
daard vlecht naar een Legendriaanse vlecht te gaan, door de cylinder plat te
slaan. Van een Legendriaanse vlecht kunnen we dan weer naar een discrete
vlecht gaan door een aantal punten op de strengen te kiezen. Voor ieder
van de drie vlecht-types wordt een topologische invariant gëıntroduceerd.
De hoofdstelling van dit proefschrift is dat deze drie topologische invari-
anten eigenlijk hetzelfde zijn. Daarmee wordt bedoeld dat als we beginnen
met een standaard vlecht en zijn topologische invariant (deze heet de Vlecht
Floer homologie), deze hetzelfde is als de Legendriaanse vlecht die we krijgen
door de standaard vlecht plat te slaan en de topologische invariant die daar-
bij hoort (Vlecht Morse homologie). Hetzelfde geldt voor de Legendriaanse
vlechten en de discrete versie (de invariant die hier bij hoort heet de Vlecht
Conley index ). Deze laatste is voor een computer simpel om uit te rekenen.



Samenvatting

Als we dan de weg terug volgen geeft dit ons een manier om de Vlecht Floer
homologie met een computer uit te rekenen. Dit levert daarna gelijk re-
sultaten op over het bestaan van bepaalde oplossingen voor Hamiltoniaanse
vergelijkingen.
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