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Samenvatting

Gegeneraliseerde Davis-Januszkiewicz ruimtes en hun
toepassingen in de algebra en de topologie

Dit proefschrift stelt twee verschillende generalisaties van Davis-
Januszkiewicz ruimtes (GDJ-ruimtes) voor. Deze generalisaties heb-
ben als doel twee problemen aan te pakken die een verschillende
oorsprong hebben. Eén probleem is in de combinatorische commu-
tatieve algebra, en het andere probleem is in de topologie.

Dit proefschrift is verdeeld in drie delen. In het eerste deel wordt
de basistheorie ontwikkeld die noodzakelijk is voor de latere delen.
Het eerste deel bevat drie hoofdstukken. In hoofdstuk I worden sim-
pliciale multicomplexen geı̈ntroduceerd. Dit zijn combinatorische
objecten die simpliciale complexen generaliseren. Verschillende ei-
genschappen worden behandeld.In het bijzonder laten we zien dat
elk simpliaal multicomplex aanleiding geeft tot een commutatieve
ring. Deze ring bevat de algebraı̈sche eigenschappen van het multi-
complex en het speelt dezelfde rol als Stanley-Reisner ringen doen
in de theorie van de simpliciale complexen. Hoofdstuk II is een
overzicht van de equivariante homotopie- en homologieleer. Een
aantal standaard resultaten die bewezen worden zijn noodzakelijk
voor hoofdstuk IV in de studie van de GDJ-ruimtes. In hoofdstuk
III bekijken we de constructie en de fundamentele eigenschappen
van moment-hoek complexen en diagrammen van ruimtes. Ook hier
worden een aantal fundamentele stellingen bewezen die in hoofd-
stukken IV en V gebruikt worden in de studie van de GDJ-ruimtes.
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Het zwaartepunt van dit proefschrift ligt in het tweede deel. Hier
bevinden zich dan ook de meeste nieuwe resultaten. Dit deel be-
staat uit twee hoofdstukken. In hoofdstuk IV ontwikkelen we de
theorie van GDJ-ruimtes en hun regelmatige overdekkingen. Het
eerst hoofdresultaat van dit proefschrift, stelling IV.2.7, bevindt zich
hier. Stelling IV.2.7 zegt dat de cohomologie van een regelmatige
overdekking van een GDJ-ruimte over een simpliciaal complex K
combinatorisch bepaald is door zekere deelcomplexen van K. De
formule is expliciet: de vertakkingen worden in het derde deel be-
studeerd. In Hoofdstuk V beschouwen we de verbanden tussen de
combinatorische kenmerken van simpliciale complexem en topologi-
sche kenmerken van Davis-Januszkiewicz ruimtes. We laten zien hoe
een Davis-Januszkiewicz ruimte te construeren is uit een simpliciaal
multicomplex. Dit wordt mogelijk gemaakt door een colimiet proce-
dure over een partieel geordende verzameling, de verzameling van
zijvlakken van een simpliciaal complex. De eerste hoofdstelling van
deze hoofdstuk, stelling V.1.6, zegt dat de cohomologiering van een
multicomplex K isomorf is met de Stanley-Reisner ring van K. De
tweede hoofdstelling is stelling V.2.3. Deze stelling zegt dat Davis-
Januskiewicz ruimtes verkregen kunnen worden als homotopieve-
zels van een homotopievezelbundel. De totale ruimte van deze ho-
motopievezelbundel is een klassieke Davis-Januskiewicz ruimte en
de basisruimte is de classificerende ruimte van de torus. Dit is een
topologisch analogon van een bekende algebraı̈sche constructie.

In het derde deel passen we de theorie van GDJ-ruimtes toe op
de studie van torische variëteiten. Dit deel bestaat uit twee hoofd-
stukken. In hoofdstuk VI geven we een overzicht van de torische
topologie en vertalen we de resultaten uit hoofdstuk IV naar dit ka-
der. In het bijzonder bewijzen we dat elke reële torische variëteit
homotoopie-equivalent is met een reguliere overdekking van een GDJ-
ruimte. In hoofdstuk VII houden we ons bezig met reële torische va-
riteiten van lage dimensie. Daartoe gebruiken we de methoden die
in hoofdstuk IV en VI ontwikkeld werden. In het bijzonder bereke-
nen we alle cohomologiegroepen van alle reële torische variëteiten
over de regelmatige dodecaëder.


