
QGM highlights

Statistik
Publikationer:  64 tidsskriftartikler , 2 konfe-
rence-proceedings,  2 Ph.d.-afhandlinger, 32  
preprints, 3 Cand.scient.-afhandlinger. 
Aktiviteter:  1 konference, 48 
gæsteforelæsninger, 1 retreat & 1 sommer-
skole, 128 inviterede forelæsninger 

QGM forskning var ledende i verden inden for topologisk rekursion og dets generaliseringer. Resultaterne blev
præsenteret i følgende arXiv artikler:
• M. Kontsevich og Y. Soibelman: “Airy structures and symplectic geometry of topological recursion" giver en helt ny

indfaldsvinkel på topologisk rekursion, som nu også giver mening i endelige dimensioner.
• J.E. Andersen, G. Borot, L. Checkov and N. Orantin: “The ABCD of Topological Recursion" undersøger implikationerne

af Kontsevich og Soibelmans nye tilgang til topologisk rekursion og giver mange eksempler.
• J.E. Andersen, G. Borot and N. Orantin: “Geometric Recursion" giver en omfattende generalisering og kategorisering

af Kontsevich og Soibelmans udgave af topologisk rekursion.

I det forgangne år har QGM opnået at publicere hele fire
artikler i de allerbedste matematiske tidsskrifter:
• M. Kontseviches "Canonical bases for cluster algebras"

i samarbejde med M. Gross, P. Hacking og S. Keel
udgivet i tidsskriftet "Journal of the American Mathe-
matical Society"

• G. Masbaums "An application of TQFT to modular
representation theory" i samarbejde med P. Gilmer
udgivet i tidsskriftet "Inventiones Mathematica"

• J.E. Andersens "The Witten-Reshetikhin-Turaev invari-
ant for links in finite order mapping tori I" i samarbejde
med B. Himpel, S. Jørgensen, J. Martens og B. Mc-
Lellan udgivet i tidsskriftet "Advances in Mathematics"

• Q. Lis "Asymptotics of certain families of Higgs bundles
in the Hitchin component" i samarbejde med B. Collier,
udgivet i tidsskriftet "Advances in Mathematics"

J.E. Andersen publicerede på arXiv.org en 
artikel i samarbejde med sin ph.d.-student A. 
Malusà, hvori de introducerer en version af AJ-
formodningen for Teichmüller TQFT'en, som de 
beviser for de to simpleste hyperbolske knuder.

S. Gukov, har i samarbejde med D. Pei, P. Putrov 
og C. Vafa foreslået nye q-række invarianter af 
3-mangfoldigheder. Disse q-række ekspansion-
er, defineret inden for enhedsdisken, har heltals 
potenser og heltals-koefficienter, og de har WRT 
invarianter som radial grænse mod enhedsrødd-
er.

C. Spotti viste sammen med M. de Borbon at 
under visse stabilitetsbetingelser er koniske CY-
metrikker på flader med singulariteter langs
singulære kurver asymptotiske til PK-kegler, og
diskuterede anvendelser inden for BMY-formler.

E. Frenkel har sammen med M. Aganagic og A. 
Okounkov formuleret en to-parametergenerali-
sering af den geometriske Langlands-korrespon-
dence og bevist den for alle enkeltflettede (simply 
laced) Lie-algebraer.

D. Joyce  definerede en gradueret Lie-bracket på 
homologien af en stor klasse af modulirum i analogi 
med Ringel-Hall algebraer, som har afgørende 
betydning i forståelsen af "wall-crossing" formler 
for enumerative problemer i en lang række tilfælde.

A. Sheshmani har sammen med S.-T. Yau og A. 
Gholampour udviklet teorien om filtrerede (nested) 
Hilbert-skemaer, hvilket har ført til korresponden-
cen mellem DT-invarianter af fladeparametriserede
(local-surface) tre-foldigheder og Seiberg–Witten-
invarianter af flader. Dette resultat er også blevet
formuleret via Gauge-teoretiske reduktioner i
samarbejde med S. Gukov, M. Liu og S.-T. Yau.

H. Fuji, M. Manabe, R.C. Penner, C.M. Reidys og P. Sulkow-ski og 
disse omhandler applikationer af modulirumsteknikker i studiet 
af foldning af RNA og proteiner.

Flere forskere tilknyttes 
QGM

Tre lokale Prof./lektorer og to ph.d.-
studerende fra Institut for Matematik,
AU, blev i 2017 tilknyttet QGM: Andrew
Swann, Marcel Bökstedt, Sergey Arkhi-
pov, Giovanni Russo og Erica Minuz.

Nye medarbejdere 

Postdoc
Martin de 
Borbon

Postdoc
Roberta 
Iseppi

Travaux Mathematiques dedikerede en hel 
udgave til QGM, hvori 7 artikler af J.E. 
Andersen publiceredes. Fire af disse er 
skrevet i samarbejde med hans ph.d.-
studerende (N. Poulsen, J-J.K. Nissen, S. 
Marzioni og W.E. Petersen), og angår 
kvantisering af modulirum. De tre andre 
artikler er udformet i tæt samarbejde med

Ph.d.-stud.
Simone 
Siclari

J.E. Andersen og R. Kashaev er blevet inviteret til
at skrive en artikel omhandlende konstruktionen
af deres Teichmüller TQFT til "Proceedings of the
International Congress of Mathematicians", som
kun udgives hvert fjerde år, denne gang i forbin-

delse med ICM kongressen i Rio de
Janeiro i 2018.

2017


	Forside 2017_JJ.pdf
	QGM highlights 2017_ENG_DA
	QGM annual report 2017.pdf

