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Samenvatting

In deze samenvatting zullen we proberen een globale beschrijving te geven van de
inhoud van dit proefschrift. We beginnen met het verduidelijken van een aantal veel
gebruikte concepten aan de hand van een alledaags voorbeeld.

De hoofdrolspelers in dit proefschrift, zoals de titel wellicht al doet vermoeden,
zijn de bispectrale quantum Knizhnik-Zamolodchikov vergelijkingen. Ze vormen een nog-
al niet-triviaal voorbeeld van een systeem van differentievergelijkingen. Vele fenome-
nen in de natuurkunde, scheikunde, biologie, maar ook in de financiële wereld, kun-
nen gemodelleerd worden met behulp van differentievergelijkingen. Wanneer men
bijvoorbeeld een bepaald bedrag x0 op een spaarrekening zet tegen een jaarlijkse
rente van 4% en xn stelt het bedrag voor dat men na n jaar bij elkaar heeft gespaard,
dan wordt het verloop van het spaarproces vastgelegd door de eenvoudige differen-
tievergelijking

xn+1 = 1, 04xn. (1)

Als de begininleg e50 bedraagt, dat wil zeggen x0 = 50, dan heeft men na 1 jaar dus
e52 (x1 = 1, 04x0 = 52), na 2 jaar e54,08 (x2 = 1, 04x1 = 54, 08), etc. We kunnen
het rijtje x0, x1, x2, x3, . . . beschouwen als een functie f op de niet-negatieve gehele
getallen, bepaald door f(n) = xn. In deze notatie krijgt bovenstaande differentiever-
gelijking de vorm f(n+ 1) = 1, 04f(n). De oplossingen van deze differentievergelij-
king worden gegeven door f(n) = c · 1, 04n, waarbij c de begininleg is. In ons geval
hebben we dus f(n) = 50 · 1, 04n. Merk op dat deze uitdrukking niet alleen zinvol
is voor gehele getallen n; f(t) = 50 · 1, 04t is gedefinieerd voor ieder reëel getal t en
geeft de waarde van de spaarrekening als ware het een continu proces.

Indien we de rente niet gelijk aan 4% maar willekeurig kiezen, zouden we, meer
algemeen, de differentievergelijking

f(t+ 1) = λf(t) (2)

kunnen beschouwen, met λ een gegeven constante. De oplossingen van (2) worden
gegeven door f(t) = c · λt met c weer de begininleg, of, als we de financiële context
even vergeten, gewoon een willekeurige constante. De vergelijking (2) laat zich weer
verder generaliseren tot een vergelijking

f(t+ 1, λ) = A(t, λ)f(t, λ), (3)
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waarbij A(t, λ) een gegeven functie is die afhangt van t en λ. Men zou zich nu de
vraag kunnen stellen of er ook een differentievergelijking in de variabele λ bestaat,
dus zeg f(t, λ + 1) = B(t, λ)f(t, λ) voor een zekere functie B(t, λ), zodanig dat het
systeem van differentievergelijkingen

f(t+ 1, λ) = A(t, λ)f(t, λ),

f(t, λ+ 1) = B(t, λ)f(t, λ)
(4)

compatibel is, wat ongeveer wil zeggen dat er een niet-triviale functie f(t, λ) bestaat
die aan beide vergelijkingen tegelijk voldoet. Als we nu (3) vervangen door een
specifiek, belangrijk systeem van differentievergelijkingen, de zogeheten quantum
Knizhnik-Zamolodchikov (KZ) vergelijkingen (dit zijn zekere vergelijkingen werkende
in t = (t1, . . . , tN ) voor vectorwaardige functies f(t, λ) die afhangen van extra vari-
abelen λ = (λ1, . . . , λN )), dan is de analoge vraag of er een systeem van differentie-
vergelijkingen werkende in λ bestaat, zodanig dat het totale, ‘verdubbelde’ systeem
compatibel is, de centrale vraag in dit proefschrift. Deze vraag kunnen we met “ja”
beantwoorden.

De quantum KZ vergelijkingen hebben hun oorsprong in de theoretische fysica
en zijn sinds hun eerste verschijning begin jaren ’90 veelvuldig bestudeerd. Eigenlijk
zijn de quantum KZ vergelijkingen zogenaamde q-differentievergelijkingen, maar voor
de doeleinden van deze samenvatting, kan het niet zoveel kwaad om het verschil
hier niet te duiden.

Het verdubbelde, compatibele systeem dat we construeren, noemen we de bispec-
trale quantum KZ vergelijkingen. De constructie van de bispectrale quantum KZ verge-
lijkingen en het bewijs dat ze daadwerkelijk een compatibel stel differentievergelij-
kingen vormen, berust op de eigenschappen van een geavanceerd algebraı̈sch object
geı̈ntroduceerd door Ivan Cherednik, de zogenaamde dubbele affiene Hecke algebra.
Een van de belangrijkste toepassingen van de bispectrale quantum KZ vergelijkin-
gen is dat het extra, compatibele stel vergelijkingen gebruikt kan worden om uit
bestaande oplossingen van de quantum KZ vergelijkingen nieuwe oplossingen te
creëren. Dit wordt uitgebreid in het proefschrift besproken.

Een andere toepassing van de bispectrale quantum KZ vergelijkingen is de vol-
gende. Een door Cherednik gevonden correspondentie tussen de quantum KZ ver-
gelijkingen en een spectraalprobleem (eigenwaardevergelijking) voor de zogenaam-
de Macdonald-Ruijsenaars operatoren, blijkt aanleiding te geven tot een correspon-
dentie tussen de bispectrale quantum KZ vergelijkingen en een bispectraal probleem
voor de Macdonald-Ruijsenaars operatoren. Oplossingen van de bispectrale quan-
tum KZ vergelijkingen die we in dit proefschrift vinden, gaan via de correspon-
dentie over in oplossingen voor het bispectrale probleem. Op die manier worden
nieuwe resultaten verkregen omtrent de convergentie van speciale machtreeksoplos-
singen (Harish-Chandra machtreeksoplossingen) van het spectraalprobleem, alsook
nieuwe inzichten in de theorie van zekere polynomiale oplossingen van het spec-
traalprobleem, de beroemde (symmetrische) Macdonaldpolynomen.

Er zijn verschillende typen van de dubbele affiene Hecke algebra en het blijkt
dat we bispectrale quantum KZ vergelijkingen kunnen associëren met ieder type. In
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de hoofstukken 2 tot en met 4 geven we een uitgebreide behandeling van bovenge-
noemde theorie in het geval dat de dubbele affiene Hecke algebra van het typeAN is.
In het laatste hoofdstuk beschrijven we de theorie corresponderend met de dubbele
affiene Hecke algebra van een willekeurig type.




