
5 5

5 5

Boekbesprekingen NAW 5/8 nr. 4 december 2007 303

J. Montaldi, T. Ratiu (eds.)
Geometric Mechanics and Symmetry
The Peyresq Lectures
London Mathematical Society Lecture Note Se-

ries 306

Cambridge: Cambridge University Press, 2005

402 p., prijs £46.00

ISBN 0-521-53957-9

In de jaren 2000 tot 2004 bestond onder de naam MASIE een Euro-
pese onderzoeksschool omtrent symmetrie en mechanica. Om de
toekomstige promovendi en postdocs ervan een vliegende start
te geven, werden in 2000 en 2001 twee zomerscholen gehouden.
De Lecture Notes van meer dan de helft van de toen gegeven col-
leges zijn in het voorliggende boek verzameld, gebaseerd op le-
zingen van Ken Meyer, Tudor Ratiu, Darryl Holm, Richard Cush-
man, Henk Broer en James Montaldi.

De naam ‘Lecture Notes’ is hier zeer terecht, want deze wer-
den grotendeels door de deelnemers zelf vervaardigd. Dit concept
zorgt er meteen voor dat de zes teksten zeer toegankelijk zijn. Im-
mers, de inhoud van elke cursus is door de handen gegaan van
deelnemers/auteurs die de stof al hebben kunnen begrijpen.

Formeel zijn de zes teksten onafhankelijk van elkaar, maar er
is wel een grote onderliggende samenhang. De steunpilaren wor-
den gevormd door de hoofdstukken II, IV, V en VI.

Hoofdstuk II is een caput college over meetkundige mecha-
nica. De centrale onderwerpen van de moderne aanpak van de
mechanica komen aan de orde en worden door talloze (terugke-
rende!) voorbeelden geïllustreerd. De formuleringen zijn meestal
zo gekozen dat het geval van oneindig veel vrijheidsgraden ook
afgedekt wordt. Waar nodig wordt dit geval bovendien nader toe-
gelicht. Hierdoor kan men hoofdstuk II ook gebruiken als aanvul-
ling op de technische aspecten van het meer gevorderde hoofd-
stuk III over vloeistofmechanica.

De presentatie van de mechanica in hoofstuk IV is sterk gedre-
ven door drie voorbeelden. Terwijl hun aantal kleiner is dan in
hoofdstuk II, worden deze in detail geanalyseerd en laten ze zo
de grote rijkdom aan dwarsverbindingen met algebra en topolo-
gie zien.

Hoofdstuk VI behandelt de bifurcatietheorie van evenwichten
en relatieve evenwichten in Hamiltoniaanse systemen met sym-
metrie. Ook hier worden de behandelde stellingen teruggekop-
peld naar expliciete voorbeelden. Men kan in dit verband zelfs
het hele hoofdstuk I (her)lezen.

Hoofdstuk V gaat niet over mechanica. Hier wordt de
Kolmogorov–Arnol’d–Mosertheorie (KAM) uit de doeken ge-
daan. Het behandelde geval van dissipatieve systemen laat dui-
delijk zien waar parameters nodig zijn en waarom. In het conser-
vatieve geval zijn deze parameters van begin af aanwezig in de
vorm van (vaak vanwege symmetrie) behouden grootheden. De
lectuur van de andere hoofdstukken bereidt de lezer al voor op
deze conclusie en in de appendix wordt hij nog expliciet op het
goede spoor gezet.

Elk hoofdstuk kan uitstekend gebruikt worden als basis voor
(een deel) van een op het behandeld onderwerp toegesneden
master vak. Bovendien lenen deze teksten zich door hun toegan-
kelijkheid ook goed voor studenten die een in een college aan-
gesneden zijpad wat dieper in willen gaan — zonder meteen in

dikke boeken over het onderwerp te verdwalen. Hoofdstuk I zou
dan zelfs de basis voor een of twee voordracht(en) door studenten
tijdens het college kunnen bieden. Heinz Hanmann
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De Yang-Baxtervergelijking is R12R13R23 = R23R13R12. De be-
tekenis is als volgt. Voor V een n-dimensionale complexe vec-
torruimte is R ∈ End(V ⊗ V) een n2 × n2-matrix en we stellen
R12 = R ⊗ Id ∈ End(V ⊗ V ⊗ V) zodat R12 betekent dat R in
de eerste twee componenten van het drievoudige tensorprodukt
werkt. Evenzo betekent R13, respectievelijk R23, dat R in de eer-
ste en derde, respectievelijk tweede en derde, component werkt.
De Yang-Baxtervergelijking is dus een gelijkheid voor n3 × n3-
matrices. Er zijn vele oplossingen van de Yang-Baxtervergelijking
bekend, waaronder R = Id en de flipoperator a ⊗ b 7→ b ⊗ a. De
Yang-Baxtervergelijking, of een van zijn vele varianten, komt op
verschillende plaatsen voor: in de statistische mechanica gerela-
teerd aan het werk van Baxter, waar het de star-triangle equali-
ty heet, in Poisson-Liegroepen, quantumgroepen, Hopfalgebra’s,
vlechtgroepen, knopeninvarianten, speciale functies enzovoort.
In feite is de genoemde Yang-Baxtervergelijking de constante
Yang-Baxtervergelijking, en er zijn ook versies waarbij R als func-
tie van een spectrale – complexe – parameter of een dynami-
sche – vectorwaardige – parameter wordt gezien en waarbij de-
ze parameters op verschillende niet-triviale manieren in de ver-
gelijking verwerkt zijn. In het geval van de dynamische Yang-
Baxtervergelijking wordt dit nu een differentievergelijking waar-
aan de matrixelementen moeten voldoen.

Dit boek behandelt de dynamische Yang-Baxtervergelijking en
relaties daarvan met de representatietheorie van quantum- en
Liegroepen en met quantum-integreerbare systemen. Er wordt
duidelijk aangegeven hoe de representatietheorie van een sim-
pele Lie-algebra aanleiding geeft tot oplossingen van de dy-
namische Yang-Baxtervergelijking. De dynamische parameter
komt dan voor als representatielabel. Deze aanpak is sterk ge-
relateerd aan de bepaling van oplossingen van de Knizhnik-
Zamolodchikovvergelijkingen, zie Lectures on representation theory
and Knizhnik-Zamolodchikov equations van Etingof, Frenkel, Kiril-
lov Jr. In dit deel worden vrijwel alle bewijzen uitgebreid gegeven,
en wordt de noodzakelijke voorkennis over simpele Lie-algebra’s
en hun representatietheorie herhaald. Het tweede deel bespreekt
de relatie met quantum-integreerbare systemen. Een quantum-
integreerbaar systeem is een ‘interessante’ verzameling van on-
derling commuterende operatoren. Er wordt aangetoond hoe je
zo’n collectie kunt maken uitgaande van een oplossing van de dy-
namische Yang-Baxtervergelijking door middel van zogenaamde
spoorfuncties. Deze aanpak wordt duidelijk gemaakt aan de hand
van karakters. Vervolgens gebruiken de auteurs dit om recent
werk van Etingof en Varchenko over het Macdonald-Ruijsenaars


