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Samenvatting van de abstract van het proefschrift van Jacob Jaftha:
Toeplitz-like operators with rational symbol having poles on the unit circle.

Het onderwerp van het proefschrift is de analyse van onbegrensde Toeplitz
operatoren werkend op Hardy ruimtes met een rationaal symbool met polen
op de eenheidscirkel. De Fredholm eigenschappen, het spectrum en de gead-
jungeerde worden bestudeerd in geval het symbool scalaire waarden aanneemt.
In geval het symbool matrixwaardig is worden de Fredholm eigenschappen
bestudeerd.

Operatoren van dit type blijken gesloten te zijn, en goed gedefinieerd op een
dichte deelruimte die de polynomen omvat. Er wordt bewezen dat de operator
Fredholm is als en alleen als het symbool geen nulpunten op de eenheidscirkel
heeft, en een formule voor de index wordt gegeven.

Het spectrum wordt volledig beschreven. Het essentí’ele spectrum blijkt
voor zulke operatoren niet noodzakelijk samenhangend te zijn, in tegenstelling
tot het geval van begrensde Toeplitz operatoren op een Hilbert ruimte.

De geadjungeerde wordt precies gekarakteriseerd, en in geval het symbool
een eindige limiet heeft in oneindig blijkt de geadjungeerde overeen te komen
met een onbegrensde Toeplitz operator van het type dat eerder door Sarason
bestudeerd is. Verder wordt in het Hilbert ruimte geval omschreven wanneer
de operator symmetrisch is en wanneer er een zelfgeadjungeerde uitbreiding
bestaat.

De analyse van onbegrensde Toeplitz operatoren met een matrixwaardig
symbool rust op een factorizatie van het symbool die lijkt op de Wiener-Hopf
factorizatie. Gebaseerd op deze factorizatie wordt een formule voor de index
gegeven in het geval de operator Fredholm is.
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