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Samenvatting

Een “verlichte” versie van de methode van het optillen van de
commutant met toepassingen voor het interpolatieprobleem van Nehari

De methode van het optillen van de commutant (in het Engels: de commutant
lifting method en daarom afgekort als de CL-methode) is een algemene methode
voor het construeren van oplossingen voor metrisch begrensde interpolatieproble-
men zoals die van Schur, Nevanlinna-Pick en Nehari. Een “verlichte” versie van
deze methode, die in het Engels bekend is onder de naam relaxed commutant lift-
ing method en die we daarom de RCL-methode noemen, werd in het begin van deze
eeuw gëıntroduceerd. Behalve voor de eerder genoemde interpolatieproblemen kan
de RCL-methode ook gebruikt worden om oplossingen voor getrunkeerde versies
van deze interpolatieproblemen te construeren. Een dataset voor de RCL-methode
bestaat uit vijf operatoren. Wanneer zo een dataset gegeven is, dan beschrijft de
RCL-methode zogenoemde contractieve interpolanten. Op het niveau van de inter-
polatieproblemen komen deze contractieve interpolanten overeen met de oplossingen
(de interpolanten). In het artikel waar de RCL-methode gëıntroduceerd werd, werd
een specifieke contractieve interpolant geconstrueerd, die bekend staat als de cen-
trale contractieve interpolant. De vraag naar een beschrijving van alle contractieve
interpolanten bleef open. Deze vraag was het beginpunt van het onderzoek dat
heeft geleid tot deze dissertatie.

Het beschrijven van alle contractieve interpolanten voor de RCL-methode blijkt
overeen te komen met het beschrijven van alle oplossingen van een abstract in-
terpolatieprobleem. De oplossingen voor dit interpolatieprobleem zijn analytische
operatorwaardige functies op de eenheidsschijf D van het complexe vlak C. Om pre-
cies te zijn, veronderstel dat twee Hilbertruimten U en Y gegeven zijn. We schrijven
H2(U ,Y) voor de verzameling van analytische functies H op D waarvan de waarden
operatoren van U naar Y zijn, zo dat de formule

(Γu)(λ) = H(λ)u (u ∈ U , λ ∈ D) (1)

een operator van U naar de HardyruimteH2(Y) definieert. De verzameling H2(U ,Y)
is een Banachruimte onder de norm ‖H‖ := ‖Γ‖, waar ‖Γ‖ de norm van de oper-
ator Γ in (1) is. De eenheidsbol in de Banachruimte H2(U ,Y) wordt aangeduid
met H2

ball(U ,Y). Het abstracte interpolatieprobleem kan nu als volgt worden gefor-
muleerd: Gegeven twee Hilbertruimten U en Y, een deelruimte F van U en een
contractie

ω =
[
ω1

ω2

]
: F →

[
Y
U

]
, (2)
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2 Samenvatting

beschrijf alle functies H in H2
ball(U ,Y) zo dat

ω1 + λH(λ)ω2 = H(λ)|F (λ ∈ D). (3)

Het is nuttig om eerst de functies in H2
ball(U ,Y) te beschrijven. In deze dis-

sertatie geven we een beschrijving van deze functies uitgedrukt in de functies van
de Schurklasse S(U ,Y ⊕ U). Een functie Z op D is een Schurklasse-functie waneer
Z analytisch is op D en de waarden van Z contractieve operatoren zijn. Het sym-
bool S(U ,Y ⊕ U) staat voor de verzameling van alle Schurklasse-functies waarvan
de waarden operatoren van U naar Y ⊕ U zijn. De beschrijving van de functies in
H2

ball(U ,Y) is als volgt: Voor elke functie H in H2
ball(U ,Y) bestaat er een functie

Z in de Schurklasse S(U ,Y ⊕ U) zo dat

H(λ) = ΠUZ(λ)(I − λΠYZ(λ))−1 (λ ∈ D). (4)

Hier staan de symbolen ΠY en ΠU voor de orthogonale projecties van de Hilbert-
ruimte directe som Y ⊕ U op Y, respectievelijk op U . Omgekeerd is voor elke Z
in de Schurklasse S(U ,Y ⊕ U), de functie H gegeven door (4) een element van
H2

ball(U ,Y). Het is echter niet het geval dat er voor elke H in H2
ball(U ,Y) een

unieke Z in S(U ,Y ⊕ U) bestaat zodat H door (4) gegeven wordt. Dit gebrek aan
uniciteit is daarentegen wel precies te beschrijven.

De oplossingen voor het abstracte interpolatieprobleem kunnen nu als volgt wor-
den verkregen: Neem een functie Z in S(U ,Y ⊕ U) zodat Z(λ)|F = ω voor elke
λ ∈ D, de functie H in H2

ball(U ,Y) gegeven door (4) voldoet dan aan (3) en op deze
manier krijgen we alle functies H in H2

ball(U ,Y) die aan (3) voldoen. Het gebrek
aan uniciteit bij de beschrijving van alle functies in H2

ball(U ,Y) speelt ook hier een
rol. Over het algemeen is het niet zo, dat er voor elke oplossing H een unieke Z in
S(U ,Y⊕U) bestaat met Z(λ)|F = ω voor elke λ ∈ D, zo dat de oplossing H gegeven
wordt door (4). Echter, in sommige gevallen geeft de bovenstaande procedure wel
een één-op-één beschrijving van alle oplossingen. Een van de voorbeelden waarbij
we wel een één-op-één beschrijving krijgen is de CL-methode.

Via de beschrijving van alle oplossingen van het abstracte interpolatieprobleem
krijgen we vervolgens een beschrijving van alle contractieve interpolanten voor de
RCL-methode. Deze beschrijving heeft twee minpunten met betrekking tot zijn
toepasbaarheid. Ten eerste kunnen we niet zomaar elke Schurklasse-functie Z in
de Schurklasse S(U ,Y ⊕ U) nemen. De functie Z moet voldoen aan de extra eis
dat Z(λ)| = ω voor elke λ ∈ D. Ten tweede wordt er bij de vertaling van de RCL-
methode naar het bijbehorende abstracte interpolatieprobleem een onderliggende
contractie ω van de vorm (2) afgeleid. Deze onderliggende contractie speelt een
belangrijke rol in de beschrijving van alle contractieve interpolanten en is over het
algemeen niet expliciet uit te drukken in de operatoren in de dataset voor de RCL-
methode. Om het eerste minpunt te ondervangen merken we op dat de functies
Z in S(U ,Y ⊕ U) die voldoen aan Z(λ) = ω voor elke λ ∈ D beschreven kunnen
worden via de formule

Z(λ) = ωΠF +Dω∗V (λ)ΠG (λ ∈ D), (5)
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waar V een functie van de Schurklasse S(G,Dω∗) is zonder verdere beperkingen.
Hier staat G voor het orthogonaal complement van F in U en staan Dω∗ en Dω∗ voor
de defectoperator en defectruimte van de contractie ω∗. Met enkele algebräısche
manipulaties is de formule voor H in (4), gegeven dat Z van de vorm (5) is, om te
schrijven tot een gebroken lineaire vorm van het Redheffer-type:

H(λ) = Φ2,2(λ) + Φ2,1(λ)V (λ)(I − Φ1,1(λ)V (λ))−1Φ1,2(λ) (λ ∈ D),

waar de Redheffercoeffic̈ıenten Φ1,1, Φ1,2, Φ2,1 en Φ2,2 operatorwaardige analytische
functies op D zijn die uitgedrukt kunnen worden in de onderliggende contractie ω.
Door extra eisen te stellen aan de dataset voor de RCL-methode is het mogelijk
om een gebroken lineaire vorm van het Redheffer-type voor de oplossingen te krij-
gen waarbij de Redheffercoefficienten expliciet in de operatoren in dataset uit te
drukken zijn. Naast de gebroken lineaire vorm van het Redheffer-type leiden we een
beschrijving van alle oplossingen af in de vorm van een klassieke gebroken lineaire
vorm.

Aan het eind van de dissertatie passen we de ontwikkelde theorie toe op het
Nehari-interpolatieprobleem. We formuleren een getrunkeerde versie van het Nehari-
interpolatieprobleem en beschrijven alle oplossingen voor dit probleem. Het Nehari-
interpolatieprobleem kan gezien worden als een limiet geval van de getrunkeerd ver-
sie. We maken dit in het laatste deel van de dissertatie precies door te laten zien
dat er ook in een wel bepaalde zin convergentie van de oplossingen is.


