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Samenvatting

In de differentiaalmeetkunde zijn veel vergelijkingen en systemen bekend die we tegenwoordig integreerbaar noemen. Een daarvan is de beroemde sine-Gordon vergelijking,
die is afgeleid om pseudosfeeroppervlakken te beschrijven. De Bäcklund transformatie
genereert een oneindig-dimensionale ‘symmetriegroep’ werkend op de verzameling pseudosfeeroppervlakken en de permuteerbaarheidsstelling van Bianchi geeft de mogelijkheid om expliciete oplossingen op te schrijven met een simpel oppervlak als beginpunt.
Een andere bekende vergelijking is de Liouville vergelijking, die minimale oppervlakken
beschrijft in een Euclidische ruimte. Prototypes van integreerbare systemen voor fysici
zijn de Korteweg-De Vries vergelijking en de niet-lineaire Schrödinger vergelijking.
Een beginpunt vanwaar heel deze rijke structuur kan worden afgeleid is een nulkromming formulering van het achterliggende probleem, ofwel de Lax representatie van
de niet-lineaire vergelijkingen. De nul-kromming representatie heeft een transparente
geometrische oorsprong. In de differentiaalmeetkunde is het geı̈ntegreerde oppervlak de
Gauss-Codazzi vergelijking, gerepresenteerd door een compabiliteitsconditie van lineaire
vergelijkingen voor het bewegende driebeen.
De verbinding tussen meetkunde en integreerbare systemen werd verklaard door Hasimoto in 1972. Hij vond de transformatie tussen de vergelijkingen die de kromming en
torsie reguleren van een dunne vortex filament beweging in een vloeistof en de NLS
vergelijking. In feite heeft hij de complexe functie geconstrueerd van de kromming
en torsie van de kromme, en hij liet zien dat als de kromme volgens de vortex filament vergelijking evolueert, dat deze functie dan de kubische niet-lineaire Schrödinger
vergelijking oplost. Men kan ook, door de Hasimoto transformatie, de recursieoperator
vinden voor de NLS hiërarchie. Later is aangetoond dat de Hasimoto transformatie
wordt geı̈nduceerd door een ijktransformatie van het Frenêt n-been naar het parallelle
of natuurlijke n-been.
Deze resultaten generaliseren naar de beweging van een kromme in de n-dimensionale
Riemann variëteit met constante kromming die een booglengte bewarende meetkundige
evolutie volgt en geven de evolutie van de kromming en torsie, welke een Hamiltonische
golf blijkt te zijn. Door het parallelle n-been te gebruiken kan men de recursie operator en
de Hamiltonische en symplectische operatoren vinden. Dit kan ook gedaan worden door
een Cartan structuur vergelijking die een Cartan connectie heeft welke gespecificeerd is
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volgens het n-been dat we gekozen hebben. Op dezelfde manier kan deze methode ook
gebruikt worden in de hoekgetrouwe meetkunde.
In dit proefschrift beschouwen we de symplectische meetkunde gedefinieerd door de
homogene ruimte, welke is geı̈dentificeerd met de projectieve quaternionische ruimte.
We bestuderen de Cartan structuurvergelijking en zien dat men door het kiezen van
een natuurlijk of parallele n-been de tijd-evolutie van invarianten kan vinden van een
familie krommen ingebed in de homogene ruimte, evenals de recursie operator, Nijenhuis
operator en de Hamiltonische en symplectische operatoren. Vervangen we de onbekende
variabelen door triviale symmetrieën, dan kan men een niet-commutatief integreerbaar
systeem krijgen. We drukken ook alle operatoren uit in termen van Lie haakje, Killingvorm en projecties op de achterliggende deelruimtes. De gebruikte methode is algemeen
genoeg om te zeggen dat het kiezen van een “goede n-been” leidt tot de Cartan structuur
vergelijking met integreerbare vergelijkingen samen met alle meetkundige operatoren.
Generaliseren we de Drinfel’d-Sokolov methode naar de symplectische meetkunde,
dan vinden we de Lax representatie van de gevonden vergelijking.
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