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Titel van het proefschrift: 

Verzamelingtheoretische oplossingen van de Yang-Baxter vergelijking 
en geassocieerde algebraïsche structuren 

Curriculum vitae 

De Yang-Baxter vergelijking is een van de essentiële vergelijkingen uit 
wiskundige fysica en verscheen initieel in zowel kwantum als 
statistische mechanica. Het probleem om haar oplossingen te 
construeren en te classificeren werd, via Drinfelds idee, succesvol 
benaderd door te gaan focussen op de deelklasse van de verzameling-
theoretische oplossingen. Tot op heden zijn deze oplossingen van de 
Yang-Baxter vergelijking niet allemaal gekend. 

Dit open probleem is de grootste drijfveer achter deze doctoraatsthesis. 
Een doeltreffende manier om het probleem te benaderen, is om de 
onderliggende algebraïsche structuren te identificeren en te 
bestuderen. Meer gedetailleerd zullen we ons concentreren op de 
(semi)groep- en ringtheoretische aspecten die zich voordoen en 
bestuderen we deze voor specifieke klassen van verzameling-
theoretische oplossingen van de Yang-Baxter vergelijking. 

Aanvankelijk onderzoeken we willekeurige verzamelingtheoretische 
oplossingen van de Yang-Baxter vergelijking en ontdekken we 
verbanden, via 1-cocycels, tussen drie (in het algemeen) verschillende 
monoïden die we associëren met een verzamelingtheoretische oplos-
sing, de structuurmonoïde en de links en rechts afgeleide structuur-
monoïden. Indien de verzamelingtheoretische oplossing links niet-
gedegenereerd is, dan is de 1-cocycel tussen de structuurmonoïde en 
de links afgeleide structuurmonoïde bijectief. Dit laat toe om twee 
monoïde structuren te definiëren op eenzelfde verzameling, wat leidt 
tot de definitie van een YB-semitruss. 

YB-semitrussen blijken de geschikte associatieve algebraïsche structuur 
te zijn om links niet-gedegenereerde verzamelingtheoretische oplos-
singen van de Yang-Baxter vergelijking te bestuderen. In het bijzonder 
worden ze gebruikt om aan te tonen dat een eindige links niet-
gedegenereerde verzamelingtheoretische oplossing rechts niet-
gedegenereerd is enkel en alleen indien ze bijectief is. Dit is een 
belangrijk resultaat in de thesis. Indien een oplossing (zowel links als 
rechts) niet-gedegenereerd en bijectief is, bepalen we bovendien 
wanneer de geassocieerde structuurmonoïde en afgeleide structuur-
monoïden Malcev nilpotent zijn. We besturen daarenboven wat er 
gebeurt indien deze oplossingen multipermutatie oplossingen zijn. 

Verzamelingtheoretische oplossingen van de Yang-Baxter vergelijking 
die niet links noch rechts niet-gedegenereerd zijn, zijn tot op heden 
vrijwel onontgonnen. In het laatste deel van de thesis genereren we 
zo'n oplossingen gebruik makende van scheve tralies. Bovendien blijken 
de bekomen verzamelingtheoretische oplossingen idempotent of kubiek 
te zijn. 
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