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De kwantummechanica is een van de belangrijkste ontdekkingen
van de 20e eeuw, en heeft tot het besef geleid dat fysische
grootheden door niet-commutatieve algebra beheerst worden.
In het dagelijkse leven worden we constant geconfronteerd met
de niet-commutativiteit van zekere acties: het is geen goed
idee om eerst spaghetti te verhitten en pas daarna het water
toe te voegen!
Werner Heisenberg was verantwoordelijk voor het vervangen
van klassieke mechanica, waarin observabelen paarsgewijs
commuteren, door matrixmechanica, waarin cruciale
observabelen zoals positie en impuls niet langer met elkaar
commuteren. Bij het ontwikkelen van wiskundige tools om
kwantummechanica te bestuderen, is het daarom natuurlijk om
ook de klassieke meetkunde van punten, lijnen, vlakken, etc.
(die een belangrijke rol speelt binnen de klassieke fysica) uit te
breiden tot de niet-commutatieve wereld. Dit geeft aanleiding
tot de zogenaamde niet-commutatieve meetkunde.
Later besefte de wiskundige Hermann Weyl dat de operatoren
die met positie en impuls corresponderen aan bepaalde relaties
voldoen die in een ander gebied van de wiskunde voorkomen,
de zogenaamde representatietheorie. Hierin bestudeert men de
symmetrieën van ruimtes door ze voor te stellen als matrices,
zodat technieken van meer ontwikkelde gebieden, zoals de
lineaire algebra, beschikbaar worden.
In deze thesis analyseren we de symmetrieën van verschillende
ruimtes die in (niet-commutatieve) meetkunde voorkomen.
Meer precies volgen we een suggestie van Yuri Manin op, en
vervangen we de klassieke symmetriegroep van een ruimte door
een “niet-commutatieve” variant, die veel groter is. Vervolgens
gebruiken we representatietheorie om aan te tonen dat vele
van de mooie eigenschappen die symmetriegroepen genieten
nog altijd gelden voor deze niet-commutatieve versies, die
Manin’s Hopf algebras genoemd worden.

