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Als een schaduwpremier komt de Yang-Baxter vergelijking tevoorschijn 
in verschillende delen van de fysica en wiskunde. Origineel kwam ze 
voor in het werk van Yang en Baxter in de statistische fysica en vinden 
we ze in de knopentheorie, waar ze overeenkomt met de derde 
Reidemeister zet, i.e. een van de drie acties die je mag uitvoeren op 
een knoop, zonder die fundamenteel te veranderen. Daar ze dus van 
fundamenteel belang is, wordt er extensief gezocht naar oplossingen 
van de Yang-Baxter vergelijking en creëerde dit de notie van een 
quantum groep. In deze context stelde Drinfel’d voor om te zoeken naar 
verzamelingtheoretische oplossingen van de Yang-Baxter vergelijking, 

i.e. verzamelingen X en afbeeldingen 𝒓 ∶ 𝑿 × 𝑿 → 𝑿 × 𝑿 zodat er op 𝑿𝟑 
geldt dat  

(𝒊𝒅𝑿 × 𝒓)(𝒓 × 𝒊𝒅𝑿)(𝒊𝒅𝑿 × 𝒓) = (𝒓 × 𝒊𝒅𝑿)(𝒊𝒅𝑿 × 𝒓)(𝒓 × 𝒊𝒅𝑿). 

De studie van belangrijke klassen van zulke oplossingen kan herleid 
worden naar de studie van scheve linker braces, ingevoerd door Rump, 
en Guarnieri en Vendramin. Dit zijn verzamelingen met 2 algebraïsche 
structuren, i.e. twee operaties, die aan een scheve versie van de links 
distributieve wet voldoen. In deze thesis bestuderen we de structuur en 
de eigenschappen van scheve linker braces met inspiratie uit 
groepentheorie, de wiskundige studie van symmetrie, en ring theorie, 
de studie van verzamelingen met twee operaties die zich gedragen zoals 
de optelling en vermenigvuldiging van getallen. In het bijzonder 
bestuderen we welke eigenschappen scheve linker braces hebben, als 
we weten dat deze zijn opgebouwd uit twee goed gekende scheve linker 
braces. Daarenboven introduceren we een radicaal voor scheve linker 
braces, i.e. een verzameling van “slechte elementen”, welke we 
relateren aan het zogeheten gewicht van scheve linker braces.  

Een andere aanpak om verzamelingtheoretische oplossingen te 
bestuderen is het beschouwen van hun zogeheten structuurgroep en 
structuurmonoïde. Deze zijn algebraïsche structuren die het gedrag van 
de oplossing (𝑿, 𝒓) encoderen. Om precies te zijn, zijn de groep 𝑮(𝑿, 𝒓) 
(resp. monoïde 𝑴(𝑿, 𝒓)) gedefinieerd door de volgende presentatie 

⟨𝒙 ∈ 𝑿 | 𝒙𝒚 = 𝒖𝒗 𝐚𝐥𝐬 𝒓(𝒙, 𝒚) = (𝒖, 𝒗)⟩. 

We tonen aan dat de monoïde Noethers en Abels-bij-eindig is, welke 
betekent dat ze niet snel groeit en het zich gelijkaardig gedraagt aan 
de verzameling van natuurlijke getallen. Een laatste wapenfeit in deze 

aanpak is een onderzoek naar het gedrag van de algebra 𝑲𝑴(𝑿, 𝒓) over 
eender welk lichaam en bepalen we haar priemidealen. 

In het laatste deel van de thesis spitsen we toe op eenheden in 
groepringen en leveren een bijdrage aan de studie van Coleman 
automorfismen van eindige groepen. 
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