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Klassieke meetkunde kan via algebra beschreven worden door het 
formalisme van Descartes. In de twintigste eeuw heeft deze dualiteit, 
mede door de opkomst van de kwantummechanica, een verreikende 
veralgemening gekend: de nadruk werd meer en meer gelegd op niet-
commutatieve algebra’s, welke niet noodzakelijk overeenkomen met 
klassieke meetkunde. In sommige gevallen is er een geleidelijke 
overgang naar de niet-klassieke situatie: de niet-commutativiteit 
wordt in dit geval beheersd door één of meerdere 
deformatieparameters, waarbij het klassieke, commutatieve geval 
bekomen wordt door de parameters op een te zetten. 
 
In onze thesis zullen wij in het bijzonder zulke `kwantumdeformaties’ 
bestuderen, zowel in de algebraïsche als topologische context, voor 
functie-algebra’s op vierkante matrices over de complexe getallen. 
Hiervoor gebruiken we het kader van Faddeev, Reshetikhin en 
Takhtajan. Hierbij worden de relaties tussen de voortbrengers van 
deze deformaties bepaald door een zekere oplossing van de Yang-
Baxter vergelijking, wiens oorsprong te vinden is in de theorie van 
knopen en vlechten. 
 
In het eerste deel bestuderen we continue velden van C*-algebraïsche 
kwantumgroepen. Eerst geven we algemene voorwaarden voor de 
continuïteit van een dergelijk veld. Dit bouwt verder op werk van 
Blanchard. Daarna passen we deze resultaten toe op 
kwantumdeformaties van onder andere de algebra van een algemene 
lineaire groep. Ook geven we een concretere beschrijving van het veld 
van kwantum 2x2-bovendriehoeksmatrices met behulp van de notie 
van een gekruist product met een partieel automorfisme, zoals 
geïntroduceerd door Exel. 
 
Het tweede deel behandelt veralgemeningen van de Cauchy-Binet 
formule. Dit is een klassieke formule in lineaire algebra die de 
minoren van een product van twee matrices uitdrukt in functie van de 
minoren van de individuele matrices. We voorzien multiparameter 
kwantum veralgemeningen van twee specifieke situaties waar de 
Cauchy-Binet formule gebruikt wordt in de klassieke lineaire algebra. 
Dit is deels gemotiveerd door een berekening van Woronowicz in het 
2x2 geval, en is gerelateerd aan werk van Gurevich, Pyatov en 
Saponov en Jordan en White. 
 
De inhoud van deze PhD thesis is gebaseerd op artikels van De Commer 
en Floré van 2017-2020. 

Titel van het proefschrift: 

 

A continuous field and Cauchy-Binet formulas for 
quantum GL(N,ℂ) 

 

Abstract van het doctoraatsonderzoek 

Curriculum vitae 

De Onderzoeksgroep 

ALAN: Algebra en Analyse 

nodigt U graag uit op de openbare verdediging van het proefschrift van 

Matthias Floré  
ter behaling van de graad van Doctor in de Wetenschappen 


