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Ennen 1900-lukua symmetrioiden tietoinen hyödyntäminen fysiikan teorioissa oli vä-
häistä. Kuitenkin jo vuonna 1687 julkaistut Newtonin lait sisälsivät idean symmetriois-
ta: Newtonin teoriassa kaikki inertiaalikoordinaatistot ovat keskenään samanarvoisia, tai
täsmällisemmin liikelait pysyvät muuttumattomina Galilei-muunnoksissa. Symmetrialla
tarkoitetaan, että jokin ominaisuus systeemissä pysyy muuttumattomana kun systeemil-
le (eli sen aikakehitystä kuvaavalle liikelaille) suoritetaan jokin muunnos.

Säilymislakien on aina ajateltu olevan tärkeässä roolissa fysiikan teorioissa. Alunpe-
rin säilymislakien ajateltiin kumpuavan teorioiden dynaamisista laeista, mutta Emmy
Noetherin vuonna 1915 julkaisema Noetherin teoreema osoitti, että jokaista fysikaali-
sen systeemin symmetriaa kohti on olemassa säilymislaki. Täten voidaan ajatella, että
luonnonlaeilla on jokin taustalla oleva symmetria1 jota ne noudattavat ja säilymislait
kumpuavat näistä symmetrioista. Albert Einstein oli ensimmäinen, joka asetti symmet-
riat säilymislakien edelle. Einsteinin mukaan symmetriat ovat fysikaalisen systeemin2

ensisijainen ominaisuus, joka asettaa ehdot kyseisen systeemin dynaamisille laeille. Tä-
hän ideaan perustuu Einsteinin vuonna 1905 julkaisema suppea suhteellisuusteoria, jossa
Einstein yleisti Maxwellin yhtälöiden3 symmetriat aika-avaruuden symmetrioiksi. Kym-
menen vuotta myöhemmin Einstein julkaisi yleisen suhteellisuusteorian, joka perustuu
täysin edellä esiteltyyn symmetriaperiaatteeseen. Tämän jälkeen symmetrioiden rooli
fysiikan teorioissa on vain vahvistunut ja vuonna 1920 muotoillun kvanttimekaniikan
jälkeen symmetriat ovat olleet tärkein työkalu uusien teorioiden etsimisessä.

Matemaattisesti symmetriat sisältyvät ryhmäteoriaan, jonka voidaan katsoa muovau-
tuneen nykyiseen muotoonsa ennen 1800-luvun puoliväliä. Sophus Lie muotoili vuonna
1884 ryhmäteoriasta yleisemmän muodon, jossa diskreetit ryhmät korvattiin jatkuvil-
la ryhmillä. Jatkuvia ryhmiä kutsutaan Lien ryhmiksi ja ne ovat samalla sekä ryhmiä
että monistoja. Symmetriamuunnos muodostaa Lien ryhmän ja tällaiselle ryhmämonis-
tolle kyetään virittämään vektoriavaruus, jota kutsutaan Lien algebraksi. Lien algebran
virittäjiä kutsutaan generaattoreiksi ja ne ovat matriisioperaattoreita. Esimerkiksi mo-
derneissa hiukkasfysiikan teorioissa alkeishiukkaset samaistetaan Lien algebrojen gene-
raattoreiksi.

1Mahdollisesti useita symmetrioita.
2Yhtäläisesti voitaisiin puhua luonnosta ja luonnoinlaeista fysikaalisen systeemin sijaan.
3Maxwellin yhtälöt julkaistiin kokonaisuudessaan vuonna 1862, mutta kymmeniin vuosiin kukaan ei

ollut erityisen kiinnostunut niiden sisältämistä symmetrioista.
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