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Voorwoord

In dit voorwoord wens ik in de eerste plaats mijn promotor te bedanken, die mij doorheen
dit project begeleid en gesteund heeft en die veel van zijn kostbare tijd hierin gestoken
heeft. Bij hem kon ik altijd terecht met vragen, om eens te tonen waar ik stond of voor een
aangename babbel over het onderwerp. Ook als ik even zonder inspiratie zat was hij altijd
een belangrijke bron. Daarnaast wens ik ook mijn ouders, vrienden en andere personen te
bedanken die mij gesteund hebben gedurende het maken van deze masterproef.

Deze masterproef bestaat uit een inleiding tot het onderwerp, een uitgebreide literatuur-
studie en een gedeelte over eigen actueel onderzoek. Hoofdstuk 1 is uiteraard de inleiding,
waarin ik het onderwerp inleid, even in ga op de geschiedenis ervan en uiteraard de nodige
concepten en begrippen invoer.

Hoofdstukken 2 en 3 zijn een uitgebreide literatuurstudie over respectievelijk deelgroepen-
en normaaldelertralies. Hierin geef ik een overzicht van enkele belangrijke resultaten en
concepten uit de moderne theorie rond deelgroepen- en normaaldelertralies. In de literatuur
vindt men deze stellingen meestal met alle details uitgewerkt, waardoor het onderscheid
tussen hoofd- en bijzaken niet onmiddellijk duidelijk is. Ik heb mijn best gedaan om waar
nodig niet gewoon het bewijs over te nemen, maar eerder een overzichtelijke schets te
voorzien die duidelijk de hoofdzaken in het bewijs blootlegt.

Hoofdstuk 4 ten slotte is volledig eigen onderzoek en voegt een computationeel aspect toe
aan de thesis. Hierbij is het mijn bedoeling om de nodige algoritmes te voorzien om GAP
met (deelgroepen- en normaaldeler)tralies te laten werken. Deze belangrijke wiskundige
structuur is momenteel namelijk heel rudimentair gëımplementeerd en is voor een degelijke
studie van het onderwerp eigenlijk niet erg bruikbaar. Ik hoop van harte dat dat na deze
masterproef niet meer het geval is.

De auteur geeft de toelating deze masterproef voor consultatie beschikbaar te stellen en
delen van de masterproef te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder
de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting
de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van resultaten uit deze masterproef.
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Hoofdstuk 1

Inleidende begrippen en definities

1.1 Historische situering

We beginnen ons verhaal bij de groepentheorie, het chronologisch eerste centrale onderwerp
in dit proefschrift.

Het begon allemaal een eeuw of twee geleden, de vooruitgang en verdere abstrahering
binnen de wiskunde zette zich voort en de ontdekking van de groep als algebräısch object
kon dan ook niet uitblijven. Ze ontstond in maarliefst drie verschillende stromingen:

• bij de studie van de wortels van veeltermvergelijkingen, dook de nood op naar een
structuur die we vandaag een permutatievoorstelling zouden noemen (met een bij-
horende groep die erop inwerkt). Het was Galois die (in de jaren ’30-’40 van de
negentiende eeuw) de grondslagen voor groepen maakte binnen deze stroming. Later
werden deze aangevuld door Cauchy en door Cayley, die in 1854 als eerste de abstracte
definitie van een (eindige) groep lanceerde.

• Ook meetkundigen hadden nood aan groepen, gedreven door de opkomende abstrac-
tie in de meetkunde (onder meer de studie van niet-euclidische meetkundes). Zij
bestudeerden vooral symmetriegroepen en (wat wij nu zouden noemen) Lie-groepen
voor de differentiaalmeetkunde.

• De getaltheorie tot slot had vooral abelse groepen van doen. Ook hier bestudeerde
men (met name Gauss, Kronecker en - in mindere mate - Euler) reeds groepsstruc-
turen in de tweede helft van de negentiende eeuw, maar ook hier maakte men niet
spontaan de stap naar het meer abstracte concept van een algemene groep.
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Het duurde niet lang voor de populariteit van de groep als wiskundige structuur doorbrak
in brede wiskundige middens. Al tegen het einde van de negentiende eeuw vormden groepen
een onmisbaar centraal object binnen de wiskunde.

Een ander belangrijk wiskundig concept, dat wat later op gang kwam, is dat van een
tralie. Lange tijd kregen tralies niet de aandacht die ze verdienen. Al rond het einde van
de negentiende eeuw werd er baanbrekend werk verricht rond de studie van tralies, gezien
ze in twee takken opdoken:

• enerzijds was er de logica, waarin George Boole en Ernst Schröder tralies nodig had-
den in hun formele opbouw van de propositielogica. Hoewel Boole [6] chronologisch
veel eerder was, beperkte hij zich enkel tot de distributieve tralies die hij nodig had;
het was Schröder [38] die origineel het concept van een algemene tralie invoerde.

• Anderzijds was er de abstracte algebra (met Richard Dedekind [14] op kop) die het
concept nodig hadden bij de studie van idealen in algebräısche getalvelden. Net als
Boole kwam Dedekind echter niet op de proppen met een algemene tralie, gezien
de tralies die hij bestudeerde steeds voldeden aan de modulariteitswet a ≤ c ⇒
a ∪ (b ∩ c) = (a ∪ b) ∩ c, vaak ook de wet van Dedekind genoemd.

Pas in de jaren ’30 van de twintigste eeuw begon de echte ontwikkeling van de theorie.
De grote pionier hierbij was Garett Birkoff. Samen met Valère Glivenco, Karl Menger,
John von Neumann, Oystein Ore en anderen, slaagde hij erin om de theorie voldoende
ontwikkelen om ze verkocht te krijgen bij een breed wiskundig publiek. Dit gebeurde
voor het eerst in zijn werk “Lattice Theory” [4] uit 1940, dat vervolguitgaven kende in
1948 en 1967. Daarna kende de theorie zo’n explosie dat het niet meer mogelijk was een
allesomvattend boek erover uit te geven.

Tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw kwamen er verschillende interessante resulta-
ten op de proppen, die aantoonden dat de tralietheorie soms nuttige bijdrages kan leveren
aan de groepentheorie (citeer). Eén bijzonder soort tralies dat hierin veelvuldig bestudeerd
wordt, zijn deelgroepentralies van groepen. Men stelde zich luidop de vraag:

‘In welke mate wordt een groep G bepaald door zijn deelgroepentralie?’

Slechts twee ‘mooie’ karakterisaties kwamen uit de bus:

• de deelgroepentralie van een groep G is distributief als en slechts G lokaal cyclisch
is, (Ore, 1938[27])
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• Als een groep G enkelvoudig is dan wordt G bepaald door de deelgroepentralie van
G×G. (Suzuki, 1956[41])

Bij gebrek aan verdere resultaten verdween de studie van deze vraag voor enkele decennia
in de koelkast. Pas tegen het einde van de twintigste eeuw begon men terug onderzoek te
doen naar tralies, nu omdat vanuit de abstracte algebra er vragen kwamen zoals

‘Is iedere tralie isomorf met de congruentietralie van een algebräısch systeem?’

en

‘Is iedere eindige tralie isomorf met een interval-deeltralie van een deelgroepentralie van
een eindige groep?’

Vaak blijken zelfs speciale gevallen of deelproblemen al bijna onhandelbaar moeilijk. Bij-
voorbeeld, over dat laatste probleem vermeld ik alvast enkele partiële resultaten:

• Whitman [42] bewees in 1946 dat iedere tralie isomorf is met een deeltralie van de
deelgroepentralie van een groep.

• Pudlák en Tuma [31] bewezen in 1980 dat iedere eindige tralie isomorf is met een
deeltralie van de deelgroepentralie van een eindige groep.

• Tuma [34] bewees in 1989 dat iedere algebräısche tralie isomorf is met een interval
van de deelgroepentralie van een groep.

• Het eindige analogon van bovenstaande is nog steeds een open probleem, zelfs voor
de meest eenvoudige tralies Mn (de unieke tralie met n + 2 elementen, hoogte 2 en
breedte n). Zelfs voor deze bijna triviale tralies is het probleem nog steeds open
onopgelost voor n ≥ 13 en n− 1 geen priemmacht.

In dit proefschrift zal ik deze grote problemen uiteraard niet oplossen. Maar het geeft wel
een beweegreden waarom we vandaag de dag dit onderwerp terug bestuderen.
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1.2 Tralietheorie

Definitie 1.2.1. Een poset of partieel geordende verzameling is een verzameling P die
vergezeld is van een binaire relatie ≤ met volgende eigenschappen:

• ∀x ∈ P : x ≤ x, (reflexiviteit)

• ∀x, y ∈ P : (x ≤ y en y ≤ x)⇒ x = y, (antisymmetrie)

• ∀x, y, z ∈ P : (x ≤ y en y ≤ z)⇒ x ≤ z. (transitiviteit)

In zo’n geval noemen we ≤ een partiële orderelatie op P . Voor de eenvoud van notatie
definiëren we y ≥ x als x ≤ y en zullen we vaak P schrijven zonder vermelding van de
partiële orderelatie, indien deze uit de context duidelijk is. Ook schrijven we x < y voor
x ≤ y ∧ x 6= y en x > y voor x ≥ y ∧ x 6= y.

Definitie 1.2.2. Zij (P,≤) een partieel geordende verzameling, zij x ∈ P en S ⊆ P . Dan
noemen we

• x een ondergrens voor S als en slechts als ∀s ∈ S : x ≤ s,

• x een bovengrens voor S als en slechts als ∀s ∈ S : x ≥ s,

• x een kleinste bovengrens voor S als x een bovengrens voor S is en elke bovengrens
y van S voldoet aan y ≥ x (deze is noodzakelijk uniek en wordt - indien ze bestaat -
vaak het supremum van S genoemd).

• x een grootste ondergrens voor S als x een ondergrens voor S is en elke ondergrens
y van S voldoet aan y ≤ x (deze is noodzakelijk uniek en wordt - indien ze bestaat -
vaak het infimum van S genoemd),

• x een minimaal element van S als s ∈ S en @s ∈ S : s < x,

• x een maximaal element van S als s ∈ S en @s ∈ S : s > x,

• het kleinste element van S als s ∈ S en ∀s ∈ S : s ≥ x (als dit bestaat is het uniek
en ook een minimaal element)

• het grootste element van S als s ∈ S en ∀s ∈ S : s ≤ x (als dit bestaat is het uniek
en ook een maximaal element)

Het supremum van S noteren we vaak als
⋃
S of supS, het infimum van S noteren we

vaak als
⋂
S of inf S.

5



Definitie 1.2.3. Een tralie is een partieel geordende verzameling (P,≤) waarin elk dou-
bleton van elementen in P een infimum en een supremum in P bezit. Een complete tralie
is een tralie waarin elke niet-lege verzameling van P (al dan niet eindig) een infimum en
een supremum in P bezit.

Zonder bewijs citeren we nu volgende basisstelling uit de tralietheorie die een equivalente
(maar in de praktijk veel eenvoudigere) definitie van tralies biedt.

Stelling 1.2.4. Zij (L,≤) een tralie en definieer binaire operaties ∩ en ∪ als volgt:

• x ∩ y := inf{x, y}

• x ∪ y := sup{x, y}

Deze relatie is commutatief, associatief en voldoet bovendien aan x ∩ (x ∪ y) = x en
x ∪ (x ∩ y) = x (dit noemen we de absorptiewetten). Ook geldt er x ≤ y ⇔ x = x ∩ y ⇔
y = x ∪ y.

Stelling 1.2.5. Zij L een verzameling met daarop twee commutatieve associatieve binaire
operaties ∩ en ∪ die voldoen aan de absorptiewetten en definieer een relatie ≤ op L als

x ≤ y ⇔ x = x ∩ y

(of, equivalent, x ≤ y ⇔ y = x ∪ y). Dan is (L,≤) een tralie met x ∩ y = inf{x, y} en
x ∪ y = sup{x, y}.

Definitie 1.2.6. Zij P een partieel geordende verzameling en zij x, y ∈ P . Als x < y en
@z ∈ P : x < z < y dan zeggen we dat x bedekt wordt door y of ook y bedekt x.

Definitie 1.2.7. Het kleinste en grootste element van een partieel geordende verzameling
P noteren we als O en I respectievelijk. Een element dat O bedekt noemen we een atoom.
Een element dat door I bedekt wordt noemen we een anti-atoom.

Definitie 1.2.8. Twee elementen x, y in een partieel geordende verzameling P noemen we
vergelijkbaar als x ≤ y of y ≤ x. Als elke twee elementen vergelijkbaar zijn dan noemen
we P een keten, als geen twee verschillende elementen vergelijkbaar zijn dan noemen we P
een anti-keten.

Definitie 1.2.9. Een keten (P,≤) wordt eindig genoemd als zijn onderliggende verzame-
ling eindig is. De lengte van een eindige keten P is |P | − 1. De breedte van een eindige
anti-keten P is |P | − 1.

Definitie 1.2.10. De lengte van een partieel geordende verzameling P is de lengte van de
langste deelketen. De breedte van een partieel geordende verzameling P is de breedte van
de langste deelanti-keten.

6



Definitie 1.2.11. Een poset P voldoet aan de maximaliteitsvoorwaarde of stijgende ke-
tenvoorwaarde als elke niet-lege deelverzameling van P een maximaal element heeft (of,
equivalent daarmee: als er geen oneindige stijgende keten x1 < x2 < · · · bestaat in P ).

Definitie 1.2.12. Een poset P voldoet aan de minimaliteitsvoorwaarde of dalende ke-
tenvoorwaarde als elke niet-lege deelverzameling van P een minimaal element heeft (of,
equivalent daarmee: als er geen oneindige dalende keten x1 > x2 > · · · bestaat in P ).

Definitie 1.2.13. Een tralie L wordt modulair genoemd als voor alle x, y, z ∈ L geldt dat

x ≤ z ⇒ x ∪ (y ∩ z) = (x ∪ y) ∩ z.

Definitie 1.2.14. Een afbeelding f : L1 → L2 tussen twee tralies L1, L2 heet een homo-
morfisme (of kortweg morfisme) van L1 naar L2 als (x∩y)f = xf ∩yf en (x∪y)f = xf ∪yf .
Hierbij (en in de rest van dit proefschrift) staat xf voor f(x).

Opmerking 1.2.15. Men kan eenvoudig bewijzen dat beide condities in Definitie 1.2.14
equivalent zijn en dat ze bovendien equivalent zijn met de conditie ∀x, y ∈ L1 : x ≤ y ⇔
xf ≤ yf .

Definitie 1.2.16. Een isomorfisme tussen L1 en L2 is een bijectief homomorfisme van L1

naar L2, als een isomorfisme van L1 naar L2 bestaat dan noteren we dit als L1
∼= L2. Een

automorfisme van L is een isomorfisme van L naar zichzelf.

Opmerking 1.2.17. Zij σ : L1 → L2 een homomorfisme. Als S ⊆ L1 een deelverzameling
is waarvoor

⋂
S bestaat, dan bestaat ook (

⋂
S)σ en is (

⋂
S)σ =

⋂
(Sσ). Als S ⊆ L1 een

deelverzameling is waarvoor
⋃
S bestaat, dan bestaat ook (

⋃
S)σ en is (

⋃
S)σ =

⋃
(Sσ).

Definitie 1.2.18. Een hasse-diagram van een partieel geordende verzameling is een afbeel-
ding waarbij de elementen als punten worden voorgesteld, en bedekking als een lijnstuk
tussen de twee punten, waarbij het grootste element bovenaan staat.

Definitie 1.2.19. Een deelverzameling van een tralie heet een deeltralie als en slechts als
het gesloten is onder ∩ en ∪.

Definitie 1.2.20. Een interval in een partieel geordende verzameling P is elke deeltralie
van de vorm [y/x] := {z ∈ P | x ≤ z ≤ y}.

Definitie 1.2.21. Een bijna-deeltralie van een tralie L is een deelverzameling M die een
tralie is met betrekking tot de gëınduceerde partiële orde ∧ zodanig dat x∧ y = x∩ y voor
alle x, y ∈M .

Opmerking 1.2.22. Voor elke M ⊆ L geldt er sowieso dat x ∧ y ≤ x ∩ y (want een
ondergrens voor {x, y} in M moet sowieso in L zitten), maar omgekeerd is niet altijd waar
(bekijk daartoe de deelgroepentralie L(G) uit de volgende sectie als deelverzameling de
machtsverzameling van G. Definitie 1.2.21 is dus geen triviale conditie.
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Definitie 1.2.23. Een bijna-deeltralie M van L is compleet als L en M zelf als tralie
compleet zijn en voor elke deelverzameling S ⊆M geldt dat infM S = infL S.

De eis dat M zelf een tralie is, wordt in dat geval overbodig, zoals gëıllustreerd in volgend
lemma:

Lemma 1.2.24. Zij M een willekeurige deelverzameling van een complete tralie L zodat

∀S ⊆M :
⋂

S ∈M.

Dan is M een complete bijna-deeltralie van L.

Bewijs. Zij S∗ de verzameling van bovengrenzen van S in M . Iedere s ∈ S is een onder-
grens voor S∗, dus is s ≤ infL S

∗ ,zodat infL S
∗ een bovengrens is voor S. Per onderstelling

zit infL S
∗ ∈ M dus is infL S

∗ = supL S, zodat supL S ∈ M . Dus volgt hieruit dat M een
complete tralie is.

1.3 Deelgroepentralies

Een bijzondere tralie, waar gans dit proefschrift aan gewijd is, is de volgende:

Definitie 1.3.1. De deelgroepentralie van een groep G is de verzameling van deelgroepen
van G met daarop de inclusierelatie als partiële orderelatie. De deelgroepentralie van een
groep G wordt genoteerd als L(G).

Opmerking 1.3.2. In de deelgroepentralie L(G) van een groep G geldt voor elke familie
deelgroepen {Hi}i∈I van G dat

inf{Hi}i∈I =
⋂
i∈I

Hi

en
sup{Hi}i∈I = 〈Hi|i ∈ I〉,

bijgevolg is L(G) ook een complete tralie. Daarnaast is L(G) ook een modulaire tralie.

Opmerking 1.3.3. L(G) is een bijna-deeltralie van de machtsverzameling van G maar
geen deeltralie ervan. Als X, Y ≤ G dan staat X ∪ Y dus voor 〈X, Y 〉 en niet voor de
elementsgewijze unie!

Definitie 1.3.4. In L(G) corresponderen O en I dit met respectievelijk 1 en G zelf. De
atomen noemt men minimale deelgroepen en anti-atomen ook maximale deelgroepen.
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Definitie 1.3.5. Een isomorfisme ϕ : L(G1)→ L(G2) noemen we een projectiviteit tussen
G1 en G2. Indien zo’n projectiviteit bestaat zeggen we dat G1 en G2 tralie-isomorf zijn.
Soms plegen we enige misbruik van notatie door ϕ : G1 → G2 te schrijven, dit is echter
geen goed gedefinieerde afbeelding en staat louter voor ϕ : L(G1)→ L(G2).

Opmerking 1.3.6. Zij ϕ, ψ : G1 → G2 projectiviteiten met Xϕ = Xψ voor alle cyclische
deelgroepen X van G1 dan is ϕ = ψ.

Bewijs. Voor elke groep H geldt

Hϕ =

(⋃
x∈H

〈x〉

)ϕ

=
⋃
x∈H

〈x〉ϕ =
⋃
x∈H

〈x〉ψ =

(⋃
x∈H

〈x〉

)ψ

= Hψ,

waarbij de verantwoording voor de tweede en de vierde overgang gegeven wordt door Op-
merking 1.2.17.
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Hoofdstuk 2

Deelgroepentralies

2.1 De stelling van Ore

Definitie 2.1.1. Een tralie L noemen we distributief als voor alle x, y, z ∈ L geldt dat

x ∪ (y ∩ z) = (x ∪ y) ∩ (x ∪ z)

en
x ∩ (y ∪ z) = (x ∩ y) ∪ (x ∩ z).

Opmerking 2.1.2. Beide bovenstaande wetten zijn equivalent, het volstaat dus telkens
om één van beide na te gaan. Immers, als de eerste distributiviteitswet

x ∪ (y ∩ z) = (x ∪ y) ∩ (x ∪ z)

geldt, dan geldt ook de tweede:

x ∩ (y ∪ z) = x ∩ ((z ∪ x) ∩ (z ∪ y)) (x = x ∩ (x ∪ z))
= x ∩ (z ∪ (x ∩ y)) (eerste distributiviteitswet)
= ((x ∩ y) ∪ x) ∩ ((x ∩ y) ∪ z) (x = x ∪ (x ∩ y))
= (x ∩ y) ∪ (x ∩ z) (eerste distributiviteitswet).

Notatie 2.1.3. Met T∞ noteren we de (distributieve) tralie met N als elementen (waarbij
0 /∈ N) en als elementen en als binaire bewerkingen a ∩ b = gcd(a, b) en a ∪ b = lcm(a, b).
Met Tn (n ∈ N) noteren we diens deeltralie met de elementenverzameling beperkt tot de
delers van het natuurlijk getal n. Merk op dat dit precies de deeltralie van de overeenkom-
stige cyclische groep is (respectievelijk C∞ en Cn).
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Nu gaan we nader onderzoeken welke groepen precies T∞ of Tn als deelgroepentralie hebben.
Eerst beginnen we met de stelling van Ore, één van de eerste (en nog steeds een van de
weinige “mooie”) correspondenties tussen klassen van groepen en klassen van tralies.

Lemma 2.1.4. Als G een groep is en G/Z(G) is cyclisch, dan is G commutatief.

Bewijs. Dat G/Z(G) cyclisch is betekent dat er een a ∈ G is zodat

G =
⋃
n

anZ(G),

bijgevolg is elke g, h ∈ G te schrijven als g = anz, h = amz′. Hieruit volgt onmiddellijk dat
gh = am+nzz′ = hg.

Lemma 2.1.5. Als 〈g〉 = 〈a, a′, b, c〉 en ab = a′c dan 〈a, a′〉〈b〉 = 〈g〉 = 〈a, a′〉〈c〉.

Bewijs. Enerzijds is 〈a, a′〉〈b〉 ≤ 〈g〉 en 〈a, a′〉〈c〉 ≤ 〈g〉 is triviaal. Anderzijds is

〈a, a′〉〈b〉 = 〈a, a′, b〉,

aangezien c = a′−1ab is nu c ∈ 〈a, a′, b〉 dus is die groep ook gelijk aan 〈a, a′, b, c〉; analoog
voor 〈a, a′〉〈c〉.

Lemma 2.1.6. Als G een groep en H een deelgroep van Z(G), dan is H EG.

Bewijs. Een element uit H commuteert met alle elementen van G, dus is hg = h voor
alle h ∈ H. In het bijzonder is Hg = H dus is H EG.

Stelling 2.1.7 (Ore, 1938[27]). De deelgroepentralie van een groep G is distributief als
en slechts als G lokaal cyclisch is.

Bewijs. Pijl ⇒. We gaan bewijzen dat 〈a, b〉 cyclisch is voor willekeurige a, b ∈ G.

Een element uit 〈a〉 ∩ 〈b〉 commuteert met zowel a als b dus is 〈a〉 ∩ 〈b〉 ≤ Z(〈a, b〉). Uit
Lemma 2.1.6 volgt dus dat 〈a〉∩〈b〉E〈a, b〉. Bovendien zegt de distributiviteitsonderstelling
ons dat

〈ab〉 ∪ (〈a〉 ∩ 〈b〉) = (〈ab〉 ∪ 〈a〉) ∩ (〈ab〉 ∪ 〈b〉) = 〈a, b〉 ∩ 〈a, b〉 = 〈a, b〉

zodat de tweede isomorfiestelling ons zegt dat

〈a, b〉
〈a〉 ∩ 〈b〉

=
〈ab〉

〈ab〉 ∩ 〈a〉 ∩ 〈b〉
.

Deze laatste is een quotiëntgroep van en cyclische groep en is dus zelf ook cyclisch. Bij-
gevolg moet ook de eerste quotiëntgroep cyclisch zijn. Maar dan is ook zijn deelgroep
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〈a, b〉/Z(〈a, b〉) cyclisch, zodat uit Lemma 2.1.4 volgt dat 〈a, b〉 abels is. Als we dus uit het
ongerijmde onderstellen dat 〈a, b〉 niet cyclisch is dan moet 〈a, b〉 = 〈c〉 × 〈d〉 voor zekere
c, d ∈ G met 〈a, b〉 = 〈c, d〉 (wegens de grondstelling van de eindig voortgebrachte abelse
groepen). We kunnen het voorgaande overdoen met 〈c, d〉 in plaats van 〈a, b〉 en weten
door 〈c, d〉 = 〈c〉 × 〈d〉 ook dat 〈c〉 ∩ 〈d〉 = 1. Zodoende is 〈c, d〉 cyclisch en dus ook 〈a, b〉
cyclisch.

Pijl ⇐. We gaan bewijzen dat A(B ∩ C) = AB ∩ AC voor willekeurige A,B,C ∈ L(G).
Aangezien de twee distributiviteitswetten equivalent zijn (en omdat H ∪ H ′ := 〈H,H ′〉
voor abelse groepen gewoon HH ′ is) volgt daaruit de bewering.

Er geldt (altijd) dat A(B ∩ C) ⊆ AB ∩ AC, kies nu een x ∈ AB ∩ AC en schrijf deze als
x = ab = a′c met a, a′ ∈ A, b ∈ B, c ∈ C. Aangezien G per onderstelling lokaal cyclisch is,
moet 〈a, a′, b, c〉 cyclisch zijn, zij g een generator van die groep. Nu geldt er

〈g〉 ⊆ 〈a, a′〉〈b〉 ⊆ (A ∩ 〈g〉)(B ∩ 〈g〉) ⊆ 〈g〉,

〈g〉 ⊆ 〈a, a′〉〈c〉 ⊆ (A ∩ 〈g〉)(C ∩ 〈g〉) ⊆ 〈g〉

waarbij de eerste inclusie telkens volgt Lemma 2.1.5 en de tweede telkens uit a, a′ ∈ A, b ∈
B, c ∈ C. Zodoende geldt er

(A ∩ 〈g〉)(B ∩ 〈g〉) = 〈g〉 = (A ∩ 〈g〉)(C ∩ 〈g〉).

Nu zijn er twee mogelijkheden:

• Ofwel is minstens één van de groepen A ∩ 〈g〉, B ∩ 〈g〉, C ∩ 〈g〉 triviaal. Dan is ofwel
x ∈ A (als B ∩ 〈g〉 of C ∩ 〈g〉 triviaal is) of x = b = c ∈ B ∩ C (als A ∩ 〈g〉 triviaal
is). In beide gevallen is x ∈ A(B ∩ C).

• Ofwel zijn deze groepen alledrie niet-triviaal. Noteer de indices van deze groepen in
〈g〉 respectievelijk als n, r, s. Daar (A ∩ 〈g〉)(B ∩ 〈g〉) = 〈g〉 moet gcd(n, r) = 1 en
analoog gcd(n, s) = 1, zodat ook gcd(n, rs) = 1 en dus wegens de stelling van Bézout

〈g〉 = 〈gn〉〈grs〉 = (A ∩ 〈g〉)(B ∩ C ∩ 〈g〉) ⊆ A(B ∩ C).

Daar x ∈ 〈g〉 is ook hier x ∈ A(B ∩ C).

In beide gevallen is dus x ∈ A(B ∩ C). Aangezien x willekeurig was volgt hieruit

A(B ∩ C) = AB ∩ AC.

Gevolg 2.1.8. Zij G een eindige groep, dan is L(G) distributief als en slechts als G cyclisch
is.
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De stelling van Ore laat ons toe om cyclische groepen te karakteriseren:

Stelling 2.1.9. Een groep G is cyclisch als en slechts als L(G) distributief is en aan de
stijgende ketenvoorwaarde voldoet.

Bewijs. Als G cyclisch is dan is L(G) distributief (wegens Stelling 2.1.7) en L(G) voldoet
bovendien aan de stijgende ketenvoorwaarde: voor elke H ≤ G is [G : H] immers eindig.
Omgekeerd zij G distributief en stel dat L(G) voldoet aan de stijgende ketenvoorwaarde.
Wegens Stelling 2.1.7 is G lokaal cyclisch en de stijgende ketenvoorwaarde impliceert dat
G eindig voortgebracht is, bijgevolg is G cyclisch.

Nu zijn we klaar om te onderzoeken welke groepen T∞ en Tn als deelgroepentralie hebben:
voor T∞ zal dit enkel de oneindige cyclische groep zijn.

Stelling 2.1.10 (Baer, 1939[2]). Zij G een groep. Dan is G ∼= C∞ als en slechts als
L(G) ∼= T∞ en is G ∼= Cpn11 ···p

nr
r

als en slechts als L(G) een direct product is van ketens met
lengtes n1, . . . , nr.

Bewijs. We bewijzen eerst de eerste bewering. Als G ∼= C∞ dan is duidelijk L(G) ∼= T∞.
Omgekeerd zij G een groep waarvoor L(G) ∼= T∞, dan is L(G) ∼= L(C∞). Maar de tralie-
karakterisatie van cyclische groepen zegt ons dus dat G cyclisch is en aangezien G ook
oneindig is (want G heeft een oneindige deelgroepentralie) is G ∼= C∞.

We bewijzen nu de tweede bewering. Als G cyclisch is van orde pn1
1 · · · pnrr dan is

L(G) ∼= Tpn11 ···p
nr
r

via het isomorfisme
(pa11 · · · parr )σ = (pa11 , . . . , p

ar
r )

isomorf met een direct product van Tpn11
, . . . , Tpnrr en dat zijn ketens van lengte n1, . . . , nr

respectievelijk. Omgekeerd, zij G een groep waarvoor L(G) een direct product is van
ketens van lengtes n1, . . . , nr. Als q1, . . . , qr willekeurige (twee aan twee verschillende)
priemgetallen zijn, dan geeft σ−1 een isomorfisme van L(G) naar Tqn11 ···q

nr
r

. Aangezien

L(G) distributief en eindig is, moet G cyclisch zijn, dus G ∼= Cpn11 ···p
nr
r

voor zekere (twee

aan twee verschillende) priemgetallen p1, . . . , pr.

Voor het eindig geval is het plaatje dus iets ingewikkelder: hier gaat het grondtal in de
priemmachtontbinding verloren. Er zijn dus voor elke eindige cyclische groep Cn oneindig
veel cyclische groepen Cn′ met L(Cn) = L(Cn′) maar toch n 6= n′. De cycliciteit zelf wordt
wel bewaard in de tralie.

Gevolg 2.1.11. Elke projectiviteit beeldt cyclische groepen af op cyclische groepen.

Bewijs. Dit volgt nu direct uit de stelling van Baer, gezien tralietheoretische karakterisa-
ties van groepen sowieso bewaard blijven onder projectiviteiten.

13



2.2 Gëınduceerde projectiviteiten

Een ander belangrijk concept in de tralietheorie, dat we reeds ingevoerd hebben, zijn
projectiviteiten. In de volgende secties gaan we wat dieper in op deze projectiviteiten.
Eerst een ander interessant concept.

Definitie 2.2.1. Zij X een klasse groepen. Dan is G lokaal een X-groep als iedere eindig
voortgebrachte deelgroep van G in X zit. We noteren LX voor de klasse der lokale X-
groepen.

Dit is een interessant concept, gezien het invariant blijft onder projectiviteiten:

Lemma 2.2.2. Zij X een klasse van groepen. Als X invariant blijf onder projectiviteiten,
dan geldt dat ook voor LX.

Bewijs. Zij ϕ : G1 → G2 een projectiviteit met G2 ∈ LX. Zij H := 〈x1, . . . , xn〉 ≤ G1,
dan moeten we dus bewijzen dat Hϕ ∈ X. Merk daartoe op dat in de tralie geldt dat
H = 〈x1〉 ∪ · · · ∪ 〈xn〉. Aangezien projectiviteiten cycliciteit bewaren is dus

Hϕ = (〈x1〉 ∪ · · · ∪ 〈xn〉)ϕ = 〈x1〉ϕ ∪ · · · ∪ 〈xn〉ϕ = 〈y1〉 ∪ · · · ∪ 〈yn〉

voor zekere y1, . . . , yn ∈ G2. Bijgevolg is Hϕ eindig voortgebracht en aangezien G2 ∈ LX
is Hϕ ∈ X. Maar ϕ−1 is een projectiviteit van Hϕ naar H dus aangezien X invariant is
onder projectiviteiten is ook H ∈ X. Dus is G1 ∈ LX.

Gevolg 2.2.3. Een groep is eindig als en slechts als zijn deelgroepentralie eindig is. Bij-
gevolg bewaart een projectiviteit eindigheid en lokale eindigheid.

Nu gaan we methodes bekijken om projectiviteiten te construeren. In het bijzonder zoeken
we isomorfismes die een gegeven projectiviteit induceren.

Definitie 2.2.4. Zij σ : G1 → G2 een bijectieve afbeelding. Als ∀X ⊆ G1 : X ≤ G1 ⇔
Xσ ≤ G2 dan is σ : L(G1) → L(G2) : H 7→ Hσ dus een isomorfisme tussen L(G1) en
L(G2). We noemen dit de projectiviteit gëınduceerd door σ. Equivalent daarmee noemen
we een projectiviteit ϕ gëınduceerd door σ als Hσ = Hϕ voor alle H ≤ G1.

Definitie 2.2.5. Zij σ : G1 → G2 een willekeurige afbeelding. De amorfie van σ is de
afbeelding

a : G1 ×G1 → G2 : (x, y) 7→ y−σx−σ(xy)σ.

Opmerking 2.2.6. De amorfie heeft volgende rekenregels:

(xy)σ = xσyσa(x, y)
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(volgt rechtstreeks uit de definitie) en

a(x, y)z
σ

a(xy, z) = a(y, z)a(x, yz)

(volgt na enig rekenwerk uit de associativiteitswet in G1).

Een handige stelling bij het construeren van projectiviteiten is de volgende:

Stelling 2.2.7. Zij σ : G1 → G2 een bijectieve afbeelding met

• ∀x, y ∈ G1 : (xy)σ ∈ 〈xσ, yσ〉,

• ∀u, v ∈ G2 : (uv)σ
−1 ∈ 〈uσ−1

, vσ
−1〉.

Dan is σ : L(G1)→ L(G2) : H 7→ Hσ een projectiviteit van G1 naar G2.

Definitie 2.2.8. Voor elke n ∈ N definiëren we Ln(G) als de verzameling deelgroepen van
G die door n elementen voortgebracht kunnen worden.

Aangezien voor elke deelgroep H ≤ G geldt dat

H =
⋃
h∈H

〈h〉

is elke projectiviteit bepaald door zijn actie op L1(G1) (want elk element van zijn beeld is
bepaald via de erdoor voortgebrachte cyclische deelgroep). Aangezien cyclische deelgroepen
ook de eenvoudigste deelgroepen zijn om te bestuderen, is het dus belangrijk te weten onder
welke condities we een bijectie L1(G1) → L1(G2) kunnen uitbreiden tot een projectiviteit
G1 → G2.

Stelling 2.2.9. Zij G1, G2 groepen en zij τ : L1(G1)→ L1(G2) een bijectie met

∀X, Y, Z ∈ L1(G1) : X ≤ 〈Y, Z〉 ⇔ Xτ ≤ 〈Y τ , Zτ 〉.

Noteer Hϕ de verzamelingsgewijze unie van alle Xτ met X ∈ L1(H). Dan is ϕ een
projectiviteit van G1 naar G2.

Opmerking 2.2.10. Enkel onderstellen dat τ een isomorfisme is tussen L1(G1) en L1(G2)
is niet genoeg: de groepen G1 = C3×C3×C3 en G2 = (C3×C3) : C3 (SmallGroup(27,3)
in GAP) hebben beide exponent 3 en dus L1(G1) ∼= L1(G2) (omdat elk element een cy-
clische groep van orde 3 voortbrengt. Er geldt echter L(G1) 6∼= L(G2), want G1 heeft 13
deelgroepen van orde 9 en G2 heeft er maar 4.

Voor n ≥ 2 is dat blijkbaar wel genoeg, zoals de volgende stelling stelt.
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Stelling 2.2.11. Zij G1, G2 groepen en zij n ≥ 2 een natuurlijk getal. Als σ : Ln(G1) →
Ln(G2) bijectief is zodat

∀X, Y ∈ Ln(G1) : X ≤ Y ⇔ Xσ ≤ Y σ

dan bestaat er een unieke extensie ϕ die σ uitbreidt tot een projectiviteit (namelijk die uit
vorige stelling, met τ de restrictie van σ tot L1(G1)).

Nu zouden we graag weten, gegeven een projectiviteit ϕ, door welke afbeeldingen ϕ precies
gëınduceerd wordt. Volgende stelling geeft alvast een nodige en voldoende voorwaarde voor
het bestaan van een algemene afbeelding.

Lemma 2.2.12. Zij ϕ : G1 → G2 een projectiviteit en zij σ : G1 → G2 een homomorfisme
waarvoor Xσ = Xϕ voor alle cyclische deelgroepen X ≤ G1. Dan is σ een isomorfisme dat
ϕ induceert.

Bewijs. Vooreerst moet σ injectief zijn: stel uit het ongerijmde dat er een H ≤ G1 is
met Hσ = 1, dan geldt ook voor elke cyclische deelgroep X ≤ H dat Xσ = 1, zodat ook
Xϕ = 1, maar ϕ was een projectiviteit, dus ook X = 1. De enige groep zonder niet-triviale
cyclische deelgroepen is de triviale groep, dus ook H = 1.

Nu moet σ ook surjectief zijn: er geldt immers

Gσ
1 =

⋃
x∈G

〈x〉σ =
⋃
x∈G

〈x〉ϕ =

(⋃
x∈G

〈x〉

)ϕ

= Gϕ.

Stelling 2.2.13. Een projectiviteit ϕ : G1 → G2 wordt gëınduceerd door een bijectieve
functie G1 → G2 als en slechts als |〈g〉ϕ| = |〈g〉| voor alle g ∈ G1.
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2.3 De stellingen van Sadovskii

Stelling 2.2.13 heeft echter wel één belangrijk nadeel: met gewoon een algemene afbeelding
kun je weinig gaan aanvangen. We zouden daarom ook graag weten wanneer een projec-
tiviteit wordt gëınduceerd door een isomorfisme. Dat is nog steeds een open probleem, al
kunnen we het probleem wel herleiden tot het geval van eindig voortgebrachte groepen, met
behulp van Sadovskii’s benaderingsstellingen. Maar eerst nog enkele belangrijke definities.

Definitie 2.3.1. Een gerichte poset is een poset waarin elk koppel elementen een gemeen-
schappelijke bovengrens heeft.

Definitie 2.3.2. Zij (I,≤) een gerichte poset en (Ai)i∈I een familie van groepen met voor
elke i ≤ j bijhorende homomorfismes fij : Aj → Ai waarvoor fii de identiteit is op Ai en
waarvoor fik = fij ◦fjk voor alle i ≤ j ≤ k. Dan noemt men de verzameling paren (Ai, fij)
een invers systeem over I.

Definitie 2.3.3. De inverse limiet van een invers systeem (Ai, fij) is volgende (al dan niet
lege) deelverzameling van het direct product

∏
i∈I Ai:

lim←−
i∈I

Ai =
{

(ai)i∈I ∈
∏
i∈I

Ai

∣∣∣ ai = fij(aj) voor alle i ≤ j
}
.

Nu gaan we een voldoende voorwaarde aanbrengen opdat de inverse limiet niet leeg zou
zijn.

Lemma 2.3.4. Zij (Ai, fij) een invers systeem waarbij alle Ai niet-leeg en eindig zijn. Dan
is lim←−i∈I Ai niet leeg.

Bewijs. Dit is [7, chapter III, sectie 7.4, theorem 1] toegepast op [7, chapter III, sectie
7.4, example 1].

Er zijn twee stellingen van Sadovskii, die in zekere zin elkaars duale zijn. Om deze dualiteit
maximaal bloot te leggen zullen we de voorafgaande opbouw anders doen dan in [37]. Ook
de bewijzen zijn aangepast om de dualiteit maximaal bloot te leggen.

Definitie 2.3.5. Voor een gegeven groep G en een normaaldeler X EG noemen we X∗ =
{g ∈ G : 〈g〉 ∩X = 1} de duale groep van X. Merk op dat deze — in tegenstelling tot wat
de naam suggereert — geen groepsstructuur heeft.

Definitie 2.3.6. ZijG1, G2 groepen, ϕ : G1 → G2 een projectiviteit, XEG1 en α : X → G2

een morfisme dat ϕ induceert. Dan noemen we α∗ : X∗ → G2 : g 7→ g′, met g′ de unieke
g′ ∈ 〈g〉ϕ waarvoor (gX)α = g′Xϕ, het duale morfisme van α. Aangezien X∗ geen groep
is, is ook α∗ geen echt morfisme.
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Opmerking 2.3.7. Het is misschien niet duidelijk waarom de g′ in Definitie 2.3.6 uniek is.
Dit kan men eenvoudig als volgt inzien: aangezien 〈g〉 ∩X = 1 is bevat ook de doorsnede
van 〈g〉 met nevenklassen van X precies één element. Aangezien morfismes nevenklassen
afbeelden op nevenklassen, is in het bijzonder (gX)α = g′Xϕ en er is dus precies één zo’n
g′ die in 〈g〉ϕ ligt.

Definitie 2.3.8. Een familie ζ van deelgroepen van een groep G noemen we een lokaal
deelgroepenstelsel van G als voor elke X, Y ∈ ζ er een Z ∈ ζ bestaat waarvoor X ∪ Y ≤ Z
en voor elke g ∈ G er een X ∈ ζ bestaat waarvoor g ∈ X.

Definitie 2.3.9. Een familie ζ van normaaldelers van een groep G noemen we een duaal
lokaal deelgroepenstelsel van G als voor elke X, Y ∈ ζ er een Z ∈ ζ bestaat waarvoor
X ∩ Y ≥ Z en voor elke g ∈ G er een X ∈ ζ bestaat waarvoor g ∈ X∗.

Notatie 2.3.10. Zij ϕ : G1 → G2 een projectiviteit en ζ een lokaal deelgroepenstelsel van
G1. Voor elke X ∈ ζ noteren we met

ϕX : L(X)→ L(Xϕ) : H 7→ Hϕ

de door ϕ in X gëınduceerde projectiviteit.

Notatie 2.3.11. Zij ϕ : G1 → G2 een projectiviteit en ζ een duaal lokaal deelgroepenstelsel
van G1 waarbij voor alle X ∈ ζ geldt dat Xϕ EG2. Voor elke X ∈ ζ noteren we met

ϕX : L(G1/X)→ L(G2/X
ϕ) : H/X 7→ Hϕ/Xϕ

de door ϕ gëınduceerde projectiviteit.

Notatie 2.3.12. Voor een gegeven projectiviteit ϕ : G1 → G2 noteren we

AX = {α : α is een isomorfisme X → Xϕ dat ϕX induceert}

en
A∗X = {α∗ : α is een isomorfisme G1/X → G2/X

ϕ dat ϕX induceert}

die de projectiviteit ϕX induceren.

Nu zijn we klaar om de stellingen van Sadovskii te formuleren en te bewijzen. Beide
stellingen zien er duaal uit en ik heb de bewijzen zó herschreven dat ook de bewijzen
volledig duaal zijn (in de mate van het mogelijke). Ook de gevolgen van beide, die in het
boek zonder bewijs vermeld worden, blijken elkaars duaal te zijn.

Stelling 2.3.13 (Sadovskii, 1941[35]). Zij ϕ : G1 → G2 een projectiviteit en ζ een
lokaal deelgroepenstelsel van G1. Als AX voor alle X ∈ ζ niet-leeg en eindig is dan wordt
ϕ gëınduceerd door een isomorfisme ρ : G1 → G2.

Bewijs. Het bewijs gaat ruwweg in 4 stappen. De duaal overeenkomstige stappen staan
gecentreerd om de analogie te versterken.
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1. Eerst construeren we op ζ een invers systeem door er extra functies πXY op te leggen.
Voor elke X ≤ Y definiëren we

πXY : AY → AX : σ 7→ σ |X .

Op AX werkt πXX als de identiteit en voor alle X ≤ Y ≤ Z geldt

πXZ = πXY ◦ πY Z .

Zodoende is (AX , πXY ) een invers systeem op ζ.

2. Nu onderzoeken we de inverse limiet van dat systeem. Aangezien we voor elke X ∈ ζ
hebben dat AX niet-leeg en eindig is, volgt uit Lemma 2.3.4 dat de inverse limiet

A := lim←−
X∈ζ

AX

niet-leeg is. Zij voor het vervolg f een vast element van A, dit is dus een functie
f : ζ → AX die voldoet aan

f(X) = πXY (f(Y )) = f(Y ) |X

voor X ≤ Y .

3. Vervolgens construeren we onze functie ρ. Als g ∈ X en g ∈ Y dan bestaat er een
Z ≥ X ∪ Y zodat g ∈ Z. In het bijzonder geldt dus dat

gf(X) = gf(Z) = gf(Y ).

We kiezen nu
ρ : G1 → G2 : g 7→ gf(X)

met X 3 g (die bestaat altijd per definitie van ζ) en we hebben net aangetoond dat
deze goed gedefinieerd is.

4. Ten slotte tonen we aan dat ρ een isomorfisme is. Het is zeker al een homomorfisme:
voor elke x ∈ X, y ∈ Y is er een Z ≥ X∪Y en aangezien ρ |Z= f(Z) een isomorfisme
is, is (xy)ρ = xρyρ en 〈x〉ρ = 〈x〉ϕ. Lemma 2.2.12 geeft ons dus dat ρ een isomorfisme
is.

De stelling is bewezen.

Gevolg 2.3.14. Als ζ enkel eindig voortgebrachte groepen X bevat en als ϕ op elk van
deze groepen gëınduceerd wordt door minstens één morfisme, dan wordt ϕ op gans G1

gëınduceerd door een isomorfisme.
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Bewijs. Zij X = 〈x1, . . . , xn〉 en ψ : X → Xϕ een projectiviteit die door minstens één
isomorfisme gëınduceerd wordt (dus AX is niet-leeg). Elk isomorfisme α : X → Y wordt
volledig vastgelegd door de beelden van xi en deze zijn noodzakelijk een generator van
〈ψ(xi)〉. Aangezien deze laatste slechts een eindig aantal keuzes toelaat zijn er ook maar
een eindig aantal keuzes voor α, dusAX is ook eindig. Stelling 2.3.13 levert de conclusie.

Stelling 2.3.15 (Sadovskii, 1965[36]). Zij ϕ : G1 → G2 een projectiviteit en ζ een
duaal lokaal deelgroepstelsel van G1. Als A∗X voor alle X ∈ ζ niet-leeg en eindig is dan
wordt ϕ gëınduceerd door een isomorfisme ρ : G1 → G2.

Bewijs. Het bewijs gaat ruwweg in 4 stappen. De duaal overeenkomstige stappen staan
gecentreerd om de analogie te versterken.

1. Eerst construeren we op ζ een invers systeem door er extra functies π∗XY op te leggen.
Voor elke X ≥ Y definiëren we

π∗XY : A∗Y → A∗X : σ 7→ σ |X∗ .

Op A∗X werkt π∗XX als de identiteit en voor alle X ≥ Y ≥ Z geldt

π∗XZ = π∗XY ◦ π∗Y Z .

Zodoende is (A∗X , π
∗
XY ) een invers systeem op ζ.

2. Nu onderzoeken we de inverse limiet van dat systeem. Aangezien we voor elke X ∈ ζ
hebben dat A∗X niet-leeg en eindig is, volgt uit Lemma 2.3.4 dat de inverse limiet

A∗ := lim←−
X∈ζ

A∗X

niet-leeg is. Zij voor het vervolg f een vast element van A∗, dit is dus een functie
f : ζ → A∗X die voldoet aan

f(X) = π∗XY (f(Y )) = f(Y ) |X∗

voor X ≥ Y .

3. Vervolgens construeren we onze functie ρ. Als g ∈ X∗ en g ∈ Y ∗ dan bestaat er een
Z ≤ X ∩ Y zodat g ∈ Z∗. In het bijzonder geldt dus dat

gf(X) = gf(Z) = gf(Y ).

We kiezen nu
ρ : G1 → G2 : g 7→ gf(X)

met X∗ 3 g (die bestaat altijd per definitie van ζ) en we hebben net aangetoond dat
deze goed gedefinieerd is.
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4. Ten slotte tonen we aan dat ρ een isomorfisme is. Kies x, y ∈ G1 en kies X∗ 3 x
en Y ∗ 3 y, dan is zeker al a(x, y) = (yρ)−1(xρ)−1(xy)ρ ∈ G2, zodat ∃g ∈ G1 : 〈g〉 =
〈a(x, y)〉. Kies een V ∗ 3 g en zij Z ≤ X ∩ Y ∩ V , dan is x, y, xy, g ∈ Z∗ en is
f(Z) = α∗. Enerzijds geldt dus voor alle cyclische groepen 〈x〉ρ = 〈x〉α∗ = 〈x〉ϕ.
Anderzijds is (xy)ρZϕ = (xy)α

∗
Zϕ = (xyZ)α = (xZ)α(yZ)α = xρyρZϕ zodat samen

met 〈g〉 = 〈a(x, y)〉 we krijgen dat a(x, y) ∈ Zϕ∩〈g〉ϕ = (Z∩〈g〉)ϕ = 1ϕ = 1, bijgevolg
is ρ ook een homomorfisme. Lemma 2.2.12 geeft ons dus dat ρ een isomorfisme is.

De stelling is bewezen.

Het enige échte (structurele) verschil met de Stelling 2.3.13 is dat de laatste stap lastiger
is, omdat X∗ geen groepsstructuur heeft. Verder gaat de dualiteit volledig op. Ook het
gevolg kan meteen duaal vertaald worden:

Gevolg 2.3.16. Als ζ enkel normaaldelers X bevat waarvoor G1/X eindig voortgebracht
is en als ϕ op elk van deze quotiëntgroepen gëınduceerd wordt door minstens één morfisme,
dan wordt ϕ op gans G1 gëınduceerd door een isomorfisme.

Bewijs. Zij G1/X = 〈x1, . . . , xn〉 en ψ : G1/X → G2/X
ϕ een projectiviteit die door

minstens één isomorfisme gëınduceerd wordt (dus A∗X is niet-leeg). Elk isomorfisme α :
G1/X → G2/X

ϕ wordt volledig vastgelegd door de beelden van xi en deze zijn noodzakelijk
een generator van 〈ψ(xi)〉. Aangezien deze laatste slechts een eindig aantal keuzes toelaat
zijn er ook maar een eindig aantal keuzes voor α (en dus ook voor α∗), dus A∗X is ook
eindig. Stelling 2.3.15 levert de conclusie.

Het belang van de stellingen van Sadovskii is dat ze het probleem reduceren tot eindig
voortgebrachte groepen. Iedere groep G heeft namelijk op natuurlijke wijze een lokaal
deelgroepenstelsel: de verzameling van al zijn eindig voortgebrachte deelgroepen. Ieder
element g ∈ G is bevat in 〈g〉 en voor X = 〈x1, . . . , xn〉, Y = 〈y1, . . . , ym〉 bestaat er
Z = 〈x1, . . . , xn, y1, . . . , ym〉 ∈ ζ die X en Y omvat.
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2.4 Autoprojectiviteiten

We gaan nu eens nader bekijken wat er met projectiviteiten gebeurt als G1 = G2, of we
daar niet meer over kunnen vertellen en wat de link is met automorfismes van groepen.

Definitie 2.4.1. Zij G een groep. Een autoprojectiviteit van G is een projectiviteit G→ G,
met andere woorden een automorfisme van L(G).

Definitie 2.4.2. De groep van autoprojectiviteiten van G noteren we met P (G). Verder
noteren we

Pot(G) := {α ∈ AutG : Hα = H voor alle H ≤ G},

de machtsautomorfismes van G,

PA(G) := {p ∈ P (G) : p wordt gëınduceerd door een automorfisme} ∼= AutG/PotG,

de groep van autoprojectiviteiten die gëınduceerd worden door een automorfisme,

N(G) :=
⋂
H≤G

NG(H),

de norm van G en tevens de kern van η : G→ P (G) : g 7→ (H 7→ Hg),

PI(G) := Im η ∼= G/N(G).

We zetten de links tussen deze verzamelingen nog even op een rijtje:

• Het homomorfisme ρ : AutG → P (G) : α 7→ (H 7→ Hα) heeft als kern PotG en als
beeld PA(G).

• Het homomorfisme η : G→ P (G) : g 7→ (H 7→ Hg) heeft als kern N(G) en als beeld
PI(G).

• Het homomorfisme π : G→ AutG : g 7→ (x 7→ xg) voldoet aan η = πρ en N(G)π =
Gπ ∩ PotG = InnG ∩ PotG.

Opmerking 2.4.3. Als twee isomorfismes σ, τ dezelfde projectiviteit induceren, dan is
στ−1 ∈ PotG. Omgekeerd geldt hetzelfde, dus een projectiviteit die gëınduceerd wordt
door een isomorfisme, wordt door exact |PotG| verschillende automorfismes gëınduceerd.

Er is een grote klasse groepen waar η en ρ injectief zijn, beschreven in Stelling 2.5.3.
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2.5 Machtsautomorfismes

Eerst een opmerking vooraf die de notaties zal verlichten.

Opmerking 2.5.1. Als G een groep is, dan heeft het semi-direct product van G en AutG
deelgroepen die isomorf zijn met G en met AutG zelf. In het bijzonder heeft deze groep
ook een deelgroep isomorf met PotG. We mogen dus gerust spreken van het product van
g ∈ G met p ∈ PotG, wetende dat het product genomen wordt in deze overkoepelende
groep. Idem voor gi met g ∈ G en i ∈ InnG. Ook commutators tussen g en PotG of InnG
mogen dus: er geldt dan [g, x] = g−1x−1gx = g−1gx.

Stelling 2.5.2 (Cooper, 1968[9]). Zij G een groep. Dan is [G,PotG] ≤ Z(G).

Bewijs. Het bewijs omvat veel rekenwerk en technische verificaties, ik zal mij daarom
beperken tot een schets van de bewijsstructuur. Een volledige uitwerking is te vinden in
[9].

Onderstel uit het ongerijmde dat de stelling verkeerd is, dus dat er x, y ∈ G en α ∈ PotG
zijn waarvoor [[x, α], y] 6= 1. Men kan bewijzen dat dit equivalent is met [[y, α], x] 6= 1
en men kan bewijzen dat hieruit volgt dat x en y allebei eindige orde hebben — en dus
mogen we zonder verlies van algemeenheid precies die x en y kiezen waarvoor o(x) + o(y)
minimaal is met o([x, α]) ≥ o([y, α]).

Voor elke priemdeler p van o(x) of van o(y) kan men (dankzij de minimaliteit van de
orde) narekenen dat [[xp, α], y] = 1 respectievelijk [[x, α], yp] = 1, dus in beide gevallen
[[x, α], y]p = 1.

Daaruit haalt men dat o(x) en o(y) allebei machten van p zijn en men rekent ook na dat
A = 〈[x, α], [y, α]〉 een abelse p-groep is, met [x, α] een element van minimale orde binnen
deze groep. Een dergelijke groep heeft een directe factor, dit is een deelgroep B ≤ A met
A ∼= 〈[x, α]〉 × B. Men rekent na dat [y, α] = [x, α]−nb met b ∈ B en n ∈ N. Men kan ook
narekenen dat er een geheel getal j bestaat waarvoor [[x, α], y] = [x, α]j. We noteren voor
de eenvoud m = n(1− j).

Er zijn nu twee gevallen: ofwel is [xmy, α] = 1, ofwel is [xmy, α] 6= 1; in beide gevallen
volgt hieruit dat [[x, α], xmy] = 1 waaruit men uiteindelijk haalt dat [[x, α], y] = 1, een
strijdigheid.

Deze stelling heeft een aantal elegante gevolgen:

Stelling 2.5.3 (Baer, 1956 [3], Suzuki, 1951[40]). Als het centrum van G triviaal is,
dan zijn ook N(G) en PotG triviaal (en dus PI(G) ∼= G en PA(G) ∼= AutG).
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Bewijs. Dit volgt uit (de veel recentere) Stelling 2.5.2. De originele bewijzen van Baer
en Suzuki zijn te vinden in [3] en [40] respectievelijk, een eenvoudig en elegant bewijs voor
het eindige geval is te vinden in [37, section 1.4, theorem 1.4.3].

Gevolg 2.5.4. In een groep G geldt dat

• [G′,PotG] = 1,

• [InnG,PotG] = 1.

Een mooi en wellicht onverwacht gevolg is dat ook één van de projectopgaven van Com-
putational Group Theory 2007-2008 hierdoor volledig triviaal wordt:

Gevolg 2.5.5. N(G) ≤ Z2(G).

Bewijs. Voor g ∈ N(G) hebben we dat (Ig : G→ G : x→ xg) ∈ PotG, dus

∀x ∈ G : [x, g] = [x, Ig] ∈ Z(G),

wat precies g ∈ Z2(G) is.

2.6 Directe producten

In deze sectie gaan we wat dieper in op directe producten van groepen/tralies en de tra-
lies/groepen die met deze groepen geassocieerd zijn.

Definitie 2.6.1. Een deelgroep D van G = H ×K heet diagonaal (met betrekking tot H
en K) als G = DH = DK en D ∩H = D ∩K = 1.

Definitie 2.6.2. Het direct product Drλ∈Λ Lλ van een familie tralies (Lλ)λ∈Λ is de tralie
met

• als onderliggende verzameling de verzameling functies f op Λ waarvoor f(λ) ∈ Lλ
voor alle λ ∈ Λ (ergo: het cartesisch product van de Lλ),

• als partiële orderelatie f ≤ g ⇔ ∀λ ∈ Λ : f(λ) ≤ g(λ).

Hierbij is dus (f ∪ g) : λ→ (f(λ) ∪ g(λ)) en (f ∩ g) : λ→ (f(λ) ∩ g(λ)).

Notatie 2.6.3. We noteren met O(λ) (respectievelijk I(λ)) het kleinste (respectievelijk
grootste) element van Lλ.
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Definitie 2.6.4. Een tralie L is direct ontbindbaar als L = L1×L2 met L1, L2 niet-triviale
tralies.

Lemma 2.6.5. Zij (Lλ)λ∈Λ een familie van tralies en zij L := Drλ∈Λ Lλ met kleinste
element O en grootste element I. Als

fλ(µ) =

{
I(λ) µ = λ

O(µ) µ 6= λ

dan geldt

(a)
⋃
λ∈Λ

fλ = I en

( ⋃
µ∈Λ\{λ}

fµ

)
∩ fλ = O,

(b) [fλ/O] ∼= Lλ,

(c) [x ∪ y/O] ∼= [x/O]× [y/O] als x ∈ [fλ/O], y ∈ [fµ, O] en λ 6= µ ∈ Λ.

Bewijs. Deel (a) is triviaal, mits gebruik te maken van het keuzeaxioma (zodat voor
z ∈ Lλ er een f ∈ L bestaat met f(λ) = z). Aangezien de afbeelding σ : Lλ → [fλ/O]
gedefinieerd door zσ(µ) = O(µ) voor λ 6= µ en zσ(λ) = z een isomorfisme is, is (b) ook
duidelijk. Tenslotte volgt (c) uit het feit dat

τ : [x/O]× [y/O]→ [(x ∪ y)/O] : (u, v) 7→ w

met w(λ) = u(λ), w(µ) = v(µ) en w(v) = O(v) voor v ∈ Λ met λ 6= v 6= µ, ook een
isomorfisme is.

Definitie 2.6.6. Zij H een groep met twee deelgroepen Y ≤ X ≤ H waarvoor [X,H] ≤ Y .
Dan noemt men X/Y een centrale factor van H.

Als G = H ×K dan zal in het algemeen L(G) 6= L(H) × L(K) — zie G = Cp × Cp voor
een tegenvoorbeeld. Maar het is wel mogelijk L(G) te bepalen uit L(H), L(K) en alle
isomorfismes tussen H en K.

Stelling 2.6.7 (Goursat, 1890). Zij H,K ≤ G met G = H ×K. Als δ : H → K een
isomorfisme is, dan is

D(δ) := D(H, δ) = {xxδ|x ∈ H}

diagonaal in G (met betrekking tot H en K). Omgekeerd, als D een diagonaal is in G (met
betrekking tot H en K) dan bestaat er een uniek isomorfisme δ : H → K met D = D(δ).
Er is dus met andere woorden een bijectie tussen de diagonalen (met betrekking tot H en
K) en de isomorfismes van H naar K.

Bewijs. Zie [37, Theorem 1.6.2] voor een volledig bewijs.
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Nu we ons technisch lemma ingevoerd hebben rest ons nog te besluiten wat dat ons leert
over deelgroepentralies (of normaaldelertralies) van directe producten.

Definitie 2.6.8. Groepen A,B waarvoor de orde van elk element uit A orde onderling
ondeelbaar is met de orde van elk element uit B, noemt men copriem.

Lemma 2.6.9. Zij G = Drλ∈ΛGλ met alle Gλ onderling copriem. Dan is L(G) ∼=
Drλ∈Λ L(Gλ). Meerbepaald is τ : L(G)→ Drλ∈Λ L(Gλ) : H 7→ Drλ∈Λ(H ∩Gλ) een isomor-
fisme.

Bewijs. Zij L = Drλ∈Λ en zij ρ : L→ L(G) : f 7→ Drλ∈Λ f(λ). Dan is

fρτ (λ) = (Drµ∈Λ f(µ)) ∩Gλ = f(λ)

voor alle λ, dus ρτ is de identiteit op L.

Omgekeerd is elke x ∈ H ≤ G het product van zekere xλ ∈ Gλ; aangezien de elementen
uit verschillende groepen copriem zijn is x = xλyλ met

xλyλ = yλxλ, o(xλ) = n, o(yλ) = m, (m,n) = 1.

De stelling van Bézout geeft ons s, t met ms + nt = 1 zodat xms = xmsλ ymsλ = x1−nt
λ = xλ

en dus xλ ∈ H. Zodoende is H = Drλ∈Λ(H ∩Gλ) = Hτρ dus ook τρ is de identiteit op L.

Samen geeft dat dat τ bijectief is en uit Opmerking 1.2.15 volgt dan dat τ een isomorfisme
is.

Dit stelt ons in staat iets heel krachtigs te bewijzen: namelijk dat élke groep waarvan de
deelgroepentralie een niet-triviaal direct product is, zelf een direct product is van coprieme
groepen. Het bewijs is vrij merkwaardig en is meteen ook een mooie toepassing van de
stelling van Ore.

Stelling 2.6.10 (Suzuki, 1951[40]). Zij G een groep met L(G) ∼= Drλ∈Λ Lλ met |Λ| ≥ 2
en |Lλ| ≥ 2 voor alle λ ∈ Λ. Onderstel dat σ : L(G) → Drλ∈Λ Lλ een isomorfisme is.
Definieer

fλ(µ) =

{
Iλ µ = λ

Oµ µ 6= λ

en zij Gλ = f
(σ−1)
λ . Dan is G = Drλ∈Λ Gλ, de groepen Gλ zijn copriem en L(Gλ) = Lλ voor

alle λ ∈ Λ.

Bewijs. Noteer kort L = Drλ∈Λ Lλ. Aangezien Gσ het grootste en 1σ het kleinste element
van L is, zegt Lemma 2.6.5 (b) dat L(Gλ) ∼= [fλ/0] ∼= Lλ. Bovendien zegt Lemma 2.6.5 (c)
dat, voor λ 6= µ ∈ Λ met 1 6= x ∈ Gλ en 1 6= y ∈ Gµ,

L(〈x〉 ∪ 〈y〉) ∼= [(〈x〉σ ∪ 〈y〉σ)/O] ∼= [〈x〉σ/O]× [〈y〉σ/O] ∼= L(〈x〉)× L(〈y〉).
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Cyclische groepen zijn lokaal cyclisch, dus zegt de Stelling van Ore dat L(〈x〉) en L(〈y〉)
distributief zijn. Het direct product van twee distributieve tralies is opnieuw distributief,
dus de stelling van Ore zegt dat ook 〈x〉∪ 〈y〉 lokaal cyclisch is. Maar ze is duidelijk eindig
voortgebracht, dus is ze zelf cyclisch. Aangezien x en y allebei voortbrengers zijn van deze
cyclische groep en x 6= 1 6= y met 〈x〉∩ 〈y〉 = 1 moeten 〈x〉 en 〈y〉 eindige, coprieme indices
in 〈x〉 ∪ 〈y〉 hebben.

Aangezien x ∈ Gλ en y ∈ Gµ willekeurig waren, volgt hieruit dat de familie (Gλ)λ∈Λ

voldoet aan de voorwaarden van Lemma 2.6.5 (a). Lemma 2.6.5 (a) zegt ons dus dat
G = 〈Gµ|µ ∈ Λ〉 en 〈Gµ|λ 6= µ ∈ Λ〉 ∩Gλ = 1, zodat Gλ EG en dus G = Drλ∈Λ Gλ.
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Hoofdstuk 3

Normaaldelertralies

3.1 Inleiding

Definitie 3.1.1. De normaaldelertralie van een groep G wordt gedefinieerd als

R(G) := {N |N EG}

met dezelfde ∩ en ∪ als bij deelgroepentralies. Hierbij dienen we op te merken dat als A
en B allebei normaaldelers van G zijn, dan zijn ook A∩B en 〈A,B〉 normaaldelers van G.

Opmerking 3.1.2. Net als bij de deelgroepentralie kan men bewijzen dat deze R(G)
modulair is.

Nu voeren we een concept in dat vaak erg nuttig blijkt bij de studie van R(G).

Definitie 3.1.3. Zij A,B E G. Een isomorfisme α : A → B heet een G-isomorfisme
als voor alle a ∈ A en alle G ∈ G geldt dat (ag)α = (aα)g. Twee normaaldelers van G
waartussen een G-isomorfisme bestaat noemen we G-isomorf.

Enerzijds is dat een vrij krachtig concept, zoals gëıllustreerd in onderstaand lemma.

Lemma 3.1.4. Zij A,B EG, G-isomorf. Dan geldt

(a) CG(A) = CG(B)

(b) Als A ≤ REG en B ≤ S EG met R ∩ S = 1, dan is A×B ≤ Z(R× S).

(c) Als A ∩B = 1 dan is A×B abels.
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Bewijs. (a) Zij α : A → B een G-isomorfisme en zij b = aα ∈ B. Als c ∈ CG(A) dan
hebben we

bc = (aα)c = (ac)α = aα = b

zodat c ∈ CG(B) en dus CG(A) ≤ CG(B). Aangezien ook α−1 : B → A een G-
isomorfisme is volgt analoog CG(B) ≤ CG(A) zodat CG(A) = CG(B).

(b) Daar A ∩ S = 1 is S ≤ CG(A) (want A E G), analoog R ≤ CG(B). Samen met (a)
volgt hieruit dat A×B gecentraliseerd wordt door R× S.

(c) Pas (b) toe met A = R en B = S.

Anderzijds kan deG-isomorfie van twee disjuncte normaaldelers met lege doorsnede volledig
bepaald worden uit de normaaldelertralie, zoals aangetoond in onderstaande lemmata.
Samen geeft dat een vaak nuttig instrument bij het bestuderen van de normaaldelertralie
van een groep.

Lemma 3.1.5. Zij A,B EG met A ∩B = 1.

(a) Als er een G-isomorfisme α : A → B bestaat, dan is C := {aaα|a ∈ A} E G en C
voldoet aan

A×B = A× C = B × C.

(b) Omgekeerd, als er een C EG bestaat met A× B = A× C = B × C dan zijn A en B
G-isomorf en abels.

Bewijs. (a) Aangezien α een G-isomorfisme is, is (aaα)g ∈ C voor alle a ∈ A, g ∈ G.
Dus is C EG en uit Stelling 2.6.7 volgt dat C diagonaal is in A× B en dat A× B =
A× C = B × C.

(b) Stelling 2.6.7 geeft ons een isomorfisme α : A→ B zodat C = {aaα|a ∈ A}. Aangezien
C EG is (aaα)g = ag(aα)g ∈ C en dus (aα)g = (ag)α, zodat α een G-isomorfisme is en
dus A en B G-isomorf zijn. Uit Lemma 3.1.4 (c) volgt ten slotte dat A en B dan ook
abels zijn.

Bovenstaand lemma kunnen we vaak toepassen op minimale normaaldelers, dit zal ons
informatie verschaffen over bepaalde intervallen van R(G). Om deze intervallen te onder-
scheiden van die bij de volledige deelgroepentralie zullen we een index N toevoegen.

Definitie 3.1.6. Zij S, T ∈ R(G) met T ≤ S, dan noemen we

[S/T ]N := {X ∈ R(G)|T ≤ X ≤ S}

het interval tussen T en S in de normaaldelertralie.

Lemma 3.1.7. Zij A,B minimale normaaldelers van G.
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• Als A en B G-isomorf zijn, dan zijn ze abels en is [A × B/1]N ∼= Mn voor zekere
n ≥ 3.

• Als A en B niet G-isomorf zijn, dan is [A×B/1]N ∼= M2.

Bewijs. Er geldt zeker dat [A × B/1]N ∼= Mn voor zekere n ≥ 2 en Lemma 3.1.5 zegt
precies dat A en B G-isomorf zijn als en slechts al n ≥ 3.

3.2 Speciale normaaldelertralies

Nu nemen we een kijkje naar groepen waarvan de normaaldelertralie bepaalde speciale
eigenschappen heeft. Maar eerst hebben we nog enkele extra definities nodig.

Definitie 3.2.1. De sokkel van een groep G, genoteerd met Soc(G), is de groep voortge-
bracht door alle minimale niet-triviale normaaldelers van G.

Definitie 3.2.2. Een tralie is direct ontbindbaar als ze een direct product is van minstens
twee niet-triviale tralies.

Stelling 3.2.3 (Curzio, 1964[12]). R(G) is direct ontbindbaar als en slechts als G =
H ×K met H 6= 1 6= K en waarbij elke twee niet-triviale centrale factoren X/Y van H en
S/T van K coprieme ordes hebben.

Bewijs. Onderstel enerzijds dat G = H ×K die eigenschap bezit, dan gaan we bewijzen
dat voor elke U ∈ R(G) geldt dat

U = (U ∩H)× (U ∩K).

Aangezien [H,K] = 1 geldt [UK ∩H,H] ≤ [UK,H] ≤ U ∩H en analoog [UH ∩K,K] ≤
U ∩K. Uit het ongerijmde, als

U 6= (U ∩H)× (U ∩K),

dan zouden (UK∩H)/(U ∩H) en (UH ∩K)/(U ∩K) wegens [37, Theorem 1.6.1] isomorfe
niet-triviale centrale factoren zijn in H en K respectievelijk — en bijgevolg bestaan er
centrale factoren van dezelfde priemorde p in H en K, een strijdigheid met onze assumpties.
Er moet dus zeker gelden dat

U = (U ∩H)× (U ∩K).

Nu beschouwen we afbeeldingen

ϕ : R(G)→ R(H)×R(K) : U 7→ (U ∩H,U ∩K)
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en
ψ : R(H)×R(K)→ R(G) : (V,W ) 7→ V ×W.

Zodoende geldt dus Uϕψ = U en er geldt triviaal (V,W )ψϕ = (V,W ) dus ϕ is bijectief en
aldus (opnieuw opmerking 1.2.15) een isomorfisme. Hieruit volgt dat R(G) direct ontbind-
baar is.

Onderstel anderzijds dat R(G) = L1 × L2 met L1, L2 allebei niet-triviaal. De koppels
H = (I1, O2) en K = (O1, I2) zijn normaaldelers van G met H ∩ K = (O1, O2) = 1 en
H ∪ K = (I1, I2) = G zodat G = H × K. Onderstel nu uit het ongerijmde dat er niet-
triviale centrale factoren in H en K zijn die niet copriem zijn en zij p een priemgetal dat
in beide groepen de orde van een element deelt. Een oneindige cyclische groep heeft voor
ieder priemgetal p een factorgroep van die orde, dus kunnen we zo centrale factoren X/Y
van H en S/T van K van dezelfde priemorde p construeren. Bijgevolg is [X × S,G] =
[X,H][S,K] ≤ Y ×T zodat (X×S)/(Y ×T ) een centrale elementair abelse deelgroep van
orde p2 is in G/(Y ×T ). Dus moet [(X ×S)/(Y ×T )]N ∼= Mp+1, terwijl onze onderstelling
juist geeft dat [(X × S)/(Y × T )]N ∼= [X/Y ]N × [S/T ]N ∼= M2, strijdigheid.

Stelling 3.2.4 (Pazderski, 1987[30]). Volgende eigenschappen van een eindige groep G
zijn equivalent:

(a) R(G) is distributief.

(b) In iedere factorgroep G/N vallen elke twee (G/N)-isomorfe minimale normaaldelers
samen.

(c) In iedere factorgroep G/N vallen elke twee (G/N)-isomorfe normaaldelers samen.

(d) De sokkel van elke factorgroep G/N is een direct product van paarsgewijs niet-(G/N)-
isomorfe minimale normaaldelers.

Bewijs. Ik zal mij opnieuw beperken tot een schets. Men bewijst deze stelling als volgt.

• De overgang (a)⇒(b) is eenvoudig: stel uit het ongerijmde dat A/N en B/N verschil-
lende (G/N)-isomorfe minimale normaaldelers van G/N zijn, dan volgt uit Lemma
3.1.7 dat [AB/N ] ∼= Mn voor zekere n ≥ 3, maar dat is in strijd met de distributivi-
teit.

• De overgang (b)⇒(c) is vooral rekenwerk: zij α : L1/N → L2/N een G/N -isomorfis-
me en zij M/N ≤ L1/N een minimale normaaldeler — wegens (b) is dat ook een
minimale normaaldeler van L2/N . Dus is α′ : L1/M → L2/M een G/M -isomorfisme
in, zodat L1 = L2 en de conclusie volgt.
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• De overgang (c)⇒(a) is iets dieper. We maken hiervoor gebruik van het feit dat een
modulaire tralie distributief is als en slechts als ze geen deeltralie isomorf met M3

heeft (zie [18, p. 59]). Als R(G) niet distributief was dan bestaan er A,B,C ≤ G
met A∩B = A∩C = B ∩C = N en A∪B = A∪C = B ∪C, wegens Lemma 3.1.5
zouden A/N en B/N dan echter G/N -isomorf zijn, strijdigheid. Dus moet R(G)
distributief zijn.

• De overgang (b)⇔(d) wordt bewezen in [33, pp.80–84].

Dat zijn helaas allemaal erg technische condities op de groep. Er bestaan wel mooiere
stellingen over, maar die gelden doorgaans slechts in één richting; ook de bewijzen zijn
vaak véél ingewikkelder. Ik geef er hieronder een selectie van enkele elegante stellingen,
zonder bewijs. Daarvoor moeten we wel weer eerst enkele definities invoeren.

Definitie 3.2.5. De sokkellengte l(G) van een groep G wordt inductief gedefinieerd. Er
geldt l(1) = 0 en l(G) = 1 + l(G/Soc(G)).

Definitie 3.2.6. Een groep G is superoplosbaar als er een keten

{1} = H0 EH1 E · · ·EHs−1 EHs = G

bestaat waarbij elke quotiëntgroep Hi+1/Hi cyclisch is en elke Hi EG.

Stelling 3.2.7 (Pazderski, 1987[30]). Zij G een eindige oplosbare groep met R(G)
distributief. Dan is Aut(G) oplosbaar met lengte hoogstens 2k, waarbij k de sokkellengte
van G is.

Stelling 3.2.8 (Maj, 1984[23]). Zij G een oneindige superoplosbare groep. Dan zijn
volgende condities equivalent.

(a) R(G) is distributief.

(b) Iedere eindige factorgroep G/N van G heeft een distributieve normaaldelertralie.

(c) G = G′〈x〉 waarbij G′ oneven (en dus eindige) orde heeft, R(G/Z(G)) distributief is
en Z(G/N) cyclisch is voor alle N EG.

Stelling 3.2.9 (Silcock, 1977[39]). Iedere eindige distributieve tralie is isomorf met
de normaaldelertralie van een semi-direct product van eindige niet-abelse enkelvoudige
groepen.

Stelling 3.2.10 (Pálfy, 1986[28]). Iedere eindige distributieve tralie is isomorf met de
normaaldelertralie van een eindige oplosbare groep.

Stelling 3.2.11. Zij G een groep. Dan is R(G) gecomplementeerd als en slechts als G een
direct product is van enkelvoudige groepen.
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3.3 Isomorfismes en dualiteiten tussen normaaldeler-

tralies

In de rest van dit hoofdstuk bekijken we isomorfismes en dualiteiten tussen normaaldeler-
tralies. Veel leert de normaaldelertralie ons echter niet over de groep, we zullen ons vaak
moeten beperken tot het geval waarbij één1 van beide groepen abels of nilpotent is. Maar
laten we beginnen met enkele eenvoudige eigenschappen om meer feeling te krijgen met
wat zo’n normaaldelertralie-isomorfisme juist is.

Lemma 3.3.1. Zij ϕ : R(G1)→ R(G2) een isomorfisme en zij AEG. Dan is R(G1/A) ∼=
R(G2/A

ϕ).

Bewijs. Dit is vrij duidelijk, gezien R(G/A) ∼= [G/A]N .

Lemma 3.3.2. Zij ϕ : R(G1)→ R(G2) een isomorfisme en zij A,B G1-isomorfe normaal-
delers van G1 met A ∩B = 1. Dan zijn Aϕ en Bϕ G2-isomorf en abels.

Bewijs. Wegens Lemma 3.1.5 (a) bestaat er een CEG die diagonaal is in A×B. Omdat
ϕ een isomorfisme is, heeft Cϕ diezelfde eigenschap in Aϕ×Bϕ, dus zegt Lemma 3.1.5 (b)
dat Aϕ en Bϕ G2-isomorf en abels zijn.

Lemma 3.3.3. Zij ϕ : R(G1) → R(G2) een isomorfisme en zij Nλ E G voor alle λ ∈ Λ
zodat N = 〈Nλ|λ ∈ Λ〉 = Drλ∈ΛNλ, dan is Nϕ = Drλ∈ΛN

ϕ
λ . Als bovendien alle Nλ

G-isomorf zijn en |Λ| ≥ 2 dan is Nϕ abels.

Bewijs. Aangezien N = Drλ∈ΛNλ is zeker

Nϕ
λ ∩ 〈N

ϕ
µ |λ 6= µ ∈ Λ〉 = (Nλ ∩ 〈Nµ|λ 6= µ ∈ Λ〉)ϕ = 1ϕ = 1

is Nϕ = Drλ∈ΛN
ϕ
λ . Als nu ook Nλ G-isomorf is met Nµ voor λ 6= µ, dan volgt uit Lemma

3.3.2 dat Nϕ
λ én Nϕ

µ abels zijn. Zodra |Λ| ≥ 2 volgt dus dat Nϕ abels is.

3.4 Normaaldelertralies van abelse groepen

Nu gaan we een nader kijkje nemen naar abelse groepen. We beginnen met enkele definities,
waarna we zonder bewijs een stelling van Baer te citeren.

1Hierbij herinneren we nogmaals dat het om isomorfismes tussen de tralies gaat, dat groepseigenschap-
pen zoals commutativiteit overgedragen worden is dus zeker niet triviaal.
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Definitie 3.4.1. Een torsie-element van een groep G is een element van eindige orde. De
torsiedeelgroep T van een abelse groep G is de groep van alle torsie-elementen. Men noemt
G/T het torsievrij gedeelte van G. De torsievrije rang kan equivalent gedefinieerd worden
als de grootste n zodat G/T een deelgroep isomorf met Zn omvat, of de kleinste n zodat
G/T isomorf is met een deelgroep van Qn.

Stelling 3.4.2 (Baer, 1939[2]). Zij G een abelse groep die twee elementen a, b van
oneindige orde bevat met 〈a〉 ∩ 〈b〉 = 1. Dan wordt elke projectiviteit van G gëınduceerd
door exact twee isomorfismes.

Bewijs. Zie [37, theorem 2.6.10] voor een uitgewerkt bewijs. Het bewijs steunt op een
tiental voorafgaande lemma’s en hoewel de technieken erg interessant zijn zou het uitwerken
ons hier te ver doen uitweiden. In hoofdzaak komt het erop neer één dergelijk isomorfisme
te construeren, waarna we kunnen gebruik maken van het feit dat elke abelse groep G met
elementen van oneindige orde |PotG| = 2 heeft [37, Theorem 1.5.7].

Gevolg 3.4.3. Zij ϕ : R(G1) → R(G2) een isomorfisme. Als G1 een torsievrije abelse
groep is van rang minstens 2, dan is G1

∼= G2.

Bewijs. Als G1 een torsievrije abelse groep is van rang minstens 2, dan voldoet G1 aan
de voorwaarden van Lemma 3.3.3, dus is G2 abels. Dus is de normaaldelertralie tevens
ook de deelgroepentralie en is ϕ aldus een projectiviteit. Stelling 3.4.2 geeft ons nu dat
G1
∼= G2.

De motivatie voor wat volgt is dat we dit willen uitbreiden naar een grotere klasse abelse
groepen. Veel bewijzen in deze sectie zijn van nature vrij lang of technisch. Ik zal mijn
best doen om de bewijzen in deze sectie te reduceren tot een schets, waarbij de ideeën
achter het bewijs duidelijker naar voren komen. Zoals ze nu in [37] staan zijn de bewijzen
immers behoorlijk intransparant en vergt het veel tijd om inzicht in het bewijs te krijgen.

We beginnen bij torsiegroepen. Wegens Stelling 3.2.3 volstaat het om ons voor dat geval
te beperken tot torsiegroepen.

Definitie 3.4.4. De p-Prüfergroep is de groep met representatie

〈x1, x2, . . . |xp1 = 1,∀i ≥ 0 : xpi+1 = xi〉

en wordt genoteerd met Cp∞ .

Lemma 3.4.5. Zij G1 = R × S abels, R ∼= Cpn met 1 ≤ n ≤ ∞ en S heeft een deelgroep
van orde p. Als ϕ : R(G1)→ R(G2) een isomorfisme is (dus G2 = Rϕ×Sϕ) dan is Rϕ ∼= R.
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Bewijs. Ik geef opnieuw een schets van het bewijs. Zij A de deelgroep van orde p in Cpn
en B ≤ S met |B| = p, dan zijn A en B G1-isomorf, dus zijn wegens Lemma 3.3.2 ook hun
beelden G2-isomorf en wegens Lemma 3.1.4 (b) is dan ook Aϕ × Bϕ ≤ Z(G2) en dus is
Aϕ × Bϕ abels. Omdat hier deelgroepentralies en normaaldelertralies samenvallen, weten
we zelfs dat A×B en Aϕ ×Bϕ elementair abels van orde p2 zijn.

Vervolgens wordt aangetoond dat R ∼= Rϕ ∼= Cpn . Voor eindige n volgt dat door inductie
op n: toepassing van de inductiehypothese op G/A ∼= R/A × SA/A geeft dat Rϕ/Aϕ

cyclisch is van orde pn−1, aangezien Aϕ ≤ Z(Rϕ) is Rϕ abels wegens Lemma 2.1.4 en zijn
we klaar.

Voor oneindige n noteren we Ai de deelgroep van orde pi van R en herhalen we de eerste
paragraaf voor R(G1/Ai) → R(G2/A

ϕ
i ), dit geeft Aϕi+1/A

ϕ
i ≤ Z(G2/A

ϕ
i ) en |Aϕi+1/A

ϕ
i |,

waaruit |Aϕk | = pk. Tot slot kan men aantonen (met wat rekenwerk, voor de details verwijs
ik naar [37, Lemma 9.1.10]) dat Z(Rϕ) = Rϕ, door uit het ongerijmde te onderstellen dat
Z(Rϕ) = Aϕj (dit is het complementaire geval door Z(Rϕ) E G2). Wat rekenwerk op de
afbeelding σ : Rϕ → Z(Rϕ) : x 7→ [x, a] met a ∈ Aϕj+1 \ A

ϕ
j geeft de conclusie.

Definitie 3.4.6. Zij G een p-groep. Dan noteren we met Ωn(G) de verzameling

{x ∈ G : xp
n

= 1}.

Opmerking 3.4.7. Voor elke p-groep G geldt dat G =
⋃
n∈N Ωn(G).

Stelling 3.4.8 (Curzio, 1965[13]). Zij G1 een abelse p-groep die niet lokaal cyclisch is.
Als ϕ : R(G1)→ R(G2) een isomorfisme is, dan is G2 abels (en isomorf met G1).

Bewijs. We zullen per inductie op n aantonen dat alle Ωn(G1)ϕ abels zijn. Daaruit volgt
dan dat G2 =

⋃
n∈N Ωn(G2) abels is. Zodoende is ϕ een projectiviteit tussen G1 en G2.

Door de onderstelling dat G1 niet lokaal cyclisch is volgt dat ook Ω1(G1) niet cyclisch is,
dus is Ω1(G1)ϕ abels vanwege Lemma 3.3.3. Als nu n ≥ 2 dan is het plaatje wat complexer.
Uit [33, p. 105] volgt dat Ωn(G1) ∼= Rn × Sn met Rn een direct product van k cyclische
groepen Cpn en Sn ≤ Ωn−1(G1). Ook Sϕn is abels en Ωn(G1)ϕ ∼= Rϕ

n × Sϕn .

Als k ≥ 2 dan geeft Lemma 3.3.3 het gestelde, als k = 0 is de inductiestap triviaal en
als k = 1 dan is er wat meer verificatiewerk aan, gebruik makend van Lemma 3.4.5 en
opsplitsend naargelang G/Ωn−1(G) ∼= Cp of ∼= Cp∞ . We gebruiken daarbij als extern
lemma dat als G abels is en G/N een groep is, dan is N een directe factor [33, p. 93].

Stelling 3.4.9 (Brandl, 1986[8]). Zij G1 een abelse groep die twee elementen a, b van
oneindige orde bevat met 〈a〉 ∩ 〈b〉 = 1. Als ϕ : R(G1) → R(G2) een isomorfisme is, dan
is G2 abels (en isomorf met G1).
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Bewijs. Zij r0(G1) de torsievrije rang van G1. Per onderstelling is deze minstens 2 en
Zorn’s lemma garandeert ons het bestaan van een vrije abelse groep F ≤ G1 met dezelfde
torsievrije rang waarbij G1/F een torsiegroep is.

Voor elk priemgetal p noteren we Sp/F het niet-p-gedeelte van G1/F , zodat F de doorsnede
van alle Sp is. Ook noteren we F p := {xp|x ∈ F} en noteren we Tp/F

p het niet-p-gedeelte
van G1/F

p. Enerzijds kan men bewijzen dat G1/Tp een p-groep is, anderzijds volgt uit
r0(F ) ≥ 2 dat G1/Tp niet lokaal cyclisch kan zijn, dus geeft Stelling 3.4.8 ons dat G2/T

ϕ
p

abels is. Dus is de afgeleide groep G′2 ≤ Tϕp ≤ Sϕp voor alle p, waaruit volgt dat

G′2 ≤
⋂

p priem

Sϕp =

( ⋂
p priem

Sp

)ϕ

= Fϕ.

Nu voldoet F n opnieuw aan de voorwaarden die we aan F gesteld hebben, voor elke n,
zodat G′2 ≤ F n voor elke n, waardoor nu

G′2 ≤
⋂
n∈N

(F n)ϕ =

(⋂
n∈N

F n

)ϕ

= 1

zodat G2 ook abels is. Dus is opnieuw ϕ een projectiviteit en zegt Stelling 3.4.2 dat
G1
∼= G2.

Hoewel vorig resultaat enkel voor abelse groepen geldt, is het wel in beperkte mate uit-
breidbaar naar algemene groepen.

Gevolg 3.4.10. Zij G1, G2 groepen en zij ϕ : R(G1) → R(G2) een isomorfisme. Als
r0(G1/G

′
1) ≥ 2 dan is G1/G

′
1
∼= G2/G

′
2 en (G′1)ϕ = G′2.

Bewijs. Aangezien ϕ een isomorfisme R(G1/G
′
1)→ R(G2/G

′
2) induceert en r0(G1/G

′
1) ≥

2, volgt uit Stelling 3.4.9 dat G1/G
′
1
∼= G2/G

′
2. Daaruit volgt nu dat G′2 ≤ (G′1)ϕ en ook

r0(G2/G
′
2) ≥ 2, zodat we opnieuw Stelling 3.4.9 kunnen toepassen, ditmaal op ϕ−1, waaruit

analoog (G′1)ϕ ≤ Gϕ
2 volgt. Samen geldt dus (G′1)ϕ = G′2.

Dat is als de rang minstens twee is. Of de commutativiteit ook overgedragen wordt als
r0(G1) = 1, is tot op vandaag een open probleem. In het geval dat G2 op de koop toe
oplosbaar is, is de stelling wel al bewezen.

Stelling 3.4.11 (Curzio, 1965[13]). Zij G1 een abelse groep met r0(G1) = 1. Als
ϕ : R(G1) → R(G2) een isomorfisme is en G2 oplosbaar is, dan is G2 ook abels (en
r0(G2) = 1).
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Bewijs. Onderstel eerst bijkomend dat G1 torsievrij is en zij T het torsievrij gedeelte van
G1. In dat geval is ze wegens [33, p. 112] een deelgroep van (Q,+), dus bestaat er een
oneindige stijgende keten cyclische groepen (Ni)i≥1 waarvoor

⋃
i∈NNi = G1. Kies nu een i

vast en stel Ni = 〈x〉. Aangezien Nϕ
i oplosbaar is, pakweg van lengte k, is A := (Nϕ

i )(k−1)

een karakteristieke niet-triviale abelse deelgroep A
char

E G2, zodat Aϕ
−1

= 〈xn〉 voor zekere
n ∈ N.

Nu geldt voor elke p die n niet deelt dat 〈x〉 = 〈xn〉 ∪ 〈xp〉 dus

Nϕ
i

〈xp〉ϕ
∼=

A

A ∩ 〈xp〉ϕ
,

zodat (Nϕ
i )′ ≤ 〈xp〉ϕ en dus

(Nϕ
i )′ ≤

⋂
p-n

〈xp〉ϕ =

⋂
p-n

〈xp〉

ϕ

= 1

zodat Nϕ
i abels is. Dus is G2 abels als de unie van een stijgende rij abelse groepen.

Voor willekeurige G2 wordt bewezen dat voor alle x, y ∈ G2 geldt dat 〈x, y〉∩Tϕ ≤ Z(G2).
Omdat G2/T

ϕ door vorig geval torsievrij abels van rang 1 is, is

〈x, y〉
〈x, y〉 ∩ Tϕ

∼=
〈x, y〉Tϕ

Tϕ

cyclisch. Lemma 2.1.4 concludeert dat 〈x, y〉 abels is, aangezien x, y willekeurig waren
volgt daaruit dat gans G2 abels is.

Dat r0(G2) = r0(G1) = 1 volgt in beide gevallen omdat ϕ nu een projectiviteit is, dus deze
eigenschap overdraagt.

3.5 Normaaldelertralies van nilpotente groepen

We vervangen nu het abelse gegeven door het gegeven dat G1 nilpotent is. Ook in dat
geval zijn er voldoende voorwaarden gekend waaronder de nilpotentie overgedragen wordt
door normaaldelertralie-isomorfismes. Met c(G) noteren we de nilpotentieklasse van een
nilpotente groep G.

Stelling 3.5.1 (Heineken, 1965[20]). Zij G1, G2 eindige groepen waarvoor R(G1) ∼=
R(G2), waarbij G1 nilpotent is en al zijn niet-triviale Sylowdeelgroepen niet-cyclisch zijn.

37



(a) Als G′2 nilpotent is, dan is G2 nilpotent en is |G1| = |G2|.

(b) Als c(G) ≤ 2 en G2 oplosbaar is, dan is G2 nilpotent en is |G1| = |G2|.

Bewijs. Zie [20] of [37, theorem 9.1.17] voor een volledig bewijs. In [11] staat een eenvou-
diger bewijs onder de strengere assumptie dat G2 superoplosbaar is.

Ook het vermelden waard in deze context (en veel dieper) is volgend resultaat, dat ik
eveneens zonder bewijs geef.

Stelling 3.5.2 (Longbordi, Maj, 1987[22]). Zij G1, G2 eindige p-groepen met R(G1) ∼=
R(G2), waarbij G1 nilpotent is met c(G1) = 2, dan is G2 nilpotent met c(G2) ≤ 3.

Dat c(G2) = 3 met c(G1) = 2 weldegelijk kan optreden, wordt gëıllustreerd door volgend
voorbeeld:

G1 = 〈x, y, z|xp2 = yp
2

= zp
2

= [x, z] = [y, z] = 1, [x, y] = z〉,

G2 = 〈x, y, z|xp2 = yp
2

= zp
2

= [y, z] = 1, [x, y] = z, [x, z] = zp〉.
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Hoofdstuk 4

Tralies in GAP

4.1 Bestaande structuren

Nu we een degelijke voorkennis opgebouwd hebben, is het tijd voor wat actueel onder-
zoek. Hiervoor maken we gebruik van GAP [16], een open source softwarepakket met
een immense library aan groeptheoretische algoritmes en datastructuren. Eén opvallende
ontbrekende datastructuur (met bijhorende algoritmes) is de tralie: zowel de algemene
tralie als de deelgroepen- en normaaldelertralie ontbreken. GAP heeft een commando
LatticeSubgroups(Group G), maar dat geeft merkwaardig genoeg niet de deelgroepen-
tralie van G terug. Dit geeft enkel de tralie der toegevoegde klassen van deelgroepen en
het is niet zo triviaal om (tenzij met veel en duur rekenwerk) daaruit de volledige deel-
groepentralie te reconstrueren. Ook voor een tralie als dusdanig is geen datastructuur
beschikbaar.

Er is een package van GAP (XGAP genaamd) waarbij de deelgroepentralie effectief brute
force berekend en weergegeven wordt. Dit gebeurt met een näıef en bijzonder inefficiënt
algoritme: eerst worden alle deelgroepen aangemaakt en in een lange lijst gestoken, daarna
pas worden de ouder-kindrelaties paarsgewijs opgesteld. Voor de toepassingen in XGAP
volstaat dit — omdat de tralie daarna grafisch weergegeven wordt en de tralie aldus sowieso
erg klein in omvang moet zijn. Hierdoor is het slechte algoritme dat ze gebruiken in de
praktijk voor die toepassing niet erg problematisch — maar dat dit de beste manier is
die de makers van XGAP konden bedenken illustreert wel duidelijk het gebrek aan een
degelijke implementatie van (deelgroepen)tralies.

Een efficiënte implementatie is nochtans bijzonder handig als we willen eigenschappen van
die tralie gaan onderzoeken. Van één groep kunnen we nog wel de tralie plotten en manueel
nagaan of een bepaalde eigenschap voldaan is, maar in bijna alle gevallen zullen we dit aan
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de lopende band willen nagaan en tot op heden is die functionaliteit niet alleen afwezig, de
infrastructuur om ze rechtstreeks te implementeren is ook ruimschoots ontoereikend. In dit
hoofdstuk zal ik een nieuwe (zelf ontworpen) implementatie bespreken voor een GAP pack-
age om met tralies te werken. Ook zullen enkele variaties aan bod komen die in bepaalde
deelklassen van groepen of tralies nog beter presteren dan mijn standaardalgoritme. Om
vlot van start te kunnen gaan voer ik eerst nog een paar bijkomende definities en notaties
in.

Definitie 4.1.1. Voor een deelgroep H ≤ G noteren we HG alle deelgroepen die toege-
voegd zijn aan H, dit is de verzameling HG = {Hg : g ∈ G} en we noemen dit de klasse
van toegevoegde groepen van H. Het is duidelijk dat het behoren van twee groepen tot
dezelfde klasse van toegevoegde groepen een equivalentierelatie is.

Notatie 4.1.2. De verzameling klassen van toegevoegde groepen van G noteren we Cc(G)
en noemen we ‘conjugacy classes’. Deze kunnen eenvoudig en efficiënt opgevraagd worden
via het GAP-commando ConjugacyClassesSubgroups(Group G), dat impliciet de eerder
genoemde tralie van dergelijke klassen mee construeert.

Opmerking 4.1.3. Het datatype ‘lattice’ in GAP, dat gebruikt wordt om het resultaat van
LatticeSubgroups op te slaan, is vrijwel leeg en onbruikbaar. Naast een hulpmethode voor
ConjugacyClassesSubgroups is het enige wat je met zo’n lattice kan doen het opvragen
van de MinimalSupergroups en de MaximalSubgroups. Deze commando’s werken als
volgt:

• MinimalSupergroups geeft een lijst terug met daarin voor elke klasse een deellijst.
Deze deellijst bevat de directe supergroups van de representant van de klasse.

• MaximalSubgroups geeft een lijst terug met daarin voor elke klasse een deellijst. Deze
deellijst bevat de directe subgroups van de representant van de klasse.

Beide commando’s zijn op zich al computationeel vrij zwaar (zelfs véél zwaarder dan
LatticeSubgroups zelf) en alsof dat nog niet erg genoeg is geven ze enkel aan welke
klassen van toegevoegde groepen geheel of gedeeltelijk boven of onder welke klassen van
toegevoegde groepen liggen en wat de ouder-kindrelaties van de representanten van de
klassen zijn, maar dit is niet genoeg informatie om daaruit direct de deelgroepentralie te
reconstrueren. Vanuit groepentheoriestandpunt is dat genoeg en alle groepentheoretische
eigenschappen die je van die tralie kunt bedenken kun je op die manier wel nagaan, maar
om echt de volledige tralie op te stellen en daar tralie-eigenschappen op na te gaan, is
deze informatie onvoldoende: de groepen zelf kun je wél bekomen (door te werken met
de toevoegingseigenschappen), de plaats van die groep in de tralie kun je niet (efficiënt)
bekomen.
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4.2 Algemene tralies

De eerste implementatie die ik ga bespreken is die van een algemene tralie. De elementen
van de onderliggende verzameling (die we met V = {v1, . . . , vn} noteren) slaan we op als
{1, 2, . . . , n}. Dit vereenvoudigt de nodige datastructuren. We onderstellen ook dat de
elementen in niet-dalende volgorde genummerd zijn: v1 is het kleinste element, vn is het
grootste element en als vi ≤ vj als tralie-elementen dan geldt ook i ≤ j als natuurlijke
getallen.

Er zijn drie equivalente manieren om een tralie te definiëren. Alledrie hebben ze verge-
lijkbare opslag en geen enkele volstaat om op zijn eentje overal de minimale theoretische
complexiteit te bekomen in algoritmes.

(a) Men kan een tralie definiëren aan de hand van de bedekkingsrelatie. Meerbepaald
zullen we de tralie bekijken als gerichte graaf (V,E), waarbij we van elk element in de
onderliggende verzameling zijn directe boven- en onderburen in de tralie opslaan. Dit
noemen we de bedekkingsgraaf. De opslag hiervan is |V | + 2|E|. Men kan bewijzen
[5] dat in een dergelijke graaf |E| ≤ 3|V |3/2, wat belangrijk is bij het beoordelen van
de complexiteit. Ook is duidelijk |V | ≤ |E|, dus zal ik vanaf nu O(|V | + |E|) gewoon
noteren als O(|E|).

(b) Men kan een tralie definiëren aan de hand van de inclusierelatie. Meerbepaald zullen
we van elk koppel (x, y) van elementen in de onderliggende verzameling opslaan of
x ≤ y en of x ≥ y. De opslag hiervan is 2|V |(|V | − 1)/2 en geschiedt door het boven-
(of beneden-)diagonaalgedeelte |V | × |V | matrix te benutten. We moeten uiteraard
maar één van beide opslaan, gezien x ≤ y ⇔ y ≥ x.

(c) Men kan een tralie definiëren aan de hand van de supremum- en infimumrelatie. Meer-
bepaald zullen we van elk koppel (x, y) van elementen in de onderliggende verzameling
opslaan wat x ∨ y en x ∧ y zijn.

Gegeven één van bovenstaande datastructuren, hoe kunnen we daar zo efficiënt mogelijk
de andere twee uithalen? Om het antwoord op die vraag te vinden, bespreek ik hieron-
der de mijns inziens beste omzettingsmethodes. Hierbij wordt zowel een efficiënte lokale
omzetting nagestreefd (uit één voorstelling de waarde van een andere voorstelling in één
koppel elementen van V bepalen) als een efficiënte globale omzetting (een voorstelling als
geheel berekenen vanuit een andere voorstelling).

(a)⇒(b) Als we de bedekkingsrelatie gegeven krijgen, hoe vinden we dan hieruit de inclu-
sierelatie? Gegeven natuurlijke getallen x en y kunnen we, door sequentieel alle
natuurlijke getallen z met x ≤ z ≤ y, bepalen of z vanuit x bereikbaar is, en zo
tot aan y doorgaan. Zo weten we of x ≤ y in de tralie. Door z in de omgekeerde
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zin te laten lopen kunnen we x ≥ y bepalen. Een lokale omzetting vraagt dus
slechts O(|V |) tijd. Een globale omzetting kunnen we bijgevolg ook gemakkelijk
in O(|V |3) tijd realiseren. Dit is echter niet de snelst mogelijke methode. In [1]
wordt een betere methode uitgelegd, die het probleem reduceert tot log2(|V |)
matrixvermenigvuldigingen, wat de kost toen reduceerde tot O(|V |2.7 log |V |).
Hoewel de constante 2.7 ondertussen al verlaagd is tot 2.37 [10], is het merk-
waardig dat ik iets eenvoudig als Algoritme 1 kon vinden dat het probleem in
O(|V ||E|) ≤ O(|V |2.5) oplost. Voor niet al te grote waarden (en dat zijn de
enige die we hier kunnen beschouwen) is dit trouwens tot op vandaag nog een
stuk sneller dan de asymptotisch snelste matrixvermenigvuldigingsalgoritmes,
door de gigantische overhead die deze laatste met zich meebrengt. De reden
waarom de auteurs van [1] dit algoritme over het hoofd gezien hebben is volgens
mij omdat het niet direct duidelijk is waarom dit O(|V ||E|) is in plaats van
O(|V |3): dit komt omdat alles binnen de eerste if slechts éénmaal per boog
uitgevoerd wordt. De complexiteit is dus eigenlijk O(|V |2 + |V ||E|) maar dit is
gelijk aan O(|V ||E|). Ook de modulatietechnieken uit [1] werken op Algoritme
1 en zouden ook dit algoritme een grote (maar constante) factor sneller kunnen
maken... helaas vereist dit wel dat we in een degelijke programmeertaal werken,
GAP valt daar helaas niet onder.

Algoritme 1 Transitieve sluiting van een bedekkingsrelatie

Input: De bedekkingsrelatie als binaire bovendriehoeksmatrix A
Output: De inclusierelatie als binaire bovendriehoeksmatrix B

B ← 0n×n
for i = 1, . . . , n do

for j = 1, . . . , i− 1 do
if Aji then

for k = 1, . . . , j − 1 do
if Akj then
Bki ← 1

end if
end for

end if
end for

end for
return B

(b)⇒(c) Als we de inclusierelatie gegeven krijgen, hoe vinden we dan hieruit de suprema
en infima? Ook hier kan een lokale omzetting in O(|V |) tijd, voor een gegeven
koppel tralie-elementen al hun bovenburen (resp. onderburen) af te lopen en
de kleinste (resp. grootste) gemeenschappelijke te nemen. De globale omzetting
kan dan uiteraard in O(|V |3) tijd. Ook dit proces kan een grote constante factor
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sneller gëımplementeerd worden op een echte programmeertaal door gebruik te
maken van bitvectoren.

(c)⇒(b) Als we de suprema of infima gegeven krijgen, dan is het bepalen van de inclu-
sierelatie kinderspel, dankzij Stelling 1.2.4. Lokale omzetting gebeurt dus in
constante tijd en in dat opzicht is het niet nodig (en meestal zelfs niet zinvol)
om globale omzetting uit te voeren en/of om de inclusierelatie permanent op te
slaan als we ook de supremum- en infimumrelatie opslaan.

(a)⇒(c) Als we de bedekkingsrelatie gegeven krijgen, hoe snel kunnen we daaruit dan
de supremum- of infimumrelatie uithalen? De globale omzetting kan in O(|V |3)
tijd, door samenstelling van de algoritmes voor (a)⇒(b)⇒(c), maar dit betekent
niet dat het voor één vast koppel ook in O(|V |) tijd lukt. Wat wel lukt is
O(|E|) tijd: om het supremum van a en b te bepalen kunnen we, door eenmaal
alle bogen in stijgende volgorde van beginpunt af te lopen, sequentieel bepalen
welke toppen vanuit a en b bereikbaar zijn, en vervolgens het kleinste element
zoeken dat in beide voorkomt. Analoog voor het infimum.

(c)⇒(a) Als we de suprema en infima gegeven krijgen, kunnen we hieruit in O(|V |) tijd
bepalen of a een directe bovenbuur is van b of niet: we kunnen in O(|V |) tijd
alle c ≥ b bepalen, in O(|V |) tijd alle c ≤ a bepalen en in O(|V |) tijd bepalen
of de doorsnede van beide leeg is. Uiteraard kan de globale omzetting dan ook
in O(|V |3) tijd gebeuren.

(b)⇒(a) Als we de inclusierelatie gegeven krijgen, hoe snel kunnen we daaruit de bedek-
kingsrelatie reconstrueren? Laten we voor de eenvoud onderstellen dat we de
≤-relatie gegeven krijgen als bovendriehoeksmatrix A en dat we de ‘is directe
onderbuur van’-relatie zoeken als bovendriehoeksmatrix B. Het enige waar we
eigenlijk moeten voor zorgen is dat je nooit zowel rechtstreeks als onrechtstreeks
van top i naar top j kan. Dus, met andere woorden, dat als er een top k is met
i ≤ k ≤ j en Aik = Akj = 1, dan moet Bij = 1. Als we beginnen met B een
kopie van A te maken en dan herhaaldelijk deze regel toe te passen, dan kunnen
we — mits toepassing van hetzelfde trucje als in Algoritme 1 — de globale om-
zetting in O(|V |3) tijd implementeren, zoals gëıllustreerd in Algoritme 2, maar
toch op een iets efficiëntere manier dan gewoon het samenstellen van de over-
gangen van inclusie naar sup/inf en sup/inf naar bedekking. Lokale omzetting
kan gemakkelijkst door toepassing van de definitie: a is een directe onderbuur
van b als a ≤ b en voor alle c ≤ b niet geldt dat a ≤ c.

De kost van deze algoritmes wordt nog eens netjes samengevat in Tabel 4.1. Naast het
construeren van een tralie willen we uiteraard ook een aantal zaken weten over deze tra-
lie. Men kan zich bijvoorbeeld afvragen of de tralie distributief is, gecomplementeerd is,
modulair is en of ze isomorf is met een andere gegeven tralie.

Over de eerste drie valt voor een algemene tralie weinig te zeggen: er zijn immers geen
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Algoritme 2 Destilleren van de bedekkingsrelatie uit de inclusierelatie

Input: De inclusierelatie als binaire bovendriehoeksmatrix A
Output: De bedekkingsrelatie als binaire bovendriehoeksmatrix B

B ← A
for i = 1, . . . , n do

for j = 1, . . . , i− 1 do
if Aji then

for k = i+ 1, . . . , n do
if Aik then
Bjk ← 0

end if
end for

end if
end for

end for
return B

Tabel 4.1: Best gekende overgangskosten tussen de drie vormen, van één entry en van de
hele tralie tegelijk.

Overgang kost van één entry kost van alle |V |2 entries
Van bedekking naar inclusie O(|V |) O(|V ||E|)
Van inclusie naar bedekking O(|V |) O(|V |3)
Van bedekking naar sup/inf O(|E|) O(|V |3)
Van sup/inf naar bedekking O(|V |) O(|V |3)

Van inclusie naar sup/inf O(|V |) O(|V |3)
Van sup/inf naar inclusie O(1) onnodig
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Figuur 4.1: Twee tralies met isomorfe onderliggende graaf, zelfs bij kleuring volgens afstand
tot de laagste top.

alternatieven bekend voor het gewoon nagaan van de definitie. Wel kunnen we een Monte
Carlo algoritme bouwen dat snel bepaalde afgeleide eigenschappen test en zo gemiddeld
wel een versnelling geeft. Een aantal dergelijke eigenschappen zijn te vinden in [19, 32].
Bij de specifiekere studie van deelgroepen- en normaaldelertralies gaan we wel dieper in op
‘echt’ snellere methodes voor deze eigenschappen.

4.3 Isomorfie van tralies

Voor de isomorfie kunnen wel veel zeggen voor algemene tralies. Een tralie is eigenlijk een
gerichte graaf, zodat we kunnen terugvallen op de gekende isomorfietests voor grafen. Met
voorsprong het best gekende algoritme om te bepalen of twee gegeven grafen isomorf zijn, is
Nauty [24]. Een bijkomend voordeel is dat Nauty al toegankelijk gemaakt is vanuit GAP in
het pakket GRAPE [17]. Helaas werkt Nauty alleen op ongerichte grafen, optioneel met een
topkleuring [25]. Er is geen Nauty-variant voor gerichte grafen, tenzij we de gerichte grafen
injectief omzetten in ongerichte grafen door toppen toe te voegen. Dit verhoogt echter sterk
het aantal toppen en gezien isomorfietests exponentieel zijn is dat niet aangeraden.

Ondanks zijn exponentialiteit werkt Nauty wel heel snel: voor de meeste grafen onder de
100 toppen werkt Nauty in een fractie van een seconde. Daarom zocht ik naar een manier
om een tralie injectief te coderen als ongerichte, top-gekleurde graaf met maar evenveel
toppen. Dit blijkt niet zo gemakkelijk. Eenvoudige kleuringen zoals “de afstand tot het
kleinste element”, blijken telkens onvoldoende, zoals gëıllustreerd in Figuur 4.1.

Er is dus nood aan een complexere — maar toch efficiënte — kleuring. Enerzijds willen
we een kleuring die efficiënt berekenbaar is, maar anderzijds willen we ook dat de kleuring
zoveel mogelijk toppen in een verschillende kleur kleurt: de isomorfietest wordt hierdoor
namelijk aanzienlijk versneld. Tot slot willen we ook dat de tralie uniek reconstrueerbaar
is uit de onderliggende ongerichte graaf, dus mogen twee naburige toppen Naast klassieke
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invarianten zoals de in- en uitgraden en de afstanden tot het grootste en kleinste element
in de tralie, heb ik hierbij één speciale kleuring ontworpen, die er ten eerste in slaagt om
uit de topgekleurde tralie de tralie uniek te reconstrueren, die ten tweede heel efficiënt
berekenbaar is (O(|V ||E|) in het slechtste geval, en dan nog is het enkel zoveel bij enkele
zeldzame pathetische gevallen) en die ten derde een heel sterke isomorfie-invariant geeft.
Ik geef ze hieronder mee.

Voor elke top x bepalen we hoeveel eindige niet-lege rijtjes

(v0, v1, . . . , vk−1, vk = x)

er zijn in de gerichte graaf, waarbij v0 het kleinste element in de tralie is, v1 een directe
opvolger van v0 is, v2 een directe opvolger van v1 is, etc. Voor elke top y waar slechts één
boog (y, z) in toekomt, tellen we daar ook nog eens het aantal eindige niet-lege rijtjes

(z = v0, v1, . . . , vk−1, vk = x)

bij, waarbij opnieuw v1 een directe opvolger van v0 is, v2 een directe opvolger van v1, etc.
Dit totale aantal rijtjes noteren we w(x).

Vervolgens steken we deze in een gesorteerde (niet-multi)verzameling S en noemen we
i(x) de index van w(x) in S. Aangezien de verzameling S hoogstens |V | elementen kan
bevatten, moet |S| ≤ n, zodat de indices in {0, . . . , |V |−1} zitten. Overigens is het redelijk
zeldzaam dat de lengte in de buurt komt van |V | — dit gebeurt enkel als de graaf heel
weinig automorfismes heeft (en dan gaat de isomorfietest heel snel).

Ter illustratie bekijken we een voorbeeld in Figuur 4.2, met w(x) berekend. Hierbij is

• w(A) = 1 (eerste type rijtjes: (A)),

• w(B) = 2 (eerste type rijtjes: (A,B), tweede type: (B)),

• w(C) = 3 (eerste type rijtjes: (A,B,C), tweede type: (B,C), (C)),

• w(D) = 3 (eerste type rijtjes: (A,B,D), tweede type: (B,D), (D)),

• w(E) = 6 (eerste type rijtjes: (A,B,C,E), (A,B,D,E), tweede type: (B,C,E),
(B,D,E), (C,E), (D,E)),

• w(F ) = 1 (eerste type rijtjes: (F )),

• w(G) = 2 (eerste type rijtjes: (F,G), tweede type rijtjes: (G)),

• w(H) = 2 (eerste type rijtjes: (F,H), tweede type rijtjes: (H)),

• w(I) = 4 (eerste type rijtjes: (F,G, I), (F,H, I), tweede type rijtjes: (G, I), (H, I)),
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Figuur 4.2: Twee tralies die duidelijk onderscheiden worden door de kleuring: de linkse
heeft w([A,B,C,D,E]) = [1, 2, 3, 3, 6], de rechtse w([F,G,H, I, J ]) = [1, 2, 2, 4, 5]

• w(J) = 5 (eerste type rijtjes: (F,G, I, J), (F,H, I, J), tweede type rijtjes: (G, I, J),
(H, I, J), (J)).

Deze constructie roept ongetwijfeld een hoop vragen op: is dit wel een isomorfie-invariant?
Is deze kleuring wel voldoende om de tralie te reconstrueren? Is de berekening van deze
kleuring niet te ingewikkeld, zodat we uiteindelijk meer tijd steken in het berekenen van de
kleuring dan in het gebruiken van een iets langere encodering die eenvoudiger berekenbaar
is?

• Dat dit weldegelijk een isomorfie-invariant is, kunnen we eenvoudig aantonen. Als
ϕ : G1 → G2 een isomorfisme is tussen twee gerichte grafen afkomstig van tralies,
dan staat elk pad (v0, . . . , vk) in G1 in bijectief verband met (ϕ(v0), . . . , ϕ(vk)), de
aantallen worden dus ook duidelijk bewaard onder ϕ. Ook is (y, z) de enige boog die
toekomt in top z van G1 als en slechts als (ϕ(y), ϕ(z)) de enige boog is die toekomt
in top ϕ(z) van G2. Ook afstanden tot de starttop en de eindtop zijn duidelijk
isomorfie-invarianten.

• Dat de kleuring voldoende is om hieruit de tralie te reconstrueren, ligt misschien iets
minder voor de hand. We krijgen de ongerichte graaf gegeven met de topkleuring,
als deze op twee manieren als een gerichte traliegraaf G1 en G2 te interpreteren is,
dan kunnen G1 en G2 enkel verschillen door het omkeren van een aantal pijlen. De
pijlen van a naar b zijn herkenbaar aan het feit dat i(a) ≤ i(b). Als de interpretatie
niet ondubbelzinnig is betekent dat dus dat er minstens één boog (v1, v2) is waarvoor
i(v1) = i(v2), zodat automatisch ook w(v1) = w(v2). Er zijn dus evenveel dergelijke
eindige rijtjes eindigend in v1 als eindigend in v2 (vanuit de starttop of vanuit een
boog die als enige toekomt in een top). Echter, elk van die rijtjes die in v2 eindigt,
gaat door v1, dus kan uniek gereduceerd worden tot een rijtje dat in v1 eindigt. De
enige manier waarop die aantallen gelijk kunnen zijn is als er geen andere bogen in
v2 toekomen. Maar dan is (v1, v2) de enige boog die toekomt in v2. Maar ook dat
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kan niet, want dan voldoet het rijtje (v2) ook voor v2 maar niet voor v1, zodat toch
w(v2) > w(v1).

• Het berekenen van w(x), ten slotte, kan in polynomiale tijd. Het is niet nodig
om alle dergelijke rijtjes te overlopen en gaandeweg overal eentje bij te tellen. We
kunnen dit zelfs bijzonder efficiënt: alle w(x) kunnen tegelijk berekend worden in
O(|V ||E|) tijd en O(|V |2) opslag! Algoritme 3 geeft een concrete implementatie.
Op het eerste zicht lijkt Algoritme 3 misschien in O(|E|) stappen te verlopen en

Algoritme 3 Bepaling van het aantal paden

Input: De bedekkingsrelatie als binaire bovendriehoeksmatrix A
Output: De aantallen w(x) naar elke top x, als lijst w

w ← (1, 0, . . . , 0)
for i = 1, . . . , n do
n← 0
for j = 1, . . . , i− 1 do

if Aji then
wi ← wi + wj
n← n+ 1

end if
end for
if n = 1 then
wi ← wi + 1

end if
end for
return B

lijkt het misschien zelfs een slecht (in O(|V |2 + |E|) tijd) gëımplementeerd O(|E|)
algoritme. Dit is echter niet zo: de getallen die opgeteld worden kunnen exponentieel
groot (in |V |) worden, zodat de lengte ook O(|V |) groot is en het algoritme dus
weldegelijk de genoemde complexiteit heeft. Dat deze pathetische gevallen bestaan,
wordt gëıllusteerd in Figuur 4.3.

Voor we de dure (exponentiële) isomorfietest uitvoeren, doen we eerst enkele Monte Carlo
tests die de test in veel gevallen overbodig maken, door bepaalde isomorfie-invarianten te
vergelijken. Als deze isomorfie-invarianten niet gelijk zijn dan kunnen de tralies ook nooit
isomorf zijn. Het is in dat opzicht ook handig om de berekeningen die nodig zijn voor de
kleuring al vooraf uit te voeren, gezien deze aanleiding geven tot isomorfie-invarianten en
ook per graaf kunnen worden opgeslagen. Een belangrijke opmerking daarbij is dat we
de eigenschappen van elke top aan elkaar kunnen koppelen. Als je k invarianten berekent
voor elke top en vervolgens de verzameling van dergelijke k-tallen lexicografisch te sorteert,
bekom je een isomorfie-invariant die de k eigenschappen omvat. In de praktijk maken we
hier uiteraard van gebruik en de eigenlijke isomorfietest werkt dan ook als volgt:
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...

Figuur 4.3: Pathetisch geval waarbij de getallen in de kleuring exponentieel groot worden.

1. Eerst kijken we of het aantal toppen in de tralie overeenkomt. Vaak kunnen we dit
al weten van lang voor de tralie volledig opgebouwd is — en als we enkel in isomorfie
gëınteresseerd zijn moeten we dus niet eens de volledige tralie opbouwen.

2. Bij het opbouwen van de tralie krijgen we de in- en uitgraad van elke top gratis als
bijproduct. De |V | koppels (din, dout) kunnen met het bucket sort sorteeralgoritme in
O(|V |) tijd gesorteerd worden, aangezien we weten dat deze afstanden nooit groter
worden dan |V |. Het testen of de twee lijsten na lexicografische sortering gelijk zijn
kost ook O(|V |) tijd, dus zo hebben we in O(|V |) tijd al eerste filter die in veel
gevallen verdere studie overbodig maakt.

3. Als beide tests doorstaan zijn, dan gaan we over naar de afstanden. Deze zijn al iets
duurder: dit vergtO(|E|) tijd om te berekenen. De sortering is echter even eenvoudig:
we kunnen de reeds gesorteerde lijst met de koppels (din, dout) uitbreiden tot een lijst
met (din, dout, dtop, dbottom), waarna we enkel binnen de (din, dout)-ex aequo’s opnieuw
moeten sorteren.

4. Als al deze tests doorstaan zijn, dan is de kans vrij groot dat de tralies isomorf zijn.
Dan wordt het dus tijd om de isomorfietest voor te bereiden en dat doen we door
w(x) te berekenen voor elke top x, opnieuw met behulp van Algoritme 3. We breiden
dus de viertallen in onze gesorteerde lijst uit tot vijftallen (din, dout, dtop, dbottom, w)
en sorteren opnieuw de ex aequo’s lexicografisch. Deze lijst kunnen we opslaan als
sterke invariant voor de tralie. Als deze lijsten gelijk zijn, dan vervangen we alle w(x)
door i(x) en roepen we Nauty op om de effectieve test te doen — de topkleuring is
dat vijftal en staat op dat moment al klaar te wachten, de kleuren zijn nu ook elk
hoogstens |V | groot dus de totale lengte van de kleuring per top is zeker hoogstens
5 log |V |, verwaarloosbaar klein.
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4.4 Deelgroepen- en normaaldelertralies

Nu gaan we wat meer specifiek in op deelgroepentralies. De elementen van de onderliggende
verzameling van de tralie zullen we opnieuw identificeren met 1, 2, . . . , n, waarbij n het
aantal deelgroepen van G is. We houden (optioneel) een lijst bij met alle deelgroepen —
dit kost geen extra aanmaaktijd aangezien we de groepen zullen meekrijgen als bijproduct
tijdens de constructie van de tralie.

De effectieve constructie kunnen we als volgt samenvatten. Vooreerst berekenen we de
conjugacy classes van deelgroepen en construeren we de tralie van de conjugacy classes,
via het commando MaximalSubgroupsLattice. Daarna kunnen we via eenvoudige deel-
groeptests tussen elke twee koppels uit twee adjacente conjugacy classes, de volledige tralie
opstellen. Deze constructie is niet nieuw dus ik zal er ook niet dieper op in gaan.

Waar ik wel even dieper op in ga is de manier waarop tralie-eigenschappen zoals distri-
butiviteit, modulariteit en gecomplementeerdheid getest worden. Modulariteit is sowieso
voldaan in iedere deelgroepentralie, daar valt dus weinig over te zeggen. Distributiviteit
is dankzij Gevolg 2.1.8 ook heel eenvoudig: de deelgroepentralie van een eindige groep is
distributief als en slechts als ze cyclisch is.

Minder evident is de gecomplementeerdheid. Soms kunnen we niet veel beter doen dan in
het algemene geval, maar in veel gevallen kan dat wel. Daartoe citeren we eerst een stelling
uit de literatuur.

Stelling 4.4.1. Zij G een oplosbare groep, dan is elke deelgroep gecomplementeerd als en
slechts als elke normaaldeler gecomplementeerd is.

Bewijs. Zie [26].

Als G oplosbaar is, dan is het leven gemakkelijk: voor oplosbare normaaldelers N E G
heeft GAP een routine Complementclasses die de complementen teruggeeft. Aangezien
elke deelgroep (en dus ook elke normaaldeler) van een oplosbare groep oplosbaar is, volstaat
het dus na te gaan of de lijst gegeven door Complementclasses niet leeg is.

Voor G niet oplosbaar is het sterk oppassen geblazen, want bij niet-oplosbare normaaldelers
geeft Complementclasses zonder enige waarschuwing een potentieel verkeerd resultaat te-
rug! Hier heb ik geen betere methode gevonden dan gewoon alle groepen aflopen en nagaan
of het een complement is van de gegeven groep. Gelukkig volstaat het wel om voor elke
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conjugacy class enkel voor de representative deze brute-force zoektocht te doen. Aange-
zien niet-oplosbaarheid meestal een hoop toegevoegde groepen oplevert, is dat een serieuze
besparing, zodat deze test ook voor niet-oplosbare groepen toch nog redelijk haalbaar is.
Mocht onderweg voor een groep geen complement gevonden worden dan wordt de zoektocht
uiteraard afgebroken.

Naast deelgroepentralies willen we nu graag hetzelfde doen voor normaaldelertralies. Hier-
voor zit geen expliciet commando in GAP, maar de constructie zelf is wel eenvoudiger.
Het opstellen van de deelgroepentralie gebeurt intern met Zuppos1, als een intermediair
concept tussen generatoren en elementen, om voordeel te halen bij het behandelen van
toegevoegde groepen. Voor normaaldelertralies gaat het aanmaken van alle normaaldelers
veel sneller [21], hier blijkt er geen betere methode te bestaan dan gewoon deelgroeptests
uit te voeren met IsSubgroup.

Net als deelgroepentralies zijn deze normaaldelertralies altijd modulair. Gecomplemen-
teerdheid is ook een speciaal geval van bovenstaande: voor oplosbare normaaldelers kunnen
we Complementclasses gebruiken, voor niet-oplosbare normaaldelers lopen we brute-force
alle normaaldelers af.

Distributiviteit is echter minder evident, zoals reeds in Stelling 3.2.4 gëıllustreerd. We
zullen gebruik maken van de implicatie (b)⇒ (a). We hebben namelijk Lemma 3.1.7, dat
zegt dat voor twee G-isomorfe minimale normaaldelers N1, N2 die niet samenvallen, er geldt
dat R(N1×N2) ∼= Mn met n > 2. Als ze niet G-isomorf zijn dan is R(N1×N2) ∼= M2. We
kunnen dus met MinimalNormalSubgroups alle koppels minimale normaaldelers aflopen
en testen of de R(N1 ×N2) ∼= Mn met n > 2. Als dit ooit optreedt dan is de voorwaarde
niet voldaan (en is R(G) niet distributief); treedt dit nooit op dan is R(G) wel distributief.
Testen of die tralie ∼= Mn is met n > 2 komt eenvoudigweg neer op testen of die tralie
meer dan 4 elementen heeft, dus ook dit kunnen we zonder meer implementeren. Als snelle
test vooraf kunnen we eerst nog nagaan of de groep abels is, dat vermijdt de groepen met
het meeste normaaldelers (voor hun grootte) en laat de heel snelle test toe die we reeds
behandeld hebben. Dit alles wordt nog eens samengevat in Algoritme 4.

4.5 Zoektocht naar Mn-deeltralies

Soms willen we echter specifieke problemen aanpakken en dan kunnen we daar soms veel
efficiëntere methodes voor bedenken. Een bekend open probleem (waar ik het in de inleiding
reeds over had) is bijvoorbeeld voor welke waarden van n er een groep G bestaat die een
interval-deeltralie isomorf met Mn heeft.

1Voluit: “zyklische Untergruppen von Primzahlpotenzordnung”
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Algoritme 4 Distributiviteitstest voor de normaaldelertralie van een groep
Input: Een groep G
Output: Of de normaaldelertralie van G distributief is

if IsAbelian(G) then
return IsCyclic(G)

else
dist←true

for N ∈ NormalSubgroups(G) do
NC ← MinimalNormalSubgroups(FactorGroupNC(G,N))

for i = 1, . . . , |NC| do
for j = 1, . . . , i− 1 do

if |NormalSubgroups(NCi ×NCj)| > 4 then
return false

end if
end for

end for
end for

end if
return true

• Als n− 1 een priemmacht is, dan is dit altijd mogelijk. Beschouw daartoe een affien
vlak AG(2,Fq), zij G de groep van alle transformaties x 7→ αx + β op dat vlak
met α, β ∈ Fq met α 6= 0 en zij H de deelgroep met β = 0. Dan heeft G/H als
deelgroepentralie Mq+1.

• Als n − 1 geen priemmacht is, dan is het probleem opeens een heel stuk moeilijker.
Voor n = 7 [15] en n = 11 [29] heeft men kunnen bewijzen dat het ook mogelijk als
interval-deeltralie van de deelgroepentralie van A31, maar voor alle andere waarden
van n is dit een open probleem.

Het was mijn bedoeling een efficiënt algoritme te schrijven dat voor een gegeven groep G
nagaat welke Mn-interval-deeltralies de deelgroepentralie van G zoal bezit. In de algemene
tralieconstructie uit de vorige hoofdstukken is dat niet zo moeilijk, maar de expliciete
constructie van de tralie is qua geheugenkost relatief duur. Daarom was mijn bedoeling
om het met minder te stellen: het minimum minimorum van de deelgroepentralie zoals
ze momenteel in GAP gëımplementeerd is. Dat zou het voordeel hebben dat we van veel
grotere tralies kunnen nagaan welke Mn er in bevat zijn.

Hoe vinden we in deze beperkte setting nu best de wandelingen van lengte 2 van a naar
b? Hoe garanderen we best dat er geen langere wandelingen zijn, zonder ze allemaal uit
te proberen? De tijdsduur van de berekening is hierbij minder belangrijk, gezien geheugen
toch eerder het probleem zal zijn, maar we mogen ook niet overdrijven: als we bij elk koppel
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Algoritme 5 De zoektocht naar Mn-deeltralies

Input: Een eindige groep G
Output: Een verzameling getallen S met s ∈ S ⇔ L(G) heeft een Ms-intervaldeeltralie

nc← Size(ConjugacyClassesSubgroups(G)), directSubclass← [∅, . . . , ∅]
for i = 1, . . . , nc do
directSubclass[i] = {ci[1] : ci ∈ MaximalSubgroupsLattice(L)[i]});

end for
for c = 1, . . . , nc do
list← [∅, . . . , ∅]
for i ∈ directSubclass[c] do

for j ∈ directSubclass[i] do
list[j]← list[j] ∪ {i}

end for
end for
for g ∈ ConjugacyClassesSubgroups(L)[c] do

for j = 1, . . . , nc do
teller ← 0
for (i, k) ∈ MinimalSupergroupsLattice(L)[j] do
h← de k-de groep uit klasse i
if h ≤ g then

if i ∈ directSubclass[c] then
teller ← teller + 1

end if
else

next j (want deze intervaldeeltralie kan niet Mn zijn)
end if

end for
low ← ClassElementLattice(ConjugacyClassesSubgroups(L)[j],1)

S ← S ∪ {s} //De interval-deelgroepentralie tussen g en low is Mteller.
end for

end for
end for
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ouder-kindrelaties een zware berekening moeten uitvoeren die evenredig is met de grootte
van de tralie, wordt de rekentijd al snel onmogelijk groot. Het optimum in onderstaand
evenwicht vond ik in Algoritme 5, dat ik hieronder in woorden beschrijf.

We beginnen met het commando MaximalSubgroupsLattice en gebruiken de output hier-
van om te bepalen welke klassen directe onderklassen zijn van welke andere klassen. Voor
alle conjugacy classes c doorlopen we alle groepen g binnen die klasse. Daarbinnen doorlo-
pen we opnieuw alle klassen j en daarbinnen stellen we n = 0 en overlopen we alle koppels
h = (i, k) die door MinimalSupergroupsLattice aangeleverd worden als directe super-
groep van de Representative van j. Hierbij stelt zo’n koppel een groep h voor via twee
indices: i is de index in de conjugacy classes van de klasse waartoe h behoort, k is de index
van h binnen die klasse.

Telkens we op die manier een groep h ≤ g vinden en i een directe subklasse van c is,
verhogen we n, als ooit niet h ≤ g geldt dan breken we af en gaan we naar de volgende
j. Dat laatste is nodig omdat zeker te zijn dat we wel degelijk naar een interval-deeltralie
aan het kijken zijn.
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Besluit

Na een verkennende inleiding en een grondige theoretische literatuurstudie van deelgroepen-
en normaaldelertralies, hebben ik enkele nieuwe algoritmes en technieken gepresenteerd
om bewerkingen op deze tralies uit te voeren. In het bijzonder verbeteren ik een resultaat
uit [1], ontwerp ik een isomorfietest voor tralies door een efficiënte omzetting naar top-
gekleurde ongerichte grafen en presenteer ik een nieuw en bijzonder efficiënt algoritme
voor het bepalen van de Mn-intervaldeeltralies van de deelgroepentralies van een gegeven
groep.
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[35] Sadovskii LE (1941) Über die Strukturenisomorphismen von Freigruppen, Doklady
32, 171–174

[36] Sadovskii LE (1965) An approximation theorem and lattice isomorphisms, Soviet Math
Dokl 6, 424–427

[37] Schmidt R (1994) Subgroup Lattices of Groups, De Gruyter Expositions in Mathe-
matics 14
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