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INHOUD 3

Inleiding

Bij de studie van oneindige groepen is het een natuurlijke stap om hen te bestuderen als
permutatiegroepen van grafen. Elke groep kan immers al gezien worden als een permuta-
tegroep van zijn Cayleygraaf en indien we ons toespitsen op eindig voortgebrachte groepen
krijgen we een overgang naar eindig vertakkende grafen. Als we verder nog een fixpunt
van de actie van de groep vinden krijgen we een canonische beschrijving van de groep als
de inverse limiet van eindige groepen en bevinden we ons in het domein van de pro-eindige
groepen. In deze thesis gaan we dieper in op twee gevallen van de bovenstaande redene-
ring. In beide gevallen zullen we specifiek bomen als permutatieverzamelingen nemen.

In hoofdstuk 1 vragen we ons af hoe we een permutatiegroep op een boom goed kun-
nen beschrijven en welke eigenschappen wenselijk zijn opdat deze aanpak tot interessante
inzichten leidt. Het zal blijken dat het concept vertakkingsgroepen hieraan voldoet. De
vraag is dan in welke mate dergelijke groepen expliciet te construeren zijn, dit zal leiden
tot het concept speciale groepen die vaak goede voorbeelden van vertakkingsgroepen leve-
ren. Het voordeel van deze expliciete constructiemethode is dat het goed mogelijk is om
eigenschappen van de bekomen groep te bepalen uit eigenschappen van de permutaties
waarmee we hem construeren. We geven daarom een voorbeeld van dergelijke overgang
van eigenschappen. Het nut van deze theorie in een breder kader is meestal dat expliciete
tegenvoorbeelden geconstrueerd kunnen worden wat we hier zullen illustreren door die-
per in te gaan op het eerste voorbeeld van een groep wiens groei tussen polynomiaal en
exponentiëel is. Dit hoofdstuk werd grotendeels gebaseerd op hoofdstuk 4 van het boek [9]

In hoofdstuk 2 vertrekken we van het concept van totaal onsamenhangende lokaal com-
pacte groepen. Deze kunnen bestudeerd worden als permutatiegroepen van lokaal eindige
bomen. Het blijkt dat we met voldoende eisen op hun lokale actie sterke classificatiere-
sultaten kunnen bekomen en dat er algemener een goed kader opgebouwd kan worden
om hun interne structuur als topologische groep te bestuderen. Belangrijk hierbij is het
concept van een universele groep die de grootst mogelijke groep van permutaties is die
aan gegeven lokale eisen voldoet. Leidraad voor dit hoofdstuk was het artikel [3] waarin
de interne structuurstellingen en verschillende classificatieresultaten bewezen werden. In
hoofdstuk 3 nemen we als specifieke voorwaarde lokale affiniteit en geven we aan dat we
ook hier sterke structurele resultaten kunnen bekomen. Leidraad voor dit hoofdstuk was
het artikel [2].

Als laatste hoofdstuk bekijken we de resultaten besproken hoofdstuk 2 en 3 en vragen we
ons af waar nog mogelijkheden voor toekomstig onderzoek zijn.
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1 Vertakkingsgroepen

Het eerste hoofdstuk zal een inleiding zijn tot de theorie van de vertakkingsgroepen (eng.:
Branch groups). De studie van deze klasse van groepen ontstond onder andere omdat
ze belangrijke voorbeelden bevatten van groepen van intermediare groei. Om het kader
hiervan te schetsen gaan we eerst wat dieper in op de groei van een groep.
Zij G een groep met een eindige verzameling V van voortbrengers. Elk element van G is
te schrijven als een eindig woord in deze voortbrengers en we kunnen de elementen van
G die te schrijven zijn als een woord met lengte ten hoogste n zien als ballen B(n) rond
e. Het aantal elementen in Bn groeit als een functie van n en deze functie wordt de groei
van de groep G genoemd.
Deze groei kan polynomiaal of exponentiëel zijn en het was lang een open probleem[7] of
er geen groepen bestonden met intermediare groei i.e. groei die asymptotisch sneller dan
elke veelterm maar trager dan elke exponentiële functie is. Dit probleem werd uiteindelijk
bevestigend opgelost door Grigorchuk vanuit het standpunt van groepen die beschreven
worden door eindige automaten, iets wat uiteindelijk de aanzet gaf tot de studie van
(abstracte) vertakkingsgroepen.
Enerzijds blijkt het zo te zijn dat vertakkingsgroepen reeds een goede benadering vormen
van de volledige automorfismegroep van de boom waarop ze werken en anderzijds kan
men met de constructiemethode die we verder in dit hoofdstuk bespreken gemakkelijk
vertakkingsgroepen construeren met specifieke eigenschappen.
Een andere klasse van groepen die hier naar voor zal komen is de klasse van de net
oneindige groepen. Dit zijn groepen waarvan elke niet-triviale normaaldeler eindige index
heeft en dus elke niet-triviaal quotiënt eindig is. De reden waarom deze klasse bestudeerd
wordt is omdat elke eindig voortgebrachte groep surjectief op een net oneindige groep
afgebeeld kan worden (er wordt meestal de restrictie gemaakt tot oneindige groepen) en
daarom veel eigenschappen van eindig voortgebrachte groepen op deze manier in een meer
eindige setting bestudeerd kunnen worden.
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1.1 De automorfismengroep van een sferisch homogene gewor-
telde boom

Het doel van dit hoofdstuk is om de definitie en een constructie van een vertakkingsgroep
te geven. Om dit te doen bestuderen we enkele types bomen en hun automorfismen. We
merken op dat als we een zekere top ∅, die we de wortel zullen noemen, in een boom
vastleggen, elke top u een goed gedefinieerde afstand tot de wortel heeft die we de norm
van u noemen en noteren met |u|. De verzameling van alle toppen van een boom noemen
we V (T ).

1.1 Definitie. Een sferisch homogene gewortelde boom is een (mogelijk oneindige) boom
met een vaste wortel ∅ zodat twee toppen met dezelfde norm dezelfde graad hebben.

In hetgeen volgt is het gemakkelijker als we de graad van een top enkel definiëren aan de
hand van het aantal bogen naar toppen van hogere norm. We zullen met deze conventie
verder werken. Het is verder duidelijk dat een sferisch homogene gewortelde boom T
bepaald wordt door een rij m := {mn}Nn=1 waar we mn identificeren met de graad van de
toppen van norm n − 1. Om dit duidelijk te maken zullen we soms T schrijven als Tm
en als Td indien elke top graad d + 1 heeft. In hetgeen volgt zullen we enkel paden die
beginnen in ∅ beschouwen.

1.2 Definitie. De randruimte ∂T van een sferisch homogene gewortelde boom T is ge-
definieerd als de verzameling van alle oneindige paden in T .

We zullen een rij alfabetten (An) associëren met elke rij m zodat

An := {a(n)1 , . . . , a(n)mn}.

Deze kunnen gebruikt worden om labels te geven aan de bogen vertrekkend vanuit een
top van norm n − 1 naar toppen van norm n. Voor een boom Td volstaat het telkens
hetzelfde alfabet A := a1, . . . , ad te gebruiken. Deze alfabetten stellen ons in staat op een
unieke manier elk eventueel oneindig pad aan te duiden en ze lexicografisch te ordenen.
We voeren T[n] in als notatie voor de deelboom van T die enkel toppen van norm n of
lager bevat. Verder is het eenvoudig in te zien dat als we een top u nemen de deelboom
geworteld in u enkel afhangt van de norm van u. Voor een zekere norm n gebruiken we
T〈n〉 als notatie voor deze boom.

1.3 Definitie. De automorfismengroep AutT van een gewortelde boom T is de verza-
meling van bijectieve afbeeldingen van de toppen die adjacentie bewaren en de wortel
fixeren.
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Hieruit volgt dadelijk dat een dergelijk automorfisme enkel toppen van dezelfde norm
permuteert. Voor een automorfisme g associëren we labels van de toppen op de volgende
manier. Neem een top u, stel van norm n, en beschouw de mn+1 toppen van norm n+1 die
adjacent zijn met u. De actie van g hierop wordt, rekening houdend met de lexicografische
ordening van de toppen, gerealiseerd door een beweging naar de mn+1 toppen adjacent
met ug en een permutatie van mn+1 elementen. We labellen u met het element van
Smn+1 dat deze permutatie beschrijft. Dit label zullen we noteren met g(u). Gegeven
een pad (a1, . . . , an) naar een top u verkrijgen we het pad naar ug met behulp van deze

notatie als (a
g()
1 , . . . , a

g(a1,...,an−1)
n ). Dit breidt op een natuurlijke manier uit naar oneindige

paden. Eenvoudige berekeningen geven dan de volgende formules voor compositie van
automorfismen:

1.4 Stelling. Met behoud van de bovenstaande notaties geldt:
1) ∀f, g, h ∈ AutT ;∀u ∈ V (T ) : h = fg −→ h(u) = f(u)g(uf )
2) ∀f, g ∈ AutT ;∀u ∈ V (T ) : f = g−1 −→ f(u) = (g(ug

−1
))−1.

1.5 Definitie. Stel g een automorfisme van de gewortelde boom T met labels {g(u)}u∈V (T )

en stel v ∈ V (T ). Dan is de sectie g{v} van g in v het automorfisme waarvoor de labels
samenvallen met de labels van g voor toppen van Tv en wiens andere labels triviaal zijn.

De vorige formule voor de inwerking van een groepselement g op een pad pqkan nu ge-
schreven worden als:

(pq)g = (pgqg{p}).

Eenvoudige berekeningen geven formules voor de interactie tussen de groepsbewerkingen
en het nemen van secties:

• (gf){v} = g{v}f{vg}

• (g−1){v} = (g{vg−1})
−1.

1.6 Hulpstelling. Neem g, h ∈ AutT en u een gefixeerde top van g. Dan wordt uh

gefixeerd door gh en (gh){uh} = (g{u})
h{u}.

Bewijs. Dit volgt uit de vorige formules:

(h−1gh){uh} = h−1{uh}g{u}h{ug}

= (h{u})
−1g{u}h{u}.

We zullen nu enkele belangrijke constructies van deelgroepen van AutT bestuderen. Neem
G een deelgroep van AutT , de topstabilisator van een top u is de groep StG(u) = {g ∈
G|ug = u}. De randstabilisator van een oneindig pad e is de groep StG(e) = {g ∈ G|eg =
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e}. De niveaustabilisator (Eng. level stabilizer) van het n-de niveau bestaat uit de groep
voortgebracht door de automorfismen van G die elke top van norm n vasthouden. We
hebben dus de definitie StG(n) =

⋂
|u|=n StG(u). Hieruit is het duidelijk dat StG(n) een

normaaldeler is van G en omdat ze enkel verschillen in de permutaties van de eerste n
niveaus die een eindige groep vormen, zal het een normaaldeler van eindige index zijn.
Om iets dieper in te gaan op dat laatste. Kies g ∈ StG(n), dan kunnen we g ontwikkelen
in een verzameling {g1, . . . , gNn} waar gi de restrictie van g op de deelboom geworteld in
de i-de top van norm n is (waar we de lexicografische ordening van paden vertrekkend
in ∅ gebruiken om deze te ordenen). Dergelijke ontwikkelingen zullen we nog noteren als
g = (g1, . . . , gNn). Met deze notatie hebben we de volgende canonische inbedding:

ψn : StG(n)→ AutTu1 × · · · × AutTuNn .

Met de notationele conventie ψ1 = ψ. Een andere interessante deelgroep wordt als volgt
bekomen. De topgroep (Eng. vertex group) van een top u is de groep

topG(u) = {g ∈ G|∀v ∈ V (T )\V (Tu) : vg = v}.

De groep voortgebracht door de top groepen topG(u) van alle toppen van een zekere norm
|u| = n wordt de rigide stabilisator van het n-de niveau (Eng. rigid stabilizer) genoemd
en genoteerd met ristG(n). Opnieuw zien we dat dit een normaaldeler van G is en dat
het het direct product is van de groepen topG(u) die hem voortbrengen.

Figuur 1: Schematische weergave van topG(u) en ristG(n), deelbomen waar niet-triviale
labels voorkomen zijn rood aangeduid.

Een belangrijke voorwaarde op de groep G is hier dat de actie op de toppen van dezelfde
norm transitief is. Deze voorwaarde wordt sferisch transitief genoemd en heeft veel
gevolgen, bvb. dat de top stabilisatoren van toppen van dezelfde norm toegevoegd zijn
(door hulpstelling 1.6). In hetgeen volgt is het handig om het isomorfisme type van de top
groepen van toppen u van dezelfde norm n, gezien met enkel hun actie op de deelboom Tu
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aan te duiden als Gn. Het volgende lemma geeft verder inzicht in de definitie van sferisch
transitieve groepen. Het bewijs is semantisch.

1.7 Hulpstelling. Zij G een automorfismegroep van een sferisch homogene gewortelde
boom:
1) G heeft een sferisch transitieve actie als en slechts als het een transitieve actie heeft op

de toppen van norm 1 en er bestaat een top u van norm 1 waarvoor de groep StG(u)|Tu
sferisch transitief werkt.

2) G werkt sferisch transitief als en slechts als voor een zekere k de actie van G op de
toppen van norm k transitief is en voor een top u van norm k de groep StG(u)|Tu
sferisch transitief werkt.

Gelijkaardig aan de definitie van Gn uit StG(u) kunnen we nu uit de observatie dat de
groepen topG(u) voor toppen u van eenzelfde norm n ook isomorf en toegevoegd zijn in G
een notatie LGn invoeren voor hun isomorfisme type. We hebben nu de volgende canonische
inbeddingen:

LGn ≤ Gn

LGn × · · · × LGn ∼= ristG(n) ≤ StG(n) ↪→ Gn × · · · ×Gn.

De groepen LGn en Gn zullen soms aangeduid worden als respectievelijk lower en up-
per companion groups van G. G wordt zelfreproducerend genoemd als T een reguliere
boom is en Gn = G voor elke n. We merken verder op dat als G de hele groep AutT
is, de bovenstaande inbeddingen automorfismen worden zodat GAutT = LAutT

n = AutT〈n〉.

We zullen een metrische structuur leggen op zowel de grensruimte ∂T en de groep AutT .
Voor ∂T zeggen we dat twee oneindige rijen p = (a1, . . . ) en q = (b1, . . . ) afstand 1

2k

hebben als k het grootste getal is waarvoor ai = bi geldt voor alle 1 ≤ i ≤ k. Voor AutT
kiezen we een oneindige dalende rij {λn}∞n=1 van positieve reële getallen convergerend naar
0. Aan de hand hiervan stellen we dat de afstand tussen twee automorfismen f en g λn
is als n het grootste getal is waarvoor f(u) = g(u) geldt voor alle |u| ≤ n. De door
deze metriek gëınduceerde topologie is onafhankelijk van de keuze van de rij en compact
Haussdorf, hierdoor is AutT een pro-eindige1 groep.
Eenvoudige berekeningen tonen aan dat de metriek zowel rechts- als links invariant is.
Men kan AutT ook als een pro-eindige groep zien door de groepen AutT[n] te beschou-
wen. Elk kunnen we de discrete topologie geven die op een natuurlijke manier een topolo-
gie op AutT induceert. We merken op dat beide vertrekposities hetzelfde resultaat geven.

1Voor een bespreking van de theorie van pro-eindige groepen, zie bvb. [8].
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Een eerste interessant aspect van AutT als een pro-eindige groep zijn zijn pro−p deel-
groepen. Voor elke n fixeren we een Sylow p-deelgroep Sn van de symmetrische groep
op mn−1 elementen. Beschouw dan de groep bestaande uit alle automorfismen g zodat
de restrictie van g tot toppen van een zekere norm n bevat is in Sn. Dit is canonisch
een Sylow pro-p deelgroep van AutT . Omgekeerd kunnen we vertrekkend van een pro-p
deelgroep P van AutT op elk niveau n een p-groep construeren door elementen van P
af te beelden op hun restrictie op het n-de niveau. Het kan aangetoond worden dat deze
afbeeldingen elkaars inverse zijn.
In het speciale geval van een p-reguliere boom Tp kunnen we een pro-p deelgroep constru-
eren door een cyclische permutatie ε van p elementen te nemen en de Cp die ε voortbrengt
te nemen als Sn voor elk niveau. De pro-p deelgroep Aut∗ Tp < AutTp die we op met
deze constructie bekomen is isomorf aan het gëıtereerd kransproduct Cp o Cp o . . . .

1.2 Vertakkingsgroepen als net oneindige groepen

Nu we wat context hebben kunnen we overgaan tot de definitie van een vertakkingsgroep.
We zullen twee definities geven die onder een extra conditie equivalent zijn. Doordat we
onder deze conditie zullen werken zal dit geen verwarring opleveren.

1.8 Definitie. Zij G een groep en T een sferisch homogene gewortelde boom:
1) G is een vertakkingsgroep (Eng: Branch group) als er een inbedding G ↪→ AutT

bestaan zodat
a) G een transitieve actie heeft op elk niveau van de boom.
b) Voor elke n ≥ 1 bestaat er een Ln ≤ AutT〈n〉 zodat geldt dat

Hn := L(1)
n × · · · × L(Nn)

n ≤ StAutT (n)

waar Nn het aantal toppen van T van norm n is, zowel normaal als van eindige
index in G is. Elke Ln kan hier gëıdentificeerd worden met een unieke top van norm
n.

2) Een pro-eindige groep G is een vertakkingsgroep als het vorige geldt en zowel de inbed-
ding G ↪→ AutT en de andere deelgroepen die hierboven werden beschreven gesloten
zijn.

Met behulp van deze eerste definitie kunnen we al een eerste stelling over vertakkings-
groepen geven:

1.9 Stelling. Zij G een vertakkingsgroep, dan geldt
1) De sluiting van G is een pro-eindige vertakkingsgroep.
2) Gk is voor alle k een vertakkingsgroep.
3) G heeft een triviale centralisator in AutT .
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Bewijs. We bewijzen enkel het laatste punt, de eerste twee volgen op natuurlijke manier
uit de definitie van een vertakkingsgroep.
Zij g een niet triviaal element uit de centralisator. Zonder verlies van algemeenheid mogen
we onderstellen dat g niet triviaal werkt op de toppen van norm 1 m.a.w. g /∈ StAutT (1),
als g ∈ StAutT (n) zou zitten kunnen we de werking van g op deelbomen geworteld in
toppen van norm n beschouwen en overstappen naar de vertakkingsgroep Gn door het
tweede punt. We kunnen dan de opsplitsing g = fa maken waar f ∈ StAutT (1) en a
een niet-triviale permutatie van de toppen van norm 1 is. Beschouw nu een element
h ∈ StG(1) dat triviaal werkt op alle deelbomen geworteld in een top van norm 1 behalve
in één top u die door a bewogen wordt. Door de definitie van een centralisator moet
[g, h] = 1 wat onafhankelijk is van de keuze van ζ maar als we de werking van h op
de deelboom geworteld in u voorstellen door ζ hebben we dat [g, h] op de deelboom
geworteld in u werkt als ζ−1. We kunnen een ζ kiezen die hier niet triviaal werkt zodat
we een strijdigheid bekomen.

We geven een tweede definitie van vertakkingsgroep die de boomstructuur niet langer
expliciet vermeldt:

1.10 Definitie.
1) Een groep G is een vertakkingsgroep als het een triviaal centrum heeft en er dalende

ketens van deelgroepen {Hn}∞n=1 en {Ln}∞n=1bestaan zodat elke Ln een deelgroep is van
Hn en zodat:
a) Hn normaal is in G, |G : Hn| is eindig en

⋂∞
n=1Hn = {1}.

b) er is een rij {Nn} van natuurlijke getallen zodat Nn een deler is van Nn+1 en er zijn
Nn deelgroepen van G, elk isomorf aan Ln zodat Hn voorgesteld kan worden als
hun direct product. Verder bevat elke Lin het direct product van Nn+1/Nn factoren
isomorf aan Ln+1.

c) Als G door toevoeging op zichzelf werkt worden de factoren in de decompositie van
Hn transitief onder elkaar verwisseld en dit voor elke n.

2) Een pro-eindige groep is een vertakkingsgroep als het aan de vorige voorwaarden voldoet
en alle vermeldde deelgroepen gesloten zijn.

Men ziet gemakkelijk in dat als een groep G met rijen {Ln} en {Hn} aan de eerste definitie
voldoet, dat dit dan ook geldt voor de tweede definitie. Het is omgekeerd eenvoudig te
zien dat als G voldoet aan de tweede definitie we de informatie die dit ons geeft kunnen
gebruiken om een boom te construeren waarop G een canonische actie heeft. Deze actie
heeft bijna alle voorwaarden zodat aan de eerste definitie voldaan is. Het enige probleem
is dat we niet zeker zijn dat de actie getrouw is. Dit zal het geval zijn als G net oneindig
(Eng. just infinite) is.

1.11 Definities.
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1) Een groep is net oneindig als hij oneindig is en elke normaaldeler een eindige index
heeft.

2) Een groep is residueel eindig als de doorsnede van alle normaaldelers die eindige index
hebben triviaal is.

3) Een residueel eindige groep is verworven net oneindig als elke normaaldeler van eindige
index net oneindig is.

4) Een pro-eindige groep is verworven net oneindig als elke open deelgroep net oneindig
is.

Als G een groep is met een actie op een boom T zoals eerder beschreven merken we
op dat de rigide stabilisator ristG(n) := LGn × · · · × LGn niet net oneindig is aangezien
[LGn : ristG(n)] oneindig is, als G verworven net oneindig is moeten hierdoor de groepen
LGn triviaal zijn. De actie van een verworven oneindige groep op een boom verschilt van
die van een vertakkingsgroep, iets wat we hier met een stelling illustreren die we zonder
bewijs meegeven.

1.12 Stelling.
1) Zij G een abstracte net oneindige groep. Dan is G een vertakkingsgroep, of G bevat

een normaaldeler van eindige index die isomorf is aan het direct product van eindig
veel kopieën van een groep L en dan is L of gewoon of verworven net oneindig.

2) Zij G een pro-eindige net oneindige groep. Dan is G een vertakkingsgroep of G bevat
een open normaaldeler die isomorf is aan het direct product van eindig veel kopieën
van een verworven net oneindige pro-eindige groep.

De volgende stelling zal een criterium geven voor wanneer een vertakkingsgroep net on-
eindig is. We noteren de gesloten deelgroep voortgebracht door de commutatoren van L
als L′.

1.13 Stelling. Een vertakkingsgroep G is net oneindig als en slechts als voor elke n ≥ 1
de index [Ln : L′n] eindig is. Als dit geldt zal elke niet-triviale deelgroep P van G een
deelgroep H ′n bevatten voor een zekere n.

Bewijs. Het is duidelijk dat als de index van L′n in Ln voor een n oneindig is, H ′n wat een
direct product is van factoren L′n ook van oneindige index is in G. Aangezien H ′n normaal
is in G is dit strijdig met de veronderstelde net oneindigheid.
Voor de andere richting volstaat het te bewijzen dat voor elke 1 6= g ∈ G de groep
P := 〈g〉G voor een zekere s H ′s bevat. Het is duidelijk dat in dit geval P van eindige
index moet zijn in G. Zonder verlies van algemeenheid kunnen we verder aannemen
dat g ∈ StG(n)\StG(n + 1). Dit betekent dat er een top u van norm n bestaat zodat
gu /∈ StAutT〈n〉(1). We hebben dan een decompositie gu = ha met h ∈ StAutT〈n〉(1) en
1 6= a ∈ Σmn+1 . Rekening houdend met vorige notationele conventies betekent dit dat er
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elementen x 6= y van het alfabet An+1 bestaan zodat xa = y. We willen nu komen tot de
constructie van een element [ζ, η] in P waar ζ, η ∈ Ln+1. Eerst associëren we een element
f van StG(n+ 1) met ζ door

f = (1, . . . , 1, fu, 1, . . . , 1)n

fu = (1, . . . , 1, ζ, 1, . . . , 1)1

hier bevindt fu zich op de positie die correspondeert met de top u en bevindt ζ zich op
de plaats corresponderend met x. We hebben nu voor [g, f ] ∈ P ∩ StG(n+ 1):

[g, f ] = (1, . . . , 1, [gu, fu], 1, . . . , 1)n

= (1, . . . , 1, a−1h−1f−1u hafu, 1, . . . , 1)n

= (1, . . . , 1, ζ−h[x] , 1, . . . , 1, ζ, 1, . . . , 1)n+1,

waar we met de laatste lijn bedoelen dat h[x] de sectie is van h op de corresponderende
plaats en waar ζ−h[x] respectievelijk ζ zich bevinden op de plaatsen corresponderend met
de toppen uy en ux. Met η associëren we (1, . . . , 1, η, 1, . . . , 1)n+1 =: l ∈ StG(n+ 1) waar
η zich bevindt op de plaats corresponderend met ux. Dit geeft het volgende:

[[g, f ], l] = (1, . . . , 1, [ζ, η], 1, . . . , 1)n+1.

Hieruit volgt dat 1× · · · × 1× L′n+1 × 1× · · · × 1 bevat is in P . Omdat P normaal is en
G transitief is op het n + 1ste niveau volgt dat L′n+1 × L′n+1 × · · · × L′n+1 bevat is in P .
Dit laatste is gelijk aan H ′n+1.

Omdat het eenvoudig in te zien is dat de sluiting G van een vertakkingsgroep G opnieuw
een vertakkingsgroep is, hebben we het volgende gevolg.

1.14 Gevolg. Als G een vertakkingsgroep is met een actie op een boom T en G is net
oneindig als een abstracte groep, dan is de pro-eindige groep G gedefinieerd als de sluiting
van G in AutT een net oneindige pro-eindige vertakkingsgroep.

1.3 Een constructie voor vertakkingsgroepen

Om expliciete voorbeelden van een vertakkingsgroep te vinden wordt meestal gebruik
gemaakt van een constructie. Het doel van de volgende discussie is deze constructie te
bespreken en enkele eigenschappen die het automatisch met vertakkingsgroepen gemeen-
schappelijk heeft mee te geven. Eerst voeren we twee speciale types automorfismen in.

1.15 Definitie. Een automorfisme g van een boom T wordt geworteld genoemd als het
enige niet-triviale label van g dat van de wortel g(∅) is.
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Een tweede type automorfismen is gekoppeld aan een zeker pad in de zin dat het enkel
een niet triviale werking heeft in een omgeving van dat pad.

1.16 Definitie. Een automorfisme g van een boom T wordt gericht genoemd ten opzichte
van een zeker pad2 e als de labels g(u) enkel niet triviaal zijn voor toppen u adjacent met
een top in e maar niet gelegen op e. Verder eisen we dat g finitair is i.e. dat er een
oneindig aantal niet-triviale labels van g bestaan.

Figuur 2: Schematische weergave van een geworteld en een gericht automorfisme waar de
niet-triviale labels aangeduid zijn door een rode stip.

Neem T een sferisch homogene gewortelde boom met een geassocieerde rij alfabetten {An}
wiens elementen we zullen noteren als a

(n)
i . Neem R een verzameling van gewortelde

automorfismen van T en D een verzameling van gerichte automorfismen langs eenzelfde
pad e. Dit betekent dat op elk niveau n + 1 de actie van het automorfisme dj ∈ D
gedefinieerd wordt door de labels van de mn− 1 toppen van norm n die afstand 1 hebben
van het pad e. Als we deze labels noteren als {r(n)j,i |i = 1 . . .mn − 1} stelt ons dit in staat
om dj vast te leggen door een rij ωj die, gelet op de ordening van de toppen op elk niveau,
gegeven wordt door:

ωj := ω
(1)
j · · ·ω

(n)
j . . . ,

ω
(n)
j := (r

(n)
j,1 , . . . , r

(n)
j,mn−1).

We definiëren nu G als de groep voortgebracht door R en D, G = 〈R,D〉. De groep G kan
nu volledig beschreven worden door een rij ω := ω(0) . . . ω(n) . . . waar ω(0) := (r1, . . . , rk)

de gewortelde automorfismen in R opsomt en ω(n) := (r
(n)
j,i ) een l× (mn−1) matrix is. De

relatie met de rij ω kunnen we extra in de verf zetten door de notatie Gω = G en d
(ω)
j = dj.

We definiëren verder R0 := R en Rn := 〈r(n)j,i |j = 1 . . . l; i = 1 . . .mn− 1〉. Informeel geven

2we herinneren er aan dat we enkel paden beginnend in de wortel beschouwen
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de groepen Rn weer welke labels mogelijk zijn op niveau n voor een automorfisme van g.
Om verder te gaan in de constructie zullen we nog een extra voorwaarde op G moeten
leggen.

1.17 Definitie. Een groep G = 〈R,D〉 zoals hierboven is een speciale groep als de vol-
gende voorwaarden gelden:
1) Voor elke n heeft de groep Rn een transitieve actie op An+1.
2) Als voor een bepaalde M {mn|n ≥ M} = {2} dan geldt voor alle n ≥ M dat er een

1 ≤ j ≤ l ≤ mn − 1 bestaat zodat r
(n)
j,1 = 1.

De tweede voorwaarde sluit enkele singuliere gevallen uit. Speciale groepen geven veel
voorbeelden van vertakkingsgroepen en beide klassen groepen hebben veel gemeenschap-
pelijke eigenschappen. Om dit aan te tonen buiten we eerst de constructieve link tussen
G en de rij ω uit.
Een nieuwe rij van dezelfde vorm kan geconstrueerd worden van een rij ω met bijbeho-

rende groep Gω en boom T op de volgende manier. Neem ˜ω(1) als de vector gevormd door
alle elementen van ω(1) op te sommen. Dit is nodig om ω(1) in de vorm van ω(0) te krijgen

zodat we de rij hiermee kunnen beginnen. Inderdaad, ˜ω(1)ω(2) . . . ω(n) . . . is een nieuwe
rij die duidelijk opnieuw een speciale groep definieert waar de nieuwe groep gewortelde
automorfismen nu R1 is. Algemeen beschikken we over een afbeelding

σ : ω := ω(0) . . . ω(n) . . . 7→ σω := ˜ω(1)ω(2) . . . ω(n) . . . .

De geassocieerde groep Gσω heeft op natuurlijke wijze een actie op de boom T〈1〉. We
kunnen nu specifieker aangeven hoezeer speciale groepen gelijken op vertakkingsgroepen:

1.18 Stelling.
1) Als G een speciale groep is is hij oneindig en is zijn actie op elk niveau transitief.
2) Voor elke n ≥ 1 en top u van norm n zijn de groepen StG(u) en topG(u) onafhankelijk

van de keuze van u.
3) Voor elke n ≥ 1 en top u van norm n valt de restrictie van StG(u) tot Tu samen met

de groep Gσnω.

Bewijs. We bewijzen de punten in omgekeerde volgorde. Eerst merken we op dat G1 =
Gσω direct volgde uit de definitie van σ. Het laatste punt volgt dus door inductie. Ten
tweede is het zo dat als G een transitieve actie heeft op de toppen van eenzelfde norm,
de actie van G door toevoeging op de top stabilisatoren en top groepen van toppen van
eenzelfde norm ook transitief is, het tweede punt is dus een gevolg van het eerste. Om
het eerste punt te bewijzen vertrekken we van de ontbinding:

d
(ω)
j = (r

(1)
j,1 , . . . , r

(1)
j,m1−1, d

(σω)
j ).
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Een element (d
(ω)
j )r waar r ∈ R0 kan hieruit bekomen worden door een permutatie van het

tupel die overeenkomt met de actie van r op de toppen van norm 1. Omdat R0 transitief
is op de toppen is de gëınduceerde actie van StG(1) = 〈(d(ω)j )r〉 op een deelboom T〈1〉
geworteld in een dergelijke top gelijk aan de actie van Gσω op deze deelboom. We kunnen
dit proces oneindig keer herhalen en in elke stap krijgen we een niet-triviale deelgroep
van de vorige groep omdat de gerichte automorfismen niet finitair zijn en het niet kan
voorkomen dat alle overblijvende labels in σnω triviaal zijn. G heeft dus een oneindige
keten genestelde echte deelgroepen en moet oneindig zijn. Om transitiviteit te bewijzen
gebruiken we inductie op n voor een willekeurige speciale groep. De inductiebasis volgt
onmiddelijk aangezien Gω op de toppen van norm 1 hetzelfde werkt als R0 en dit laatste
transitief gedefinieerd is. Stel dat Gω transitief werkt op de toppen van norm n en neem
toppen u en v van norm n + 1. Indien hun uitdrukking in {An}n begint met hetzelfde
element a ∈ A1, u = au en v = av, vinden we door de inductiehypothese een g in Gσω

die u afbeeld op v. Uit het voorgaande volgt dat er dan een element f van StG(1) ≤ G
bestaat met dezelfde actie. Indien de eerste symbolen in de uitdrukkingen voor u en v
verschillend zijn, noem ze au en av, kunnen we u afbeelden op een top wiens uitdrukking
begint met av met behulp van een element van R0 en dit geval reduceert zich tot het
vorige.

Een eerder aangetoonde eigenschap van vertakkingsgroepen is dat ze triviale centralisa-
toren hebben, naar analogie krijgen we:

1.19 Stelling. De centralisator CAutT (G) van een speciale groep G die werkt op een boom
T is triviaal.

Bewijs. Het volstaat te bewijzen dat CAutT (G) 3 g /∈ StAutT (1) impliceert dat g = 1.
Neem een dergelijke g, dan hebben we g = fr voor een r ∈ Σm1 en f ∈ StAutT (1). Voor
elke top u van norm 1 is er een fu ∈ AutT〈1〉 die werkt op de deelboom geworteld in u
zoals f dat doet. Als r 6= 1 zijn er toppen u 6= w van norm 1 zodat ur = w. Neem c ∈ R0

zodat deze laatste top afgebeeld wordt op u. Dan hebben we

(d
(ω)
1 )c = (. . . , d

(σω)
1 , . . . , x, . . . )

waar d
(σω)
1 zich bevindt op de positie corresponderend met u en x ∈ R1 zich bevindt op

de positie corresponderend met w. Per definitie van een centralisator hebben we:

1 = [(d
(ω)
1 )c, g] = (. . . , (d

(σω)
1 )−1f−1w xfw, . . . )

Hieruit volgt d
(σω)
1 = f−1w xfw. Per definitie is d

(ω)
1 een gericht automorfisme zodat d

(σω)
1 6=

1. We hebben dus de relatie x 6= 1 maar aangezien Gσω/StGσω = R1 wordt verglijking 1.3
in R1 gereduceerd tot x = 1, een strijdigheid.
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1.4 Voorbeelden en toepassingen

Met behulp van speciale groepen is het dus mogelijk groepen te construeren die eigen-
schappen hebben die al heel dicht bij die van de vertakkingsgroepen liggen. Maar het
is ook mogelijk specifieke eigenschappen aan een speciale groep te geven door bepaalde
voorwaarden op te leggen aan de verzamelingen R en D. Belangrijk hierbij is dat ei-
genschappen van R en D overgedragen worden op G eventueel in een verzwakte vorm.
Doordat we goed vat hebben op de structuur van speciale groepen kunnen we dergelijke
verbanden expliciet vinden. We geven een voorbeeld mee voor torsie- speciale groepen.
Om de stelling te formuleren is het handig de volgende afbeelding in te voeren.

1.20 Definitie. Zij n ≥ 1 en d een gericht automorfisme wiens werking op toppen van
norm n gegeven wordt door de vector

(r
(n)
1 , . . . , r

(n)
mn−1),

in overeenstemming met eerder gebruikte notaties, dan is

πd,n : An → Σmn−1 : x 7→ πd,n(x)

de afbeelding waarvoor πd,n(x) = r
(n)
i als x het i-de symbool is in An 1 ≤ i ≤ mn − 1 en

πd,n(x) = 1 elders.

1.21 Stelling. Zij G := 〈R,D〉 een speciale groep waarvoor het volgende geldt:
1) 〈D〉 is een torsiegroep.
2) Stel n ≥ 1, r ∈ Rn en x ∈ An+1 dan geldt voor alle d ∈ 〈D〉 dat als de baan van x

onder r lengte q + 1 heeft
q∏
i=0

πd,nx
i = id.

Dan is G een oneindige torsiegroep.

Het bewijs steunt op gelijktijdige inductie op de lengte van een woord in alle upper
companion groups en kan teruggevonden worden in [9].
Een ander voorbeeld van een groep die we met de opgebouwde kennis kunnen construeren
en die een belangrijke plaats inneemt in de opbouw van deze theorie is het eerste voorbeeld
van een groep van intermediare groei.

1.22 Stelling. Zij T = T2 de oneindige, binaire gewortelde boom. Zij r het geworteld
automorfisme dat als enig niet-triviaal label r() heeft, r is dus de omwisseling van de twee
deelbomen geworteld in ∅. Zij D := {d1, d2, d3} een verzameling gerichte automorfismen
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langs eenzelfde pad3 Waar als we a gebruiken als notatie voor het niet-triviale element
van C2 deze gerichte automorfismen kunnen vastleggen door de volgende rijen:

d1 = (a, a, 1, a, a, 1, a, a, 1, . . .)

d1 = (a, 1, a, a, 1, a, a, 1, a, . . .)

d1 = (1, a, a, 1, a, a, 1, a, a, . . .).

Zij G := 〈r,D〉 ≤ AutT de groep voortgebracht door deze automorfismen, dan is G een
groep van intermediare groei.

Figuur 3: Schematische weergave van de omgeving van het rechtse pad waar de niet-
triviale labels aangeduid zijn door een rode stip.

We zullen een schets geven van het bewijs van stelling 1.22 in twee delen. Enerzijds
moeten we aantonen dat de groei van G sneller is dan eender welke polynomiale functie
(superpolynomiaal is) en anderzijds dat ze gemajoreerd wordt door eender welke expo-
nentiële funcite (subexponentieel is).
De voortbrengers van G zijn zeer eenvoudige automorfismen, het zijn allemaal involuties
en 〈D〉 bestaat slechts uit 3 elementen, allemaal involuties die met elkaar commuteren
zodat 〈D〉 ∼= C2 × C2. Het volgt direct uit de constructie dat G een speciale groep is.
Nemen we Hn als de stabilisator van toppen van norm n, Hn := StG(n) dan is Hn een

3Zonder verlies van algemeenheid kunnen we dit pad als het meest rechtse weergeven in grafische
voorstellingen van T .
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normaaldeler van G van eindige index zodat G ook voldoet aan de definitie van een ver-
takkingsgroep.
Merk op dat G×G op natuurlijke wijze een deelgroep is van G door G×G te laten werken
op de deelbomen adjacent aan ∅. Algemener hebben we

1.23 Definitie. Een oneindige groep G wordt multilateraal genoemd als G en Gm :=
G×G× . . .×G voor zekere m > 1 deelgroepen hebben van eindige index die isomorf zijn.

De eigenschap dat groepen öp eindige index näısomorf zijn zal later nog aan bod komen
maar voorlopig hebben we niet meer hierover nodig. Duiden we de groei van een groep G
aan als γG en definiëren we de equivalentierelatie ≡ tussen N→ Nfuncties door

f ≡ f ′ ⇐⇒ ∃c1, c2 ∈ N : ∀n ∈ N : f(n) ≤ c1f
′(c2n) ∨ f ′(n) ≤ c1f(c2n).

In feite is het zo dat de ”groei”van een groep G afhangt van de keuze van de voort-
brengende verzameling maar dat verschillende keuzes tot equivalente functies leiden. De
equivalentierelatie ≡ laat ons nu toe om ondubbelzinnig over de ”groeifunctie”γG te spre-
ken. Het is duidelijk dat polynomiale of exponentiële groei binnen een equivalentieklasse
bewaard blijft. Verder hebben we de volgende stelling:

1.24 Stelling. Zij G een groep met deelgroep H van eindige index. Dan geldt γG ≡ γH .

Bewijs. Stel dat | G : H |= d en dat γG(n) =: m. Dan zijn deze m elementen van G
verdeeld over de d nevenklassen van H en door een rechtse transversaal te nemen kunnen
we met elk ervan een element van H associëren. In het slechtste geval vallen er telkens
d elementen samen zodat we de vergelijking γG(n) ≤ dγH(n) hebben. De vergelijking
γH(n) ≤ γG(n) is triviaal.

Hoe groei zich gedraagd onder het nemen van directe producten volgt uit de volgende
stelling die we zonder bewijs meegeven:

1.25 Stelling. Voor elke eindig voortgebrachte groep G en m ≥ 2 geldt

γGm(n) :=
∑

i1+...+im=n

γG(i1)
m∏
j=2

(γG(ij)− γG(ij − 1)).

Als verder γG ≡ γGm dan is γG superpolynomiaal.

Uit de vorige twee stellingen volgt dat elke multilaterale groep superpolynomiaal is zodat
dit specifiek ook geldt voor G.
Nemen we h ∈ H3 en noteren we hi voor de werking van h op de i-de deelboom van
T2, geworteld in een top van norm 3 dan kunnen we hi zien als een element van G. Het
volgende lemma wiens eerder technische bewijs we hier niet meegeven geeft een begrenzing
van de lengte l(hi) in functie van l(h)0:
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1.26 Hulpstelling. Met gebruik van de hierboven ingevoerde notaties geldt:

8∑
i=1

l(hi) ≤
5

6
l(h) + 8

Merk op dat G subexponentiële groei heeft als H3 dit heeft. De eindige groep G/H heeft
hoogstens orde 128 zodat als we de decompositie g = uh hebben waar g ∈ G en h ∈ H3

we voor de lengtes hebben dat l(h) ≤ l(g)+127. Met behulp van hulpstelling 1.26 krijgen
we

8∑
i=1

l(hi) ≤
5

6
l(g) + 114

Zodat we met de ontbinding van H3 in 8 factoren G en m := n+137 het volgende hebben:

γG(n) ≤ 128
∑

n1+...+n8<5/6m

8∏
i=1

γG(ni).

Omdat we 4 voortbrengers hebben volgt dat γG(m) = γG(n).4137. Samengevat krijgen we
de vergelijking

γG(m) ≤ 4137.128
∑

n1+...+n8<5/6m

8∏
i=1

γG(ni).

Het is nu een zuiver analytisch resultaat dat γG hierdoor subexponentieel is. Voor een
meer uitgebreidde studie van deze groep verwijzen we naar [4].
Voor verdere voorbeelden van toepassingen van speciale en vertakkingsgroepen verwijzen
we naar [9].



20

2 Lokale en globale structuren

De vertakkingsgroepen uit het vorige hoofdstuk werd een eerste voorbeeld van belangrijke
groepen die door hun actie op een boom bepaald worden gegeven.
Een tweede voorbeeld van groepen bepaald door hun actie op grafen en vaak specifieker
op bomen zijn totaal onsamenhangende lokaal compacte groepen. Lokaal compacte groe-
pen treden vaak op als automorfismegroepen van meetkundige objecten wat hun studie
verantwoordt. We hebben de volgende stelling4

2.1 Stelling. Zij G een lokaal compacte groep, zij C de samenhangende component van
G die e bevat, dan is G een extensie van C met G/C i.e.

{e} → C → G→ G/C → {e}

is een kort exacte rij.

De studie van lokaal compacte groepen kan hierdoor opgesplitst worden in het samenhan-
gende en totaal onsamenhangende geval. Lokaal compacte samenhangende groepen kan
men beschrijven als de projectieve limiet van Liegroepen maar de structuur van totaal
onsamenhangende lokaal compacte groepen is minder goed begrepen en de studie hiervan
werd pas nieuw leven ingeblazen door het artikel [10] van George Willis.
In tegenstelling met het vorige hoofdstuk werken we hier niet met een gewortelde boom
zodat de theorie die we daar hebben opgebouwd niet direct toepasbaar is. Indien we kij-
ken naar puntstabilisatoren zijn dit weer wel pro-eindige groepen waarvoor de bespreking
in het kader van vertakkingsgroepen toepasbaar is. De toon van het hoofdstuk zal zijn
dat we globale resultaten willen bekomen uit lokale eigenschappen waar de lokale werking
van de groep de werking van een puntstabilisator op de omgeving van het gestabiliseerde
punt zal zijn.
Als we werken met een abstracte topologische groep G zijn we vooral gëınteresseerd in
de samenhang tussen de topologische structuur en de groepentheoretische structuur. We
zullen beginnen met enkele definities te geven die in deze context handig zijn. Als we een
normaaldeler van een topologische groep hebben kunnen we de quotiëntruimte beschouwen
met de quotiënttopologie. Het blijkt echter dat als niet geëist wordt dat de normaaldeler
gesloten is, aan geen van de separatieaxioma’s voldaan is. Om nog te hebben dat twee
elementen van de quotiëntgroep topologisch onderscheidbaar zijn (i.e. verschillende omge-
vingen hebben) wordt de restrictie naar gesloten normaaldelers gemaakt. De natuurlijke
vorm van enkelvoudigheid in deze context is:

2.2 Definitie. G is een topologisch enkelvoudige groep als elke echte gesloten normaal-
deler triviaal is.

4zie [5]
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2.3 Definitie. Een groep G werkend op een topologische ruimte T is cocompact als de
quotiëntruimte T\G compact is.

Verder hebben we de volgende stelling:

2.4 Stelling. Elke open deelgroep is gesloten.

Bewijs. Het complement van een deelgroep bestaat uit de unie van nevenklassen van
die deelgroep en is als unie van open verzamelingen open. Hierdoor is de deelgroep zelf
gesloten.

In het vorige hoofdstuk hebben we reeds groepen G bestudeerd die een actie hebben op
een topologische ruimte, meer specifiek een graaf. We hebben ook al gezien hoe G hierdoor
zelf een topologische groep wordt. Hier gaan we in een meer abstracte context te werk.
Om de structuur van een topologische groep G te kunnen begrijpen is het voornaam om
zijn gesloten normaaldelers te bestuderen. Hiervoor voeren we de volgende twee groepen
in:

2.5 Definitie.
1) G(∞) is de doorsnede van alle open normale cocompacte deelgroepen van G.
2) Het quasicentrum QZ(G) is de deelgroep gevormd door alle elementen met open cen-

tralisator5.

Deze twee groepen zullen twee uitersten vormen onder de deelgroepen van G. G(∞) is een
minimaal cocompacte deelgroep van G terwijl QZ(G) een maximale discrete normaaldeler
van G zal zijn. G(∞) is als doorsnede van open en dus gesloten deelgroepen zelf gesloten.
Dit hoeft niet noodzakelijk zo te zijn voor QZ(G). Een belangrijk resultaat zal zijn dat
G(∞)/QZ(G(∞)) het product is van eindig veel topologisch enkelvoudige deelgroepen.

2.1 Notaties

2.6 Definitie. Een permutatiegroep G van een verzameling T is quasiprimitief als hij
transitief is en elke niet-triviale normaaldeler eveneens transitief is.

Werkt G op een graaf T , dan zeggen we dat G lokaal aan een eigenschap P voldoet als
voor een willekeurige top x ∈ T de stabilisator van x in G, werkend op de toppen adjacent
aan x aan eigenschap P voldoet. Voor lokale n-transitiviteit gebruiken we een aangepaste
definitie, hiermee bedoelen we dat de stabilisator van een willekeurige top x in de groep
G transitief is op de paden6 van lengte n vertrekkend in x. Noteren we uiteindelijk +G

5Merk op dat het centrum gevormd wordt door alle elementen waarvan de centralisator G is.
6waarbij we paden beschouwen zonder terugkering
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voor de groep voortgebracht door de topstabilisatoren van G en analoog G+ voor de groep
voortgebracht door de boogstabilisatoren van G.
Alle permutatiegroepen die in dit hoofstuk aan bod zullen komen worden impliciet uitge-
rust met de permutatietopologie, dit is de topologie voortgebracht door de puntsgewijze
stabilisatoren van eindig veel elementen. Voor deze groepen hebben we het volgende
resultaat:

2.7 Stelling. Zij G een groep uitgerust met de permutatietopologie. Als G een vrije actie
heeft is G discreet.

Bewijs. Om te bewijzen dat G discreet is volstaat het aan te tonen dat singleton {e} een
open verzameling is. De stabilisator van {e} is een open verzameling maar omdat G vrij
werkt is deze gelijk aan {e}.

Het is verder handig om een notatie te hebben voor de lokale werking van een automorfisme
van de hele graaf in een bepaalde top.

2.8 Definitie. Zij G een permutatiegroep op een graaf T , zij t een top van T . Dan is
G(t) de permutatiegroep van de omgeving D van t die bekomen wordt door de canonische
restrictie π : G(t)→ AutD.

2.2 Lokaal primitieve groepen

Als we van G lokaal quasiprimitiviteit eisen hebben we dat elke gesloten normaaldeler
van G of cocompact of discreet is en dat deze twee klassen respectievelijk door G(∞) en
QZ(G) gecontroleerd worden. Formeel is dit:

2.9 Stelling. Zij T een graaf, G een gesloten deelgroep van AutT . Zij G niet discreet
en lokaal quasiprimitief, dan geldt:
1) G/G(∞) is compact.
2) QZ(G) heeft een vrije actie op de toppen van T en is een discrete, niet cocompacte

deelgroep van G.
3) Voor elke gesloten normaaldeler N van G geldt N ⊂ QZ(G) als N discreet is en

N > G(∞) als N niet discreet en cocompact is.
4) QZ(G(∞)) = QZ(G) ∩G(∞).
5) Er zijn enkel triviale open normaaldelers van G(∞).

6) G(∞) = [G(∞), G(∞)], met andere woorden, G(∞) is topologisch perfect.

Ons doel zal zijn dit te bewijzen. Hiervoor verzamelen we eerst enkele hulpstellingen
zonder bewijs:
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2.10 Hulpstelling. Neem T een samenhangende graaf en G een lokaal transitieve deel-
groep van AutT . Dan is +G de kern van het homomorfisme

G→ Z/2Z : g 7→ d(xg, x)mod2

waar d de kortste pad afstand in de graaf is en x een willekeurige top. Verder is +G
transitief op de bogen.

2.11 Hulpstelling. Zij T ′ een deelgraaf van T , beide samenhangend. Zij R ⊂ G ≤ AutT
zodat voor elke top x′ van T ′ en y een boog uit T vertrekkend in x′ er een r ∈ R bestaat
zodat yr een boog van T ′ is. Dan geldt

⋃
λ∈〈R〉 λT

′ = T .

Vanaf nu veronderstellen we dat T een lokaal eindige samenhangende graaf is en G <
AutT gesloten.

2.12 Hulpstelling. Als G\T eindig is, bestaat er een eindig voortgebrachte deelgroep
H ⊂ G zodat H\T eindig is en CAutT (G) is een discrete deelgroep van AutT .

Bewijs. Het eerste gedeelte volgt direct uit stelling 2.11: aangezien T ′ := G\T eindig is
zijn er maar eindig veel bogen in de omgeving van V (T ′) in T en kunnen we een eindig
aantal elementen van G kiezen die deze op bogen van T ′ afbeelden. De groep H door
deze elementen voortgebracht voldoet aan het gestelde aangezien H\T = G\T
Zij U een open deelgroep van CAutT (G) die T ′ puntgewijs fixeert. Dit bestaat omdat AutT
uitgerust is met de permutatietopologie en T ′ eindig is. Per definitie van de centralisator
fixeert U de verzameling (T ′)G = T puntsgewijs zodat U triviaal is. Maar als de triviale
verzameling open is in CAutT (G), is CAutT (G) discreet.

2.13 Hulpstelling. Zijn G1 en G2 twee deelgroepen van AutT zodat G1\T eindig is en
[G1, G2] discreet is. Dan is G2 discreet.

Bewijs. Kies R een eindige verzameling voortbrengers zoals in hulpstelling 2.12. Doordat
we met de permutatietopologie werken bestaat er een open deelverzameling U van G2

zodat [R,U ] triviaal is. U is dan discreet door U ⊂ CAutT (〈R〉) en hulpstelling 2.12.
Omdat een open deelverzameling discreet is, is ook G2 discreet.

2.14 Hulpstelling. Als G niet discreet is, is QZ(G)\T niet eindig.

Bewijs. Als we veronderstellen dat QZ(G)\T eindig is kunnen we hulpstelling 2.12 toe-
passen om een eindig voortgebrachte deelgroep H te vinden met H\T eindig. Zoals eerder
bestaat er een open deelverzameling U van G die H centraliseert zodat we analoog met
hulpstelling 2.13 vinden dat U en G discreet zijn. Dit laatste is strijdig met de veronder-
stellingen.
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2.15 Hulpstelling. Zij G discreet en G\T eindig, dan is NAutT (G) een discrete deelgroep
van AutT .

Bewijs. Dit is een specifiek gevan van hulpstelling 2.13.

Verder voeren we nog enkele definities in:
Zij N een gesloten normaaldeler van G, we definiëren Nnf (G,N) als de verzameling van
groepen L waarbij L gesloten is, niet vrij werkt op T en zodat N < L C G geldt. Deze
heeft door inclusie een ordening zodat het zinvol is te spreken over de deelverzameling van
de minimale elementen die we met Mnf (G,N) zullen noteren. Dat deze definitie zinvol is
volgt uit:

2.16 Stelling. Zij G niet vrij op T en G\T is eindig, dan is Mnf (G,N) 6= ∅.

Bewijs. Aangezien G niet vrij werkt op T is Nnf (G,N) niet-ledig. Neem een dalende
keten K in Nnf (G,N) en stel F is een verzameling van representanten van G\T . Voor
elke L ∈ Nnf (G,N) beschouwen we nu de verzameling

FL := {f ∈ F | L(f) is niet triviaal}.

Aangezien F eindig is moet
⋂
L∈K FL nietledig zijn. Neem f een element hieruit, dan

kunnen we een niet triviaal element g uit
⋂
L∈K L(f) nemen. De verzameling Lg van

elementen van L(f) die in de directe omgeving van f werken als g is dan een compacte,
nietledige verzameling. Elke eindige deelverzameling van {Lg|L ∈ K} heeft nietledige
doorsnede dus door compactheid volgt dat ook

⋂
L∈K L

g nietledig is en
⋂
L∈K L geen vrije

actie kan hebben en in Nnf (G,N) zit. Het gestelde volgt nu door het lemma van Zorn.

Verder zal het blijken dat de toppenverzameling van de graaf T uiteen zal vallen in twee
verzamelingen die beide sterke eigenschappen hebben:

2.17 Stelling. Zij G lokaal quasiprimitief en N een normaaldeler van G, zijn

X1(N) := {x ∈ X|N(x) is transitief}
X2(N) := {x ∈ X|N(x) is triviaal}

dan geldt een van de volgende gevallen:
1) X2(N) is de hele toppenverzameling van T en N is vrij op de toppen van T .
2) X1(N) is de hele toppenverzameling van T en N is transitief op de bogen van T .
3) De partitie van de toppenverzameling van T in X1(N) en X2(N) geeft een G-invariante

2-kleuring en voor elke x ∈ X2(N) geeft de deelgraaf gëınduceerd door de toppen op
afstand ≤ 1 van x een fundamenteel domein voor de actie van N op T .
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Bewijs. Uit de definitie volgt direct dat X1(N) en X2(N) G-invariant zijn. Uit het feit
dat G lokaal quasiprimitief is volgt dat dit de enige twee mogelijkheden voor een groep
N(x) is waardoor X1(N) en X2(N) een partitie van de toppenverzameling van T vormen.
Men kan aantonen dat doordat N geen vrije actie heeft, X1(N) nietledig is. Stel dat
X2(N) ook nietledig is, uit hulpstelling 2.10 volgt dat G ten hoogste twee banen heeft.
Deze moeten dus X1(N) en X2(N) zijn en aangezien G door hulpstelling 2.10 een boog
als fundamenteel domein heeft zal elke boog een top uit X1(N) en een top uit X2(N)
bevatten. Punt 3 van het gestelde volgt dan door toepassing van hulpstelling 2.11.

Dit voorbereidend werk stelt ons nu in staat om stelling 2.9 te bewijzen:

Bewijs.
1) We merken eerst op dat precies alle gesloten, cocompacte normaaldelers van G in

Nnf (G, e) zitten. Nemen we zo’n groep N dan is die niet discreet omdat de normali-
sator van een discrete deelgroep eveneens discreet is (hulpstelling 2.15) en geen vrije
actie kan hebben door stelling 2.7 waardoor N ∈ Nnf (G, e). Omgekeerd is elke niet
vrije gesloten normaaldeler van G cocompact door stelling 2.17. Inderdaad, we zitten
dan of in het tweede geval, waar we een transitieve actie hebben en dus zeker cocom-
pactheid, of in het derde geval waar het fundamenteel domein een directe omgeving
van een top en dus zeker compact is. We hebben dan G(∞) =

⋂
N∈Nnf (G,e)N .

Stel dat Mnf (G, e) meerdere elementen bevat, dit is het enige geval waarbij G(∞) niet in
Nnf (G, e) zit en door het vorige cocompact is. In dit geval kunnen we M ∈Mnf (G, e)
en N ∈ Nnf (G, e) kiezen met M geen deelverzameling van N . N ∩M heeft dan een
vrije actie omdat het anders in Nnf (G, e) zou zitten en is dus discreet door stelling
2.7. Door hulpstelling 2.13 wat toepasbaar is omdat N ∩M ⊃ [N,M ] betekent dit N
dat discreet is waardoor analoog als eerder G discreet zou zijn, een strijdigheid. We
hebben dus dat G(∞) het enige element in Mnf (G, e) is wat enkel cocompacte groepen
bevat.

2) Door hulpstelling 2.14 is QZ(G)\T niet eindig en QZ(G) dus niet cocompact. Dit
elimineert alle mogelijkheden uit stelling 2.17 buiten de eerste zodat QZ(G) vrij en
discreet moet zijn.

3) Weer gebruik makend van stelling 2.17 zijn er twee mogelijkheden voor een gesloten
normaaldeler N van G:
a) N heeft een vrije actie en is dus discreet wat per definitie N ⊂ QZ(G) betekent.
b) N is cocompact zodat door het eerste punt N ≥ G(∞).

4) De niet triviale richting is QZ(G(∞)) ⊂ QZ(G)∩G(∞). QZ(G(∞)) is een karakteristieke
deelgroep van G(∞) en dus een normaaldeler van G. We tonen aan dat QZ(G(∞)) ⊂
QZ(G). Anders is QZ(G(∞)) niet discreet en dus niet vrij. Door stelling 2.17 moet
dan QZ(G(∞))\T eindig zijn waardoor met hulpstelling 2.14 volgt dat G(∞) discreet is
en G(∞)\T niet eindig is, strijdig met het eerste punt.
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5) We hebben dat Mnf (G
(∞), e) nietledig is en Nnf (G

(∞), e) enkel niet discrete groepen
bevat. Kies een open normaaldeler O van G(∞). Neem N ∈ Mnf (G

(∞), e) dan is
O ∩ N niet discreet, want anders was N discreet en normaal in G(∞). We hebben
dus O ∩ N ∈ Nnf (G

(∞), e) en dus O ∩ N = N . Hieruit volgt dat de sluiting van
〈M |M ∈ Mnf (G

(∞), e)〉 een deelgroep van O is. Deze groep is echter gesloten, niet
discreet en karakteristiek in G(∞) en dus normaal in G waardoor hij gelijk is aan G(∞).

6) Uit het vorige volgt dat [G(∞), G(∞)] niet discreet is waaruit het gestelde volgt.

2.18 Gevolg. Onder de voorwaarden van stelling 2.9 zij H < G gesloten zodat G(∞) < H,
dan geldt
1) H/[H,H] is compact.
2) Elke open normaaldeler N van H bevat G(∞)

3) G(∞) = H(∞).

Bewijs. Voor het eerste punt hebben we door 2.9 punt 6 dat

[H,H] > [G(∞), G(∞)] = G(∞)

en omdat G/G(∞) compact is door 2.9 punt 1 volgt dat H/[H,H] compact is.
Voor het tweede punt merken we op dat N ∩G(∞) een open normaaldeler van G(∞) is en
dus gelijk moet zijn aan G(∞)

Voor het derde punt volstaat het op te merken dat G(∞) en H(∞) open karakteristieke
deelgroepen van H zijn waardoor uit het vorige punt volgt dat G(∞) / H(∞). Door punt
5 van stelling 2.9 volgt dan het gestelde.

Het volgende is ook een gevolg van stelling 2.9 met een eerder technisch bewijs dat we
hier niet zullen meegeven.

2.19 Gevolg. Als G > +G dan geldt voor elke twee adjacente toppen x en y dat

+G = StabG(x, y)G(∞).

Als gelijkheid geldt G = +G bestaat er een top x zodat

+G = G(x)G(∞).

Om te komen tot de centrale structuurstelling van dit deel bestuderen we nu normaaldelers
van G(∞). We hebben:

2.20 Stelling. Er bestaan minimale gesloten niet triviale deelgroepen van
G(∞)/QZ(G(∞)). Ze zijn topologisch enkelvoudig, eindig in aantal en toegevoegd onder G.
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Dit is een gevolg van de volgende stelling:

2.21 Stelling. Stel G niet discreet en lokaal quasiprimitief. Stel NCG en N ⊂ QZ(G(∞))
en M ∈Mnf (G

(∞), N), dan:
1) G is transitief op Mnf (G

(∞), N).
2) Mnf (G

(∞), N) is eindig.
3) M/N is topologisch perfect.
4) QZ(M) heeft een vrije actie op de toppen van T .
5) QZ(M) = QZ(G(∞)) ∩M .
6) M/QZ(M) heeft geen gesloten niet triviale normaaldeler (is topologisch enkelvoudig).
7) Voor elke N ∈ Nnf (G

(∞), N) is er een M ∈Mnf (G
(∞), N) zodat M ⊂ N .

We zullen het bewijs van deze stelling in verschillende hulpstellingen opsplitsen. Eerst
richten we ons op Nnf (G

(∞), N).

2.22 Hulpstelling. Zij L ∈ Nnf (G
(∞), N) dan is [G(∞), L] niet bevat in QZ(G(∞)).

Bewijs. L is niet-discreet want anders was L ⊂ QZ(G(∞)) en omdat die laatste een vrije
actie heeft zou dit ook gelden voor L wat strijdig is met de definitie van Nnf (G

(∞), N).
Als [G(∞), L] bevat was in QZ(G(∞)) zou het discreet zijn zodat door 2.13 L discreet zou
zijn.

Nu kunnen we bewijzen dat G transitief is op Mnf (G
(∞), N):

Bewijs. Zij η een baan van G in Mnf (G
(∞), N) en stel dat er een Mnf (G

(∞), N) 3M /∈ η
bestaat. Kiezen we een L ∈ η dan is [L,M ] ⊂ L ∩ M discreet, normaal in G(∞) en
met vrije actie waardoor het bevat is in QZ(G(∞)). Schrijven we Lη voor de sluiting van
de groep voortgebracht door alle keuzes L ∈ η dan volgt hieruit dat [Lη,M ] bevat is in
QZ(G(∞)). Lη is per definitie gesloten en niet-discreet en aangezien η een baan is onder
G ook normaal in G. Door punt 3 van stelling 2.9 betekent dit Lη = G(∞) zodat we nu
[G(∞),M ] ⊂ QZ(G(∞)) hebben, een strijdigheid met de hulpstelling 2.22.

2.23 Hulpstelling. Zij M ∈ Mnf (G
(∞), N), dan is M gelijk aan de sluiting SM,N van

[M,M ] ·N .

Bewijs. Stel dat SM,N een niet-triviale deelgroep is van M , dan volgt uit de definitie van
Mnf (G

(∞), N) dat SM,N discreet is en een vrije actie heeft waardoor [M,M ] ⊂ QZ(G(∞)).
Door transitiviteit van G op Mnf (G

(∞), N) en het normaal zijn van QZ(G(∞)) volgt
dat [M,M ] ⊂ QZ(G(∞)) voor elke M ∈ Mnf (G

(∞), N). Verder is het zo dat [M,M ′]
voor M 6= M ′ ∈ Mnf (G

(∞), N) waardoor [G(∞), G(∞)] ∈ QZ(G(∞)) wat strijdig is met
hulpstelling 2.22.

Dit bewijst punt 3 van stelling 2.21. We bewijzen nu punt 7 van stelling 2.21.
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Bewijs. Stel η := {M ∈ Mnf (G
(∞), N)|M is niet bevat in N}. Gebruik makend van

eerder ingevoerde notaties hebben we dan opnieuw [Lη, N ] ⊂ QZ(G(∞)). De groep
LMnf (G(∞),N) is echter gesloten, niet-discreet en normaal in G en dus gelijk aan G(∞).
Analoog aan de redenering in hulpstelling 2.22 krijgen we dus Lη 6= LMnf (G(∞),N) wat het
gestelde bewijst.

2.24 Hulpstelling. Zijn η en η′ disjuncte deelverzamelingen van Mnf (G
(∞), N) dan geldt

Lη ∩ Lη′ ⊂ QZ(G(∞)).

Bewijs. Anders hebben we Lη ∩ Lη′ ⊃M ∈Mnf (G
(∞), N) en voor die M geldt dan

[M,M ] ⊂ [Lη, Lη′ ] ⊂ QZ(G(∞))

wat met een analoge redenering als die in hulpstelling 2.23 een strijdigheid oplevert.

We zijn nu in staat om punt 2 van stelling 2.21 te bewijzen.

Bewijs. De unie
⋃
η Lη voor alle keuzes van η is niet-discreet en normaal in G en dus

is de sluiting ervan gelijk aan G(∞). Aangezien G(∞) als compacte metrische ruimte
separabel is, geldt dit ook voor

⋃
η Lη en we kunnen dus een aftelbare en dichte deelgroep

H <
⋃
η Lη kiezen. Nemen we {Fn}∞n=1 een stijgende keten van eindige deelverzamelingen

van L en {ηn}∞n=1 een stijgende keten van eindige deelverzamelingen van Mnf (G
(∞), N)

met de eigenschap dat Fn ⊂ Lηn . Zij η de unie
⋃∞
n=1 ηn dan hebben we L ⊂ Lη en omdat

deze laatste gesloten is en dicht in G(∞) ook Lη = G(∞). Hulpstellingen 2.24 en 2.22 geven
dan η = Mnf (G

(∞), N) zodat dit laatste aftelbaar is.
Om te bewijzen dat Mnf (G

(∞), N) eindig is nemen we een M ∈ Mnf (G
(∞), N). De

normalisator ν van M in G is door het bovenstaande van aftelbare index en dus niet
triviaal en open. Omdat ν open is bevat hij ook G(∞) zodat hij van eindige index moet
zijn. Aangezien G transitief is op Mnf (G

(∞), N) betekent dit laatste dat Mnf (G
(∞), N)

eindig is.

Gelijkaardig kunnen we nu ook punt 4 en 5 van stelling 2.21 bewijzen:

Bewijs. Door het vorige kunnen we stellen dat

Mnf (G
(∞), N) = {M1, . . . ,Mr}.

We bekijken nu
Ω := QZ(M1) · . . . ·QZ(Mr).

Ω is een normale deelgroep van G en als we veronderstellen dat Ω geen vrije actie heeft op
T is Ω\T eindig. Door 2.12 bestaan er voortbrengers {l1, . . . , lk} zodat ω := 〈l1, . . . , lk〉 de
eigenschap heeft dat ω\T eindig is. We kunnen elke li schrijven als ai ·bi met ai ∈ QZ(M1)
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en bi ∈ QZ(M2) · . . . · QZ(Mr). We kunnen door de definitie van het quasicentrum een
open deelgroep Ui ⊂M1 vinden die commuteert met ai. De eindige doorsnede U :=

⋂
i Ui

is dan een open deelgroep die commuteert met elke ai. Verder is [M2 · . . . · Mr,M1]
een deelverzameling van QZ(G(∞)) zodat we ook een open U ′ ⊂ M1 kunnen vinden die
commuteert met alle bi. Toepassing van 2.12 op U ∩U ′ leert dat deze open deelgroep van
M1 discreet is en dus dat M1 discreet is. Hierdoor is M1 ⊂ QZ(G(∞)) wat vrij is zodat
ook M1 een vrije actie heeft op T maar M1 ∈ Mnf (G

(∞), N) wat eist dat M1 geen vrije
actie heeft op T , een strijdigheid.
Na een analoge redenering op de andere Mi volgt dat Ω een vrije actie op T heeft en dus
Ω ⊂ QZ(G(∞)). Een direct gevolg is QZ(Mi) ⊂ QZ(G(∞)) ∩Mi en aangezien de andere
inclusie triviaal is volgt het gestelde.

Er rest ons enkel nog punt 6 van stelling 2.21 te bewijzen.

Bewijs. Kies M ∈ Mnf (G
(∞), N) en N een gesloten normaaldeler van M waarvoor geldt

QZ(M) ⊂ N . Nemen we M 6= M ′ ∈Mnf (G
(∞), N) dan hebben we [M ′,M ] ⊂ QZ(G(∞))

en dus door het vorige

[M ′, N ] ⊂ QZ(G(∞)) ∩M = QZ(M) ⊂ N.

Elk element van Mnf (G
(∞), N) normaliseert dus N waaruit volgt dat N een normaaldeler

is van G(∞). Doordat M minimaal is volgt dat N = M of dat N een vrije actie heeft op
T en dat N = QZ(M).

2.3 Lokaal primitieve groepen werkend op een boom

We blijven even in de context van stelling 2.21. Nu is het de vraag in welke mate we de
structuur van G kunnen bepalen. Het blijkt dat onder enkele extra voorwaarden we hier
veel over kunnen zeggen. Nemen we dus bijkomend G lokaal primitief en T een boom.
Merk op dat we hier geen gewortelde bomen gebruiken. We noteren verder:

Mnf (G
(∞), N) =: {M1, . . . ,Mr}.

2.25 Stelling. G(∞) is het product M1 · · · · ·Mr en voor een willekeurige top x van T geldt
dat G(∞)(x) het direct product M1(x) · · · · ·Mr(x) is.

Het bewijs hiervan zullen we in verschillende hulpstellingen geven.

2.26 Hulpstelling. Zij x een top van T . Dan geldt dat [Mi(x),Mj(x)] triviaal is als
i 6= j.

Bewijs. Aangezien Mi∩Mj ⊂ QZ(G(∞)) volgt door hun minimaliteit dat Mi∩Mj triviaal
is. Hieruit volgt het gestelde.
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Verder voeren we nog de volgende notaties in:

Kx := M1(x) · . . . ·Mr(x)

en voor adjacente toppen x en y van T :

Nx,y := NM1(x)(M1(x, y)) · . . . ·NMr(x)(Mr(x, y))

Met deze definitie is Nx,y een deelgroep van G(x) die genormaliseerd wordt door G(x, y).
Hoe deze groepen de structuur van G(x) bepalen wordt gegeven in de volgende stelling.

2.27 Hulpstelling. Voor ieder koppel van adjacente toppen x, y van T geldt een van de
volgende gevallen:
1) Nx,y is een deelverzameling van G(x, y) en Kx(y) = M1(x, y) · . . . ·Mr(x, y).
2) G(x) = Nx,yG(x, y), Kx heeft een transitieve actie op de toppen adjacent met x en elke

Mi(x) heeft een reguliere actie op de toppen adjacent met x.
Het tweede geval kan zich niet voordoen voor twee adjacente toppen.

Bewijs. Allereerst merken we op dat doordat G(x, y) een maximale deelgroep is van G(x)
we hebben dat Nx,yG(x, y) of G(x) of G(x, y) is. Door transitiviteit van G(x) op alle
keuzes voor y doet er zich maar een geval voor in de omgeving van x.
Indien Nx,y ⊂ G(x, y) volgt uit de definitie van Nx,y dat de enige elementen van Mi(x)
die Mi(x, y) normaliseren in Mi(x, y) moeten zitten en dus Nx,y = M1(x, y) · . . . ·Mr(x, y).
Voor Kx(y) volgt Nx,y = Kx(y) wat het eerste punt bewijst.
Indien Nx,yG(x, y) = G(x) is Nx,y transitief op de toppen adjacent met x. Daar Nx,y ⊂ Kx

geldt dit dus ook voor Kx. Per definitie wordt Mi(x, y) genormaliseerd door Nx,y zodat
de verzameling van fixpunten van Mi(x, y) invariant is voor de actie van Nx,y. De enige
mogelijkheid is dus dat Mi(x, y) een triviale actie heeft op de omgeving van x dus is Mi(x)
scherp enkelvoudig transitief.
Stellen we nu dat het tweede geldt voor twee adjacente toppen. Doordat G transitief
werkt op de bogenverzameling van T kunnen we elke top op een van de twee adjacente
toppen afbeelden in G. Mi(x) is dus regulier op de omgeving van x voor elke keuze van
x waardoor Mi semiregulier is en dus discreet, strijdig met haar definitie.

Het is verder mogelijk te bewijzen dat ook in het tweede geval de voorwaarde op Kx(y)
uit het eerste punt geldt en hieruit de structuur van G(∞) af te leiden.

2.28 Hulpstelling. Voor elk paar van adjacente toppen x en y in T geldt

Kx(y) = M1(x, y) · . . . ·Mr(x, y).

Verder geldt voor elke top x in T

G(∞) = M1(x) · . . . ·Mr(x).
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Het bewijs hiervan steunt echter op enkele resultaten uit Bass-Serre theorie en zullen we
hier niet geven. We geven wel nog mee hoe hieruit stelling 2.25 volgt:

Bewijs. Door het vorige is M1 · . . . ·Mr open en omdat het een deelgroep is, gesloten in
G(∞). Omdat M1 · . . . ·Mr per definitie een gesloten, niet-discrete normale deelgroep van
G is, is hij bevat in G(∞) zodat de gelijkheid geldt.

Met behulp van stelling 2.25 en stelling 2.21 krijgen we.

2.29 Gevolg. Zij G een gesloten niet-discrete lokaal primitieve groep.
Dan is G(∞)/QZ(G(∞)) het direct product van topologisch enkelvoudige groepen.

Het blijkt zelfs zo te zijn dat men expliciet de structuur van de boom kan bepalen in termen
van componenten die men kan linken aan de groepen Mnf (G

(∞), N) en G(∞). Voor een
precieze behandeling hiervan verwijzen we naar [3]. De volgende stellingen zijn gevolgen
van deze grafentheoretische karakterisering en geven aan dat we hier sterke resultaten uit
kunnen verkrijgen.

2.30 Gevolg. Is G een gesloten, niet-discrete en lokaal 2-transitieve deelgroep van AutT ,
dan is G(∞)/QZ(G(∞)) topologisch enkelvoudig.

2.31 Gevolg. Zij G een gesloten, niet-discrete lokaal quasiprimitieve deelgroep van AutT .
Als er een top x ∈ T bestaat zodat G(x) een reguliere actie heeft op de omgeving van x,
dan is die omgeving een fundamenteel domein van G(∞) zodat G(∞)\T een ster is.

2.4 Transitieve acties

Het is eerder al opgemerkt dat transitiviteit een belangrijke eigenschap is van de groepen
die we hier bestuderen. We zullen hier dan ook dieper ingaan op enkele eigenschappen van
lokaal transitieve groepen en specifiek lokaal 2- en ∞-transitiviteit. We geven allereerst
de volgende lijst van equivalente condities mee zonder bewijs:

2.32 Stelling. Zij T een lokaal eindige boom en G een gesloten deelgroep van AutT , dan
zijn de volgende uitspraken equivalent:
1) G is lokaal ∞-transitief.
2) G(x) is transitief op de rand.
3) G is niet compact en transitief op de rand.
4) G is 2-transitief op de rand.
Als deze voorwaarden gelden is G niet discreet en lokaal 2-transitief.
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Bewijs. We geven enkel een bewijs van (3)⇒ (4). Een oneindig pad kunnen we beschrij-
ven door een afbeelding r : N→ V (T ). Zij dan

F ′n :=
n⋂
k=0

G(r(k)).

Voor n > 0 zal F ′n de boog b := (r(0), r(1)) fixeren dus is het nuttig om naar de restrictie
Fn van F ′n op de omgeving van r(0) zonder b te kijken. Fn is per definitie een eindige, tran-
sitieve permutatiegroep en de rij {Fn}n moet dus stabiliseren naar een zeker F . Anders
bekeken is F de lokale actie van de stabilisator van het oneindig pad gedefinieerd door r.
Nemen we twee oneindige paden, stel gedefinieerd door s : N → V (T ) en t : N → V (T )
verschillend van r. Zonder verlies van algemeenheid kunnen we de volgende voorwaarden
stellen:
1) s(0) = t(0) = r(0) = O
2) Im(t) ∩ Im(r) = O
3) Im(s) ∩ Im(r) = O
4) Im(s) ∩ Im(t) = O.
Stel l ∈ N de grootste index waarvoor er een g ∈ G bestaat die r vasthoudt en s(i) op
t(i) afbeeldt voor 0 ≤ i ≤ l. Dan kunnen we zonder verlies van algemeenheid een nieuwe
r′ definiëren door het pad van t(l) tot r(0) toe te voegen aan r. Dan is r′(0) = t(l). Maar
dan is t(l + 1) 6= r(1) 6= g(s(l + 1)). Maar door lokale transitiviteit bestaat er een h ∈ G
die r′ vasthoud en t(l+1) op g(s(l+1)) afbeeldt. h◦g beeldt dan de eerste l+1 elementen
van s op t af, strijdig met de definitie van l.

Figuur 4: De paden r, s, t en r′

We hebben dus dat de stabilisator van een willekeurig oneindig pad transitief werkt op
de overige oneindige paden waarmee 4) bewezen is.
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Dit om meer inzicht te geven in het gedrag van∞-transitieve groepen. We zijn gëınteresseerd
in wat er in deze situatie met het quasicentrum en G(∞) gebeurt, dit word gegeven door
de volgende stelling waarvan we een schets van het bewijs meegeven:

2.33 Stelling. Zij T een lokaal eindige boom en G een gesloten en lokaal ∞-transitieve
deelgroep van AutT , dan geldt:
1) QZ(G) is triviaal.
2) G(∞) is lokaal ∞-transitief en topologisch enkelvoudig.

Bewijs. Het eerste punt volgt uit het feit dat QZ(G) ∩ G+ triviaal is. Doordat G+ van
index 2 is moet QZ(G) een orde kleiner dan 2 hebben waaruit QZ(G) ⊂ Z(G) volgt. Het
gestelde volgt uit het feit dat Z(G) triviaal is.
Na toepassing van de vorige stelling volgt dat G(∞) lokaal∞-transitief is. Met behulp van
het vorige punt is dan QZ(G(∞)) triviaal en door stelling 2.9 is (G(∞))(∞) cocompact en
een normaaldeler van G en dus gelijk aan G(∞). Door stelling 2.9 volgt hieruit dat G(∞)

topologisch enkelvoudig is.

Om verdere resultaten uit de lokale structuur van een groep te bekomen willen we de
”grootste”groep hebben die voor een gegeven boom aan zekere lokale eigenschappen vol-
doet. Andere groepen die aan dezelfde lokale voorwaarden voldoen willen we dan ı̈nbed-
den̈ın deze algemene groep. We beginnen met:

2.34 Definitie. Zij Td een d-reguliere boom en zij i een afbeelding van de bogenverza-
meling B van Td naar {1, . . . , d} waarvoor geldt:
1) Het beeld van i is onafhankelijk van de richting waarin de boog wordt beschouwd.
2) Voor elke top t van Td is i een bijectie tussen de omgeving van t en {1, . . . , d}.
Dan noemen we i een geldige kleuring.

Gebruik makend van geldige kleuringen kunnen we de universele groep invoeren. We
geven enkele eigenschappen zonder bewijs mee.

2.35 Stelling. Zij F een permutatiegroep op d elementen en zij i een geldige kleuring.
Zij ĩx voor een willekeurige top x ∈ Td de bijectie tussen de omgeving van x en {1, . . . , d}.
Definiëren we

Ui(F ) := {g ∈ AutTd | ∀x ∈ Td : ĩxgĩ
−1
x ∈ F}.

Dan geldt:
1) Ui(F ) is een gesloten deelgroep van AutTd die transitief werkt op de toppen van Td.
2) Voor een willekeurige top x ∈ Td is Ui(F )(x) isomorf met F .
3) De groepen Ui(F ) en Ui′(F ) corresponderend met geldige kleuringen i en i′ zijn toege-

voegd in AutTd.
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Door dit laatste punt heeft het zin dat we spreken over de universele groep U(F ) zonder
vermelding van de gebruikte geldige kleuring. U(F ) is een voorbeeld van een groep die
voldoet aan Tits’ onafhankelijkheidseigenschap. Dit blijkt een belangrijke eigenschap te
zijn die onder andere gelinkt is aan representatietheorie en hoewel we hier verder niet op
in gaan, geven we toch de definitie mee.
Zij G een groep werkend op een boom T . Zij D een pad in T dan is er een natuurlijke
projectie p van de toppen van T naar de toppen van D en voor een top d van D hebben
we een projectie pd van de stabilisator StabG(D) op Aut p−1(d) door restrictie.

2.36 Definitie. We zeggen dat G voldoet aan Tits’ onafhankelijkheidseigenschap als voor
elk pad D de afbeelding

StabG(D)→
∏
d∈D

Im(pd) : g 7→ (pd1(g), pd2(g), . . . )

een isomorfisme is.

Voor een studie van de universele groep in het kader van Tits’ onafhankelijkheidseigen-
schap en unitaire representatietheorie verwijzen we naar [1].
Het is duidelijk dat we U(F ) zien als een groep die lokaal zich gedraagt zoals F en de
volgende stelling geeft aan dat het maximaal is onder die voorwaarde.

2.37 Stelling. Zij G < AutTd transitief op de toppen van Td en stel dat voor alle toppen
x in Td geldt dat G(x) als permutatiegroep isomorf is met F . Dan geldt voor een zekere
geldige kleuring G < U(F ).

Bewijs. Het bewijs zal gegeven zijn als we een dergelijke geldige kleuring kunnen vinden.
Vertrekkend van een top k associëren we met elke andere top x de boog bx die vertrekt in
x en ligt op het pad van x naar k. Doordat G transitief is op de bogen kunnen we met elke
boog y het element gy van G associëren dat y op zijn inverse afbeeldt. Vanuit k definiëren
we nu een kleuring als volgt. De bogen vertrekkend van k beelden we af op {1, . . . , d} met
een bijectie i zodat iG(k)i−1 = F . Inductief wordt de kleuring van de bogen vertrekkend
van x gedefinieerd door de kleuring van de bogen van het eindpunt van ex waarbij we
beide bogenverzamelingen met elkaar associëren door gex . Enig rekenwerk levert op dat
deze kleuring voldoet aan de voorwaarden van het gestelde.

Dat een lokale eigenchap, gegeven door F gemakkelijk eigenschappen geeft voor U(F )
wordt gëıllustreerd door de volgende stelling:

2.38 Stelling. Zij F een 2-transitieve groep en U(F ) de universele groep die op een boom
T lokaal werkt als F . Dan is U(F )(x) voor een willekeurige top x ∈ T transitief op de
rand.
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Bewijs. We bewijzen dat U(F )(x) transitief is op de paden van lengte n vertrekkend
vanuit x met inductie op n. De inductiehypothese is zeker voldaan aangezien U(F )(x)
zeker 2-transitief is op de omgeving van x. Stel dat we twee paden U en V hebben van
lengte n, dan kunnen we door de inductiehypothese U zeker op een pad afbeelden wat de
eerste n−1 toppen met V gemeen heeft. Stel dat de n−1ste top vanaf x op V y is en dat
u en v de laatste toppen zijn van respectievelijk u en v. Dan werkt U(F )(y) 2-transitief
op de omgeving van y zodat er een element bestaat dat u op v afbeeldt maar het pad van
y naar x onveranderd laat. Hiermee kan U op V afgebeeld worden.

Met behulp van de vorige stellingen in dit hoofdstuk kunnen we informatie over F ge-
bruiken om U(F )(∞) en QZ(U(F )) te bepalen. Een goed voorbeeld word gegeven door
de volgende stelling, die we zonder bewijs meegeven:

2.39 Stelling. Zij F een transitieve groep die voortgebracht is door zijn stabilisatoren.
Dan is U(F )+ een enkelvoudige groep van index 2 in U(F ).

Voor dergelijke F volgt uit het feit dat U(F )+ een enkelvoudige groep is dat U(F )(∞) =
U(F )+ en dat QZ(U(F )) triviaal is.
Het blijkt dat we algemeen zeer veel informatie kunnen verkrijgen over de topstabilisatoren
U(F )(x) voor een willekeurige top x indien F transitief verondersteld wordt. We nemen
in het volgende altijd G een gesloten groep met een transitieve actie op de toppen van een
boom Td die als permutatiegroep van de omgeving van een top isomorf is met F . Verder
noteren we de stabilisator van het element i in F als Fi voor 1 ≤ i ≤ d.

2.40 Stelling. Zij F 2-transitief en F1 enkelvoudig en niet abels. Dan doet een van de
volgende situaties zich voor:
1) G is discreet en G1(x) is isomorf met F1 of triviaal.
2) G = U(F ) en G1(x) is isomorf met het direct product van d factoren F1.

We zullen hier niet ingaan op het bewijs van de vorige stelling aangezien het ons te ver zou
leiden. We geven wel een korte schets mee die de dichotomie van het resultaat gedeeltelijk
verklaart.
We hebben de volgende canonische afbeelding voor vaste x in T en y adjacent met x via
een boog met kleur 1:

φy : G1(x)→ G(x, y)/G1(y) := Gx,y
∼= F1. (1)

Na het nemen van het product over alle y adjacent met x en omdat alle Fi isomorf zijn
krijgen we een afbeelding

φ : G1(x)→
∏
y

Gx,y
∼= F d

1 .
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Er zijn verschillende mogelijkheden voor het beeld, als dit triviaal is, is G1(x) ook triviaal
en G discreet. Indien het beeld niet triviaal is duiken er opnieuw twee gevallen op. Het
ene geval geeft aanleiding tot G1(x, y) = {e} en G discreet, in het andere geval is φ een
isomorfisme en is G niet discreet. Een gelijkaardige berekening levert ook de volgende
resultaten op.

2.41 Stelling. Zij F 2-transitief en bestaat er een transitieve, enkelvoudige en niet abelse
S zodat F1 = S : 2 of F1 = S · 2 dan doet een van de volgende gevallen zich voor:
1) G is discreet en G1(x) is isomorf met S of triviaal.
2) G is ∞-transitief en G1(x) is isomorf met het direct product van d factoren S.

2.42 Stelling. Zij F 2-transitief en F1 quasi enkelvoudig en zijn x en y twee adjacente
toppen in T , dan doet een van de volgende gevallen zich voor:
1) G1(x)/Z(G1(x)) is triviaal of isomorf met F1/Z(F1) en G1(x, y)/G2(x) is abels.
2) G = U(F ) en G1(x)/Z(G1(x)) is isomorf met het direct product van d factoren

F1/Z(F1).

Al deze resultaten zijn voorbeelden van hoe informatie over het lokale gedrag van G tot
een zeer sterk inzicht leidt van de globale groep. We zullen nu een heel hoofdstuk weiden
aan het precies uitwerken van een dergelijk resultaat.
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3 Affiene transformatiegroepen

De laatste stellingen van vorig hoofdstuk geven al aan dat we in bepaalde gevallen zeer
sterke resultaten hebben omtrent U(G). In dit hoofdstuk gaan we dieper in op een ander
geval. Merk op dat vorige resultaten steunden op de 2-transitiviteit van G en dat de
puntstabilisator niet-abels en enkelvoudig was. Hier houden we vast aan de 2-transitiviteit
van G maar kijken we naar het andere extreme geval waarbij de puntstabilisator ver
verwijderd is van enkelvoudig en niet-abels zijnde. We definiëren de groepen die we hier
bestuderen als volgt:

3.1 Definitie. Een affiene transformatiegroep A is een scherp 2-transitieve groep wiens
punstabilisator abels is.

We geven nog mee dat dergelijke groepen ook gekarakteriseerd7 kunnen worden als de
groep van affiene transformaties van de affiene lijn over een zeker eindig veld F(ph).
Het doel is informatie bekomen over U(A).

3.1 De commensuratorgroep

Om tot de samenhang tussen de commensuratorgroep en de lokale permutaties gegeven
door een groep F te komen, bouwen we eerst wat grafentheoretische terminologie op. We
herinneren eerst aan de definitie van een geldige kleuring.

3.2 Definitie. Zij Td een d-reguliere boom en zij h een afbeelding van de bogenverzameling
B van Td naar {1, . . . , d} waarvoor geldt:
1) Het beeld van h is onafhankelijk van de richting waarin de boog wordt beschouwd.
2) Voor elke top t van Td is h een bijectie tussen de omgeving van t en {1, . . . , d}.
Dan noemen we h een geldige kleuring.

Hiermee zijn de volgende definities zinvol:

3.3 Definitie. Een toppenstructuur is een afbeelding φ van de toppen van T in de eindige
groep F . Een toppenstructuur is geldig als er een geldige kleuring h bestaat zodat voor
elke boog ab tussen toppen a en b geldt dat

φ(a)(h(ab)) = φ(b)(h(ab)).

Wat op een natuurlijke wijze een equivalent voor de bogen heeft:

7De benaming heeft zijn oorsprong in deze karakterisatie.
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3.4 Definitie. Een bogenstructuur is een afbeelding ψ van de bogen van T in de eindige
groep F zodat voor elke boog e met e de inverse van e geldt dat ψe = (ψe)

−1. Een
bogenstructuur is geldig als er een geldige kleuring h bestaat zodat voor elke boog ab
geldt dat

ψab(h(ab)) = h(ab).

Aangezien we met gerichte grafen werken hebben we afbeeldingen i en t die met elke
boog de begin- respectievelijk eindtop associëren. In welke mate de toppenstructuur
samenhangt hiermee wordt door het volgende gegeven:

3.5 Definitie. De differentiaal van een toppenstructuur φ is de bogensstructuur gedefi-
nieerd door

dφe := (φi(e))
−1 ◦ φt(e).

Het is eenvoudig in te zien dat het nemen van een differentiaal geldigheid bewaart.
Zoals elke samenhangende topologische ruimte heeft T een fundamentaalgroep. Verder
heeft een bogenstructuur een natuurlijke werking op cykels. Men kan aantonen dat deze
onafhankelijk is van de homotopieklasse van de cykels zodat we het volgende hebben:

3.6 Definitie. Zij T een gerichte graaf met een bogenstructuur ψ. Het homomorfisme
gëınduceerd op de fundamentaalgroep is de afbeelding

ψ : (e1, . . . , en) 7→ ψ(e1) . . . ψ(en).

Waarbij (e1, . . . , en) een cykel is in T en het beeld in F is.
Een bogenstructuur voldoet aan de wet van Kirchoff als ψ triviaal is.

Onder dit laatste zijn we nu in staat om differentialen te karakteriseren:

3.7 Stelling. Een bogenstructuur ψ van een eindige, gewortelde, samenhangende graaf G
voldoet aan de wet van Kirchoff als en slechts als hij bekomen kan worden als differentiaal
van een toppenstructuur van dezelfde graaf.

Bewijs. We definiëren de toppenstructuur φ als volgt. Neem x0 de wortel van G. Kies
φx0 ∈ G en definieer voor andere toppen x van G

φx := ψe1ψe2 . . . ψen

waarbij e1e2 . . . en een willekeurig pad is van x0 naar x. Dat dit goed gedefinieerd is volgt
uit het feit dat G aan de wet van Kirchoff voldoet.
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Voor de ene richting volstaat het dat we aantonen dat dφ = ψ. Kies een boog e in G met
starttop x en eindtop y, dan hebben we inderdaad dat

dφe := (φx)
−1φy

= (φx)
−1φxψe

= ψe.

De andere richting, dat de diferentiaal van een toppenstructuur een bogenstructuur is,
volgt automatisch uit de definities.

We kunnen ook bestuderen hoe dit zich gedraagt ten opzichte van morfismen tussen
gerichte grafen. Hiervoor geven we eerst de definitie mee van een reguliere bedekking.

3.8 Definitie. Zijn X en Y samenhangende topologische ruimten en p : X → Y een
continue, surjectieve afbeelding, i.e. een bedekking, stellen we Aut p de groep van de
homeomorfismen c : X → X waarvoor p ◦ c = c. Dan noemen we p een reguliere
bedekking indien Aut p transitief werkt op een willekeurige vezel van p.
Een bedekking p : D → X is universeel alsD een enkelvoudig samenhangende topologische
ruimte is. In dit geval noemen we D de universele bedekkingsruimte van X.

De volgende hulpstelling is een direct gevolg van de gegeven definities en geeft aan hoe ze
samenwerken.

3.9 Hulpstelling. Zij p een morfisme tussen twee gerichte grafen X en Y . Zij ψ een
bogenstructuur op Y . Zij p? de gëınduceerde afbeelding tussen cykels van X en Y . Dan
geldt:

ψ ◦ p = ψ ◦ p?.

Waarmee we het volgende hebben:

3.10 Stelling. Voor elke bogenstructuur ψ van een graaf Y bestaat er een reguliere be-
dekking p : X → Y waarvoor de gëınduceerde bogenstructuur aan de wet van Kirchoff
voldoet.

Bewijs. Neem Λ := ker(ψ), dan is dit een normaaldeler van de fundamentaalgroep van Y .
Merk op dat elk element f van de fundamentaalgroep van Y een natuurlijke actie heeft
op de universele bedekkingsruimte D van Y . Inderdaad, neem een element y in Y en d
een element van de vezel van y in D. Een cykel in Y met als beginpunt y is het beeld van
een uniek pad in D met beginpunt d. Het eindpunt van dit pad is enkel afhankelijk van
de homotopieklasse van de cykel zodat we door f(d) gelijk te stellen aan dit eindpunt een
goed gedefinieerde actie hebben. Het is duidelijk dat deze actie transitief is op de vezel
van elk punt y zodat de universele bedekkingsgroep regulier is.
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Elke deelgroep H van de fundamentaalgroep van Y induceert op gelijkaardige wijze een
bedekking p van de topologische ruimte door de banen van H in D als punten te nemen.
Indien H een normaaldeler is, bestaat er een quotiëntgroep Q wiens actie in D de banen
van H in de vezel van elke y ∈ Y als imprimitiviteitsblokken heeft. De de gëınduceerde
actie van Q op de bedekkingsruimte geassocieerd met H is dus transitief op de vezel van
elke y ∈ Y zodat deze bedekking regulier is.
Λ bepaalt dus een reguliere bedekking p : X → Y . De op X gëınduceerde bogenstructuur
is ψ ◦ p wat per definitie aan de wet van Kirchoff voldoet.

Van hier af aan moeten we ons wederom beperken tot d-reguliere bomen. We willen
een automorfisme van T beschrijven door zijn lokale structuur. Hiervoor hebben we het
volgende:

3.11 Definitie. De lokale permutatieafbeelding gëınduceerd door een automorfisme a ∈
AutT is een geldige toppenstructuur φha waar h een geldige kleuring is en

φha : v 7→ h ◦ a ◦ (h)−1.

Hier is h de beperking van h tot de omgeving van v.

Het is eenvoudig in te zien dat een automorfisme volledig beschreven is als we zijn lokale
permutatieafbeelding en het beeld van een top hebben. Voor we verder gaan geven we
nog enkele definities en stellingen zonder bewijs binnen de theorie van de lokaal compacte
groepen.

3.12 Stelling. Elke lokaal compacte groep G heeft een op scalaire vermenigvuldiging na
unieke links invariante maat µ die aan de volgende voorwaarden voldoet:
1) µ(gE) = µ(E) voor elke g ∈ G en meetbare deelverzameling E.
2) µ(E) > 0 voor elke nietledige open deelverzameling E.
3) µ(E) <∞ voor elke compacte deelverzameling E.
Deze maat wordt de (links invariante) Haar maat genoemd.

3.13 Definitie. Een deelgroep L van een lokaal compacte groep G wordt een rooster ge-
noemd als de quotiëntruimte eindig is ten opzichte van de door de Haar maat gëınduceerde
maat. Als de quotiëntruimte compact is wordt L uniform genoemd.

De volgende stelling geeft een equivalente definitie van uniforme roosters binnen de auto-
morfismengroepen van lokaal eindige bomen.

3.14 Stelling. Zij G een lokaal compacte groep die een deelgroep is van de automorfis-
mengroep van een lokaal eindige boom T . Dan is een deelgroep L van G een uniform
rooster als L\T een eindige graaf is.
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De studie van roosters is een zeer rijk gebied op zich maar werd buiten het bereik van
deze thesis gelaten. De beschrijving van lokaal affien werkende groepen die hier gegeven
wordt zal wel een belangrijke toepassing hierbinnen hebben, die we later zullen aangeven.
Binnen de pro-eindige groepen die we hier bespreken is het vaak zo dat een eigenschap
van een deelgroep H ook geldt voor andere deelgroepen die aan H op eindige index na
gelijk zijn. Een belangrijke groep die ons in staat moet stellen op een dergelijke manier
te werken is de volgende:

3.15 Definitie. Zij G een deelgroep van een groep H. Dan is de commensuratorgroep
CommH(G) de groep van alle elementen h ∈ H waarvoor hGh−1 ∩G eindige index heeft
in zowel G als hGh−1.

In onze situatie bekijken we de commensuratorgroep C := CommAutT (G). Voor we een
belangrijke stelling hebben we:

3.16 Definitie. Zij π : G→ K een surjectieve afbeelding8, dan zeggen we dat een functie
f : G → L factoriseert volgens π als er een afbeelding f̃ : K → L bestaat waarvoor
f = f̃ ◦ π.

Dat we in staat zijn elementen van C volledig te karakteriseren volgt uit de volgende
stelling:

3.17 Stelling. De volgende voorwaarden zijn equivalent
1) c ∈ C
2) φc is periodiek.
3) Er bestaat een uniform torsievrij rooster Λ < Γ zodat φc factoriseert volgens de bedek-

king T → Λ\T .
4) De differentiaal dφc is periodiek.

Bewijs. De eerste drie equivalenties werden bewezen in [6] wat meer kennis over roosters
vereist dan hier aan bod komt. Voor de equivalentie met het laatste punt merken we op
dat uit de definities reeds volgt dat dφc periodiek is als φc periodiek is.
Veronderstellen we dat dφc periodiek is, dan is er een rooster zoals in punt 3 waardoor dφc
factoriseert. Met behulp van stelling 3.10 hebben we dus dat er een deelgroep Λ′ van Λ
bestaat waarvoor dφc voldoet aan de wet van Kirchoff op Λ′\T . Door stelling 3.7 hebben
we dat ook φc een toppenstructuur is op Λ′\T zodat aan punt 3 voldaan is.

Met deze stelling kunnen we een nieuwe karakterisatie geven aan een commensuratorele-
ment. Nemen we Λ een rooster zoals in punt 3 dan krijgen we de gerichte graaf Λ\T met
een gëınduceerde geldige kleuring omdat Λ de oorspronkelijke kleuring bewaart. Op deze

8in veel gevallen een projectieafbeelding
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manier hebben we met elk commensuratorelement een eindige graaf met een geldige top-
penstructuur geassocieerd. We kunnen natuurlijk op eenzelfde manier te werk gaan voor
een deelgroep van Λ. Het is daarvoor nuttig om per definitie te werken in de universele
bedekkingsruimte. Om de werking van c te reconstrueren moeten we dan wel het punt in
de baan van t0 vastleggen dat door c op t0 wordt afgebeeld.
Deze schets geeft aan dat we nu een karakterisatie hebben van een willekeurig commen-
suratorelement. Deze wordt gegeven door de volgende stelling.

3.18 Stelling. De volgende structuren zijn equivalent:
1) c ∈ C.
2) Een geldige toppenstructuur op een eindige gerichte graaf, een basispunt t0 en zijn beeld

onder c in de universele bedekkingsruimte van de graaf.
3) Een geldige bogenstructuur op een eindige gerichte graaf, basispunt t0, zijn beeld c(t0)

en de permutatie φc(t0) van de omgeving van dat punt.

We zullen de commensuratorgroep gebruiken om meer informatie over U(G) te verkrijgen.
In dit licht stellen we ook de volgende definitie:

C(G) := C ∩ U(G).

Verder zullen we van hier af aan ons beperken tot affiene transformatiegroepen G = A.
We nemen F als het veld zodat

A = {x 7→ ax+ b | a ∈ F×; b ∈ F}.

Verder nemen we | F | als graad van de boom T . Een geldige kleuring h neemt dus op
natuurlijke wijze waarden aan in F. A heeft een canonische deelgroep M die isomorf is
met de multiplicatieve groep van F:

M := {x 7→ ax | a ∈ F×}

en een projectieafbeelding

χ : A→M : (x 7→ ax+ b) 7→ (x 7→ ax).

We hadden algemeen al een automorfisme ontbonden in het beeld van een zekere top en
een lokale permutatieafbeelding. We linken dit laatste hier expliciet aan A en F:

3.19 Definitie. Een affiene structuur is een geldige bogenstructuur ψ zodat Im(ψ) ⊂ A
en waarbij we de geassocieerde geldige kleuring waarden laten nemen in F.

Gebruik makend van de projectie van A op M en het isomorfisme tussen M en de multi-
plicatieve groep van F geeft dit ook aanleiding tot een bogenstructuur ψ waar Im(ψ) in
de multiplicatieve groep van F is. We hebben de volgende stelling:
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3.20 Stelling. Indien voor een a ∈ A geldt dat a(0) = h(e) voor een zekere boog e dan
geldt

ψ(e) = a ◦ (χ ◦ ψ(e)) ◦ a−1.

Merk op dat in het linkerlid informatie verloren lijkt te gaan door de projectieafbeelding
χ maar dat a ons in staat stelt die terug te recupereren. We hebben eerder al gezien dat
een geldige bogenstructuur samen met de actie van een automorfisme op de omgeving
van een zeker punt genoeg is om dat automorfisme te reconstrueren. Dit geeft genoeg
aanleiding om dieper in te gaan op hoe elementen van U(A) lokaal werken.

3.2 Een structuurstelling voor banen

In dit deel kiezen we een vast element c ∈ U(A)t0 in een puntstabilisator van U(A). Het
doel is om de banen van de actie van 〈c〉 op de bogen van T te bepalen. We blijven ver-
derwerken in de situatie van de vorige paragraaf, A zijnde een affiene transformatiegroep
met een actie op de boom T . Eerst hebben we wat topologische definities nodig. Met d
als notatie voor de standaardafstandsmaat hebben we:

3.21 Definities. De sferen rond t0 zijn gedefinieerd als

S(n) := {v | d(v, t0) = n}.

De ballen rond t0 zijn gedefinieerd als

B(n) := {v | d(v, t0) ≤ n}.

De randen rond t0 zijn gedefinieerd als

R(m,n) := {v | m ≤ d(v, t0) ≤ n}.

Het is duidelijk dat de afstand tot t0 niet kan veranderen onder de actie van 〈c〉 en we
de banen gaan vinden als verzamelingen van bogen binnen een zekere R(n, n+ 1). Het is
handig om de bogen binnen R(n, n+ 1) verder te noteren als ER(n, n+ 1).
Zij O een baan van 〈c〉 in ER(n − 1, n), beschouw de verzameling O′ ⊂ ER(n, n + 1)
van bogen die als beginpunt een eindpunt van een boog uit O hebben. Een baan in
ER(n, n + 1) die O′ niet triviaal snijdt noemen we een directe afstammeling van O en
de unie van alle directe afstammelingen van O de directe schaduw van O. We kunnen
natuurlijk ook hogere afstammelingen en schaduwen nemen.
We hebben nu de volgende stelling die aangeeft dat de het opsplitsen van een baan bepaald
wordt door de opsplitsing van een willekeurige boog van de baan:
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Figuur 5: Elke kleur geeft een verschillende baan weer. De directe afstammelingen van
de zwarte baan zijn weergegeven.

3.22 Stelling. Zij O := {Oj} de verzameling van een baan O0 ⊂ ER(n, n + 1) en zijn
directe afstammelingen. Zij vi ∈ S(n) het eindpunt van een boog fi ∈ O0 en stel Wi de
omgeving van vi. Noteer verder de verzameling van de banen van de actie van StabG(vi)
op Wi als Orbi, dan is er voor elke i een bijectieve afbeelding:

O→ Orbi : Oj 7→ Oj ∩Wi

waarbij de relatieve groottes van de banen behouden wordt.

Bewijs. Aangezien G transitief is op de baan O0 is de actie van StabG(vi) op Wi onafhan-
kelijk van de keuze van i. Nemen we twee bogen d1 en d2 in de omgeving W0 en in dezelfde
baan van G dan bestaat er een g ∈ G zodat d2 = h(d1) en dus ook van g ∈ StabG(v0).
Het is dus zo dat Oj ∩W0 ∈ Orbi en doordat de grootte van Oj ∩Wi onafhankelijk is van
i wordt ook de relatieve grootte bewaard.

We definiëren nu ζn als een afbeelding die met elke boog van ER(n − 1, n) de boog van
EB(n − 1) van dezelfde kleur op minimale afstand associeert. We kunnen deze functie
interpreteren als backtracken tot dezelfde kleur gevonden is. We beschouwen nu:

G(n) := {g ∈ StabAutT (t0)ζn ◦ g(f) = g ◦ ζn(f)},

waar f loopt over de bogen met eindpunt in R(n − 1, n). We kunnen de G(n) zien als
werkend op B(n). Dat dit een element volledig bepaalt volgt uit:

3.23 Stelling. Elk element g van G(n) heeft een unieke extensie in G(n+1) en lokale
affiniteit wordt bewaard onder het nemen van deze extensie.

Bewijs. Het is eenvoudig in te zien dat de werking van een extensie g̃ gegeven moet worden
door:

• f ∈ EB(n) −→ g̃(f) = g(f),

• f ∈ ER(n, n+ 1) −→ g̃(f) = (ζn+1)
−1 ◦ g ◦ ζn+1(f).
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Een lokale werking op het uitgebreidde domein is met deze definitie isomorf met een lokale
werking van g zodat lokale affiniteit bewaart wordt. Op deze manier kunnen we g verder
uitbreiden over heel T .

Het volgende geeft aan dat we de groep G(n) kunnen gebruiken om de banen van A
gedeeltelijk te beschrijven.

3.24 Stelling. De groep G(n)(A) van alle elementen g ∈ G(n) waarvoor de lokale permu-
tatieafbeelding9 in A zit:

{φg(v)v ∈ B(n)} < A,

werkt transitief op S(n) en heeft q − 1 banen in S(n− 1).

Bewijs. Daar A 2-transitief is, zijn de topstabilisatoren van U(A) transitief op de rand van
T door stelling 2.38 en dus zeker ook op elke S(n). Dit geldt dan ook voor G(n+1)(A) aan-
gezien we U(A) kunnen restringeren tot zijn lokale actie U(A)B(n) wiens elementen door
de eerder beschreven extensie als elementen van G(n+1)(A) beschouwd kunnen worden.
Door 3.22 moeten we enkel nog lokaal werken. Als g ∈ G(n+1)(A) een top v fixeert, fixeert
het ook het pad van t0 naar v en specifiek twee bogen adjacent met de top w ∈ S(n1)
adjacent met v. Het element g fixeert twee bogen aan w en als element van G(n+1) door
φg(v) = φg(w) ook twee bogen adjacent met v. Doordat A strikt 2-transitief is wordt de
omgeving van v gefixeerd. De verzameling van topstabilisatoren is dus triviaal waarmee
door 3.22 de baan S(n) in q − 1 banen splitst in S(n− 1).

We zijn nu in staat om precies de banen van bogen onder 〈c〉 te beschrijven:

3.25 Stelling. Zij c ∈ U(A)t0 en n > 2. Zij O = {fi} een baan van de actie van c op de
bogen van S(n− 1) naar S(n). Stel

ξ :=
∏
i

dφc(fi)

dan valt O in S(n) uiteen in (q − 1)/ord(ξ) banen van dezelfde grootte.

Bewijs. Nemen we een top vj in de sfeer S(n) die het eindpunt is van een boog fj en stel
Wj de omgeving van vj. Zonder verlies van algemeenheid kunnen we de zo kiezen dat
c(fj) = fj+1.
Door stelling 3.24 heeft G(n+1) één baan in ER(n− 1, n) en q− 1 banen in ER(n, n+ 1).
Noteren we de verzameling van deze q banen met O dan heeft een willekeurige element
van O door stelling 3.22 een doorsnede met W0 die uit slechts 1 boog bestaat zodat we

9zie definitie 3.11
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de banen kunnen kleuren met de afbeelding O 7→ h(O ∩W0). We kunnen nu elke boog in
ER(n− 1, n+ 1) afbeelden op de kleur van de baan waartoe hij behoort:

h : ER(n− 1, n+ 1)→ F :

e 7→ h(G(n+1)(A)(e) ∩W0).

Met deze twee kleuringen hebben we de geassociëerde permutatieafbeeldingen φhc en φhc
op S(n). Nemen we d ∈ G(n+1)(A) en stel d(v0) = vj dan geldt:

hWj
= hW0 ◦ d−1Wj

(2)

= φhd−1(vj). (3)

We kunnen nu stelling 3.22 toepassen om het gestelde te bekomen als we hebben dat
cN op W0 een singleton en (q − 1)/ord(ξ) verzamelingen van gelijke grootte als banen

heeft. Aangezien we lokaal werken kunnen we φhcN (v0) gebruiken in plaats van cN en dit
decomposeren in:

φhcN (v0) = φhc (vN1) ◦ φhc (vN−2) ◦ . . . ◦ φhc (v0) (4)

Met behulp van formule (3) kunnen we nu elke factor in formule (4) ontbinden als:

φhc (vj) = h ◦ c ◦ (hWj
)−1

= (φhdj(v0))
−1[dφfj ] ◦ φhdj(v0)

= Mξfj

Substitueren we dit voor alle factoren dan krijgen we φhcN (v0) = Mξ. We hebben dus
dat cN lokaal werkt als multiplicatie met een element ξ van F. De q − 1 elementen van
de omgeving van v0 zullen dus uiteenvallen in banen van grootte ord(ξ) zodat aan de
gezochte voorwaarde voldaan is.
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3.3 Pro-Sylow deelgroepen

Gebruik makend van de vorige stelling 3.25 richten we ons nu op de pro-Sylow deelgroepen
van U(A)t0 . Waarom dit nuttig is volgt uit de volgende stelling:

3.26 Stelling. Elke groep U(A)t0 is pro-oplosbaar en ontbindbaar in het product van zijn
pro-Sylow deelgroepen.

Bewijs. Om dit in te zien gaan we in verschillende stappen te werk. U(A)t0 is eenvoudig te
zien als de inverse limieten van zijn restrictie op de ballen B(i) rond t0. Om aan te tonen
dat U(A)t0 pro-oplosbaar is volstaat het dus om te bewijzen dat elke restrictie oplosbaar
is. Voor de directe omgeving van t0 is dit duidelijk aangezien de werking hier volgens A
is en dus zelfs abels.
De restrictie tot B(n) is te zien als het kransproduct van de restrictie tot B(n−1) met de
lokale acties rond elke top van S(n− 1). Aangezien oplosbaarheid behouden wordt onder
het nemen van een kransproduct is aan de inductie voldaan zodat U(A)t0 pro-oplosbaar
is.
Voor het tweede deel volstaat het te bewijzen dat elke oplosbare groep het product is van
zijn Sylow-deelgroepen. We verwijzen daarvoor naar [11] p.56 waarin het bestaan van
een Sylow-basis voor een eindige oplosbare groep G wordt aangetoond. Een Sylow-basis
is een verzameling van Sylow-deelgroepen, één voor elke priemdeler van de orde van G,
zodat ze paarsgewijs commuteren. De pro-eindige limiet van deze basissen is de gezochte
ontbinding.

Om vat te krijgen op de pro-Sylow deelgroepen willen we de afhankelijkheid van het
lokaal gedrag van U(A)t0 afzonderen. Zij daarom T0 de omgeving van t0 en stel K :=
StabU(A)(T0). Nemen we verder F het veld waarover A als een affiene transformatiegroep
werkt dan hebben we de volgende stelling die aangeeft hoe lokale l-deelgroepen aanleiding
geven tot globale pro-l-deelgroepen:

3.27 Stelling. Definiëren we voor elke L < F×:

L̂ := {a ∈ K∀e ∈ ET : dφa(e) ∈ L}.

Dan geldt:
1) L̂ is een gesloten deelgroep van U(A)t0.
2) Als L een l-deelgroep van F× is voor l priem, dan is L̂ een pro-l-deelgroep van K.
3) Als L een Sylow l-deelgroep van F× is voor l priem, dan is L̂ een Sylow pro-l-deelgroep

van K.

Bewijs. Om het eerste punt te bewijzen geven we de volgende vergelijking mee

dφab(e) = dφa(be)dφb(e)
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die gemakkelijk volgt uit de definities van d en φ. Hiermee is het duidelijk dat L̂ een
groep is. De conditie dφa(e) ∈ L is gesloten zodat zijn complement dφa(e) /∈ L open is
en ook de unie van dit laatste over alle bogen e. De verzameling {a ∈ U(A)a /∈ L̂} is dus
open en zijn complement L̂ gesloten.
Net als elke deelgroep van een puntstabilisator van een lokaal eindige boom is L̂ een pro-
eindige groep door hem te zien als de inverse limiet van zijn restrictie tot de bollen B(i).
Het tweede punt zal dus volgen als L̂B(i) een l-groep is. Dit is zo als elk element een orde
heeft die een macht van l is of equivalent als elke baan van elk element een kardinaliteit
heeft die een macht van l is. Neem dus een willekeurig element a ∈ L̂ en een willekeurige
baan van a in een sfeer S(i). Met inductie op i controleren we dat de kardinaliteit hiervan
een macht van l is. De inductiehypothese geldt aangezien L̂ in T0 de triviale actie heeft.
Stel dat een baan O in ER(i − 1, i) kardinaliteit lr heeft, door stelling 3.25 heeft een
baan op S(i) die hiervan afstamt kardinaliteit lrz waar z de orde is van

∏
f∈O dφa(f).

Door de definitie van L̂ zit elke factor in L en dus ook het product zodat z wederom een
priemmacht is.
Het is zo dat F× het direct product is van zijn Sylow l-deelgroepen:

F× := L1 × . . .× Lm

en voor elke k ∈ K en boog e kunnen we dφk(e) dus ontbinden over deze Sylow l-
deelgroepen:

dφk(e) := lk,e,1 · . . . · lk,e,m.

Uit stelling 3.20 volgt dat een element van L̂ vastligt als we de differentiaal van zijn lokale
actie vastleggen. We kunnen dus ki definiëren aan de hand van dφki(ki−1 · . . . · k1(e)) :=
lk,e,i zodat door 3.3 geldt dat k = k1 · . . . · km. We hebben een willekeurig element van K

ontbonden over de deelgroepen L̂i zodat deze Sylow deelgroepen zijn en K hun product
is.

Het is duidelijk uit de definitie dat U(A)t0 = KA zodat we de vorige stelling kunnen
gebruiken om een criterium op te stellen voor Sylow pro-l-deelgroepen:

3.28 Gevolg.
1) Zij e0 ∈ ET , de groep U(A)e0 heeft een Sylow pro-l-deelgroep als en slechts als l een

deler is van |F×|.
2) De groep U(A)t0 heeft een Sylow pro-l-deelgroep als en slechts als l een deler is van

q(q − 1) die oneindig is als en slechts als l een deler is van |F×| = (q − 1).

Bewijs. Uit het bewijs van stelling 3.27 volgt dat voor elke niet-triviale Sylow pro-l-
deelgroep van K geldt dat l een deler is van q − 1. Aangezien een Sylow pro-l-deelgroep
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S van U(A)t0 = KA opsplitst in een Sylow pro-l-deelgroep SK van K en een Sylow l-
deelgroep SA van A. Dit geeft respectievelijk delingsvoorwaarden l | (q− 1) en l | q(q− 1)
zodat we een echte Sylow pro-l-deelgroep hebben voor l | q(q − 1) die oneindig is als SK
niet triviaal is en dus l | (q − 1).
Voor U(A)e0 nemen we t0 een van de toppen van e0 waarmee we dan hebben dat U(A)e0 =
KB met B de stabilisator van een punt in A. Hierdoor is |B| = q−1 zodat we de gevraagde
delingsvoorwaarde bekomen.

3.4 Gekruiste groepen en roosters over het product van bomen

Voor affiene structuren is het handig om te spreken over een variant op de wet van Kirchoff:

3.29 Definitie. Een affiene structuur voldoet aan de gekruiste wet van Kirchoff als voor
elke top t geldt dat

∏
ψe = 1 waar e loopt over de bogen vertrekkend vanuit t. Verder

definiëren we de gekruiste groep J als

J := {c ∈ U(A)|c voldoet aan de gekruiste wet van Kirchoff}.

In de context van de gekruiste wet van Kichoff geeft stelling 3.25 ook direct enkele gevol-
gen. Met behoud van de notatie uit stelling 3.25 hebben we immers:

3.30 Stelling. Stel O ⊂ ER(n − 1, n) een baan van c ∈ Jt0 met M afstammelingen in
ER(m− 1,m). Dan geldt

ξ(O) =
M−1∏
k=0

ξ(O(k))

Hieruit bekomen we:

3.31 Stelling. Stel dat O een baan is van c ∈ Comm(A)t0 waarvoor ξ(O) een voortbrenger
is van F×, dan splitst deze baan niet in hogere sferen.

Bewijs. Door stelling 3.25 betekent het gestelde dat elke baan een unieke directe afstam-
meling heeft die dezelfde waarde voor ξ heeft.

3.32 Stelling. De deelgroep van de gekruiste groep J die puntsgewijs de omgeving van t0
fixeert is torsievrij.

Bewijs. Het volstaat dat we een element c 6= id uit deze deelgroep nemen en bewijzen dat
hij banen van willekeurige grootte heeft. Omdat c niet triviaal is kunnen we een boog e
kiezen zodat ξe 6= 1, kiezen we e op minimale afstand van t0 dan wordt e gefixeerd door
c. Door ξ(e) 6= 1 zijn de directe afstammelingen van de baan enkel bestaande uit e van
grootte minstens 2. Door de gekruiste wet van Kirchoff bestaat er een O van die directe
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afstammelingen waarvoor ξ(O) 6= 1 zodat we dit proces verder kunnen zetten. In elke
stap krijgen we banen van strikt grotere kardinaliteit zodat c arbitrair grote banen heeft
en geen torsieelement kan zijn.

Een verdere toepassing van de baanstelling 3.25 en de uiteenzetting van dit hoofdstuk
is de constructie van uniforme roosters op het product van twee lokaal eindige bomen
waarbij de lokale actie van een dergelijk rooster primitief is. Dergelijke roosters worden
bestudeerd omdat ze veel eigenschappen gemeen hebben met roosters in liegroepen. Het
valt echter buiten het kader van deze thesis om hier op in te gaan.
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4 Verder onderzoek

De resultaten van Burger en Mozes voor specifieke 2-transitieve lokale acties en van Bena-
kli en Yair voor lokaal affiene acties geven hoop voor gelijkaardige resultaten met andere
lokale condities. Het is dan ook de moeite waard om als laatste hoofdstuk proberen te
achterhalen waar we kunnen verwachten dat verder onderzoek vruchten zal afwerpen.

4.1 Vertakkingsgroepen en universele groepen

Zoals eerder besproken vallen de puntstabilisatoren van universele groepen binnen het
kader waarin we van vertakkingsgroepen kunnen spreken indien we eisen dat de graad
van de boom Td constant is. We verwachten echter niet dat deze aanpak tot interessante
resultaten zal leiden aangezien de theorie van de vertakkingsgroepen eerder van een con-
structieve aard is en zich niet leent tot beschrijvende resultaten.
De lokale eisen die we opleggen kunnen direct gebruikt worden om resultaten voor de
puntstabilisator te bekomen en een eventuele omweg via vertakkingsgroepen lijkt weinig
nuttig.

Een mogelijkheid zou wel zijn om een tegenvoorbeeld voor een voorgestelde classifica-
tie te vinden door de puntstabilisatoren als vertakkingsgroepen te construeren en in te
bouwen in een gepaste universele groep. De haalbaarheid hiervan lijkt echter te klein om
dit als een nuttig punt voor verder onderzoek te bestempelen.
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4.2 2-transitieve groepen

Zoals aangegeven in het tweede hoofdstuk is de belangrijkste voorwaarde op de lokale actie
L die van 2-transitiviteit. De aanvullende voorwaarden waaronder we sterke resultaten
bekwamen waren:

1) L is abels,
2) L heeft een niet-abelse puntstabilisator,
3) L heeft een quasi enkelvoudige puntstabilisator,
4) L heeft een deelgroep van index 2 die transitief, enkelvoudig en niet-abels is.

Één mogelijkheid voor verder onderzoek is het stellen van andere, bijkomende eisen aan
2-transitiviteit. Een voorbeeld zou zijn om abels te verzwakken naar nilpotent of abels.
Dit zou een intensieve herwerking van de argumenten in het artikel [2] vereisen en moge-
lijk een grote complexiteitssprong met zich meebrengen maar het lijkt niet onredelijk dat
dit doenbaar zou zijn.

Een andere mogelijkheid bestaat er in te werk te gaan zoals in het artikel [3]. Hier werd
een algemenere aanpak gebruikt en verschillende resultaten over 2-transitieve lokale acties
en gerelateerde groepen afgeleid. Uiteindelijk kon men hiermee de afbeelding beschreven
in formule 1 gebruiken om een gevallenonderzoek te doen waaruit de verschillende classi-
ficatieresultaten volgde.
Hierop verderbouwend zou men hun studie van lokale acties kunnen uitbreiden in de hoop
om gelijkaardige gevallenonderzoeken te vinden. Het is hier moeilijker om te zeggen welke
aanvullende voorwaarden hier geschikt voor zijn.

De eis dat de lokale actie 2-transitief is lijkt moeilijker om te verzwakken omdat we
hierdoor hebben dat puntstabilisatoren nog steeds transitief zijn, iets wat essentieel was
om verdere resultaten te bekomen.
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