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Voorwoord

Het is nu vijf jaar geleden dat ik aan de Universiteit Gent aanklopte om mij in te schrijven voor

de opleiding Wiskunde. Doorheen het middelbaar was wiskunde het enige dat mij steeds wist

te boeien. De lessen geschiedenis, aardrijkskunde, Engels, chemie waren slechts obstakels die

overwonnen moesten worden op het pad naar de universiteit. Ik was blij, tevreden dat ik mij

vanaf nu in mijn schoolgaand leven enkel nog om wiskunde zou moeten bekommeren.

Mijn interesse voor de wiskunde werd voor het eerst echt opgewekt in het vierde mid-

delbaar, toen ik in aanraking kwam met de Vlaamse Wiskunde Olympiade. Ik was meteen

verkocht en wist dat mijn toekomst hier lag. Ik verwachtte van de opleiding Wiskunde dat ze

mij de ‘echte’ wiskunde zou leren kennen, die ik bij de Olympiade ontmoet had. Ik wou weten

wat een ‘academische wiskundige’ nu eigenlijk is. En wie weet, kon ik er zelf wel één worden.

Vier jaar later, aan het einde van het eerste masterjaar, was het grootste deel van het avontuur

voorbij en blikte ik terug op het afgelegde traject. Ik had veel wiskunde gezien, dat is zeker.

Maar wist ik ondertussen wat ‘wiskundig onderzoek’ is? Het beklagenswaardige maar juiste

antwoord is neen. Natuurlijk was het wel duidelijk waarmee wiskundigen, of toch deze aan

de Universiteit Gent, zich bezighouden, waar ze over nadenken. Het technische kenden we

allemaal. Maar wat ontbrak, was het emotieve. Hoe voelt het om een wiskundig onderzoeker

te zijn? Hoe voelt het om wekenlang je hoofd te breken over eenzelfde probleem, om na lang

zwoegen eindelijk tot een doorbraak te komen. Hoe voelt het om op een schijnbaar onbreekbare

muur te stuiten die langzamerhand, steen na steen, afgebroken dient te worden? Hoe ga je daar

dag in dag uit mee om? En vooral, kan ik daarmee om? Ben ik daarvoor geschikt? Dergelijke

vragen bleven onbeantwoord.

Net op dat moment stond ik voor één van de belangrijkste keuzes in mijn leven. Wat te

doen na mijn studies? Probeer ik te doctoreren? Presenteer ik mijzelf op de arbeidsmarkt? Of

gooi ik het over een compleet andere boeg en ga ik filosofie studeren? Toen wist ik nog niet

dat ik voor de filosofie zou kiezen, maar één ding wist ik wel. Als ik een doctoraatsaanvraag

zou indienen, wou ik eerst iets ervaren, hoe beperkt ook, van het wiskundig onderzoek. Ik wou

het van op de eerste rij meemaken. En dé manier om dat te doen, was mijn thesis. Ik wou een

thesis maken met een stevige onderzoekscomponent, een onopgelost probleem aanpakken.

Zo’n thesis is het dan ook geworden. Het probleem zelf is in deze van ondergeschikt belang

en wordt meer dan voldoende besproken in de rest van deze bladzijden. Waar het om gaat is dat

ik eindelijk kennis heb gemaakt met het wiskundig onderzoek. Nadat ik mij de theorie eigen

maakte, heb ik mij een drietal maanden lang gebogen over eenzelfde probleem. Handen hebben

in het haar gezeten, hersenen zijn gepijnigd, frustratie rond een bepaald vraagstuk werd gevolgd

door euforie om even later opnieuw te veranderen in frustratie rond een ander vraagstuk. De

vrucht van dit alles is het bundeltje papier waarop u nu uw blik laat vallen. Ik presenteer het met
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een bescheiden trots. Hoewel de tekst, zoals alle wiskundige schrijfsels, eerder droog aandoet,

hoop ik dat u, als lezer, indachtig houdt dat ze meer bevat dan enkel de symbolische strings die

ze tentoonstelt. Het is tegelijk de culminatie en het einde van een vijf jaar durend avontuur dat

zich voor de rest van mijn leven in lijf en geest genesteld heeft.

Tenslotte een dankwoord. Eerst en vooral wens ik mijn promotor, professor Tom De Medts,

een spreekwoordelijke bloemenkrans aan te bieden voor zijn onmisbare hulp. Ook mijn co-

promotor Simon Huggenberger wens ik op gelijkaardige wijze te loven. Ik wil hem bedanken

voor het beschikbaar stellen van zijn kennis, een daad van onvervalst intellectueel altruïsme.

Zonder zijn voorbereidend werk kon deze thesis niet bestaan en ook tijdens het schrijven was

zijn input van onschatbare waarde. De derde en laatste persoon die rechtstreekse inhoudelijke

inbreng geleverd heeft, is professor Bernhard Mühlherr. Zijn korte toelichting scheen licht over

zaken die voorheen in duisternis gehuld waren.

Ik bedank ook graag Hendrik Van Maldegem voor het geleende boek.

Tenslotte, maar niet in het minst, wens ik ook de mensen te bedanken die mij op persoonlijk

vlak vormen en kneden. In de eerste plaats natuurlijk mijn ouders en Marieke. Daarnaast mijn

vrienden en de rest van mijn familie.
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Inleiding

Deze thesis behandelt het verband tussen Jordan paren en twin SPO ruimtes. Jordan paren zijn

algebraïsche structuren bestaande uit twee modulen (over eenzelfde ring) die verbonden zijn

door morfismen. Ze werden geïntroduceerd door Ottmar Loos en vormen een min of meer

directe veralgemening van de Jordan algebra’s. Loos zelf wist al dat de Jordan paren ook

aanleiding geven tot bepaalde meetkundige structuren. Hij probeerde dit onder andere aan te

pakken met algebraïsche meetkunde, zoals bijvoorbeeld in zijn [Lo94].

Bernhard Mühlherr zag dat er een verband was tussen Jordan paren en bepaalde Coxeter

diagrammen. Het uitwerken van dit verband maakte hij tot de opgave van de doctoraatsthesis

van Simon Huggenberger ([Hu09]). Het resultaat was één bepaalde punt-rechte meetkunde,

de twin SPO ruimtes, die precies die meetkundes omvat die geassocieerd kunnen worden met

Jordan paren. Er zou dus een bijectief verband moeten zijn tussen Jordan paren en twin SPO

ruimtes. Hoe dit verband eruitziet, wist toen echter nog niemand.

Daar dagen wij stilaan op. Na de publicatie van zijn doctoraat werkte Simon Huggenberger

nog wat verder rond deze problematiek. Hij zocht een manier om vanuit een Jordan paar een

twin SPO ruimte te construeren. Langzamerhand kreeg hij een beeld hoe dit waarschijnlijk

moet gebeuren, maar bewijzen had hij nog niet. Het is deze collectie van vermoedens die ons

vertrekpunt vormt. Wat hier gebeurt, is het verder uitwerken van de hypothesen van Simon

Huggenberger, die hij neergeschreven heeft in een ongepubliceerde tekst ([Hu11]). Deze is

geen paper of iets dergelijks, maar een bundeling voor persoonlijk gebruik van zijn belangrijk-

ste ideeën, meestal zonder bewijs. Simon is niet alleen zo vriendelijk geweest om deze tekst

beschikbaar te stellen, bovendien heeft hij de toestemming gegeven om ze in deze thesis op te

nemen. Ze staat ongewijzigd te lezen in Appendix B. Geen dankwoord is hier lovend genoeg.

Vooraleer we ons hierover buigen, moet natuurlijk eerst een theoretische basis verkregen

worden. Het eerste hoofdstuk behandelt de Jordan paren en de classificatie ervan. Het tweede

hoofdstuk doet hetzelfde met de twin SPO ruimtes. Door beide structuren in verband te brengen

met diagrammen, en hun classificaties te vergelijken, kan men zien dat er een connectie moet

zijn.

In het derde hoofdstuk staat het eigenlijke onderzoek. Er wordt gepoogd om de constructie

van een twin SPO ruimte uit een Jordan paar, zoals deze door Simon Huggenberger beschreven
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is, verder uit te werken en te concretiseren. Hierbij is er ook aandacht voor enkele voorbeelden.

In het vierde hoofdstuk wordt vervolgens een korte blik geworpen op het omgekeerde probleem

om daarna te besluiten met een blik op het geleverde en het nog te leveren werk in het vijfde

hoofdstuk.

De structuur van deze thesis weerspiegelt vrij getrouw de chronologie van het werk dat

ikzelf verricht heb. Ik ben eveneens begonnen met een kennismaking met de Jordan paren,

gevolgd door de twin SPO ruimtes. Het is pas toen ik mij beide structuren tot op zekere hoogte

eigen had gemaakt dat ik over het eigenlijke probleem kon nadenken. De grootte van hoofd-

stukken drie en vier is daarbij niet toevallig. De hoeveelheid tijd die ik aan de bijhorende

vraagstukken gespendeerd heb wordt erin weerspiegeld.

Het is dan ook in dat derde hoofdstuk dat de meeste van mijn eigen bijdragen kunnen

gelezen worden. Als leidraad doorheen dit werk mag men veronderstellen dat alle bewijzen

die uitgeschreven staan, origineel zijn, in de zin dat ze niet overgenomen zijn uit de literatuur.

Ik heb dus geen bewijzen uit de literatuur herschreven (ik voorzie natuurlijk wel steeds een

referentie naar een bewijs), wel zitten soms ideeën in bewijzen verwerkt die niet van mijzelf

afkomstig zijn. Waar dit zo is, wordt dit vermeld. Qua theorie was alles reeds gekend. U mag

er dus vanuit gaan dat de gebruikte begrippen en concepten reeds vooraf bestonden. Hoogstens

heb ik in het derde hoofdstuk enkele zaken uit hun context gelicht om ze apart te bestuderen,

zoals bijvoorbeeld de affiene partiële rechten. Een duidelijk beeld kan verkregen worden door

het naast de tekst van Simon Huggenberger te leggen.

Ik besef dat mijn bijdrage in deze problematiek bescheiden is. Het is dan ook moeilijk om

als ‘nieuweling’ in een domein onmiddellijk baanbrekend werk te verrichten. Desalniettemin

denk ik dat ik de lijnen van het kader dat Simon Huggenberger schetst merkelijk verscherpt heb

en daarmee een mooi vetrekpunt aanreik aan wie zich verder over dit probleem wil buigen.

Alles is geschreven met een zekere minimalistische mentaliteit. Er wordt niet meer aan-

gereikt dan nodig is voor de coherentie van de tekst. Vandaar ook dat ik geen bewijzen heb

overgenomen uit de literatuur. Wie zich na het lezen van dit werk in deze materie wil verdie-

pen, kan dus best beginnen met het raadplegen van de bronnen die ik gebruikt heb.

Tenslotte nog een woordje over de keuze van het onderwerp. Zoals reeds aangehaald in het

voorwoord wou ik een onderwerp met een niet te miskennen onderzoekscomponent. Bovendien

wou ik graag iets dat zich situeert op de raaklijn tussen meetkunde en algebra. Het is volledig

de verdienste van mijn promotor Tom De Medts dat hij een onderwerp kon aandragen dat aan

beide kenmerken voldoet. Zelf wist ik niets af van Jordan paren noch van twin SPO ruimtes.

Mijn keuze werd bepaald door metafactoren, ik heb geen voorstellen gedaan rond de concrete

inhoud. Natuurlijk heb ik dan weer wel, binnen het onderwerp, zelf grotendeels de vorm en

inhoud van mijn thesis bepaald.
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Hoofdstuk 1

Jordan Paren

In dit eerste hoofdstuk nemen we de Jordan paren onder de loep. Eerst en vooral geven we

een summiere uiteenzetting van de definities en begrippen die we nodig hebben. Vervolgens

bespreken we de classificatie van de Jordan paren zoals deze is uitgevoerd door Ottmar Loos in

zijn boek “Jordan Pairs” ([Lo75]). Min of meer alles wat we tot daar aanreiken, is overgeno-

men uit zijn werk, behalve enkele kleine stellinkjes die we specifiek voor ons doeleinde nodig

hebben. Deze zijn te herkennen aan het feit dat we ze hier zelf bewijzen omdat we ze niet in de

literatuur aangetroffen hebben.

Daarna bespreken we twee belangrijke voorbeelden met het oog op het derde hoofdstuk,

waar deze opnieuw zullen opduiken als maatstaven voor de gevonden resultaten. In zekere zin

zijn het de eenvoudigste niet-triviale Jordan paren. We eindigen het eerste hoofdstuk met het

leggen van de connectie tussen Jordan paren en Coxeter diagrammen, cruciaal voor het vervolg.

Daarbij vertrekken we van inzichten die mondeling door de bijzonder sympathieke Bernhard

Mühlherr werden overgedragen.

1.1 Definitie

We beginnen bij het begin en geven de definitie van een Jordan paar. Neem daartoe een ring k

ter hande.

Definitie. Een afbeelding q : V →W tussen k-modulen heet een kwadratische afbeelding als

q(αx) = α2q(x) voor elke α ∈ k en als (x,y) 7→ q(x,y) = q(x+ y)−q(x)−q(y) een bilineaire

afbeelding is in x en y.

Definitie. Zij gegeven een paar (V+,V−) van k-modulen samen met een paar (Q+,Q−) van

kwadratische afbeeldingen Qσ : Vσ →Hom(V−σ ,V σ ). We definiëren een trilineaire afbeelding

{ }σ : V σ×V−σ×V σ →V σ : (x,y,z)→{xyz}σ en een bilineaire afbeelding Dσ : V σ×V−σ →
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End(V σ ) door

{xyz}= Dσ (x,y)z = Qσ (x,z)y.

Dan is V = (V+,V−) een Jordan paar als volgende identiteiten gelden in elke scalaire uitbrei-

ding van V :

(JP1) Dσ (x,y)Qσ (x) = Qσ (x)D−σ (y,x).

(JP2) Dσ (Qσ (x)y,y) = Dσ (x,Q−σ (y)x).

(JP3) Qσ (Qσ (x)y) = Qσ (x)Q−σ (y)Qσ (x).

In het vervolg zullen we de onderindexen σ vaak weglaten. Waar we dit doen, laten deze

zich ondubbelzinnig aanvullen.

De drie identiteiten uit de definitie zijn slechts het topje van de ijsberg. Wie de Jordan paren

wil temmen, zal onvermijdelijk, impliciet of expliciet, op vele andere identiteiten duiken. Ook

in dit werk zullen we er verscheidene gebruiken. We nemen de lijst over van 35 identiteiten,

(JP1) tot (JP35) genaamd, die Ottmar Loos opstelt in [Lo75]. Ze stelt zichzelf gewillig ten toon

in Appendix A.

We bespreken nu enkele basisbegrippen die onontbeerlijk zijn voor de verdere hantering

van de Jordan paren.

Definitie. Zij V = (V+,V−) een Jordan paar. Dan definiëren we het opposiet Jordan paar als

V op = (V−,V+) met kwadratische afbeeldingen Q−,Q+.

Definitie. Een element x ∈ V σ heet triviaal als Qσ (x) = 0, de nulafbeelding. We noemen V

niet-ontaard indien V geen triviale elementen bezit.

Definitie. Een element x ∈V σ heet regulier als er een y ∈V−σ bestaat zodat Qσ (x)y = x. We

noemen een Jordan paar regulier als elk element regulier is.

Definitie. Een element x ∈V σ heet inverteerbaar als Qσ (x) inverteerbaar is. We stellen dan

x−1 = Qσ (x)
−1(x) ∈V−σ .

Een Jordan paar waarin elk niet-nul element inverteerbaar is, heet een Jordan delingspaar.

Definitie. Een paar U = (U+,U−) van deelmodulen van V+ en V− respectievelijk heet een

deelpaar van V als Qσ (Uσ )U−σ ⊆Uσ . Is Qσ (Uσ )V−σ +Qσ (V σ )U−σ + {V σ ,V−σ ,Uσ} ⊆
Uσ dan heet U een ideaal van V . Een Jordan paar dat geen niet-triviale idealen bevat noemen

we enkelvoudig.
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Definitie. Een deelmoduul m⊆V σ heet een inwendig ideaal van V als Qσ (m)V−σ ⊆m voor

elke m ∈ m. Voor elke x ∈ V σ is Qσ (x)V−σ wegens (JP3) een inwendig ideaal, dat we een

inwendig hoofdideaal noemen, genoteerd [x] .

Merk op dat de componenten van elk ideaal inwendige idealen zijn en dat elk inwendig

ideaal m ⊆ V σ kan uitgebreid worden tot een deelpaar (m,V−σ ) van V of V op. Men kan deze

processen niet omkeren.

Lemma 1.1.1. Is y ∈ [x], dan is [y]⊆ [x].

Bewijs. Stel x ∈V σ . Omdat y ∈ [x] bestaat er een v ∈V−σ zodat y = Q(x)v. Er geldt dan voor

elke w ∈V−σ dat

Q(y)w = Q(Q(x)v)w
(JP3)
= Q(x)Q(v)Q(x)w ∈ [x].

Definitie. Een homomorfisme tussen twee Jordan paren V = (V+,V−) en W = (W+,W−) is

een koppel h = (h+,h−) van k-lineaire afbeeldingen hσ : V σ →W σ zodat voor alle x ∈V σ en

y ∈V−σ geldt dat

hσ (Qσ (x)y) = Qσ (hσ (x))h−σ (y).

1.2 Quasi-inverteerbaarheid

Een centraal begrip in de theorie van de Jordan paren is quasi-inverteerbaarheid. In zekere

zin duidt het gezonde, werkbare elementen aan. Een element dat niet quasi-inverteerbaar is,

laat zich veel moeilijker sturen zoals later nog zal blijken. Over het algemeen zijn de meeste

elementen van een Jordan paar quasi-inverteerbaar. Om quasi-inverteerbaarheid te definiëren,

hebben we de fameuze Bergmann transformaties nodig.

Definitie. De Bergmann transformaties Bσ : V σ ×V−σ → End(V σ ) zijn gedefinieerd als

B(x,y) = Id−D(x,y)+Q(x)Q(y),

met Id het identiteitsautomorfisme van V σ .

Definitie. Zij V een Jordan paar en (x,y) ∈ V . Het element (x,y) heet quasi-inverteerbaar
indien B(x,y) inverteerbaar is. In dat geval noemen we xy = B(x,y)−1(x−Q(x)y) het quasi-
inverse van (x,y).

Aangezien B(x,0) = B(0,y) = Id voor alle x∈V+,y∈V− zien we dat (x,0) en (0,y) steeds

quasi-inverteerbaar zijn en dat x0 = x en 0y = 0.

Stelling 1.2.1. Voor (x,y) ∈V zijn volgende voorwaarden equivalent:
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• B(x,y) is inverteerbaar.

• B(x,y) is surjectief.

• Er bestaat een z ∈V+ zodat B(x,y)z = x−Q(x)y en B(x,y)Q(z)y = Q(x)y.

• 2x−Q(x)y zit in het beeld van B(x,y).

Bewijs. Zie Propositie 3.2 uit [Lo75].

Naast bovenstaande stelling zijn er nog verschillende eigenschappen van het quasi-inverse

waar we dankbaar gebruik van zullen maken. We geven ze hieronder. Ze handelen onder andere

rond de interactie tussen quasi-inverteerbare elementen en de basisoperaties in een Jordan paar,

met name Q, B, en +.

Stelling 1.2.2. Het element (x,y) ∈V is quasi-inverteerbaar als en slechts als (y,x) ∈V op dat

is. In dat geval is

xy = x+Q(x)yx.

Bewijs. Zie Propositie 3.3 uit [Lo75].

Stelling 1.2.3. Het element (−x,y) ∈V is quasi-inverteerbaar als en slechts als (x,−y) dat is.

Bewijs. Voor willekeurige z ∈V+ is

B(−x,y)z = z−D(−x,y)z+Q(−x)Q(y)z

= z−Q(−x,z)y+Q(−x)Q(y)z

= z−Q(x,z)(−y)+Q(x)Q(−y)z

= B(x,−y)z.

Stelling 1.2.4. Zij x,z,u ∈ V+ en y,v ∈ V−. Dan is (x,Q(y)z) ∈ V quasi-inverteerbaar als en

slechts als (Q(y)x,z) ∈ V op dat is. Analoog is (x,B(v,u)y) quasi-inverteerbaar als en slechts

als (B(u,v)x,y) dat is. In de respectieve gevallen gelden volgende identiteiten:

Q(y)(xQ(y)z) = (Q(y)x)z,

B(u,v)(xB(v,u)y) = (B(u,v)x)y.

Bewijs. Zie Propositie 3.5 uit [Lo75].

Stelling 1.2.5. Zij (x,y) ∈ V quasi-inverteerbaar, u ∈ V− en v ∈ V+. Dan is (x,y+ u) quasi-

inverteerbaar als en slechts als (xy,u) dat is. Analoog is (x+ v,y) quasi-inverteerbaar als en

slechts als (v,yx) dat is. In de respectieve gevallen gelden volgende identiteiten:

x(y+u) = (xy)u,

(x+ v)y = xy +B(x,y)−1v(y
x).
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Bewijs. Zie Stelling 3.7 uit [Lo75].

Er is nog een alternatief criterium voor quasi-inverteerbaarheid dat bijzonder handig zal

blijken.

Stelling 1.2.6. Het element (x,y) ∈V is quasi inverteerbaar als en slechts als

[x] = [x−Q(x)y].

Bewijs. Zie Lemma 10.16 uit [Lo75].

1.3 Rang en corang

In deze paragraaf bespreken we de begrippen rang en corang van elementen van een Jordan

paar. De rang van een element x geeft in feite aan hoe ‘groot’ het beeld van Q(x) is. Zoals zal

blijken uit Stelling 1.7.6, is de schijnbare analogie met de rang van een matrix niet toevallig.

De corang van een element geeft aan ‘in welke mate’ een element quasi-inverteerbaar is. Hoe

groter de corang, hoe ‘minder’ quasi-inverteerbaar een element is.

Definitie. Zij x ∈V σ . De rang van x, genoteerd rk(x), is gedefinieerd als het supremum van de

lengtes van alle dalende ketens [x] ⊃ [x1] ⊃ [x2] ⊃ . . . van inwendige hoofdidealen beginnend

bij [x]. We spreken soms ook van de rang van [x].

Stelling 1.3.1. De rang voldoet aan volgende eigenschappen:

• rk(x) = 0⇐⇒ x = 0.

• rk(Q(x)y)≤min{rk(x), rk(y)}.

• rk(x+ y)≤ rk(x)+ rk(y).

• rk(B(x,y)z)≤ rk(z) met gelijkheid als (x,y) quasi-inverteerbaar is.

• rk(xy) = rk(x).

Bewijs. Het bewijs is makkelijk bijeen te puzzelen uit Proposition 3, Stelling 3 en het daarop-

volgende Corollary uit de derde paragraaf van [Lo91], samen met Proposition 5.2 uit [Lo94].

De rang van een element kan oneindig zijn. We zouden graag weten in welke Jordan paren

elk element een eindige rang bezit.
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Definitie. We zeggen dat een Jordan paar V voldoet aan de voorwaarde op dalende ketens van
inwendige hoofdidealen als elke dalende keten m1 ⊃ m2 ⊃ . . . van inwendige hoofdidealen

termineert. Indien elke stijgende keten van inwendige hoofdidealen termineert, zeggen we dat

V voldoet aan de voorwaarde op stijgende ketens van inwendige hoofdidealen .

Stelling 1.3.2. Volgende twee voorwaarden op een Jordan paar V zijn equivalent:

• V is niet-ontaard en voldoet aan de voorwaarde op dalende ketens van inwendige hoofd-

idealen.

• V is regulier en elk element van V heeft een eindige rang.

Bewijs. Zie Corollary 5.4 uit [Lo94].

We merken op dat dit eindig zijn van de rang niet betekent dat de rang begrensd is. Voor

elementen van rang 1 is er een speciaal criterium voor quasi-inverteerbaarheid.

Stelling 1.3.3. Zij V niet-ontaard en z ∈ V σ een regulier element met rk(z) = 1. Dan is (z,y)

quasi-inverteerbaar als en slechts als Q(z)y 6= z.

Bewijs. Wegens Stelling 1.2.6 is (z,y) quasi-inverteerbaar als en slechts als [z] = [z−Q(z)y].

Omdat z regulier is, is z ∈ [z]. Daarnaast zit Q(z)y trivialerwijs in [z]. Aangezien [z] een deel-

moduul is, is ook z−Q(z)y ∈ [z]. Hieruit volgt, gelet op Lemma 1.1.1, dat [z−Q(z)y] ⊆ [z].

Maar omdat rk(z) = 1, moet ofwel gelijkheid gelden, ofwel moet [z−Q(z)y] = 0. Omdat V

niet-ontaard is, is dat laatste equivalent met z−Q(z)y = 0, of dus Q(z)y = z.

We hadden ook een notie van corang beloofd. Deze wordt nu geserveerd.

Definitie. Zij (x,y) ∈V . De corang van (x,y) wordt gegeven door

cor(x,y) = inf{rk(z) | (x,y− z) is quasi-inverteerbaar}.

Een element is dus quasi-inverteerbaar als en slechts als het corang 0 heeft. Indien de voor-

waarde op dalende ketens van inwendige hoofdidealen voldaan is, kan men ook het minimum

gebruiken in plaats van het infimum. In het algemene geval moet men echter het infimum

gebruiken.

Op het eerste zicht lijkt de corang een bijzonder ingewikkeld en onhandelbaar begrip, wat

ook zo is. De nu volgende stelling is een doekje voor het bloeden.

Stelling 1.3.4. Is V een niet-ontaard Jordan paar dat voldoet aan de voorwaarde op dalende

ketens van inwendige hoofdidealen, dan is de corang symmetrisch.
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Bewijs. Zie Stelling 5.8 uit [Lo94]. Men stelt de symmetrie van de corang daar gelijkwaardig

met de zogenaamde unit-regularity van V . Wegens Propositie 4.6 uit [Lo94] is onze V unit-

regular.

Men moet deze symmetrie als volgt begrijpen. De corang van (x,y) is gedefinieerd bin-

nen V . Ziet men nu (y,x) als element van V op, dan kan men daar cor(y,x) berekenen. Het

symmetrisch zijn van de corang betekent dat beide waarden gelijk zijn.

1.4 Peirce decompositie

Wie vertrouwd is met de theorie van de Jordan algebra’s kent reeds het analoge concept van een

Peirce decompositie aldaar. Dit kan veralgemeend worden naar Jordan paren. Wat ze in feite

inhoudt, is dat bepaalde elementen het Jordan paar ‘opsplitsen’ in een directe som ontbinding

van deelparen. De gezochte elementen zijn de zogenaamde idempotenten.

Definitie. Een element (x,y) van een Jordan paar V heet een idempotent indien Q(x)y = x en

Q(y)x = y.

Stelling 1.4.1. Is x ∈ V σ een regulier element en y ∈ V−σ zodat Q(x)y = x dan is (x,Q(y)x)

een idempotent.

Bewijs. Zie Lemma 5.2 uit [Lo75].

In een regulier Jordan paar kan elk element dus uitgebreid worden tot één of meerdere

idempotenten. We geven nu de Peirce decompositie in een ingekorte vorm die onze noden het

beste dient.

Stelling 1.4.2 (Peirce decompositie). Zij e = (e+,e−) een idempotent van het Jordan paar V .

Dan is

V σ =V σ
2 ⊕V σ

1 ⊕V σ
0

met

V σ
2 = Im(Q(eσ )),

V σ
1 = Ker(Id−D(eσ ,e−σ )),

V σ
0 = Ker(Q(e−σ ))∩Ker(D(eσ ,e−σ )),

V σ
0 ⊕V σ

1 = Ker(Q(e−σ )).

Stellen we V σ
i = 0 voor i /∈ {0,1,2} dan geldt bovendien

Q(V σ
i )V σ

j ⊆V σ
2i− j,

{V σ
i ,V−σ

j ,V σ
l } ⊆V σ

i− j+l,

{V σ
2 ,V−σ

0 ,V σ}= {V σ
0 ,V−σ

2 ,V σ}= 0.
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Bewijs. Zie Stelling 5.4 uit [Lo75].

De (V+
i ,V−i ) vormen1 zelf Jordan paren die we als Vi noteren. Wensen we de bijhorende

idempotent e te specifiëren, dan noteren we ze Vi(e). We zien dat V σ
2 precies het inwendig

hoofdideaal [eσ ] is. In een regulier Jordan paar is, wegens Stelling 1.4.1, elk inwendig hoofdi-

deaal [x] gelijk aan de V σ
2 -ruimte van een idempotent. De ‘grootte’ van V σ

2 wordt bepaald door

de rang van x. We herinneren aan de ongelijkheid rk(x+y)≤ rk(x)+ rk(y) uit Stelling 1.3.1 en

vragen ons af wanneer gelijkheid geldt. Dit heeft te maken met zogenaamde ‘orthogonaliteit’

van idempotenten.

Definitie. Twee idempotenten e en f heten orthogonaal indien f ∈ V0(e). Twee elementen

x,y∈V σ heten orthogonaal indien ze kunnen uitgebreid worden tot orthogonale idempotenten.

We noteren dit ook wel als x⊥ y .

Stelling 1.4.3. In een Jordan paar dat voldoet aan de voorwaarden van Stelling 1.3.2 geldt dat

rk(x+ y) = rk(x)+ rk(y) als en slechts als x⊥ y.

Bewijs. Zie Stelling 3(a) uit de derde paragraaf van [Lo91].

Lemma 1.4.4. Zij x,y ∈V σ . Is x⊥ y dan is ook Q(x)v⊥ y voor alle v ∈V−σ .

Bewijs. Dit volgt onmiddellijk uit de formule

Q(V σ
i )V σ

j ⊆V σ
2i− j

uit Stelling 1.4.2.

Hieruit halen we ook een notie van maximale idempotent.

Definitie. Een idempotent e heet maximaal als er geen idempotenten f bestaan zodat e⊥ f .

Dit is equivalent met het feit dat V0(e) geen niet-nul idempotenten bevat. In een regulier

Jordan paar betekent dit dat V0(e) = 0. We kunnen nu ook een ‘ketenvoorwaarde’ definiëren op

idempotenten, zoals we reeds gedaan hebben voor inwendige hoofdidealen.

Definitie. We zeggen dat een Jordan paar voldoet aan de voorwaarde op ketens van idempo-
tenten indien elke verzameling van twee aan twee orthogonale idempotenten eindig is.

Tenslotte geven we nog een belangrijke stelling.

Stelling 1.4.5. Veronderstel dat Kar(k) 6= 2 en dat V voldoet aan de voorwaarden van Stelling

1.3.2. Zij x ∈ V σ een element van rang n. Dan is x te schrijven als som van n elementen van

rang 1, die noodzakelijk allen verschillend zijn.

1Zie Gevolg 5.5 uit [Lo75].
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Bewijs. Het eerste deel is een combinatie van Gevolg 2 van Stelling 3 uit de derde paragraaf

en Propositie 1 uit de eerste paragraaf van [Lo91]. We moeten nog aantonen dat de elementen

verschillend zijn. In elk geval kan x niet de som zijn van minder dan n elementen van rang 1

wegens de ‘driehoeksongelijkheid’ uit Stelling 1.3.1.

Is rk(z) = 1, dan is ook rk(z+ z) = rk(2z) = 1. Zouden er dus twee gelijke termen voorkomen,

dan is x de som van minder dan n elementen van rang 1. Dat is onmogelijk.

1.5 Jordan algebra’s en alternatieve paren

Wie iets kent van Jordan algebra’s, zal niet verbaasd zijn dat er een sterk verband is met Jordan

paren. De Jordan paren vormen in feite een veralgemening van de Jordan algebra’s. Dit is geen

toeval want ze zijn oorspronkelijk ontstaan vanuit een dergelijk opzet2. Daarnaast is er nog een

algebraïsche structuur die sterke connecties vertoont met Jordan paren, namelijk de alternatieve

paren.

De reden dat we deze beide structuren bespreken is dat ze een cruciale rol spelen bij de

classificatie van de Jordan paren. Bij ons weten zijn de alternatieve paren zelfs uitsluitend

bedacht in dienst van de classificatie van de Jordan paren. Alle Jordan paren zijn op de één of

andere manier ‘afkomstig’ van ofwel een Jordan algebra ofwel een alternatief paar.

Onderstaande definitie van Jordan algebra’s met eenheid halen we uit de introductie uit

[Lo75]. Alle daarna volgende definities en concepten rond Jordan algebra’s halen we uit

[Mc04].

Definitie. Zij gegeven een k-moduul J samen met een kwadratische afbeelding U : J→End(J) :

x 7→ Ux. We definiëren een trilineaire afbeelding { } : J3→ J : (x,y,z)→{xyz}σ door

{xyz}= Ux+z y−Ux y−Uz y.

Dan is J een Jordan algebra (met eenheid) indien er een 1 ∈ J bestaat zodat volgende identi-

teiten gelden in elke scalaire uitbreiding van J:

• U1 = Id.

• {x,y,Ux z}= Ux{yxz}.

• UUx y = Ux Uy Ux.

Met elke Jordan algebra met eenheid J kan men een Jordan paar associëren. Men neemt

daartoe (J,J) en stelt Qσ (x) =Ux. (JP1) en (JP3) zijn rechtstreekse vertalingen van de axioma’s

van een Jordan algebra. (JP2) volgt uit de identiteit

{Uxy,y,z}= {x,Uyx,z},
2Voor een uitgebreidere historiek, zie de inleiding van [Lo75].
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die geldig is in alle Jordan algebra’s3.

In elke Jordan algebra onderscheidt men vier belangrijke operatoren. De basisbewerkingen

Uxy en {x,y,z} zijn er natuurlijk twee van. De andere twee zijn:

x2 =Ux1

{x,y}= {x,y,1}.

We overlopen nu enkele centrale begrippen rond Jordan algebra’s. De gelijkenis met Jordan

paren zou eenieder met een minimum aan verbeeldingskracht onmiddellijk in het oog moeten

springen.

Definitie. Een deelverameling B⊆ J van een Jordan algebra heet een Jordan deelalgebra van

J indien

B2 +UB(B)+{B,B}+{B,B,B} ⊆ B.

Een deelverameling I ⊆ J van een Jordan algebra heet een ideaal van J indien

I2 +UJ(I)+UI(J)+{J, I}+{J,J, I}+{J, I,J} ⊆ I.

Een Jordan algebra heet enkelvoudig indien ze geen niet-triviale idealen bevat.

Definitie. Een inwendig ideaal B van een Jordan algebra J is een Jordan deelalgebra zodat

UBJ ⊆ B. Is B = UbJ met b ∈ J, dan is B wegens het derde axioma van Jordan algebra’s een

inwendig ideaal, dat we een inwendig hoofdideaal noemen, genoteerd [b] .

Elk ideaal is een inwendig ideaal en elk inwendig ideaal is een deelalgebra. De omgekeerde

inclusies zijn niet geldig. Analoog als bij Jordan paren definieert men de voorwaarden op

dalende en stijgende ketens van inwendige hoofdidealen.

Definitie. Een element x ∈ J heet inverteerbaar als Ux inverteerbaar is. We stellen dan

x−1 =U−1
x x.

Een Jordan algebra waarin elk niet-nul element inverteerbaar is heet een Jordan delingsalge-
bra.

De classificatiestellingen die we zullen geven zijn slechts geldig ‘op isomorfie na’. Wat

Jordan algebra’s betreft, spreekt men niet van isomorfismes maar van isotopieën.

Definitie. Zij J een Jordan algebra met eenheid en v een inverteerbaar element van J. Dan is

J(v) met kwadratische afbeelding U (u)
x = UxUv opnieuw een Jordan algebra met eenheid, die

we een isotoop van J noemen.

3Zie 5.2.3(FFIIIe) uit het tweede deel van [Mc04].
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We geven nu de definitie van alternatieve paren, opnieuw gevolgd door enkele centrale

begrippen. Alles rond alternatieve paren is afkomstig uit [Lo75].

Definitie. Zij A = (A+,A−) een koppel van k-modulen, voorzien van een trilineaire afbeelding

〈 〉σ : Aσ ×A−σ ×Aσ → Aσ : (x,y,z) 7→ 〈xyz〉σ . Gedreven door een drang naar esthetiek laten

we de onderindexen σ doorgaans vallen. A heet een associatief paar als het voldoet aan

〈uv〈xyz〉〉= 〈u〈yxv〉z〉= 〈〈uvx〉yz〉.

Is slechts aan onderstaande identiteiten voldaan, dan heet A een alternatief paar.

〈uv〈xyz〉〉+ 〈xy〈uvz〉〉= 〈〈uvx〉yz〉+ 〈x〈vuy〉z〉,
〈uv〈xyx〉〉= 〈〈uvx〉yx〉,
〈xy〈xyz〉〉= 〈〈xyx〉yz〉.

Men ziet makkelijk in dat associatieve paren a fortiori alternatief zijn.

Definitie. In een alternatief paar definiëren we de operatoren Lσ , Mσ en Rσ als

Lσ (x,y)z = Mσ (x,z)y = Rσ (z,y)x = 〈xyz〉σ .

Definitie. We definiëren het opposiet Aop van een alternatief paar A = (A+,A−) als (A−,A+)

met dezelfde bewerking. Het omgekeerde A′ van een alternatief paar A is A met de nieuwe

bewerking 〈xyz〉′ = 〈zyx〉.

Definitie. Een homomorfisme tussen twee alternatieve paren A en B is een paar h = (h+,h−)

van k-lineaire afbeeldingen hσ : Aσ → Bσ zodat

hσ (〈xyz〉) = 〈hσ (x),h−σ (y),hσ (z)〉.

Definitie. Een paar B = (B+,B−) van deelmodulen van A heet een deelpaar van A als

〈Bσ ,B−σ ,Bσ 〉 ⊆ Bσ . Indien 〈Aσ ,A−σ ,Bσ 〉+ 〈Aσ ,B−σ ,Aσ 〉+ 〈Bσ ,A−σ ,Aσ 〉 ⊆ Bσ heet B een

ideaal van A. Een alternatief paar heet enkelvoudig als het geen niet-triviale idealen bevat.

Elk ideaal is a fortiori een deelpaar. Ook bij alternatieve paren is er een notie van idempo-

tent.

Definitie. Een element e = (e+,e−) ∈ A heet een idempotent als

〈eσ ,e−σ ,eσ 〉= eσ .
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Ook inwendige idealen en de ketenvoorwaarden kennen hun analogon in de alternatieve

paren. Dit geschiedt ondermeer door de link te leggen tussen alternatieve paren en Jordan

paren. Meerbepaald zijn alternatieve paren in feite V1-ruimtes uit Peirce decomposities van

Jordan paren. We gaan hier niet dieper op in en verwijzen naar paragraaf 8 van [Lo75].

Met elk alternatief paar A = (A+,A−) kan men een Jordan paar AJ associëren. Men neemt

daartoe A met kwadratische afbeeldingen Q(x)y = 〈xyx〉. Voor een bewijs, zie Stelling 7.1 uit

[Lo75].

Definitie. Een moduul R over een ring k heet een k-algebra of gewoon algebra indien het

voorzien is van een bilineaire bewerking 〈·, ·〉 : R×R→ R. Is deze bewerking associatief, dan

noemen we R een associatieve algebra. Geldt slechts dat x(xy) = (xx)y en (yx)x = y(xx), dan

noemen we R een alternatieve algebra. De opposiete algebra Rop van R is R met vermenigvul-

diging x ·op y = yx.

Associatieve algebra’s zijn a fortiori alternerend. Met elke alternatieve algebra R kan men

een alternatief paar associëren. Men neemt daartoe (R,Rop) met 〈xyz〉 = (xy)z, waarin y→ y

het anti-isomorfisme van R naar Rop voorstelt gegeven door de identitieke afbeelding. Voor een

bewijs, zie paragraaf 6.5 van [Lo75].

Met elke associateve algebra R met een neutraal element voor de ‘vermenigvuldiging’ kan

men een Jordan algebra, genoteerd R+ associëren. Men stelt gewoon Ux y = xyx. De axioma’s

laten zich eenvoudig controleren.

Met het oog op wat volgt, presenteren we nu twee belangrijke constructies van alternatieve

paren. Deze zullen een centrale rol spelen bij de classificatie van Jordan paren. Ze zijn afkom-

stig uit paragrafen 6.4 en 6.6 van [Lo75].

Zij R een associatieve k-algebra en zij m = (m+,m−) een koppel van een links en een rechts

R-moduul. Beschouw een k-bilineaire afbeelding Φ : m+×m−→ R zodat

Φ(ax,yb) = aΦ(x,y)b,

voor a,b ∈ R. We zeggen dat Φ niet-ontaard is als uit Φ(x,y) = 0,∀y ∈m− volgt dat x = 0 en

analoog voor het tweede argument.

Noteer met x 7→ x het anti-isomorfisme R→ Rop gegeven door de identiteit en stel R+ = R en

R− = Rop. Stel nu Φ+ = Φ en

Φ− : m−×m+→ R− : (y,x) 7→Φ(x,y).

Dan wordt (m+,m−) een alternatief paar met bewerking

〈xyz〉σ = Φσ (x,y)z.

We noteren dit alternatief paar als A(m,R,Φ) .
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Beschouw voor de tweede constructie een k-moduul X, samen met een k-bilineaire vorm

α : X×X→ k. Stel A+ = A− = X en J+ : A− → A+ een willekeurig k-lineair isomorfisme.

Definieer J− : A+→ A− door J− =−(J+)−1. Stel verder α = α+ en definieer α− : A−×A−→
K door α−(x,y) = α+(J+(x),J+(y)). Dan wordt (A+,A−) een alternatief paar over k met als

bewerking

〈xyz〉σ = xασ (z,Jσ (y))+ Jσ (y)ασ (x,z).

We noteren dit alternatief paar als A(X,k,α) .

Naast de twee bovenstaande speciale klassen van alternatieve paren zijn er nog enkele zaken

die van belang zullen zijn voor de classificatie van Jordan paren. We overlopen deze nu.

Zij A een alternatief paar en E = E(A) de associatieve algebra End(A+)×End(A−)op met

componentswijze vermenigvulding

(a+,a−)(b+,b−) = (a+b+,b−a−).

Zij E+ de Jordan algebra geassocieerd met E. Stel voor (x,y) ∈ A

ax = a+(x), ay = a−(y).

Definieer J∗ = J∗(A) als de verzameling van alle a ∈ E zodat

a〈xyz〉+ 〈x,y,az〉= 〈ax,y,z〉+ 〈x,ay,z〉,
a〈xyx〉= 〈ax,y,x〉.

Stel vervolgens

J = J(A) = {a ∈ J∗ | a2 ∈ J∗}.

Tenslotte definiëren we voor (x,y) ∈ A de elementen l(x,y) en r(x,y) van E als

l(x,y) = (L(x,y),L(y,x)),

r(x,y) = (R(x,y),R(y,x)).

Stelling 1.5.1. Zij A een alternatief paar over k. Dan is J = J(A) een Jordan deelalgebra van

E die het eenheidselement van E bevat. De k-deelmodule F van E opgespannen door de l(x,y)

en de r(x,y) voor alle (x,y) ∈ A is een ideaal van J.

Bewijs. Zie Stelling 8.8 uit [Lo75].

Definitie. We noemen J en F uit bovenstaande stelling respectievelijk de Jordan structuural-
gebra en de inwendige structuuralgebra van A.
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Stelling 1.5.2. Zij A = (A+,A−) een alternatief paar over k met structuuralgebra J. Definieer

dan W σ = Jσ ⊕Aσ en stel

Qσ (a⊕ x)(b⊕ y) = (aba+ lσ (x,ay))⊕ (a(bx)+ 〈xyx〉).

Hierin wordt het isomorfisme · : Jσ → J−σ geïnduceerd door het anti-isomorfisme · : Aσ →
A−σ gegeven door de identiteit. Dan is W = (W+,W−) een Jordan paar.

Bewijs. Zie Stelling 8.12 uit [Lo75].

Definitie. Het Jordan paar W uit bovenstaande stelling noemen we de standaardinbedding
van A.

1.6 Classificatie

We bespreken nu de classificatie van de Jordan paren zoals Ottmar Loos ze beschreven heeft in

[Lo75], in de paragrafen 12.8 tot en met 12.13. Deze classificatie beperkt zich tot enkelvoudige

Jordan paren over een ring k die voldoen aan de voorwaarde op dalende ketens van inwendige

hoofdidealen en een maximale idempotent bevatten. Dat laatste is, onder de overige condities,

equivalent4 met het bestaan van een idempotent e waarvoor V0(e) = 0.

De classificaties gelden slechts op isomorfie na. We getroosten ons de moeite om dit telkens

opnieuw expliciet te vermelden.

Bij bepaalde klassen zal er sprake zijn van velduitbreidingen van k. Die gevallen beperken

zich dus tot wanneer k een veld is. Bovendien zijn deze velduitbreidingen niet noodzakelijk

willekeurig te kiezen. We gaan hier echter niet dieper op in.

Stelling 1.6.1. De enkelvoudige Jordan paren V die een idempotent e bevatten waarvoor

V0(e) = 0 worden gegeven door twee klassen:

• De Jordan paren afkomstig van een enkelvoudige Jordan algebra met eenheid.

• Standaardinbeddingen van enkelvoudige alternatieve paren waarvan de Jordan struc-

tuuralgebra en de inwendige structuuralgebra samenvallen.

Bewijs. Zie Stelling 12.5 uit [Lo75].

Zoals reeds gezegd voegen we de voorwaarde op dalende ketens van inwendige hoofdide-

alen toe aan de Jordan paren uit bovenstaande stelling. Voor de tweede klasse vertaalt5 zich

4Dit volgt uit Gevolg 10.11 uit [Lo75], gelet op de enkelvoudigheid.
5Dit volgt uit Lemma 12.7 uit [Lo75].
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dit in de bijkomende voorwaarde dat het alternatief paar voldoet aan de voorwaarde op da-

lende ketens van inwendige hoofdidealen en op ketens van idempotenten. Voor de eerste klasse

moet de Jordan algebra gewoon voldoen aan de voorwaarde op dalende ketens van inwendige

hoofdidealen.

Om de Jordan paren te classificeren moeten dus de Jordan algebra’s en de alternatieve pa-

ren geclassificeerd worden. De classificatie van de Jordan algebra’s was reeds gekend. Om een

beetje duiding te geven, overlopen we op informele wijze de verschillende types van Jordan

algebra’ alvorens de stelling te geven.

Een eerste klasse van Jordan algebra’s zijn de Jordan delingsalgebra’s. Men mag zich echter

niet mispakken, deze bevat vele uiteenlopende Jordan algebra’s en is dus zeker niet6 ‘triviaal’

of ‘oninteressant’, wat men zou kunnen vermoeden uit de manier waarop ze bijna terloops ver-

meld wordt bij classificaties.

Vervolgens zijn er de reeds vermelde Jordan algebra’s R+ afkomstig van associatieve algebra’s.

Merk op dat, indien R een delingsalgebra is, de bekomen Jordan algebra een Jordan delingsal-

gebra zal zijn. De klassen zijn dus niet disjunct.

Is k een veld, dan kan men uit k een zogenaamde quaternionenalgebra construeren. Wanneer

dit geen delingsalgebra is, noemt men deze gespleten. Een gespleten quaternionenalgebra geeft

aanleiding tot een Jordan algebra door bepaalde hermitische matrices te beschouwen. Men no-

teert deze Jordan algebra (onder andere) als Hn(Q,k).

Beschouwt men een k-algebra R samen met een involutie σ , dan vormt D = FixR(σ) een deel

Jordan algebra van R+. Daarin kan men dan een zogenaamde ample subspace7 D0 beschou-

wen. Dit is een deelruimte die invariant blijft onder σ en bepaalde met σ gerelateerde operaties

die we nu niet in detail bespreken. Door bepaalde (ten opzichte van σ ) hermitische (n× n)-

matrices te beschouwen bekomt men opnieuw een Jordan algebra, die men (onder andere)

Hn(D,D0) noteert.

Is k een veld, V een vectorruimte over k en q : V → k een kwadratische afbeelding, dan kan

men van J = V ⊕ k een Jordan algebra maken. Men noemt dit ook wel eens Jordan algebra’s

van Clifford type, omdat er een mooi verband is met de cliffordalgebra C(q). Neemt men van

deze Jordan algebra’s een uitwendig ideaal dan bekomt men opnieuw een Jordan algebra.

Is k een veld, dan kan men de fameuze constructie van een Cayley-Dickson algebra (ook wel

Cayley algebra of octonenalgebra) uitvoeren. Men bekomt een 8-dimensionale algebra over k

die niet associatief is, slechts alternerend. Door dan bepaalde ‘hermitische’ (3× 3)-matrices

over deze algebra te bekijken, verkrijgt men een Jordan algebra. Deze blijkt 27-dimensionaal

te zijn over het grondveld. Dit type Jordan algebra’s is exceptioneel, men noemt ze ook wel

Albert algebra’s.

6Dit werd ons op het hart gedrukt door professor Tom De Medts.
7Onvertaald gelaten.
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We geven nu de eigenlijke, onverbloemd rigoureuze, classificatiestelling.

Stelling 1.6.2. De enkelvoudige Jordan algebra’s met eenheid over k die voldoen aan de voor-

waarde op dalende ketens van inwendige hoofdidealen zijn de volgende:

• Jordan delingsalgebras over k.

• R+ met R een enkelvoudige Artiniaanse algebra over k.

• Hn(Q,K),n≥ 2, met Q een split quaternionenalgebra over een velduitbreiding K/k.

• Hn(D,D0),n≥ 2, met D een delingsalgebra met involutie en D0 een ample subspace van

D.

• Uitwendige idealen die de 1 bevatten in Jordan algebra’s van nietgedegenereerde kwa-

dratische vormen met basispunt over een velduitbreiding K/k.

• H3(C,K), met C een Cayley algebra over een velduitbreiding K/k.

Bovendien voldoen deze allen aan de voorwaarde op stijgende ketens van inwendige hoofdide-

alen.

Bewijs. Zie het ‘Second Structure Theorem’ uit de vijfde paragraaf van het vierde hoofdstuk

van [Ja69] voor de classificatie en paragraaf 2 van [Mc71] voor de bijkomende eigenschap.

Uit deze Jordan algebra’s J construeren we Jordan paren (J,J). De paren die we beko-

men uit de Hn(Q,K) zijn isomorf8 met paren (A2n(K),A2n(K)) van alternerende matrices. Dit

wordt teweeggebracht door het feit dat elementen van een quaternionenalgebra opgevat kunnen

worden als (2×2)-matrices.

Vervolgens bekijken we de classificatie van de alternatieve paren.

Stelling 1.6.3. Voor alternatieve paren over k die voldoen aan de voorwaarde op dalende ketens

van inwendige hoofdidealen zijn volgende twee condities equivalent:

• De woorwaarde op ketens van idempotenten.

• Het bestaan van een maximale idempotent.

De enkelvoudige alternatieve paren die aan deze voorwaarden voldoen zijn:

• A(M,R,Φ), met R een enkelvoudige Artiniaanse k-algebra en Φ niet-ontaard.

• De omgekeerden van bovenstaande alternatieve paren.

8Zie paragraaf 5 uit [Mc71].
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• De paren (C,Cop) geassocieerd aan een Cayley-Dickson algebra C over een velduitbrei-

ding K/k.

• De paren A(X,K,α) waarbij X een vectorruimte is over een velduitbreiding K/k en α

niet-ontaard.

Bewijs. Zie Stelling 11.16 uit [Lo75].

Om de bijhorende Jordan paren te bekomen moeten de standaardinbeddingen van deze

vier types bepaald worden. Voor de eerste twee, het derde en het vierde type verwijzen we

respectievelijk naar 12.9, 12.10 en 12.11 uit [Lo75]. De Jordan paren die worden bekomen zijn

respectievelijk van het tweede, zesde en derde type uit onderstaande stelling, die de eigenlijke

classificatie van Jordan paren geeft.

Stelling 1.6.4. Voor Jordan paren over k die voldoen aan de voorwaarde op dalende ketens

van inwendige hoofdidealen zijn volgende twee condities equivalent:

• De voorwaarde op stijgende ketens van inwendige hoofdidealen.

• Het bestaan van een maximale idempotent.

De enkelvoudige Jordan paren die aan deze voorwaarden voldoen zijn:

• Jordan delingsparen over k.

• A(M,R,Φ)J , met R een enkelvoudige Artiniaanse k-algebra en Φ niet-ontaard.

• (An(K),An(K)), met K/k een velduitbreiding, n≥ 4.

• (Hn(D,D0),Hn(D,D0)), met D een delingsalgebra met involutie over k en D0 een ample

deelruimte van D, n≥ 2.

• (I, I), met I een uitwendig ideaal dat de 1 bevat van een Jordan algebra van een niet-

ontaarde kwadratische vorm op een vectorruimte over een velduitbreiding K/k.

• (M1,2(C),M1,2(Cop)), met C een Cayley algebra over een velduitbreiding K/k.

• (H3(C,K),H3(C,K)), met C een Cayley algebra over een velduitbreiding K/k.

Bewijs. Zie Stelling 12.12 uit [Lo75].
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1.7 Voorbeelden

In deze paragraaf bespreken we twee voorbeelden van Jordan paren. Hun belang ligt in het

feit dat ze relatief eenvoudig zijn om mee te werken en dus goede proefkonijnen zijn voor

algemene inzichten rond Jordan paren. Eerst bespreken we de Jordan delingsparen, daarna wat

we noemen de matrixparen.

1.7.1 Jordan delingsparen

In dit werk worden Jordan paren bestudeerd als onderliggende algebraïsche structuren van

bepaalde meetkundes. Vanuit dat oogpunt zijn Jordan delingsparen bijzonder eenvoudig. We

bewijzen hier een eigenschap ervan die ons zal toelaten om ze, vanuit het zonet vernoemde

oogpunt, relatief makkelijk te analyseren.

Lemma 1.7.1. In een Jordan delingspaar (V+,V−) heeft elk niet-nul element rang 1. Verder

zijn V+ en V− isomorf.

Bewijs. Aangezien voor elke 0 6= x ∈ V σ het homomorfisme Q(x) : V σ → V−σ inverteerbaar

is, is Q(x) een isomorfisme. Dit betekent dat [x] = Q(x)V−σ = V σ . Aangezien dit voor elk

element geldt hebben ze allemaal rang 1.

Stelling 1.7.2. Voor elke 0 6= x ∈V σ is er exact één y ∈V−σ zodat (x,y) niet quasi-inverteer-

baar is, namelijk x−1.

Bewijs. Eerst en vooral merken we op dat Q(x)x−1 = x. Wegens Stelling 1.3.3 en Lemma 1.7.1

is (x,y) met x 6= 0 niet quasi-inverteerbaar als en slechts als Q(x)y = x. Omdat Q(x) een bijectie

is bestaat er precies één zo’n y, namelijk het reeds vernoemde x−1.

1.7.2 Matrixparen

In onderstaande stelling specifiëren we wat we precies bedoelen met een matrixpaar.

Stelling 1.7.3. Het paar Ip,q = (Mp,q,Mq,p) bestaande uit de p× q matrices over k en hun

getransponeerden vormt met de kwadratische afbeeldingen Qσ (x)y = xyx een Jordan paar. We

zullen naar een dergelijk Jordan paar verwijzen als een matrixpaar .

Bewijs. We gaan (JP1)-(JP3) na:

(JP1) D(x,y)Q(x)z = Q(x,Q(x)z)y = Q(x + Q(x)z)y−Q(x)y−Q(Q(x)z)y = (x + xzx)y(x +

xzx)− xyx− xzxyxzx = xyxzx+ xzxyx = (y+ z)x(y+ z)− yxy− zxz = Q(x)D(y,x).

(JP2) D(Q(x)y,y)z = Q(Q(x)y,z)y = Q(Q(x)y+ z)y−Q(Q(x)y)y−Q(z)y = (xyx+ z)y(xyx+

z)− xyxyxyx− zyz = xyxyz+ zyxyx = (x+ z)yxy(x+ z)− xyxyx− zyxyz = D(x,Q(y)x).
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(JP3) Q(Q(x)y)z = xyxzxyx = Q(x)Q(y)Q(x)z.

Het bewijs van onderstaand lemma werd ons aangereikt door professor Tom De Medts.

Lemma 1.7.4 (Sylvester). Zijn A en B respectievelijk (p×q) en (q× p)-matrices dan geldt

det(1−AB) = det(1−BA).

Bewijs. Er geldt
(

1 A

B 1

)
=

(
1 A

0 1

)(
1−AB 0

0 1

)(
1 0

B 1

)

=

(
1 0

B 1

)(
1 0

0 1−BA

)(
1 A

0 1

)

waaruit de gezochte identiteit volgt door determinanten te nemen.

Stelling 1.7.5. Het koppel (x,y) ∈ Ip,q is quasi-inverteerbaar als en slechts als (1− xy) inver-

teerbaar is. In dat geval is

xy = (1− xy)−1x.

Bewijs. Er geldt

B(x,y)z = z−D(x,y)z+Q(x)Q(y)z

= z− (x+ z)y(x+ z)+ xyx+ zyz+ xyzyx

= z− xyz− zyx+ xyzyx

= (1− xy)z(1− yx).

Deze lineaire afbeelding is, gelet op Lemma 1.7.4, inverteerbaar als en slechts als (1− xy) dat

is en dan is

B(x,y)−1z = (1− xy)−1z(1− yx)−1,

en dus

xy = B(x,y)−1(x−Q(x)y)

= (1− xy)−1x(1− yx)(1− yx)−1

= (1− xy)−1x.

Stelling 1.7.6. De rang rk(x) van een element x ∈ Ip,q is gelijk aan de matrixrang van x.
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Bewijs. Stel eerst x ∈ I+p,q =Mp,q, dus x een (p× q)-matrix. Zij V de q-dimensionale vector-

ruimte over k en W de p-dimensionale vectorruimte over k. Dan kunnen we x beschouwen als

een element van Hom(V,W ). Beschouw een willekeurig element y = xvx van [x]. Dan is in elk

geval Ker(x)≤ Ker(y) en Im(y)≤ Im(x). Stel verder dim(Im(x)) = k.

Zij nu y ∈ Hom(V,W ) willekeurig zodat Ker(x) ≤ Ker(y) en Im(y) ≤ Im(x). We kunnen9

de basissen in V en W zodanig kiezen dat x van de vorm

x =

(
Ik 0

0 0

)

is. In dat geval is y van de vorm

y =

(
Y 0

0 0

)

met Y een (k× k)-matrix. Dan is

y =

(
Ik 0

0 0

)(
Y 0

0 0

)(
Ik 0

0 0

)
= x

(
Y 0

0 0

)
x

waarin de middelste matrix een (q× p)-matrix is en dus een element van I−q,p. Bijgevolg is

y ∈ [x].

Dit alles betekent dat

[x] = {y ∈ I+p,q | Ker(x)≤ Ker(y) en Im(y)≤ Im(x)}.

Er geldt dat [y] ⊆ [x] als en slechts als Ker(x) ≤ Ker(y) en Im(y) ≤ Im(x). Is nu [y] ⊆ [x],

dan is [y] = [x] als en slechts als x ∈ [y]. We hebben zonet aangetoond dat dit betekent dat

Ker(x)≥Ker(y) en Im(y)≥ Im(x). Opdat [y] = [x] moet dus Ker(x)=Ker(y) en Im(y)= Im(x).

Dus is [y]⊂ [x] als en slechts als Ker(x)< Ker(y) en Im(y)< Im(x).

Aangezien de vectoriële dimensie van Im(y) nu precies gelijk is aan de matrixrang van y

volgt hieruit het gestelde. Het geval voor x ∈ I−p,q verloopt volledig analoog.

1.8 Diagrammen

In deze paragraaf komen we voor het eerst in aanraking met het verband tussen Jordan pa-

ren en meetkunde. Meerbepaald is er een verband tussen Jordan paren en bepaalde Coxeter-

diagrammen dat we hier trachten te illustreren. Dit verband werd ons mondeling aangegeven

door professor Bernhard Mühlherr. We steunen hier dan ook op zijn inzichten.

We frissen eerst de diagrammen op die we zullen ontmoeten:
9Deze methode om aan te tonen dat een dergelijke y een element is van [x] werd ons aangereikt door professor

Tom De Medts.
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An : u u u u u u

Cn : u u u u u u

Dn : u u u u u u
u

��
�

HH
H

E6 : u u u u
u u

��
�

H
HH

E7 : u u u u u
u u

��
�

HHH

We nemen het eenvoudigste diagram An behorend bij een projectieve ruimte PG(n,k) over

een (n+1)-dimensionale vectorruimte over het veld k. Beschouw een willekeurige ‘top’, deze

hoort bij de deelruimtes van een bepaalde dimensie d.

Neem nu zo’n deelruimte V van dimensie d. We richten onze aandacht op de deelgroep van

de automorfismengroep van PG(n,k) die V stabiliseert. We kunnen onze basis zo kiezen dat

deze gegeven wordt door de matrices van de vorm
(

A B

O C

)
,

met A een (d + 1× d + 1)-matrix, C een (n− d × n− d)-matrix, O de nulmatrix en B een

(d +1×n−d)-matrix.

Definitie. Twee deelruimten M en N van een projectieve ruimte heten complementair als ze

disjunct zijn en samen de ganse ruimte opspannen.

We kunnen nu een deelruimte W kiezen complementair aan V . Als we bovenstaande matri-

ces links (in plaats van rechts) op W laten inwerken, dan zullen ze ook W fixeren. We gaan nu

een stapje verder en bekijken de matrices die op deze manier V en W puntsgewijs stabiliseren.

Ze hebben de vorm (
Id+1 B

O In−d

)
,

waarin B nog steeds een willekeurige (d + 1× n− d)-matrix is. De deelalgebra bestaande uit

deze matrices die V en W puntsgewijs stabiliseren heet het unipotent radicaal. Beschouw het
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product van twee matrices uit het unipotent radicaal:
(
Id+1 B

O In−d

)(
Id+1 B

O In−d

)
=

(
Id+1 B+B

O In−d

)
.

De matrices uit het unipotent radicaal zijn voor de vermenigvuldiging dus isomorf met de

(d + 1× n− d)-matrices voor de optelling en vormen zo een ‘gewone’ vectorruimte. Deze

vectorruimte is (op isomorfie na weliswaar) onafhankelijk van de gekozen V en wordt dus

volledig bepaald door de ‘top’ uit het diagram waarvan we vertrokken zijn.

Nu heeft elke top een symmetrische tegenhanger binnen het diagram. Waar we daarnet ver-

trokken zijn van de deelruimtes van dimensie d, kunnen we ook deze van dimensie n− d− 1

nemen. Het unipotent radicaal dat je dan bekomt bestaat uit de (n−d×d+1)-matrices, de ge-

transponeerde versie van het voorgaande. Het is door deze symmetrische duo’s te beschouwen

dat het verband met de Jordan paren opduikt, want deze vormen samen het matrixpaar Id+1,n−d .

We hebben nu aangetoond hoe men Jordan paren in verband kan brengen met diagrammen

van de vorm An. Men kan deze methode proberen te veralgemenen, gebruikmakend van de

classificatie van de Jordan paren die aangeeft wat de mogelijkheden zijn en toelaat om concrete

structurele aspecten te verbinden met specifieke types van Jordan paren. De diagrammen die

zo tevoorschijn komen zijn An, Cn, Dn, E6 en E7.

Het zal weinigen verbazen dat die veralgemening niet vanzelfsprekend is. We vermelden bij-

voorbeeld dat het bepalen van wat we hierboven de ‘symmetrische tegenhanger’ genoemd heb-

ben natuurlijk verschilt van diagram tot diagram. Zo bezit E6 een involutie, maar wordt dit bij

E7 gewoon de identiteit.

Als laatste vermelden we nog dat toppen die onder deze symmetrieën op zichzelf afgebeeld

worden, aanleiding zullen geven tot Jordan paren met isomorfe componenten, met andere

woorden tot Jordan algebra’s. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren met de ‘middelste top’ van de

diagrammen A2k+1.
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Hoofdstuk 2

Twin SPO ruimtes

Toen Bernhard Mühlherr het verband tussen Jordan paren en bepaalde Coxeter diagrammen

ontdekte, wou hij hier meer over te weten te komen. Hij gaf aan Simon Huggenberger de

opdracht om in zijn doctoraatsproject dit verband te onderzoeken en verder uit te werken.

Wat Simon Huggenberger in zijn doctoraatsproefschrift “Point-line spaces related to Jordan

pairs” ([Hu09]) heeft gedaan, is een punt-rechte meetkunde ontwerpen, de twin SPO ruimtes,

die ‘overeenkomen’ met de Jordan paren. Meerbepaald zou men uit elk Jordan paar een twin

SPO ruimte moeten kunnen construeren en omgekeerd (met hier en daar een uitzondering).

De hoofdreden dat de twin SPO ruimtes hiervoor geschikt lijken is dat ze, net zoals de

Jordan paren, in nauw verband staan met de diagrammen An, Cn, Dn, E6 en E7. Dit is natuurlijk

niet toevallig, de twin SPO ruimtes zijn zodanig ontworpen dat ze juist met deze diagrammen

overeenstemmen.

Dat dit effectief zo is, blijkt uit de classificatie van twin SPO ruimtes. Deze geven we

later in dit hoofdstuk. Eerst overlopen we de belangrijkste begrippen en resultaten. Daarna

bespreken we enkele types van twin SPO ruimtes en lichten deze toe. Uit de classificatie blijkt

dan dat dit de enige mogelijke zijn. Tenslotte expliciteren we nog eens het verband tussen de

twin SPO ruimtes en de vernoemde Coxeter diagrammen.

Alles wat in dit hoofdstuk te lezen staat, ontlenen we van Simon Huggenberger. Het zijn

net die begrippen, concepten, inzichten en resultaten uit zijn doctoraatsthesis die voor ons van

belang zijn. Dit hoofdstuk is een doelgerichte synthese van zijn proefschrift.

Bepaalde definities zullen misschien nodeloos ingewikkeld overkomen. Dit heeft te maken

met oneindigdimensionale gevallen. We geven de algemene definities maar spitsen ons voor

het overige toe op eindigdimensionale meetkundes.
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2.1 Oppositie en co-afstand

Twee centrale begrippen bij twin SPO ruimtes die minder voorkomen in de klassieke meet-

kunde zijn oppositie en co-afstand. We bespreken ze in deze paragraaf maar geven eerst nog

enkele algemene definities rond punt-rechte meetkundes.

Definitie. Een punt-rechte meetkunde heet een partiële lineaire ruimte indien door twee punten

maximaal één rechte gaat.

Men kan ook de duale voorwaarde gebruiken dat twee rechten elkaar in hoogstens één punt

snijden.

Definitie. Zij M een verzameling punten uit een partiële lineaire ruimte S . Met 〈M〉g noteren

we dan de kleinste convexe deelruimte van S die M bevat.

Definitie. Een partiële lineaire ruimte heet een gamma ruimte als voor een willekeurig punt en

een willekeurige rechte dat punt collineair is met geen enkel, één of alle punten van die rechte.

Definitie. Een singuliere deelruimte van een partiële lineaire ruimte is een deelruimte waarin

elke twee punten collineair zijn. De (singuliere) rang van een dergelijke deelruimte is α − 2,

met α de maximale kardinaliteit van een goed geordende keten van vernestelde deelruimtes.

We werpen nu onze blik op twee disjuncte partiële lineaire ruimtes S + = (P+,L +) en

S − = (P−,L −) die samen de ruimte S = (S +,S −) vormen.

Zoals blijkt uit onderstaande definitie, vatten we S op als de (disjuncte) unie van S + en S −.

De punten en rechten van S zijn punten en rechten uit S + of uit S −, geen koppels van

punten en rechten. Men mag dit niet verwarren met een Jordan paar V = (V+,V−), waarvan

de elementen wel koppels van elementen uit V+ en V− zijn.

Definitie. We noemen twee deelverzamelingen P en Q van S overstaand als de ene volledig

bevat is in S + en de andere in S −.

Beschouw vervolgens een symmetrische, totale relatie R gedefinieerd op de verzameling

(P+×P−)∪ (P−×P+). Deze bestaat dus uit koppels overstaande punten.

Definitie. Neem een willekeurig koppel (p, l) bestaande uit een punt en een overstaande rechte.

Als, ofwel voor geen enkel punt q ∈ L, ofwel voor alle punten q ∈ L behalve één, geldt dat

(p,q) ∈ R, dan noemen (S +,S −) een twin ruimte1 met oppositierelatie R.

Elke oppositierelatie is dus zodanig dat een punt niet-opposiet is aan één of alle punten van

een overstaande rechte. We zullen naar deze eigenschap verwijzen met (OP). We noteren p↔ q

om aan te geven dat p en q opposiet zijn.
1Het woord ‘twin’ laten we onvertaald.
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Definitie. Beschouw twee overstaande punten p en q uit S . Dan definiëren we de co-afstand
tussen p en q als

cod(p,q) = min{d(r,q) | p↔ r}.
De co-afstand tussen twee overstaande deelverzamelingen van punten P en Q definiëren we als

cod(P,Q) = sup{cod(p,q) | p ∈ P,q ∈ Q}.

De co-afstand geeft dus aan ‘hoe niet-opposiet’ twee punten zijn.

Definitie. Is d(p,U)< ∞, dan is de projectie prU(p) van het punt p op de deelruimte U de ver-

zameling van punten van U op minimale afstand van p. Is cod(p,U)< ∞, dan is de coprojectie
coprU(p) van het punt p op de overstaande deelruimte U de verzameling van punten van U op

maximale co-afstand van p.

2.2 Axioma’s

In deze paragraaf geven we de axioma’s van een twin SPO ruimte. Beschouw daartoe een twin

ruimte S = (S +,S −) met oppositierelatie R waarvan de componenten samenhangend zijn

en eindige diameter hebben.

Definitie. We noemen S een twin SPO ruimte indien voor alle punten p,q,r van S , zodat p

en q in eenzelfde component liggen en overstaand zijn aan r, aan onderstaande voorwaarden

voldaan is, met n = d(p,q) en V = 〈p,q〉g:

(A1) Als er een v ∈V bestaat opposiet aan r, dan is cod(r,V ) = n.

(A2) Als er een v ∈V bestaat opposiet aan r, dan is coprV (r) een singleton.

(A3) Is q ∈ coprV (r) en s ⊥ r met cod(r, p) > cod(s, p), dan geldt één van volgende twee

uitspraken:

– cod(r,V )≥ cod(s,V ) en coprV (r)⊃ coprV (s).

– cod(r,V )> cod(s,V ) en coprV (r)⊇ coprV (s).

(A4) Als p⊥ q en p↔ r, dan bestaat er een s⊥ r met q↔ s.

We hebben meteen onderstaande handige eigenschappen.

Stelling 2.2.1. Elke twin SPO-ruimte is een gamma ruimte.

Bewijs. Zie Gevolg 2.1.15 uit [Hu09].

Stelling 2.2.2. De diameters van beide componenten van een twin SPO ruimte zijn gelijk.

Bewijs. Dit is een onmiddellijk gevolg van Lemma 2.3.3 uit [Hu09].
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2.3 Symplectische rang

Een belangrijke notie in de wereld van de twin SPO ruimtes is deze van symplecta en symplec-

tische rang. We werken in een twin SPO ruimte S .

Definitie. Een punt-rechte meetkunde heet paraprojectief als elke singuliere deelruimte een

projectieve ruimte is.

Stelling 2.3.1. Elke twin SPO ruimte is paraprojectief.

Bewijs. Zie Stelling 2.1.22 uit [Hu09].

Definitie. De convexe span 〈p,q〉g van twee punten p,q met d(p,q) = 2 noemen we een sym-
plecton . Is d(p,q)≥ 2, dan spreken we algemener van een metaplecton.

Stelling 2.3.2. Elk symplecton is een niet-ontaarde polaire ruimte van rang ten minste 2.

Bewijs. Zie Stelling 2.1.18 uit [Hu09].

Definitie. Een partiële lineaire gamma ruimte met een verzameling convexe deelruimten die

allen polaire ruimtes zijn van rang ten minste 2 heet parapolair indien aan volgende twee

voorwaarden voldaan is:

• Elke rechte is bevat in een symplecton.

• Elke twee niet-collineaire punten met ten minste twee gemeenschappelijke buren zijn

bevat in een uniek symplecton.

Heeft bovendien elk paar niet-collineaire punten op afstand 2 minstens twee gemeenschappe-

lijke buren, dan noemen we deze ruimte een sterk parapolaire ruimte.

Stelling 2.3.3. Elke samenhangende convexe deelruimte van een twin SPO ruimte is sterk pa-

rapolair.

Bewijs. Zie Stelling 2.1.20 uit [Hu09].

Definitie. De symplectische rang van een twin SPO ruimte is r als elk symplecton rang r heeft

als polaire ruimte. Heeft elk symplecton rang ten minste r, dan zeggen we dat de symplectische

rang gegeven wordt door ‘≥ r’.

Definitie. Een twin SPO-ruimte waarvan elk symplecton een punt bevat waardoor drie rechten

gaan van dat symplecton heet rigide.
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2.4 Enkele voorbeelden

In deze paragraaf bespreken we, zoals later zal blijken, alle voorbeelden van twin SPO ruimtes.

Grofweg gezegd worden deze als volgt bekomen. Men vertrekt van een meetkunde die hoort

bij één van de diagrammen An, Cn, Dn, E6, E7 en construeert daaruit op gepaste wijze een

andere meetkunde (van dezelfde ‘soort’) die als tweede component van de twin SPO ruimte

dienst doet. Soms gaat dit makkelijk, soms heeft het iets meer voeten in de aarde. Daarna (of

ondertussen) wordt een gepaste oppositierelatie gedefinieerd en klaar is kees.

Bij het eerste voorbeeld vertrekken we van een polaire ruimte.

Definitie. Zij S een niet-ontaarde polaire ruimte en S een isomorfe kopie ervan met φ het

bijhorende isomorfisme. Voor x,y ∈S stelt men x↔ φ(y) en φ(x)↔ y als en slechts als x 6⊥ y.

We noemen het koppel (S ,S ) met deze oppositierelatie een twin polaire ruimte .

Dit is het eenvoudigste voorbeeld van een twin SPO ruimte in de zin dat er weinig werk

is aan de constructie vanuit de polaire ruimte waarvan men vertrekt. Merk op dat het opposi-

tieaxioma (OP) onmiddellijk volgt uit het Buekenhout-Shult één-of-allen axioma van polaire

ruimten.

Stelling 2.4.1. Elke twin polaire ruimte is een twin SPO ruimte.

Bewijs. Zie Stelling 5.1.3 uit [Hu09].

Het tweede voorbeeld vertrekt van een projectieve ruimte.

Definitie. Zij S een projectieve ruimte en M een niet-lege verzameling van hypervlakken van

S zodat

•
⋂

M∈M
M = /0.

• Voor twee willekeurige elementen M1 en M2 van M is elk hypervlak door M1∩M2 bevat

in M .

Zij nu D de verzameling van alle doorsnedes van twee elementen van M en stel

L = {{M ∈M | S⊆M} | S ∈D}.

We vatten (M ,L ) op als punt-rechte meetkunde. Stel p↔M alsook M↔ p als en slechts als

p /∈ M. Het koppel (S ,(M ,L )) met deze oppositierelatie noemen we een twin projectieve
ruimte .
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Wat hier dus gebeurt is dat men als ene component van de SPO ruimte de punt-rechte

structuur van de projectieve ruimte neemt, en als andere component een soort duale struc-

tuur gegeven door hypervlakken en collecties van hypervlakken die in een gemeenschappelijk

‘subhypervlak’ snijden. Het aanschouwelijkste voorbeeld is om gewoon alle hypervlakken te

nemen. Een rechte is dan de verzameling van alle hypervlakken door de doorsnede van twee

hypervlakken.

Een punt is opposiet aan een hypervlak als het er niet in ligt. Vatten we de punten dus op

als rijmatrices P, en de hypervlakken als kolommatrices H van tangentiële coördinaten, dan is

p↔ h als en slechts als PH 6= 0.

Stelling 2.4.2. Beide componenten van een twin projectieve ruimte zijn projectieve ruimtes.

Bewijs. Zie Propositie 5.1.6 uit [Hu09].

Indien men vertrekt van een projectieve rechte, dan zijn de hypervlakken gewoon punten en

bekomt men een kopie van deze rechte als tweede component. Deze kopie moet wel degelijk

de volledige rechte zijn omdat twee hypervlakken uit M in de ledige verzameling snijden en

dus moet wegens het tweede puntje uit de definitie elk punt in M bevat zijn. We zullen dit

voorbeeld nog ontmoeten als we een twin SPO ruimte construeren uit een Jordan delingspaar.

Stelling 2.4.3. Elke twin projectieve ruimte is een twin SPO ruimte met diameter ten hoogste

1.

Bewijs. Zie Stelling 5.1.11 uit [Hu09].

Het derde voorbeeld waar we dieper op ingaan vertrekt van een Grassmanniaan en vormt

een veralgemening van de twin projectieve ruimte. Het bijhorende diagram (An) is hetzelfde.

Definitie. Een Grassmanniaan van een projectieve ruimte S is een punt-rechte meetkunde

met als puntenverzameling P alle deelruimten van een bepaalde dimensie k en als rechten-

verzameling L alle maximale families van elementen van P die door een gemeenschappelijke

deelruimte van dimensie k−1 gaan en allen in eenzelfde deelruimte van dimensie k+1 gelegen

zijn.

Definitie. Twee deelruimten M en N van een projectieve ruimte heten commensurabel als de

codimensies van M∩N in M en N eindig en gelijk zijn.

In een eindigdimensionale projectieve ruimte betekent commensurabiliteit dus gewoon het

gelijk zijn van de dimensies van M en N.
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Definitie. Zij S een projectieve ruimte en U+ en U− niet-triviale complementaire deelruim-

ten van S . Zij U +,U − de verzameling van deelruimtes commensurabel met respectievelijk

U+,U−. Stel

L σ
m = {{Z ∈U σ | X ∩Y ⊂ Z ⊂ 〈X ,Y 〉} | X ,Y ∈U σ en codimX(X ∩Y ) = 1}.

Stel verder M↔ N alsook N ↔ M als en slechts als M∩N = /0. Dan noemen we het koppel

((U +,L +
m ),(U −,L −

m )) met deze oppositierelatie een twin Grassmanniaan.

Stel nu Pσ
m ⊆U σ verzamelingen die Uσ bevatten zodat:

• Voor elke deelruimte V ∈Pσ
m is er een W ∈P−σ

m zodat V ∩W = /0.

• 〈V |V ∈Pσ
m〉= S .

• Voor elke twee elementen V en W van Pσ
m is {X ∈U σ |V ∩W ⊆ X ⊆ 〈V,W 〉} ⊆Pσ

m .

Stel tenslotte L
σ

m = {L ∈L σ
m | L⊆Pσ

m}. Dan noemen we het paar ((P+
m ,L

+
m),(P

−
m ,L

−
m))

met dezelfde oppositierelatie een partiële twin Grassmanniaan van S .

Wat is nu precies zo’n twin Grassmanniaan? Beschouw hiertoe even een eindigdimensio-

nale projectieve ruimte PG(n,k). Dan is U+ een deelruimte van een bepaalde dimensie d en

U + bestaat uit alle deelruimtes van die dimensie. De rechten in L σ
m zijn precies verzame-

lingen van deelruimtes Z uit U + die elkaar snijden in een deelruimte van dimensie d− 1 en

bevat zijn in een gemeenschappelijke deelruimte van dimensie d + 1. Inderdaad, de eis dat

codimX(X ∩Y ) = 1 zegt in het eindigdimensionaal geval precies dat deze doorsnede dimensie

d−1 heeft en dat 〈X ,Y 〉 dimensie d +1 heeft.

De punt-rechte meetkunde (U +,L +
m ) is in het eindigdimensionaal geval dus niets anders

dan een gewone Grassmanniaan. De andere component (U −,L −
m ) is dan eveneens een Gras-

smanniaan, waarvan de punten deelruimtes zijn van complementaire dimensie n− d− 1. Zo

ontstaat een twin SPO ruimte bestaande uit twee ‘complementaire’ Grassmannianen waarin

twee deelruimtes opposiet zijn als ze complementair zijn.

Een partiële twin Grassmanniaan is net hetzelfde, maar hier worden niet alle deelruimtes uit

U σ gebruikt, maar een deelverzameling ervan die voldoet aan de drie gegeven voorwaarden.

Deze voorwaarden garanderen een zekere regulariteit. Zo drukt de eerste uit dat de opposi-

tierelatie totaal is. De tweede zorgt ervoor dat we de band met de projectieve ruimte S niet

verliezen. De derde tenslotte duidt aan dat de rechten van de twin Grassmanniaan volledig

intact overgedragen worden op de partiële twin Grassmanniaan.

Merk tenslotte nog op dat dit wel degelijk een veralgemening is van de twin projectieve

ruimtes. Die laatste komen overeen met partiële twin Grassmannianen bestaande uit Grass-

mannianen van punten in de ene component en hypervlakken in de andere.
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Stelling 2.4.4. Elke partiële twin Grassmanniaan is een rigide twin SPO ruimte waarvan de

symplecta allen van rang 3 zijn en waarvan de rechten in ten hoogste twee singuliere deelruim-

ten bevat zijn.

Bewijs. Zie Stelling 5.3.15 uit [Hu09].

De volgende twin SPO ruimtes ontstaan uit duale polaire ruimtes. We frissen eerst even op

wat dit precies zijn.

Definitie. Beschouw een polaire ruimte S . We noemen twee maximale deelruimten M en N

adjacent als ze snijden in een hypervlak.

Definitie. Zij G de verzameling maximale deelruimten van een polaire ruimte S . Bekijk de

adjacentiegraaf op G , waarin twee maximale deelruimten adjacent zijn in de graaf als en

slechts als ze adjacent zijn in de polaire ruimte. Zij C de verzameling van maximale klieken uit

deze graaf. Dan noemen we het koppel (G ,C ) de duale polaire ruimte van S .

De punten van een duale polaire ruimte zijn dus maximale deelruimten en de rechten zijn2

verzamelingen van maximale deelruimten door eenzelfde submaximale deelruimte. De rechten

kunnen bijgevolg geïdentificeerd worden met hypervlakken van maximale deelruimten.

We bespreken nu hoe we uit een duale polaire ruimte een twin SPO ruimte kunnen constru-

eren. Niet alle duale polaire ruimtes geven via deze constructie echter aanleiding tot een twin

SPO ruimte. Er kunnen problemen optreden met de oppositierelatie3. Daarom hebben we het

concept van een opspannend paar nodig.

Definitie. We noemen een koppel (M+,M−) van maximale deelruimten van een polaire ruimte

S een opspannend paar als voor elk punt p ∈S er punten p+ ∈ M+ en p− ∈ M− bestaan

zodat

p ∈ (M+∪ p−)⊥⊥∩ (M−∪ p+)⊥⊥.

Wat dit inhoudt is het volgende. Voor elke σ is de projectie van een willekeurig punt

p /∈M+∩M− op Mσ een hypervlak van Mσ . Nu vormen M+ en M− een opspannend paar als

er (voor elke σ ) een punt pσ is in M−σ zodat pσ op hetzelfde hypervlak van M−σ projecteert

als p.

In een niet-ontaarde polaire ruimte van eindige rang vormt4 elk paar van disjuncte maximale

deelruimten een opspannend paar. Bovendien bestaat er voor elke maximale deelruimte M een

maximale deelruimte N die er disjunct van is. Het is slechts bij ruimtes van oneindige rang dat

de notie van een opspannend paar kwalitatief verschilt van ‘disjunctie’.

2Zie Lemma A2.12, Lemma A2.13 en Propositie A2.14 uit [Hu09].
3Zie het begin van paragraaf 5.2.1 van [Hu09] voor een uitgebreidere uiteenzetting.
4Zie Opmerking 5.2.5 uit [Hu09].
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Stelling 2.4.5. Zij (M0,M1) een opspannend paar van de polaire ruimte S . Dan is elk an-

der koppel (M0,M1) van disjuncte maximale deelruimten die op eindige afstand liggen (in de

adjacentiegraaf) van respectievelijk M0 en M1 eveneens een opspannend paar.

Bewijs. Zie Propositie 5.2.8 uit [Hu09].

Definitie. Zij S een polaire ruimte met opspannend paar (M+,M−) en D+,D− de samen-

hangscomponenten van de duale polaire ruimte van S die respectievelijk M+,M− bevatten.

Stel M ↔ N alsook N ↔ M als en slechts als M ∩N = /0. Het koppel (D+,D−) met deze

oppositierelatie noemen we een twin duale polaire ruimte .

Wegens Stelling 2.4.5 bestaat de oppositierelatie precies uit opspannende paren bestaande

uit een maximale deelruimte uit D+ en eentje uit D−. Heeft S eindige rang, dan zijn bovendien

D+ en D− gelijk aan de ganse duale polaire ruimte van S en verkrijgen we een twin SPO

ruimte met als componenten twee isomorfe duale polaire ruimten. Bij oneindige rang zijn5 D+

en D− echte deelruimten van de duale polaire ruimte.

Stelling 2.4.6. Elke twin duale polaire ruimte is een twin SPO ruimte waarvan de maximale

singuliere deelruimten rechten zijn.

Bewijs. Zie Stelling 5.2.15 uit [Hu09].

Voor de volledigheid geven we nog de overige types van twin SPO ruimtes. We zullen deze

echter niet bespreken. Er komen punt-rechte meetkundes van het type E6,1 en E7,1 ter sprake

maar het is voor ons niet nodig om dieper in te gaan op wat deze precies zijn. Belangrijk is dat

het punt-rechte meetkundes zijn die overeenkomen met de diagrammen E6 en E7.

Definitie. Zij S een punt-rechte meetkunde van het type E6,1 en zij Sm = (Pm,Lm) het duaal

van E6,1 bestaande uit de symplecta van S als punten en de verzamelingen van symplecta

die snijden in eenzelfde generator als rechten. Stel x↔ Y alsook Y ↔ x als en slechts als

d(x,Y ) = 2. Het koppel (S ,Sm) met deze oppositierelatie noemen we een twin E6-ruimte .

Stelling 2.4.7. Elke twin E6-ruimte is een twin SPO ruimte.

Bewijs. Zie Stelling 5.1.15 uit [Hu09].

Definitie. Zij S een punt-rechte meetkunde van het type E7,1 en zij S een isomorfe kopie ervan

met bijhorend isomorfisme φ . Voor x,y ∈S stelt men x↔ φ(y) en φ(x)↔ y als en slechts als

d(x,y) = 3. Het koppel (S ,S ) met deze oppositierelatie noemen we een twin E7-ruimte .

Stelling 2.4.8. Elke twin E7-ruimte is een twin SPO ruimte.

5Zie het begin van paragraaf 5.2.2 van [Hu09].
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Bewijs. Zie Stelling 5.1.18 uit [Hu09].

Definitie. Zij S een polaire ruimte met opspannend paar (M+,M−). Zij Γ de adjacentiegraaf

van de maximale deelruimten van S en Γ+,Γ− de samenhangscomponenten van Γ die res-

pectievelijk M+,M− bevatten. Veronderstel nu dat Γσ bipartiet is voor elke σ en stel M σ de

verzameling toppen van Γσ op even afstand van Mσ . Stel

L σ = {{L ∈M σ |M∩N ⊂ L} |M,N ∈M σ en codimM(M∩N) = 2}.

We stellen M ↔ N alsook N ↔ M als en slechts als M ∩N = /0. Dan noemen we het koppel

((M+,L +),(M−,L −)) met deze oppositierelatie een twin half-spin ruimte van S .

Dit is gelijkaardig aan twin duale polaire ruimtes. Men ‘beperkt’ zich hier tot maximale

deelruimtes op even onderlinge afstand waardoor de dimensies van de doorsnedes eentje verla-

gen. Dat dit doet denken aan oriflamme meetkundes is niet toevallig, de diagrammen die bij de

twin half-spin ruimtes horen zijn Dn.

Stelling 2.4.9. Elke twin half-spin ruimte is een rigide twin SPO ruimte waarvan de symplecta

allen van rang 4 zijn en waarvan de singuliere deelruimten van rang 2 bevat zijn in ten hoogste

twee maximale singuliere deelruimten waarvan er één rang 3 heeft.

Bewijs. Zie Stelling 5.4.13 uit [Hu09].

2.5 Classificatie

In deze paragraaf overlopen we de classificatie van de twin SPO ruimtes. Voor ons is het

belangrijkste te weten dat ze er is en dat de bekomen types precies de voorbeelden zijn uit

de vorige paragraaf. De details zijn minder cruciaal, we geven dan ook een zeer summiere

samenvatting.

Zoals bij zovele classificatiestellingen is de eerste stap om de classificatie te reduceren

tot de classificatie van een eenvoudige klasse van twin SPO ruimtes. Hier draait het rond de

observatie dat elke twin SPO ruimte uiteenvalt in een zogenaamd ‘grid som’ van rigide twin

SPO ruimtes.

Definitie. Zij (S )i∈I een familie van punt-rechte meetkundes (Pi,Li). Dan definiëren we het

grid product van de Si als

⊗i∈ISi =

(
∏
i∈I

Pi,
⋃

i∈I

{
∏
j∈I

S j

∣∣∣∣∣
S j ∈L j als j = i

S j = {p j} met p j ∈P j als j 6= i

})
.
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Definitie. Zij (S )i∈I een familie van punt-rechte meetkundes (Pi,Li). Kies voor elke i ∈ I

een punt pi ∈Pi. Dan definiëren we de grid som �i∈I(Si, pi) met oorsprong (pi)i∈I als de

deelruimte van ⊗i∈ISi bestaande uit alle punten (qi)i∈I zodat de verzameling {i ∈ I | qi 6= pi}
eindig is.

Stelling 2.5.1. Een punt-rechte meetkunde S is een twin SPO ruimte als en slechts als er een

familie van rigide twin SPO ruimtes (Si)i∈I bestaat zodat S =�i∈ISi.

Bewijs. Zie Stelling 4.3.7 uit [Hu09].

De tweede stap, die opnieuw weinigen uit hun stoel zal laten vallen van verbazing, is om de

rigide twin SPO ruimtes op te splitsen in bepaalde klassen. De opsplitsing gebeurt volgens de

symplectische rang. Het is dan ook belangrijk om eerst aan te tonen dat elke twin SPO ruimte

in zijn geheel over zo’n uniek bepaalde symplectische rang beschikt, want oorspronkelijk kon

deze ook gewoon een ondergrens zijn op de rang van de symplecta.

Stelling 2.5.2. Een samenhangende rigide deelruimte van een twin SPO ruimte heeft een ein-

dige symplectische rang r, of heeft oneindige rang.

Bewijs. Zie Opmerking 2.2.10 uit [Hu09].

Lemma 2.5.3. Zij p en q twee punten van een twin SPO ruimte op afstand n. Dan bestaat er

een punt r opposiet aan p met cod(q,r) = n.

Bewijs. Zie Lemma 2.1.13 uit [Hu09].

Stelling 2.5.4. Voor elk metaplecton 〈y,z〉g met d(y,z) = n uit de ene component van een twin

SPO ruimte bestaat een metaplecton in de andere component dat er isomorf mee is.

Bewijs. Dit volgt uit Lemma 2.5.3 en Gevolg 4.2.8 uit [Hu09].

Gevolg 2.5.5. De symplectische rang van een rigide twin SPO ruimte is ofwel een natuurlijk

getal r, ofwel oneindig.

Bewijs. Dit volgt door toepassing van Stelling 2.5.4 op symplecta, rekening houdend met Stel-

ling 2.5.2.

Hierna volgt dan de eigenlijke classificatie, waarin de mogelijke symplectische rangen over-

lopen worden en telkens wordt aangetoond dat deze overeenkomen met één of meerdere van

de voorbeelden uit voorgaande paragraaf.

Stelling 2.5.6. Een twin SPO ruimte zonder symplecta is een twin projectieve ruimte.
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Bewijs. Dat een twin SPO ruimte geen symplecta heeft, betekent dat er geen punten bestaan

op afstand twee. De maximale afstand tussen twee punten (in eenzelfde component) is dus 1.

De stelling volgt dan uit Stelling 6.2.2 uit [Hu09].

Stelling 2.5.7. Een twin SPO ruimte waarbij één van de componenten een symplecton is, is een

twin polaire ruimte.

Bewijs. Zie Stelling 6.2.4 uit [Hu09].

Stelling 2.5.8. Een rigide deelruimte van een twin SPO ruimte met symplectische rang 2 bevat

geen driehoeken.

Bewijs. Zie Propositie 6.3.1 uit [Hu09].

Stelling 2.5.9. Elke twin SPO ruimte zonder driehoeken is een twin duale polaire ruimte.

Bewijs. Zie Stelling 6.3.16 uit [Hu09].

Stelling 2.5.10. Beschouw een rigide twin SPO ruimte van symplectische rang 3 waarbij de

componenten geen symplecta zijn. Dan is elke rechte in ten hoogste twee maximale singuliere

deelruimten bevat.

Bewijs. Zijn de componenten singulier, dan is dit duidelijk. Zoniet, dan volgt de stelling uit

Propositie 3.4.1(b) uit [Hu09], waarbij we voor V een volledige component nemen. Punt (a)

uit deze propositie correspondeert met het geval dat de component zelf een symplecton is, wat

hier uitgesloten is.

Stelling 2.5.11. Een rigide twin SPO ruimte van symplectische rang 3 zodat elke rechte in ten

hoogste twee maximale singuliere deelruimten bevat is, is een partiële twin Grassmanniaan.

Bewijs. Zie Stelling 6.4.22 uit [Hu09].

Stelling 2.5.12. Beschouw een rigide twin SPO ruimte van symplectische rang 4 waarbij de

componenten geen symplecta zijn. Dan is elke singuliere deelruimte van rang 2 bevat in een

maximale singuliere deelruimte van rang 3 en ten hoogste nog één andere maximale singuliere

deelruimte.

Bewijs. Zijn de componenten singulier, dan is dit duidelijk. Zoniet, dan volgt de stelling uit

Propositie 3.5.2(b) uit [Hu09], waarbij we voor V een volledige component nemen. Punt (a)

uit deze propositie correspondeert met het geval dat de component zelf een symplecton is, wat

hier uitgesloten is.

Stelling 2.5.13. Een rigide twin SPO ruimte van symplectische rang 4 zodat elke singuliere

deelruimte van rang 2 bevat is in een maximale singuliere deelruimte van rang 3 en ten hoogste

nog één andere maximale singuliere deelruimte, is een twin half-spin ruimte.
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Bewijs. Zie Stelling 6.5.23 uit [Hu09].

Stelling 2.5.14. Een twin SPO ruimte van symplectische rang ≥ 5 waarvan één van de com-

ponenten geen symplecton is, is ofwel een twin E6-ruimte van symplectische rang 5 of een twin

E7-ruimte van symplectische rang 6.

Bewijs. Zie Stelling 6.6.2 uit [Hu09].

2.6 Diagrammen

Zoals reeds opgemerkt en zoals gaandeweg ook reeds duidelijk is geworden, staan de twin SPO

ruimtes in nauw verband met de diagrammen An, Cn, Dn, E6 en E7. Deze staan opgesomd in

de tabel6 op de volgende bladzijde. Hierin staat ‘yrk’ voor symplectische rang en ‘diam’ voor

diameter.

We gaan niet in op de specifiteiten van deze tabel en vestigen de aandacht op de associaties

tussen twin SPO ruimtes en de Coxeter diagrammen.

Men moet deze verbanden begrijpen als volgt. Elke twin SPO ruimte bestaat uit twee com-

ponenten. Het zijn deze componenten die de structuur hebben van een specifieke punt-rechte

meetkunde die overeenkomt met één van de diagrammen. We brengen daartoe even in herinne-

ring dat Grassmannianen overeenkomen met de diagrammen An, polaire ruimtes met Cn of, via

oriflamme meetkundes, met Dn. De duale polaire ruimtes verkrijgt men vanuit de Cn-structuur,

de half-spin ruimtes vanuit de Dn-structuur. De diagrammen E6 en E7 komen overeen met de

E6,1 en de E7,1 ruimtes.

Zo zien we dat de twin SPO ruimtes in verband staan met precies dezelfde diagrammen als

de Jordan paren.

6We nemen deze tabel ongewijzigd over uit paragraaf 6.7 van [Hu09], met de toestemming van Simon Hug-
genberger.
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twin space diagram

diam: 1 twin projective space An,1 (n≥ 1) r r r r r r
yrk : 2 twin dual polar space Cn,n (n≥ 2) r r r r r r
yrk : 3 twin polar space C3,1 r r r

partial twin Grassmannian An, j (n > j > 1) r rr rr rr rr r
��
HH

yrk : 4 twin polar space C4,1 r r r r
twin half-spin space Dn,n (n≥ 4) r r rr r r r

��HH

yrk : 5 twin polar space C5,1 r r r r r
D5,1 r r r rr��HH

twin E6-space E6,1 r r r rr r
��HH

yrk : 6 twin polar space C6,1 r r r r r r
D6,1 r r r r rr��HH

twin E7-space E7,1 r r r r rr r
��HH

yrk : ≥ 7 twin polar space Cn,1 (n≥ 7) r r r r r r
Dn,1 (n≥ 7) r r r r r rr��HH
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Hoofdstuk 3

Van Jordan paar naar twin SPO ruimte

Nu we met de Jordan paren en de twin SPO ruimtes kennisgemaakt hebben, kunnen we be-

ginnen aan het belangrijkste hoofdstuk van dit werk. Zoals reeds gezegd zou er een duidelijk

verband moeten zijn tussen Jordan paren en twin SPO ruimtes. In dit hoofdstuk behandelen we

de vraag hoe er vanuit een Jordan paar een twin SPO ruimte te construeren valt.

We vertrekken daarvoor van de tekst [Hu11] van Simon Huggenberger, waarin hij op infor-

mele wijze uiteenzet hoe men volgens hem te werk zou moeten gaan om vanuit een Jordan paar

een twin SPO ruimte te fabriceren. Deze tekst bevat min of meer alles wat momenteel rond

deze problematiek gekend is. We herinneren er nog eens aan dat ze na te lezen is in Appendix

B. We trachten zijn ideeën en vermoedens verder uit te werken.

Elke twin SPO ruimte bestaat in feite uit twee zaken. Enerzijds zijn er de twee compo-

nenten, elk volwaardige punt-rechte meetkundes. Anderzijds is er de oppositierelatie die de

componenten met elkaar verbindt. De constructie verloopt dus in twee fasen. Eerst bouwt men

de componenten apart, daarna beschrijft men de oppositierelatie.

De verdienste van deze thesis ligt in het uitwerken van de eerste fase. We beschrijven volle-

dig hoe men uit een Jordan paar de twee componenten van de twin SPO ruimte kan verkrijgen.

Dit doen we door de begrippen punt, rechte en collineariteit volledig uit te werken. We bewij-

zen dat de bekomen punt-rechte meetkundes partiële lineaire ruimtes zijn. Bovendien geven we

een algemene gedaante voor de afstand tussen twee punten, los van de collineariteit, waaruit

afgeleid wordt dat de ruimtes samenhangend zijn en eindige diameter hebben. Dit zijn juist die

eigenschappen die geëist worden in de definitie van twin SPO ruimtes. Daarnaast bewijzen we

nog verschillende structurele eigenschappen die van pas kunnen komen bij verdere verkenning

van deze componenten. We moeten wel toevoegen dat de constructie die we geven (vooralsnog)

niet werkt voor alle Jordan paren. Het is niet uitgesloten dat men de voorwaarden kan versoe-

pelen, maar wij beperken ons tot de eenvoudigste gevallen. Dit betekent dat Karakteristiek 2

als vanouds de dans ontspringt en daarnaast zijn er nog enkele sporadische uitzonderingen. Zo

meteen geven we de concrete eisen die we aan het Jordan paar stellen.
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De tweede fase blijft min of meer open. We bespreken de oppositierelatie voor een be-

paalde klasse van punten, die we affiene punten zullen noemen, maar de moeilijkheid ligt wel

degelijk bij de andere punten. Simon Huggenberger geeft in [Hu11] een aanzet maar binnen

het tijdsbestek van deze thesis zijn we er niet meer in geslaagd deze verder uit te werken.

We eindigen het hoofdstuk door de bekomen constructie toe te passen op twee voorbeelden.

We bekomen het verwachte resultaat en zien dit dan ook als een bevestiging van de juistheid

van deze aanpak.

Ik probeer doorheen dit hoofdstuk zo goed mogelijk duidelijk te maken waar ik mij baseer

op het werk van anderen. Stellingen en bewijzen waarbij geen externe bron vermeld wordt,

zijn mijn eigen resultaten. Wat het globale idee, concepten en definities betreft mag men ervan

uitgaan dat deze, tenzij anders vermeld, vanuit [Hu11] afkomstig zijn.

In dit hoofdstuk werken we met een Jordan paar V over een ring k met Kar(k) 6= 2 dat vol-

doet aan de voorwaarden van Stelling 1.3.2. Dit is een bundeling van de voorwaarden van alle

stellingen die we willen toepassen. Stelling 1.3.2 zal vaak impliciet gebruikt worden wanneer

we over de rang spreken.

3.1 Componenten

De eerste stap in het construeren van een twin SPO ruimte is aangeven hoe de componenten

eruitzien. Dit zijn punt-rechte meetkundes. We definiëren eerst de punten, daarna collineariteit

en de rechten.

De componenten zullen een mooie structuur in zich dragen die we zoveel mogelijk uitwer-

ken. Het zal daarna een koud kunstje zijn om aan te tonen dat de bekomen meetkundes partiële

lineaire ruimtes zijn, zoals geëist wordt in de definitie van een twin SPO ruimte.

Vervolgens bespreken we de afstand, die een mooie algemene gedaante heeft. We leiden

af dat de componenten samenhangend zijn en eindige diameter hebben, twee andere eisen die

voldaan moeten zijn.

We zullen de constructie van één component beschrijven, vertrekkend van het Jordan paar

V . De andere component wordt op exact dezelfde wijze verkregen, ditmaal vertrekkend van het

opposiet paar V op.

Zoals reeds opgemerkt zullen de methodes die we hier bespreken niet op alle Jordan paren

van toepassing zijn. Daarom geven we in het volgende deel, over de oppositie, een alternatieve

definitie die wel altijd werkt. Dit gaat ten koste van de handelbaarheid, want ze is veel lastiger

om mee te werken. De reden dat ze daar staat, en niet in dit onderdeel, is dat ze gebruik maakt

van de oppositie.
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3.1.1 Punten

In deze paragraaf geven we aan wat de punten zullen zijn van de meetkunde. Zoals reeds

gezegd, zullen we uit het Jordan paar V = (V+,V−) één component van een twin SPO ruimte

construeren. De andere component wordt verkregen vanuit het opposiet paar V op. In deze

constructie zal V+ een bovengeschikte rol spelen. Deze zit heel duidelijk in de bijhorende

punt-rechte meetkunde bevat, in de vorm van de zogenaamde affiene punten. V− is veel minder

nauw met de eerste component verbonden en uit zich in de andere component horend bij V op.

Het idee om projectieve equivalentieklassen als punten te zien is, voor zover wij kunnen

zien, afkomstig van Ottmar Loos, bijvoorbeeld uit zijn [Lo78].

Definitie. Twee koppels (x,y) en (x,y) uit V noemen we projectief equivalent als (x,y− y)

quasi-inverteerbaar is en

xy−y = x.

Stelling 3.1.1. Projectieve equivalentie is een equivalentierelatie.

Bewijs. Aangezien x0 = x is de relatie reflexief. Stel dat (x,y) en (x,y) projectief equivalent

zijn. Dan is (x,y− y) quasi-inverteerbaar. Uit Stelling 1.2.5 volgt dat ook (xy−y,y− y) =

(x,y− y) quasi-inverteerbaar is en dat

xy−y = (xy−y)y−y = x0 = x.

De relatie is dus symmetrisch. Stel nu dat (x,y) projectief equivalent is met (x,y) en (x,y) met

(x̃, ỹ). Er volgt dat (x,y− ỹ) = (xy−y,y− ỹ) quasi-inverteerbaar is. Wegens Stelling 1.2.5 is dan

ook (x,y− ỹ) quasi-inverteerbaar en is

xy−ỹ = (xy−y)y−ỹ = xy−ỹ = x̃.

Definitie. We noteren de equivalentieklasse die (x,y) bevat als (x : y).

Stelling 3.1.2. Is (x,y) quasi-inverteerbaar, dan ook elk ander element (x,y) van (x : y). Bo-

vendien zijn de quasi-inversen allen gelijk.

Bewijs. Zij (x,y) ∈ (x : y). Wegens Stelling 1.2.5 volgt uit het feit dat (x,y) quasi-inverteerbaar

is, dat ook (xy−y,y) = (x,y) quasi-inverteerbaar is. Bovendien is xy = (xy−y)y = xy dankzij

Stelling 1.2.5.

Definitie. We vatten de equivalentieklassen (x : y) op als punten van onze meetkunde. Equi-

valentieklassen waarvan elk element quasi-inverteerbaar is noemen we affiene punten. De

andere equivalentieklassen noemen we projectieve punten. Is (x,y) een element van V dan

noemen we x de eerste coördinaat en y de tweede coördinaat. We zullen ook spreken van de

coördinaten van punten (x : y). Hoewel dit technisch niet correct is, zal steeds duidelijk zijn

hoe men dit moet interpreteren.
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Zij (x : y) een affien punt. Dan is (x,y) quasi-inverteerbaar en dus is (xy,0) ∈ (x : y). We

zien dus dat de affiene punten precies die punten zijn waarvan men de tweede coördinaat gelijk

aan nul kan stellen. De projectieve punten zijn de equivalentieklassen die geen enkel element

van de vorm (x,0) bevatten. Aangezien uit x 6= y volgt dat (x : 0) 6= (y : 0) ziet men dat de

affiene punten in bijectie staan met de component V+ van het Jordan paar. Zoals aangekondigd

zit V+ heel duidelijk in de meetkunde ingebed.

We geven nog twee eigenschappen rond de corang en projectieve equivalentieklassen die

nuttig zullen blijken. Deze komen respectievelijk overeen met Conjecture 2.2 en Lemma 3.4

uit [Hu11]. Die laatste wordt daar reeds bewezen.

Stelling 3.1.3. Alle elementen van (x : y) hebben dezelfde corang.

Bewijs. Zij (x,y) ∈ (x : y) en stel dat (x,y− v) quasi-inverteerbaar is. Wegens Stelling 1.2.5 is

dit equivalent met het quasi-inverteerbaar zijn van (xy−y,y− v) = (x,y− v).

We zullen, met bovenstaande stelling in het achterhoofd, ook wel eens spreken van de

corang van een punt (x : y).

Stelling 3.1.4. Is cor(x : y) = k, dan is er een (x,y) ∈ (x : y) met rk(y) = k.

Bewijs. Zij (x,y− v) quasi-inverteerbaar met rk(v) = k. Dan is (xy−v,v) ∈ (x : y).

3.1.2 Rechten

We kennen nu de punten, de volgende stap is om de rechten vast te leggen. In [Hu11] worden

twee definities van rechten gepresenteerd. De eerste, die we nu bespreken, is niet in alle geval-

len toepasbaar maar wel het eenvoudigst om mee te werken. Ze staat in Sketch 3.7 uit [Hu11].

De gevallen waarin ze wel toepasbaar is, zijn meer dan voldoende talrijk om ze waardevol te

maken.

Vooraleer we eraan beginnen, geven we een belangrijke stelling die we nog zeer vaak nodig

zullen hebben.

Lemma 3.1.5. Zij V = V2⊕V1⊕V0 een Peirce decompositie van V en x ∈ V+,y ∈ V− wille-

keurige elementen die ontbinden als x = x2 + x1 + x0 en y = y2 + y1 + y0. Dan is de quasi-

inverteerbaarheid van de elementen (xi,y), (x,yi) en (xi,yi) equivalent.

Bewijs. Zie Lemma 2.5 uit [Lo94].

Stelling 3.1.6. Zij a ∈ V−σ en beschouw een inwendig hoofdideaal [u] van rang 1, u ∈ V σ .

Is Q(u)a = 0, dan is (z,a) voor alle z ∈ [u] quasi-inverteerbaar. Is Q(u)a 6= 0, dan bevat [u]

precies één z zodat (z,a) niet quasi-inverteerbaar is.
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Bewijs. Stel eerst Q(u)a = 0. Een willekeurige z ∈ [u] heeft de vorm Q(u)v voor een bepaalde

v ∈V σ . Wegens (JP3) geldt

Q(Q(u)v)a = Q(u)Q(v)Q(u)a = 0,

bijgevolg zijn, wegens Stelling 1.3.3, alle (z,a) quasi-inverteerbaar.

Veronderstel nu dat Q(u)a 6= 0. Voor de aanschouwlijkheid stellen we u ∈ V+ en a ∈ V−.

Gelet op Stelling 1.4.1 en het feit dat we met een regulier Jordan paar werken, kunnen we

u = u+ uitbreiden tot een idempotent (u+,u−). Beschouw de bijhorende Peirce decompositie

V2⊕V1⊕V0 en ontbind a ∈ V− als a = a2 + a1 + a0. Wegens Stelling 1.4.2 is V−σ

0 ⊕V−σ

1 =

Ker(Q(uσ )). Voor 0 6= x∈ [uσ ] geldt, via een analoge redenering als in het begin van dit bewijs,

dat Ker(Q(x))⊇ Ker(Q(uσ )). Zodus is

[x] = Q(x)V−σ = Q(x)V−σ

2 .

Omdat nu rk(u+) = rk(u−) = 1, is [x] = [uσ ] en dus ook Ker(Q(x)) ⊆ Ker(Q(uσ )). Er volgt

dat Ker(Q(x)) = Ker(Q(uσ )) en dus is Q(x), net als Q(uσ ), een bijectie van V−σ

2 naar V σ
2 .

Bijgevolg is V2 = (V+
2 ,V−2 ) een Jordan delingspaar.

Omdat Q(u)a 6= 0 is a2 6= 0. Nu zegt Stelling 1.7.2, rekening houdend met Stelling 1.2.2,

dat er in V+
2 = [u] juist één z is zodat (z,a2) niet quasi-inverteerbaar is. Wegens Lemma 3.1.5 is

dit equivalent met het feit dat er juist één z ∈ [u] is zodat (z,a) niet quasi-inverteerbaar is.

De rechten zullen opgebouwd zijn uit aan elkaar geplakte ‘stukken van rechten’. Wat we

precies bedoelen met deze ‘stukken’, staat in onderstaande definitie.

We benadrukken nogmaals dat we deze definities overnemen uit [Hu11].

Definitie. Zij (x,y) ∈V willekeurig en u ∈V+ ook willekeurig met rk(u) = 1. Dan noemen we

de verzameling

{(x+ z : y) | z ∈ [u]}

een partiële rechte door (x : y).

We geven ook meteen, een beetje voor onze beurt, de definitie van collineariteit. Men zal

zien, eenmaal we onze rechten gedefinieerd hebben en enkele eigenschappen bewezen hebben,

dat alles in elkaar past.

Definitie. Twee punten zijn collineair als en slechts als ze op eenzelfde partiële rechte liggen.

Lemma 3.1.7. Zij L een partiële rechte en (x : y) ∈ L. Dan is er een (x : y) ∈ (x : y) zodat we L

kunnen schrijven als

L = {(x+ζ : y) | ζ ∈ [z]}.
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We kunnen met andere woorden elk punt van L als ‘grondpunt’ kiezen. Bovendien is

L = {(x+ζ : y) | ζ ∈ [z]}

voor elke 0 6= z ∈ [z].

Bewijs. Stel dat L gegeven wordt door

L = {(u+ζ : v) | ζ ∈ [w]},

met w een bepaald element van rang 1. Aangezien (x : y) ∈ L is (x : y) = (u+ζ0 : v) voor een

bepaalde ζ0 ∈ [w]. Maar omdat [w] een deelmoduul is, is ζ0 +[w] = [w]. Er volgt dat

L = {(u+ζ0)+ζ : v) | ζ ∈ [w]}.

Voor het tweede deel volstaat het op te merken dat rk(z) = 1, waaruit volgt dat [z] = [z] voor

elke 0 6= z ∈ [z].

Onderstaande stelling komt overeen met Claim 3.3. uit [Hu11].

Stelling 3.1.8. De punten van een partiële rechte hebben allemaal dezelfde corang k, behalve

hoogstens eentje, dat dan corang k+1 heeft.

Bewijs. Zij L een partiële rechte en neem (x : y) ∈ L zodanig dat (x : y) de minimale corang k

heeft van alle punten op L. Dankzij Lemma 3.1.7 mogen we L schrijven als

L = {(x+ z : y) | z ∈ [u]}

voor een bepaalde u van rang 1. Er bestaat een v van rang k bestaat zodat (x,y− v) quasi-

inverteerbaar is. Wegens Stelling 1.2.5 is (x+ z,y− v) quasi-inverteerbaar als en slechts als

(z,(y−v)x) dat is. Uit Stelling 3.1.6 volgt dan dat er ten hoogste één z∈ [u] is zodat (x+z,y−v)

niet quasi-inverteerbaar is.

Dit betekent dat alle punten van L, behalve eventueel eentje, een corang hebben die kleiner

of gelijk is aan deze van (x : y). Maar de corang van (x : y) was minimaal, dus deze hebben

allemaal dezelfde corang.

We moeten nu nog aantonen dat de corang van twee collineaire punten (x : y) en (x+ z : y)

hoogstens één verschilt. Welnu, wegens Stelling 1.3.4 is cor(x,y) = cor(y,x) en cor(x+ z,y) =

cor(y,x+z). Als (y,x−u) quasi-inverteerbaar is, dan ook (y,x+z−(u+z)) en wegens Stelling

1.3.1 is rk(u+ z)≤ rk(u)+ rk(z) = rk(u)+1.

Het is uit de partiële rechten dat we onze rechten zullen opbouwen, meerbepaald bestaan

de rechten uit een verzameling in elkaar gevlochten partiële rechten. Wat dit precies betekent,

laat zich lezen uit de eerstvolgende stelling waarvoor we eerst drie lemma’s nodig hebben.
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Lemma 3.1.9. Is (x,y) quasi-inverteerbaar, dan is B(x,y)[z] = [B(x,y)z] en B(x,y)−1[z] =

[B(x,y)−1z].

Bewijs. Omdat (x,y) en wegens Stelling 1.2.2 dus ook (y,x) quasi-inverteerbaar is, volgt uit

Stelling 1.2.1 dat B(y,x) surjectief is en dus is B(y,x)V =V . Er geldt dan dat

B(x,y)[z] = B(x,y)Q(z)V = B(x,y)Q(z)B(y,x)V
(JP26)
= Q(B(x,y)z)V

= [B(x,y)z].

De bewering voor B(x,y)−1 volgt na combinering van het voorgaande met (JP35).

Lemma 3.1.10. Is (x,y) quasi-inverteerbaar, dan is [xy] = [x]. Is bovendien (z,y) voor elke

z ∈ [x] quasi-inverteerbaar, dan is [x] = {zy | z ∈ [x]}.

Bewijs. Omdat (x,y) en wegens Stelling 1.2.2 dus ook (y,x) quasi-inverteerbaar is, volgt uit

1.2.1 dat B(y,x) surjectief is en dus is B(y,x)V =V . Er geldt dan dat

[xy] = Q(xy)V = Q(xy)B(y,x)V
(JP28)
= Q(x)V

= [x].

Veronderstel nu dat (z,y) voor elke z ∈ [x] quasi-inverteerbaar is. Uit het eerste deel van deze

stelling volgt alvast dat {zy | z ∈ [x]} ⊆ [x]. Neem z ∈ [x] willekeurig. Dan is −z ∈ [x] en dus

(−z,y) quasi-inverteerbaar. Wegens Stelling 1.2.3 is dan ook (z,−y) quasi-inverteerbaar. We-

gens het eerste deel van deze stelling is z−y ∈ [x] en bovendien is z = (z−y)y.

Onderstaand lemma werd toegevoegd nadat Simon Huggenberger ons wees op de noodzaak

ervan voor het bewijs van de volgende stelling. Hij gaf enkel de formulering.

Lemma 3.1.11. Een partiële rechte kan geen strikte deelverzameling zijn van een andere par-

tiële rechte.

Bewijs. Beschouw twee partiële rechten

L = {(x+ z : y) | z ∈ [u]},
L = {(x+ z : y) | z ∈ [u].}

Stel dat L⊆L. Dit betekent dat voor alle z∈ [u] er een z∈ [u] bestaat zodat (x+z : y)= (x+z : y).

Dit geldt ook voor z = 0 en we mogen er dankzij Stelling 3.1.7 van uitgaan dat (x : y) = (x : y).
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Er geldt

x+ z = (x+ z)y−y

1.2.5
= xy−y +B(x,y− y)−1(z(y−y)x

)

= x+B(x,y− y)−1(z(y−y)x
),

waaruit volgt dat B(x,y− y)−1(z(y−y)x
) ∈ [z], en dus is

B(x,y− y)−1[u] = B(x,y− y)−1[z] 3.1.10
= B(x,y− y)−1[z(y−y)x

]

3.1.9
= [B(x,y− y)−1(z(y−y)x

)]

= [z] = [u].

Omdat dit voor elke z ∈ [u] geldt, volgt dat (z,(y− y)x) quasi-inverteerbaar is voor elke z ∈ [u].

Bijgevolg is wegens Stelling 3.1.10 elk element van [u] te schrijven als een z(y−y)x
. Er volgt

dat elk element van [u] te schrijven is als een B(x,y− y)−1(z(y−y)x
). Hieruit volgt dat elk punt

(x+ z : y) afkomstig is van een (x+ z : y) en dus dat L = L.

De nu volgende stelling staat zonder bewijs beschreven in Sketch 3.7 uit [Hu11].

Stelling 3.1.12. Twee partiële rechten die elkaar in twee punten snijden vallen ofwel samen of

bevatten elk één punt dat niet tot de doorsnede behoort.

Bewijs. Beschouw twee partiële rechten

L = {(x+ζ : y) | ζ ∈ [z]},
L = {(x+ζ : y) | ζ ∈ [z]}.

Dankzij Lemma 3.1.7 mogen we ervan uitgaan dat L en L elkaar snijden in de punten (x : y) =

(x : y) en (x+ z : y) = (x+ z : y). Dan is

x+ z = (x+ z)y−y

1.2.5
= xy−y +B(x,y− y)−1(z(y−y)x

)

= x+B(x,y− y)−1(z(y−y)x
),

waaruit

z = B(x,y− y)−1(z(y−y)x
).

Neem nu een willekeurige ζ ∈ [z]. Indien (ζ ,(y−y)x) quasi-inverteerbaar is dan geldt, dankzij

Stelling 1.2.5,

(x+ζ
′
)y−y = x+B(x,y− y)−1(ζ

(y−y)x

).
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Er geldt bovendien dat

B(x,y− y)−1[z] 3.1.10
= B(x,y− y)−1[z(y−y)x

]

3.1.9
= [B(x,y− y)−1(z(y−y)x

)]

= [z].

Aangezien wegens Stelling 3.1.10 geldt dat [ζ
(y−y)x

] = [ζ ] is (x+ζ : y) = (x+ζ : y) voor een

bepaalde ζ ∈ [z] als (ζ ,(y− y)x) quasi-inverteerbaar is. Maar dat laatste is wegens Stelling

3.1.6 geldig voor alle elementen van [z] behalve eventueel ééntje. L bevat dus hoogstens één

punt dat niet op L gelegen is.

Het omgekeerde verloopt volledig analoog. Tenslotte volgt het feit, dat L een punt bevat

niet op L als en slechts als L een punt bevat niet op L, uit Lemma 3.1.11.

Definitie. De puntenverzamelingen die ontstaan uit maximale verzamelingen van partiële rech-

ten die elkaar twee aan twee in minstens twee punten snijden vatten we op als rechten van onze

meetkunde.

Deze definitie werkt niet altijd. Eén van de voorwaarden is dat elke partiële rechte minstens

drie punten bevat. Wij gaan er zelfs vanuit dat ze minstens vier punten bevatten, om redenen

die duidelijk worden in het bewijs van onderstaande stelling. Merk op dat het aantal punten van

een partiële rechte precies het aantal elementen is van het bijhorende inwendig hoofdideaal.

Vooraleer we beginnen aan een studie van de rechten, bewijzen we een lemma. Het komt

overeen met Claim 3.5 uit [Hu11]. In Sketch 3.6 uit [Hu11] wordt een bewijs geschetst. Wij

werken het uit, maar de centrale ideeën halen we uit de tekst van Simon Huggenberger. Hij

bekijkt ook het geval dat Kar(k) = 2, meerbepaald eist hij enkel |k| > 2. Voor karakteristiek

2 is er echter nog geen bewijs gevonden, omdat Stelling 1.4.5 in dat geval een stuk zwakker

wordt. Dit is de belangrijkste reden dat wij ons in dit werk beperken tot Kar(k) 6= 2.

Lemma 3.1.13. Voor willekeurige (x,y) en (x,y) uit V bestaat een v ∈V zodat zowel (x,y− v)

als (x,y− v) quasi-inverteerbaar zijn.

Bewijs. Wegens Stelling 3.1.4 mogen we ervan uitgaan dat cor(x,y) = rk(y) = k en cor(x,y) =

rk(y) = k voor bepaalde k en k. We bewijzen de stelling door inductie op k+k. Voor k = k = 0

voldoet v = 0.

Dankzij Stelling 1.4.5 weten we dat we y kunnen schrijven als

y = z1 + . . .+ zk,

een som van k elementen van rang 1. Er volgt dat cor(x,y− z1) ≤ rk(y− z1) = k− 1. Om

inductie toe te kunnen passen, moet cor(x,y− z1) ≤ k. Het zou echter kunnen dat cor(x,y−
z1) = k+1.
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In dat geval merken we eerst en vooral op dat wegens Stelling 1.3.4 geldt dat cor(x,y−z1)=

cor(y− z1,x) en cor(x,y− z1) = cor(y− z1,x). We beschouwen de partiële rechten

L = {(y+ζ : x) | ζ ∈ [z1]},
L = {(y+ζ : x) | ζ ∈ [z1]}.

De rechte L bevat een punt van corang k, namelijk (y : x), en een punt van corang k−1, namelijk

(y−z1 : x). De rechte L bevat een punt van corang k, namelijk (y : x), en een punt van corang k+

1, namelijk (y− z1 : x). Wegens Stelling 3.1.8 hebben bijgevolg alle punten van L verschillend

van (y : x) corang k−1 en alle punten van L verschillend van (y− z1 : x) corang k. Aangezien

we ervan uitgaan dat elke partiële rechte minstens vier punten bevat, vinden we een z1 ∈ [z1]

zodat cor(y− z1,x) = k−1 en cor(y− z1,x) = k.

Nogmaals rekening houdend met het symmetrisch zijn van de corang vinden we zo in alle

gevallen een z1 zodat cor(x,y− z1) < k en cor(x,y− z1) ≤ k, waarna we inductie kunnen toe-

passen.

Gevolg 3.1.14. Twee willekeurige projectieve equivalentieklassen (x : y) en (x : y) bevatten

steeds elementen (u,v) en (u,v) met eenzelfde tweede coördinaat.

Bewijs. Wegens Lemma 3.1.13 kunnen we v kiezen zodat (x,y−v) en (x,y−v) quasi-inverteer-

baar zijn. Dan is (xy−v,v) ∈ (x : y) en (xy−v,v) ∈ (x : y).

We maken nu een zeer belangrijke observatie. Het bewijs van Lemma 3.1.13 kan zonder

problemen uitgebreid worden naar een willekeurig eindig aantal projectieve equivalentieklas-

sen, zolang er voldoende punten liggen op de partiële rechten. Dit betekent dat de inwendige

hoofdidealen voldoende elementen moeten bevatten.

Waar het op neerkomt is dat we voor elke equivalentieklasse (x : y) de partiële rechte

L = {(x+ζ : y) | ζ ∈ [z1]}

beschouwen. Wegens Stelling 3.1.8 bevat deze partiële rechte hoogstens één ‘probleempunt’.

Elke projectieve equivalentieklasse brengt dus maximaal één zo’n probleempunt mee. Zolang

het inwendige hoofdideaal [z1] meer elementen bevat dan het aantal equivalentieklassen dat we

beschouwen, blijft het bewijs geldig.

Wij zullen enkel de versie nodig hebben voor drie equivalentieklassen, meerbepaald de

uitbreiding van Gevolg 3.1.14 naar drie equivalentieklassen, die we nu formuleren.

Stelling 3.1.15. Drie willekeurige projectieve equivalentieklassen (x : y), (x : y) en (x̃ : ỹ) be-

vatten steeds elementen (u,v), (u,v) en (ũ : v) met eenzelfde tweede coördinaat.

Bewijs. Zoals hierboven gezegd is dit een eenvoudige veralgemening van Lemma 3.1.13 en

Gevolg 3.1.14.
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Nu dit achter de rug is, kunnen we de rechten bestuderen. We tonen een reeks structurele

eigenschappen aan die ons inzicht bieden in hoe ze er precies uitzien. Meerbepaald zullen we

zien hoe partiële rechten en volledige rechten zich verhouden.

Lemma 3.1.16. Zij L en L twee partiële rechten gegeven door

L = {(x+ z : y) | z ∈ [u]},
L = {(x+ z : y) | z ∈ [v]},

met u en v bepaalde elementen van rang 1. Indien L en L elkaar in twee punten snijden, dan

vallen ze samen.

Bewijs. Het speciale aan L en L is dat hun punten dezelfde tweede coördinaat hebben. Veron-

derstel dat ze elkaar snijden in (x+ z0 : y) = (x+ z0 : y) en (x+ z1 : y) = (x+ z1 : y). Er volgt

dat

x+ z0 = x+ z0

x+ z1 = x+ z1,

waaruit z0− z1 = z0− z1. Dit betekent dat [u] = [z0− z1] = [z0− z1] = [v], waarbij we bij de

eerste en derde gelijkheid gebruik maken van het feit dat inwendige idealen deelmodules zijn.

Bovendien volgt uit bovenstaande gelijkheden dat x− x = z0− z0 ∈ [u]. Dus L = L.

Stelling 3.1.17. Zij L en L′ twee partiële rechten die elkaar in twee punten snijden zodanig dat

L\L′ = (x : y) en L′\L = (u : v). Dan liggen (x : y) en (u : v) op een partiële rechte L die zowel

L als L′ in twee punten snijdt. Bovendien is L⊆ L∪L.

Bewijs. Dankzij Lemma 3.1.7 mogen we veronderstellen dat

L = {(x+ z : y) | z ∈ [z0]}
L′ = {(u+w : v) | w ∈ [w0]},

voor bepaalde elementen z0 en w0 van rang 1. Stel verder dat (x : y) = (x : y) en (u : v) = (u : y)

voor bepaalde x, u en y. Dit kan dankzij Gevolg 3.1.14.

Omdat L en L′ in twee punten snijden is wegens Stelling 3.1.12 elke (x+ z : y) met z 6= 0

gelijk aan een (u+w : v) met w 6= 0. Opdat een punt (x+ z : y) op tweede coördinaat y gezet

kan worden, moet (x+ z,y− y) quasi-inverteerbaar zijn. Omdat (x,y− y) quasi-inverteerbaar

is, is dit wegens Stelling 1.2.5 equivalent met het quasi-inverteerbaar zijn van (z,(y− y)x). Uit

Stelling 3.1.6 volgt dan dat er van de (x+z : y) (met z 6= 0) ten hoogste één is waarvan de tweede

coördinaat niet op y kan gezet worden. Deze waar dit wel lukt zijn gelijk aan een (x+z : y), met
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z in een bepaald inwendig hoofdideaal [z∗] van rang 1. Maar ook de overeenkomstige (u+w : v)

zijn dan gelijk aan die (x+ z : y), en er geldt wegens Stelling 1.2.5 dat

(u+w)v−y = u+w,

waarbij w ∈ B(u,v− y)−1[w(v−y)u
]

3.1.10
= B(u,v− y)−1[w] 3.1.9

= [B(u,v− y)−1w]. Stel B(u,v−
y)−1w = w∗. Wegens Stelling 1.3.1 is rk(w∗) = 1.

Beschouw nu de partiële rechten

L = {(x+ z : y) | z ∈ [z∗]},
L′ = {(u+w : y) | w ∈ [w∗]}.

Omdat L en L′ minstens vier punten bevatten, snijden deze twee partiële rechten elkaar in

minstens twee punten. Uit Lemma 3.1.16 volgt dat L = L′. Bijgevolg liggen de punten (x : y)

en (u : v) op eenzelfde partiële rechte L die L en L′ in twee punten snijdt.

Omdat L de partiële rechte L in twee punten snijdt, bevat L wegens Stelling 3.1.12 nog ten

hoogste één punt niet op L. Dat punt is (u : v) en ligt op L′. Bijgevolg is L⊆ L∪L′.

Lemma 3.1.18. Zij L een rechte en L een willekeurige partiële rechte die volledig op L

gelegen is. Dan snijdt L alle andere partiële rechten op L in minstens twee punten.

Bewijs. Veronderstel dat

L =
⋃

i∈I

Li,

met de Li een maximale verzameling van partiële rechten die elkaar twee aan twee in minstens

twee punten snijden.

Beschouw twee punten p en q op L. Bij definitie van L gaan er door p en q respectievelijk

twee partiële rechten Li en L j die elkaar in twee punten snijden en op L liggen.

Uit Stelling 3.1.17 volgt dat er door p en q een partiële rechte gaat, Lk zegge, die op L ligt.

L en Lk snijden in twee punten, en dus geldt wegens Stelling 3.1.12 dat L∩Lk ⊇ Lk\{r} voor

een bepaald punt r.

Alle Li snijden Lk in minstens twee punten en dus bevat Lk, wegens Stelling 3.1.12, voor

elke i ∈ I hoogstens één punt niet op Li. Omdat we ervan uitgaan dat elke partiële rechte

minstens vier punten heeft, volgt dat ook L elke Li in minstens twee punten snijdt. Om dat de

collectie van partiële rechten Li maximaal is, moet L = Lm voor een bepaalde m ∈ I.

Dit betekent dat elke partiële rechte op L één van de Li is, waaruit de stelling volgt.

Simon Huggenberger wees ons op de noodzaak van onderstaande stelling voor het bewijs

van Stelling 3.1.26. Hij gaf enkel de formulering.

Stelling 3.1.19. Door elke partiële rechte L gaat precies één rechte L , namelijk deze die

bestaat uit de unie van de punten van alle partiële rechten die L in twee punten snijden.
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Bewijs. Zij L een rechte door L. Wegens Lemma 3.1.18 snijdt L elke partiële rechte op L

in minstens twee punten. We tonen aan dat omgekeerd ook elke partiële rechte die L in twee

punten snijdt op L ligt. Dan ligt L wel degelijk uniek vast als de unie van de partiële rechten

die L in minstens twee punten snijden. Gelet op de definitie van onze rechten, volstaat het

daartoe aan te tonen dat twee willekeurige partiële rechten M en N die L in minstens twee

punten snijden, elkaar ook in minstens twee punten snijden.

Welnu, dankzij Stelling 3.1.12, weten we dat (M ∩L) ⊇ (L\{m}) met m een welbepaald

punt. Analoog is (N∩L)⊇ (L\{n}). Bijgevolg is (M∩N)⊇ (L\{m,n}). Aangezien L minstens

vier punten bevat, snijden M en N elkaar in twee punten.

Elke partiële rechte bepaalt dus een unieke rechte. Natuurlijk kunnen verschillende partiële

rechten aanleiding geven tot eenzelfde rechte.

Stelling 3.1.20. Door elke twee punten van een rechte L gaat een partiële rechte die volledig

op die rechte gelegen is.

Bewijs. Beschouw een rechte en twee punten p en q erop. Bij definitie van L liggen p en

q respectievelijk op twee partiële rechten L en L die volledig op L liggen en elkaar in twee

punten snijden. Dus ofwel liggen p en q allebei op L, ofwel liggen ze allebei op L, ofwel zijn

dit net de punten die niet in de doorsnede L∩L liggen. Maar dan liggen ze wegens Stelling

3.1.17 op een partiële rechte gelegen in L∪L⊆L .

Deze stelling zorgt ervoor dat we de collineariteit wel degelijk op een juiste manier gedefi-

nieerd hebben.

Stelling 3.1.21. Beschouw een rechte L en een willekeurige partiële rechte L die volledig op

L gelegen is. Dan bevat L nog één extra punt buiten L.

Bewijs. Zij L een partiële rechte op L . Wegens Stelling 3.1.19 bestaat L uit de unie van de

partiële rechten die L in minstens twee punten snijden. We tonen aan dat L exact één punt

bevat dat niet op L gelegen is.

Beschouw twee zo’n punten p en q. Wegens Stelling 3.1.20 gaat door p en q een partiële

rechte L die volledig op L gelegen is. Wegens Lemma 3.1.18 snijdt deze L in twee punten.

Dan volgt uit Stelling 3.1.12 dat L ten hoogste één punt bevat dat niet op L gelegen is. Bijgevolg

is p = q.

We moeten nog aantonen dat L een punt bevat dat niet op L gelegen is. Stel dat

L = {(x+ z : y) | z ∈ [u]},

met u een bepaald element van rang 1. We wensen de punten van L te ‘verschuiven’ (door

de tweede coördinaat te veranderen) naar een andere partiële rechte M die L in twee punten
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snijdt en tevens een punt bevat dat niet op L gelegen is. Dankzij Stelling 3.1.19 ligt M op L .

Wegens Stelling 3.1.12 zal ook L een punt bevatten dat niet op M gelegen is. We moeten met

andere woorden de punten van L op een tweede coördinaat y zetten zodat één van de punten

niet mee omgezet kan worden. Concreet betekent dit dat er juist één z0 ∈ [u] moet zijn zodat

(x+ z0,y−y) niet quasi-inverteerbaar is. Veronderstel dat (x,y−y) quasi-inverteerbaar is. Dan

moet, gelet op Stelling 1.3.3, gelden dat Q(u)(y−y)x 6= 0. We zoeken dus een y zodat (x,y−y)

quasi-inverteerbaar is en Q(u)(y− y)x 6= 0.

We bepalen nu zo’n y. Breid u = u+ uit tot een idempotent u = (u+,u−), zoals in Stelling

1.4.1. Er geldt dat rk(u−) = 1. Dan is, wegens Stelling 1.4.2, V−2 (u) = [u−]⊆V− een inwendig

hoofdideaal (van rang 1) van V− waarvoor geldt dat

Q(u+)[u−] = [u+], (∗)

en dit op bijectieve wijze, opnieuw wegens Stelling 1.4.2. Wegens Stelling 3.1.6 bevat [u−] ten

hoogste één element u zodat (x,u) niet quasi-inverteerbaar is. Welnu, kies in [u−] een ỹ 6= 0

zodat (x, ỹ) quasi-inverteerbaar is. Wegens Stelling 3.1.10 is [ỹx] = [ỹ] = [u−]. Bijgevolg is,

wegens (∗), Q(u)ỹx 6= 0. Dan is y = y− ỹ het gezochte element.

Deze stelling betekent ook dat een rechte de unie is van elke twee willekeurige partiële

rechten die erop liggen. Omgekeerd is de unie van twee partiële rechten die elkaar in minstens

twee punten snijden een rechte.

Stelling 3.1.22. Een partiële rechte die een affien punt bevat, bevat hoogstens één projectief

punt.

Bewijs. Aangezien het affien zijn van een punt (x : y) equivalent is met cor(x : y) = 0, volgt dit

onmiddellijk uit Stelling 3.1.8.

Merk op dat er wel degelijk partiële rechten bestaan die volledig affien zijn, bijvoorbeeld

deze van de vorm

{(x+ z : 0) | z ∈ [u]}.

Definitie. Een partiële rechte die enkel affiene punten bevat noemen we een affiene partiële
rechte .

Stelling 3.1.23. Elke affiene partiële rechte L is van de vorm

L = {(x+ z : 0) | z ∈ [u]}.

Bewijs. Zij L een affiene partiële rechte en stel

L = {(x+ z : y) | z ∈ [w]},
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voor een bepaald element w van rang 1. Aangezien elke (x+ z : y) affien is, is telkens (x+ z :

y) = ((x+z)y : 0). Omdat bovendien ook (x : y) affien is, en dus (x,y) quasi-inverteerbaar, volgt

dankzij Stelling 1.2.5 dat

(x+ z)y = xy +B(x,y)−1(z(y
x)).

Nu is [z(y
x)] = [w] wegens Stelling 3.1.10 en B(x,y)−1[w] = [B(x,y)−1(w)] wegens Stelling

3.1.9. We vinden dat

L⊆ {(xy + z : 0) | z ∈ [B(x,y)−1(w)]}.

Omdat wegens Stelling 1.3.1 geldt dat rk(B(x,y)−1(w)) = 1, volgt het gestelde uit Lemma

3.1.11.

Merk op dat uit Lemma 3.1.16 volgt dat twee affiene partiële rechten die elkaar in twee

punten snijden, samenvallen.

Onze definities van affien en projectief punt zijn niet willekeurig gekozen. Het verband met

de klassieke begrippen blijkt uit onderstaande stelling.

Stelling 3.1.24. Elke rechte L bevat ofwel exact één projectief punt, of bestaat volledig uit

projectieve punten.

Bewijs. Wegens Stelling 3.1.21 is L de unie van twee verschillende partiële rechten die elkaar

in minstens twee punten snijden. Wegens Stelling 3.1.23 en de daaropvolgende opmerking

kunnen deze partiële rechten niet allebei affien zijn. Bijgevolg moet L minstens één projectief

punt bevatten.

Veronderstel dat L twee projectieve punten bevat. Wegens Stelling 3.1.20 liggen die twee

projectieve punten op een partiële rechte L die volledig in L bevat is en wegens Stelling 3.1.22

volledig uit projectieve punten bestaat. Uit Stelling 3.1.21 volgt bovendien dat L de unie is

van L en een partiële rechte die L in twee punten snijdt en dus ook volledig uit projectieve

punten bestaat.

Stelling 3.1.25. Zij L een rechte die een affien punt bevat. Dan zijn de affiene punten van L

juist de punten van een affiene partiële rechte.

Bewijs. Wegens Stelling 3.1.24 bevat L ten hoogste één projectief punt. De rest zijn dus

affiene punten. Aangezien we ervan uitgaan dat elke rechte minstens vier punten bevat, bevat

L zeker twee affiene punten. We mogen veronderstellen dat deze gegeven worden door (x : y)

en (x+ z : y) met rk(z) = 1. Er geldt, wegens Stelling 1.2.5,

(x+ z)y = xy +B(x,y)−1(z(y
x)).

Bovendien is, wegens Stelling 1.3.1, rk(B(x,y)−1(z(y
x))) = 1. Bijgevolg is

L = {(xy +ζ : 0) | ζ ∈ [B(x,y)−1(z(y
x))]}
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een affiene partiële rechte die de punten (x : y) en (x+ z : y) bevat. Wegens Stelling 3.1.19 is

L⊂L en uit Stelling 3.1.21 volgt dan dat L alle affiene punten van L bevat.

Stelling 3.1.26. De gedefinieerde punten en rechten vormen een partiële lineaire ruimte.

Bewijs. We tonen aan dat twee rechten elkaar maximaal in één punt snijden. Stel dat de rechten

L en L elkaar in twee punten snijden. Door deze twee punten gaan wegens Stelling 3.1.20

partiële rechten L ⊂L en L ⊂L . Maar L en L snijden elkaar in twee punten. Uit de Stelling

3.1.19 volgt dan dat L ⊆ L . We hebben dus twee rechten L en L door eenzelfde partiële

rechte L. Wegens diezelfde stelling is dan L = L .

Deze stelling is belangrijk. Voor een twin SPO ruimte wordt immers geëist dat de compo-

nenten partiële lineaire ruimtes zijn.

3.1.3 Afstand

We hebben een partiële lineaire ruimte opgebouwd. Dit betekent dat we over een afstand be-

schikken tussen twee willekeurige punten, namelijk de afstand in de collineariteitsgraaf. We

vragen ons nu af of we deze afstand een concrete gedaante kunnen geven.

Welnu, dit kan inderdaad. We geven eerst de definitie en tonen dan aan dat ze overeenkomt

met de afstand. Ze is afkomstig uit paragraaf 3 van [Hu11].

Definitie. We definiëren de afstand tussen de punten (x : y) en (z : y) als

d((x : y),(z : y)) = rk(x− z).

A priori is het nog niet duidelijk dat deze definitie werkt. Daarvoor hebben we eerst onder-

staand lemmaatje nodig, dat overeenkomt met Conjecture 3.1 uit [Hu11].

Lemma 3.1.27. Stel dat (x : y) = (x : y) en dat (x+u : y) = (x+u : y). Dan is rk(u) = rk(u).

Bewijs. Uit het gegeven volgt dat

(x+u)y−y = x+u.

Rekening houdend met het feit dat (x,y− y) quasi-inverteerbaar is, vinden we anderzijds

(x+u)y−y 1.2.5
= x+B(x,y− y)−1(u(y−y)x

)

(JP35)
= x+B(xy−y,y− y)(u(y−y)x

)

= x+B(x,y− y)(u(y−y)x
).

Hieruit volgt

u = B(x,y− y)(u(y−y)x
),
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en dus

rk(u) 1.3.1
= rk(u(y−y)x

)

1.3.1
= rk(u).

Stelling 3.1.28. De afstand is goed gedefinieerd.

Bewijs. Dankzij Gevolg 3.1.14 weten we in elk geval dat elke twee punten op een gemeen-

schappelijke tweede coördinaat gebracht kunnen worden. Beschouw nu twee zo’n punten (x : y)

en (u : y) en stel dat (x : y) = (x : y) en (u : y) = (u : y). Dan is (x : y) = (u+(x− u) : y) en

(x : y) = (u+(x−u) : y) en wegens Lemma 3.1.27 is dan rk(x−u) = rk(x−u).

Stelling 3.1.29. De afstand komt overeen met de afstand in de collineariteitsgraaf.

Bewijs. Met ‘dG’ bedoelen we in dit bewijs de afstand in de collineariteitsgraaf. De ‘nieuwe’

afstand noteren we gewoon door ‘d’. Beschouw twee punten (x : y) en (u : v) en stel dG((x :

y),(u : v)) = n. We bewijzen de stelling door inductie op n.

Eerst en vooral bewijzen we dat dG ≤ d. Wegens Stelling 1.4.5 is elk element van rang k

de som van k elementen van rang 1. Stel nu, gelet op Gevolg 3.1.14, dat (x : y) = (x : y) en

(u : v) = (u : y) voor bepaalde x en u. Zij k = d((x : y),(u : v)) = rk(x− u). Dan is wegens

Stelling 1.4.5 u = x+ z1 + . . .+ zk voor bepaalde zi met rk(zi) = 1. Nu is (x+ z1 + . . .+ z j : y)

collineair met (x+ z1 + . . .+ z j+1 : y). Dit betekent dat dG((x : y),(u : v))≤ d((x : y),(u : v)).

Is nu dG((x : y),(u : v)) = 1, dan betekent dit dat (x : y) en (u : v) op eenzelfde partiële rechte

L liggen. Dankzij Lemma 3.1.7 mogen we veronderstellen dat

L = {(x+ z : y) | z ∈ [u]},

met u een bepaald element van rang 1. Omdat [u] een deelmoduul is, is dan d((x : y),(u : v)) =

1.

Stel dG((x : y),(u : v)) = n en zij (x : y) = (x1 : y1)→ (x2 : y2)→ . . .→ (xn : yn) = (u : v) een

kortste pad van (x : y) naar (u : v) in de collineairiteitsgraaf. Dan is ((x2 : y2),(u : v)) = n− 1

wegens inductie. Stelling 3.1.15 vertelt ons dat we een y kunnen vinden zodat (x : y) = (x : y),

(x2 : y2) = (x2 : y) en (u : v) = (u : y) voor bepaalde x, x2 en u.

Aangezien (x : y) en (x2 : y2) collineair zijn is x2 = x+ z voor een bepaalde z met rk(z) = 1.

Uit d((x2 : y2),(u : v)) = n−1 halen we dat rk(x+ z−u) = n−1. Er geldt dan

d((x : y),(u : v)) = rk(x−u)

= rk(x+ z−u− z)
1.3.1
≤ rk(x+ z−u)+ rk(−z)≤ n.

Samen met de reeds bewezen ongelijkheid dG ≤ d bewijst dit de stelling.
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Gevolg 3.1.30. De bekomen partiële lineaire ruimte is samenhangend en heeft eindige diame-

ter.

Bewijs. Aangezien we veronderstellen dat elk element eindige rang heeft, volgt dit onmiddel-

lijk uit de formule voor de afstand.

Dit is een belangrijk gevolg, want deze twee eigenschappen worden geëist in de definitie

van een twin SPO ruimte.

We eindigen met een interessante structurele eigenschap.

Stelling 3.1.31. De bekomen partiële lineaire ruimte is een gamma ruimte.

Bewijs. Zij (u : v) een punt collineair met (x : y) en (x+ z : y) gelegen op de partiële rechte L

gegeven door

L = {(x+ζ : y) | ζ ∈ [z]}.
Dit betekent dat er een y bestaat met (x : y) = (x : y), (u : v) = (x+w : y) en (x+z : y) = (x+z : y)

voor zekere x, w en z met rk(w) = rk(z) = rk(w− z) = 1 wegens de geldende collineariteiten.

Hierbij maken we gebruik van de definitie van afstand en Stelling 3.1.15.

In [z] is er wegens Stelling 3.1.6, rekening houdend met Stelling 1.2.5 en het feit dat (x :

y) = (x : y), maximum één ζ zodat (x+ ζ ,y− y) niet quasi-inverteerbaar is. Is (x+ ζ ,y− y)

wel quasi-inverteerbaar, dan is

(x+ζ )y−y 1.2.5
= x+B(x,y− y)−1(ζ (y−y)x

)

= x+ζ ,

waarbij ζ ∈ B(x,y− y)−1[ζ (y−y)x
]

3.1.10
= B(x,y− y)−1[z] 3.1.9

= [B(x,y− y)−1z]. Alle ζ komen

dus in eenzelfde inwendig hoofdideaal terecht dat wegens Stelling 1.3.1 opnieuw rang 1 heeft,

namelijk [w]. Nu betekent rk(w−z) = 1 wegens Stelling 1.4.3 dat w 6⊥ z. Wegens Lemma 1.4.4

volgt dan dat voor elke ζ ∈ [z] eveneens w 6⊥ ζ en dus rk(w− ζ ) = 1. Dit betekent net dat

(u : v) = (x+w : y) en (x+ζ : y) = (x+ζ : y) collineair zijn.

We hebben nu dus dat (u : v) collineair is met alle punten van L behalve eventueel het unieke

punt waarvan de tweede coördinaat niet op y kan gezet worden. Noem dit punt (x+ z0 : y).

Dan bestaat er een ỹ zodat (x+ z0 : y) = (x̃+ z0 : ỹ) en (u : v) = (ũ+ w̃ : ỹ) voor bepaalde x̃+ z0

en ũ. Omdat (u : v) reeds collineair is met alle andere punten van L, kunnen we nu dezelfde

redenering toepassen als hierboven en vinden we dat (u : v) ook collineair is met (x+z0 : y).

3.2 Oppositie

De tweede stap in de constructie van een twin SPO ruimte is het vastleggen van de oppositie-

relatie.
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In [Hu11] staat een aanzet, maar binnen het bestek van deze thesis is het niet mogelijk

gebleken om deze volledig onder de loep te nemen. We beperken ons tot de oppositierelatie

waarbij één van beide punten affien is. Dat is het eenvoudigste geval.

We beschouwen nu dus beide componenten van de twin SPO ruimte. Deze horende bij V

noteren we als V en deze horende bij V op als V op. Voor een punt (x : y) ∈ V geldt dus dat

x ∈V+,y ∈V− en voor een punt (v : u) ∈ V op geldt dat v ∈V−,u ∈V+.

Onderstaande definitie staat in het begin van de vierde paragraaf van [Hu11].

Definitie. Zij (x : y) ∈ V een affien punt en (v : u) ∈ V op. Dan stellen we (x : y)↔ (v : u) als

en slechts als (v,u+ xy) quasi-inverteerbaar is.

Het bewijs van onderstaande stelling staat reeds te lezen in [Hu11], in de vierde paragraaf.

Stelling 3.2.1. Deze oppositie is goed gedefinieerd.

Bewijs. Zij (x,y) een affien punt van V en stel dat (v,u+ xy) quasi-inverteerbaar is. Wegens

Stelling 3.1.2 geldt voor elke (x,y) ∈ (x : y) dat xy = xy. De voorwaarde is dus onafhankelijk

van de gekozen representant uit (x : y). Stel nu (v,u) ∈ (v : u). Dan is

(v,u+ xy) = (vu−u,u+ xy)

en die laatste is wegens Stelling 1.2.5 quasi-inverteerbaar als en slechts als (v,u+xy) dat is.

We kunnen deze definitie natuurlijk ook omkeren.

Definitie. Zij (v : u) ∈ V op een affien punt en (x : y) ∈ V . Dan stellen we (v : u)↔ (x : y) als

en slechts als (x,y+ vu) quasi-inverteerbaar is.

Op net dezelfde manier kan men aantonen dat dit goedgedefinieerd is. We moeten nu nog

aantonen dat beide definities compatibel zijn.

Stelling 3.2.2. Zijn (x : y) ∈ V en (v : u) ∈ V op twee affiene punten, dan is (x : y)↔ (v : u) als

en slechts als (v : u)↔ (x : y).

Bewijs. Aangezien de punten affien zijn, kunnen we (x : y) = (x : 0) en (v : u) = (v : 0) stellen.

Dan is (x : y)↔ (v : u) als en slechts als (v,x) quasi-inverteerbaar is en (v : u)↔ (x : y) als en

slechts als (x,v) quasi-inverteerbaar is. Wegens Stelling 1.2.2 zijn beide equivalent.

We kunnen met deze gedeeltelijke oppositierelatie enkele resultaten bewijzen voor affiene

punten. We bewijzen ze enkel vanuit het ‘standpunt’ van V . De symmetrische tegenhangers

verkrijgt men op exact dezelfde manier.

Lemma 3.2.3. Zij (x : y) ∈ V een affien punt en L een overstaande partiële rechte. Is (x : y)

niet-opposiet aan twee punten van L, dan is het aan geen enkel punt van L opposiet.
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Bewijs. Stel

L = {(v+ζ : u) | ζ ∈ [z]}
voor een bepaalde u van rang 1. Dan is (x : y)↔ (v+ ζ : u) als en slechts als (v+ ζ ,u+ xy)

quasi-inverteerbaar is. Als één van de (v+ζ ,u+ xy) quasi-inverteerbaar is, stel zonder verlies

van de algemeenheid (v,u+ xy), dan is er wegens Stelling 1.2.5 en Stelling 3.1.6 ten hoogste

één ζ zodat (v+ζ ,u+ xy) niet quasi-inverteerbaar is. Met andere woorden, is (x : y) opposiet

aan een punt van L, dan is het niet-opposiet aan ten hoogste één punt van L.

Stelling 3.2.4. Is een affien punt niet-opposiet aan twee punten van een rechte, dan is het aan

geen enkel punt van die rechte opposiet.

Bewijs. Aangezien een rechte bestaat uit partiële rechten die elkaar twee aan twee in twee

punten snijden, volgt dit onmiddellijk uit het voorgaande Lemma.

Het isomorfisme uit de volgende stelling werd bij ons weten voor het eerst vermeld door

Ottmar Loos in zijn [Lo78].

Stelling 3.2.5. Voor elke v ∈V− is de afbeelding

exp(v) : (x : y) 7→ (x : y+ v)

een isomorfisme van de partiële lineaire ruimte V .

Bewijs. Eerst en vooral moeten we bewijzen dat deze afbeelding goed gedefinieerd is in de

zin dat ze punten op punten afbeeldt. Zij daarom (x : y) ∈ (x : y). Dan is (x,y− y) quasi-

inverteerbaar en geldt er

xy−y = x(y+v)−(y+v) = x.

Bijgevolg is (x : y+ v) ∈ (x : y+ v).

Het is duidelijk dat exp(v) surjectief is. Bovendien is exp(−v)exp(v) = exp(v)exp(−v) =

Id en dus is exp(v) een bijectie.

We moeten nog aantonen dat exp(v) rechten op rechten afbeeldt. Stel daartoe

L = {(x+ z : y) | z ∈ [u]}

een partiële rechte. Dan is

exp(v)L = {(x+ z : y+ v) | z ∈ [u]}

en dit is natuurlijk opnieuw een partiële rechte. We hebben dus alvast dat exp(v) partiële

rechten op partiële rechten afbeeldt. Omdat exp(v) een bijectie is, worden twee partiële rechten

die elkaar in minstens twee punten snijden afgebeeld op twee andere partiële rechten die elkaar

ook in minstens twee punten snijden, aangezien de snijpunten gewoon ‘meegaan’. Wegens

Stelling 3.1.21 betekent dit dat rechten op rechten worden afgebeeld.
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Stelling 3.2.6. Een affien punt is niet-opposiet aan minstens één punt van elke overstaande

rechte.

Bewijs. Zij (x : 0) een affien punt en L een overstaande rechte. Is (v : u) een punt van L ,

dan is (x : 0) opposiet aan dit punt als en slechts als (v,u+ x) quasi-inverteerbaar is, of dus als

het punt (v : u+ x) affien is. Maar het punt (v : u+ x) is gelijk aan exp(x)(v : u). Zeggen dat

(x : 0) niet-opposiet is aan minstens één punt van L is dus juist zeggen dat exp(x)L minstens

één projectief punt bevat. Wegens Stelling 3.2.5 is exp(x)L een rechte en deze bevat wegens

Stelling 3.1.24 wel degelijk een projectief punt.

Door Stelling 3.2.4 en Stelling 3.2.6 te combineren zien we dat we de voorwaarde (OP)

bewezen hebben voor affiene punten. Dat (OP) geldt is nodig opdat (V ,V op) een twin ruimte

zou zijn, een eis uit de definitie van twin SPO ruimte.

We eindigen deze paragraaf met een nieuwe definitie van de rechten die altijd werkt, onaf-

hankelijk van het beschouwde Jordan paar. De reden hiervoor is eenvoudig. De rechten worden

gedefinieerd in termen van meetkundige begrippen, er komt geen algebra aan te pas.

Deze definitie doorbreekt de opslitsing tussen de componenten enerzijds en de oppositie

anderzijds omdat rechten gedefinieerd worden in termen van (onder andere) oppositie. Het feit

dat ze altijd toepasbaar is wordt bekocht met de handelbaarheid. De partiële rechten zijn veel

makkelijker om mee te werken.

Onderstaande definitie komt overeen met Sketch 5.2 uit [Hu11]. Op zoek naar notationeel

gemak, stellen we (V ,V op) = (V +,V −).

Definitie. Zij (x : y) en (u : v) twee collineaire punten uit V σ . Beschouw de verzameling Y op

van alle punten uit V −σ , die aan geen van beiden opposiet zijn. Dan stellen we de rechte door

(x : y) en (u : v) gelijk aan de verzameling van punten uit V σ die aan geen enkel punt van Y op

opposiet zijn.

Omdat we de oppositierelatie niet volledig konden uitwerken, kunnen we hier verder niet

veel over vertellen. Wel kunnen we aantonen dat deze definitie op zijn minst strookt met de

‘realiteit’ in de twin SPO ruimtes.

Lemma 3.2.7. Zij p,q,r drie twee aan twee collineaire punten van een twin SPO ruimte die

niet op een rechte liggen. Dan bestaat er een punt dat niet-opposiet is aan p en q en opposiet

aan r.

Bewijs. Zie Lemma 2.1.21(iii) uit [Hu09].

Stelling 3.2.8. Zij p en q twee collineaire punten van een twin SPO ruimte. Beschouw de

verzameling Y op van alle punten, overstaand aan p en q, die aan geen van beiden opposiet zijn.

Dan bestaat de rechte door p en q precies uit die punten die niet-opposiet zijn aan alle punten

van Y op.

65



Bewijs. Noem L de rechte door p en q. Wegens (OP) is elk punt van Y op niet-opposiet aan alle

punten van L.

Zij r een punt niet op L. Veronderstel eerst dat er een punt s ∈ L is niet-collineair aan r. Dit

betekent dat d(r,s) ≥ 2. Wegens Lemma 2.5.3 bestaat er een w↔ r met cod(w, p) = d(r,s).

Dan is cod(w, p) ≥ 1 en cod(w,q) ≥ 1 en dus is w niet-opposiet aan p en q. Is nu r collineair

aan alle punten van L dan vinden we dankzij 3.2.7 een punt w↔ r dat niet-opposiet is aan p en

q. Deze w is een element van Y op opposiet aan r.

3.3 Voorbeelden

In deze paragraaf trachten we de constructie van een twin SPO meetkunde uit een Jordan paar

meer concreet uit te voeren voor enkele specifieke Jordan paren. We hopen hierin een bevesti-

ging te vinden dat we in de juiste richting aan het werken zijn.

Eerst bekijken we de Jordan delingsparen, die vrij triviale meetkundes opleveren, en daarna

de matrixparen, die we opsplitsen in een eenvoudiger geval en het algemene geval. We bespre-

ken enkel het eenvoudige geval.

3.3.1 Jordan delingsparen

In een Jordan delingspaar V zijn beide componenten isomorf, zoals vermeld in Lemma 1.7.1.

Dit betekent dat ook V en mathcalV op isomorf zijn. We kunnen daarom onze bespreking

beperken tot de component V die hoort bij V . De andere component V op is ermee isomorf. Ook

wat de oppositie betreft worden de resultaten rond V volledig intact symmetrisch overgedragen

op V op.

We bestuderen de projectieve equivalentieklassen (x : y) van het Jordan delingspaar V .

Enerzijds hebben we onmiddellijk de affiene punten (x : 0). Interessanter zijn de projectieve

punten.

Neem twee koppels (x,y) en (x,y) die niet quasi-inverteerbaar zijn. Wegens Stelling 1.7.2

is (x,y− y) wel quasi-inverteerbaar en dus is (xy−y,y) ∈ (x : y) en (xy−y,y) is opnieuw niet

quasi-inverteerbaar. Maar opnieuw wegens Stelling 1.7.2, gelet op Stelling 1.2.2, is er slechts

één ζ zodat (ζ ,y) niet quasi-inverteerbaar is. Dus moet xy−y = x en is (x : y) = (x : y).

De punten van V bestaan dus uit de affiene punten (x : 0) en een uniek projectief punt

(x : y).

Omdat voor elke x ∈ V σ geldt dat [x] = V σ liggen alle affiene punten op eenzelfde affiene

partiële rechte. Wegens Stelling 3.1.24 ligt het unieke projectief punt ook op de rechte door

deze affiene partiële rechte. Bijgevolg liggen alle punten uit V op eenzelfde rechte. Er volgt

dat de bekomen twin SPO ruimte uit twee (isomorfe) rechten bestaat.
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We bekijken tenslotte de oppositie. Nemen we een affien punt (x : 0), dan is dit opposiet

aan het punt (v : u) als en slechts als (v,u+ x) quasi-inverteerbaar is. Stel nu dat y het unieke

element is zodat (x,y) niet quasi-inverteerbaar is. Dan is (x : 0) opposiet is aan elk punt behalve

(y : 0), wat ook een affien punt is. Beschouwen we het projectief punt (x : y), dan moet ook dit

punt opposiet zijn aan alle punten behalve één. Wegens symmetrieoverwegingen moet dit ene

punt noodzakelijk het projectief punt (x : y) van de andere component zijn. Omdat we niet over

een volledig oppositiebegrip beschikken, kunnen we dit niet controleren. Wel vinden we een

voorwaarde waaraan de oppositierelatie moet voldoen.

De twin SPO ruimte die we bekomen is een twin projectieve ruimte bestaande uit twee

isomorfe projectieve rechten. Meetkundig ziet zo’n ruimte er niet echt interessant uit, maar

algebraïsch kan ze dat wèl zijn.

3.3.2 Rij- en kolommatrices

In deze paragraaf bestuderen we de Jordan paren I1,q bestaande uit rij- en kolommatrices van

‘lengte’ q. Intuïtief zouden we verwachten dat we als meetkundes de twin projectieve ruim-

tes bekomen, aangezien deze rijen en kolommen in zekere zin overeenkomen met punten en

hypervlakken van een projectieve ruimte. We beginnen met enkele observaties.

Neem een willekeurig element x 6= 0 in M1,q en y 6= 0 in Mq,1. Stel

x =
(

x1 . . . xq

)
, y =




y1
...

yq


 .

Dan is wegens Stelling 1.7.5 (x,y) quasi-inverteerbaar als en slechts als

1− xy = 1−
q

∑
i

xiyi 6= 0.

Als we nu die waarde opvatten als een soort extra coördinaat1 dan zien we dat een punt affien is

precies als deze coördinaat verschillend is van nul, een veelbelovende gelijkenis met projectieve

ruimtes.

Voor een element (v,u) ∈Mq,1 geldt dat dit quasi-inverteerbaar is als en slechts als (1−vu)

inverteerbaar is. Dit is een (q×q)-matrix, wat ambetant is. Gelukkig weten we, dankzij Stelling

1.2.2, dat (v,u) quasi-inverteerbaar is als en slechts als (u,v) dat is. En dat laatste geldt als en

slechts als

1−uv = 1−
q

∑
i

uivi 6= 0.

1Dit idee vindt men terug in paragraaf 5.2 van [Lo78].
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We kunnen de parameter 1−uv opnieuw als extra coördinaat opvatten die met zijn al dan niet

nul zijn aanduidt of een punt al dan niet affien is.

We bekijken eens de structuur van het inwendig hoofdideaal [x] met x ∈M1,q. Voor wille-

keurige y ∈Mq,1 is

Q(x)y = xyx =
q

∑
i

xiyi

(
x1 . . . xq

)
.

Het inwendig hoofdideaal [x] bestaat dus uit alle scalaire veelvouden van x. Hieruit volgt dat

elk element van M1,q rang 1 heeft2.

Beschouw dan een inwendig hoofdideaal [v] met v ∈Mq,1. Voor willekeurige u ∈Mq,1 is

Q(v)u = vuv = v(
q

∑
i

uivi).

Opnieuw krijgen we alle scalaire veelvouden van v en heeft elk element van Mq,1 rang 1.

Het moment is nu aangebroken om te kijken welke meetkunde onze constructie zou op-

leveren. We bekijken eerst de punten en beginnen met de component V + behorend bij M1,q.

Zoals steeds zijn er de affiene punten. Beschouw zo’n affien punt (x : 0) en stel dat (x,y)

quasi-inverteerbaar is. Dan geldt er dat

1− xy 6= 0

en is het quasi-inverse

xy =
1

1− xy
x

Zo wordt het punt (xy : −y) bekomen en xy is een scalair veelvoud van x. Het is ook duidelijk

dat je elk scalair veelvoud van x kan bereiken. Krijgen we een willekeurig affien punt (x : y)

dan is dit dus ‘het’ affien punt (x : 0) bepaald door x = xy of

x = (1− xy)−1x.

We zien hier dat de affiene punten (x : y) bepaald worden door hun ‘affiene coördinaat’ x en de

waarde van de ‘extra coördinaat’ 1− xy, die een scalair is verschillend van nul.

Daarnaast zijn er de projectieve punten (x : y) met

1− xy = 0.

Een ander element van de projectieve equivalentieklasse (x : y) heeft de vorm (xy−ỹ : ỹ). Ook

hier is xy−ỹ een scalair veelvoud van x. Beschouw nu zo’n scalair veelvoud αx met α 6= 0 en

een willekeurig projectief punt (αx : y) met eerste coördinaat αx. Dan is

1−αxy = 0.
2Wie dit niet inziet verwijzen we terug naar Stelling 1.7.6.
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Hieruit volgt dat

1− x(y− y) = 1− xy+ xy
1−xy=0
= xy =

1
α
.

en dus is (x,y− y) quasi-inverteerbaar en bijgevolg (x : y) = (βx : y) voor een bepaalde scalair

β . Maar ook nu moet gelden

1−βxy = 0

omdat dit een projectief punt is. Dus is α = β . Alle scalaire veelvouden van x geven dus

aanleiding tot hetzelfde projectief punt. Dit betekent dat een projectief punt (x : y) ook hier

volledig bepaald is door de ‘affiene coördinaat’ x en het feit dat het projectief is of dus dat de

waarde van de ‘extra coördinaat’ 1− xy nul is.

Dit is alvast veelbelovend want dit toont aan dat de puntenverzameling van V + exact over-

eenstemt met de puntenverzameling van de projectieve ruimte PG(q,k). We associëren3 in feite

het punt (x : y) met (
x1 . . . xq 1− xy

)
.

Beschouw nu een affien punt (v : 0) uit V −, de component behorend bij Mq,1. Stel dat (v,u)

quasi-inverteerbaar is. Dit betekent dat

1− vu 6= 0,

wat wegens Lemma 1.7.4 gelijkwaardig is met

1−uv 6= 0.

Bovendien geldt wegens Stelling 1.2.2 dat

vu = v+Q(v)(uv) = v+ v(1−uv)−1uv

= v(1+(1−uv)−1uv)

= v(1−uv)−1.

Dit betekent dat het affien punt (vu :−u) als eerste coördinaat een scalair veelvoud heeft van v.

Het is duidelijk dat men elk scalair veelvoud kan bereiken. Krijg je een affien punt (v : u) dan

is dit dus ‘het’ affien punt (v : 0) bepaald door

v = vu = v(1−uv)−1.

De affiene punten (v : u) worden bepaald door hun ‘affiene coördinaat’ v en de waarde van de

‘extra coördinaat’ 1−uv.

Voor de projectieve punten kan men op dezelfde manier de observaties die we gemaakt

hebben voor de component V + overbrengen naar V −. Men bekomt dat een projectief punt
3Dit idee komt uit paragraaf 5.2 van [Lo78].
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(v : u) volledig bepaald is door de ‘affiene coördinaat’ v en het feit dat het projectief is wat

betekent dat de waarde van de ‘extra coördinaat’ 1−uv nul is.

We vinden opnieuw een duidelijk verband met PG(q,k). We associëren het punt (v : u) met

de vector 


v1

v2
...

vq

−(1−uv)




die we opvatten als tangentiële coördinaat van een hypervlak. De punten (v : u) komen dus

overeen met hypervlakken van PG(q,k). De reden voor de min in de laatste wordt zo meteen.

Ook dit is geïnspireerd op eerder werk van Ottmar Loos. In [Lo78] associeert hij het punt

(v : u) met het hypervlak opgespannen door de rijen van de matrix

 1− vu v


 .

Dit komt op hetzelfde neer. De coördinaten van een willekeurige vector (x1, . . . ,xq+1) die een

lineaire combinatie is van bovenstaande rijen voldoen aan de vergelijking

v1x1 + v2x2 + . . .vqxq− (1−uv)xq+1 = 0.

We bekijken nu de rechten van de componenten V + en V −. Aangezien elk element in het

Jordan paar I1,q rang 1 heeft, zijn elke twee punten collineair. Gelukkig maar, want ook in een

projectieve ruimte is dit zo.

We kunnen hier een voorbeeld geven van een Jordan paar waarvoor Lemma 3.1.13 niet

geldig is. Daartoe beschouwen rij- en kolommatrices over het veld F2 van twee elementen.

Dit Jordan paar voldoet dus niet aan de eisen die we gesteld hebben. Nemen we nu een quasi-

inverteerbaar element (x,y), dan is

xy = (1− xy)−1x.

Aangezien de factor die hier optreedt enkel de waarde 1 kan hebben, is xy = x. Indien nu (x,y)

en (x,y) quasi-inverteerbaar zijn, dan ook (x,y+ y) wegens Stelling 1.2.5. Dit betekent dat de

elementen y waarvoor (x,y) quasi-inverteerbaar zijn een additieve deelruimte vormen. Maar

nemen we dan y en y in verschillende nevenklassen van deze additieve deelruimte, dan kunnen

(x,y− v) en (x,y− v) nooit tegelijk quasi-inverteerbaar zijn.

Dit om een indruk te geven waar eventuele problemen zich kunnen situeren. Vanaf nu

veronderstellen we opnieuw dat we met een Jordan paar werken waarin alles wel degelijk in

orde is.
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De rechten vallen uiteen in twee soorten, deze met één projectief punt en deze met alleen

projectieve punten. Dankzij Stelling 3.1.21 weten we dat elke rechte bestaat uit de punten

van een partiële rechte plus nog één extra punt. Voor een rechte met affiene punten weten we

dankzij Stelling 3.1.25 dat we als partiële rechte een affiene partiële rechte kunnen kiezen. We

gebruiken deze inzichten om de rechten te onderzoeken.

We bekijken eerst V +. Beschouw een affiene partiële rechte

L = {(x+ z : 0) | z ∈ [u]},

met u een willekeurig element van M1,q. De punten van deze affiene partiële rechte hebben dus

de gedaante (x+αu : 0) met α een willekeurige scalair. De punten uit PG(q,k) die hiermee

corresponderen zijn

(
x1 +αu1 . . . xq +αuq 1

)
=
(

x1 . . . xq 1
)
+α

(
u1 . . . uq 0

)
.

Dit komt exact overeen met de parametervergelijking van een rechte. We krijgen

L = {(x+αu : y) | α ∈ k}.

We weten dat de rechte die deze affiene partiële rechte bevat nog één extra punt heeft, een

projectief punt. Dit punt zou moeten overeenkomen met de ‘richtingscoëfficiënt’

(
u1 . . . uq 0

)

van de rechte. Om dat punt te berekenen, moeten we de punten van de partiële rechte L op een

tweede coördinaat zetten zodanig dat er één van de punten van L niet mee omgezet kan worden.

Dan zal, wegens Stelling 3.1.12, de bekomen partiële rechte M een punt bevatten dat niet op L

ligt, wat noodzakelijk het gezochte projectieve punt is. Met het oog op Stelling 3.1.6 gaan we

concreet op zoek naar een y ∈Mq,1 zodat (x,y) quasi-inverteerbaar is en zodat Q(u)(yx) 6= 0.

Dat (x,y) quasi-inverteerbaar is betekent dat 1−xy 6= 0, dat Q(u)(yx) 6= 0 betekent dat u(yx) 6= 0.

In deze specifieke setting beschikken we echter over extra vrijheid, zodat we kunnen stellen dat

xy= 0. Hiervoor volstaat het ervan uit te gaan dat onze rij- en kolommatrices minstens 2 entries

hebben. Dat xy = 0 impliceert dat xy = x en daaruit volgt, gelet op Stelling 1.2.2, dat

yx = y+Q(y)(xy) = y+Q(y)x = y+ yxy
xy=0
= y.

Met dit in het achterhoofd kiezen we een y zodat xy = 0 en uy 6= 0.

Er is precies één α waarvoor (x+αu,y) niet quasi-inverteerbaar is. Wanneer (x+αu,y)
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dat wel is, verkrijgen we, met β een bepaalde scalair uit k,

(x+αu)y = xy +B(x,y)−1((αu)(y
x))

3.1.10
= xy +B(x,y)−1(βu)

(JP35)
= xy +B(xy,−y)(βu)

xy=x
= x+B(x,−y)(βu)

= x+(1+ xy)(βu)(1+ yx)
xy=0
= x+βu(1+ yx).

We vinden dus de partiële rechte M gegeven door

M = {(x+βu(1+ yx) :−y) | β ∈ k}.

Het unieke projectieve punt van M is nu dat punt dat niet terug op tweede coördinaat 0 gezet

kan worden. Dit houdt in dat we de β moeten vinden zodat (x+βu(1+ yx),−y) niet quasi-

inverteerbaar is. Met andere woorden moet

1+(x+βu(1+ yx))y
xy=0
= 1+βu(1+ yx)y = 0

⇔ β =−(u(1+ yx)y)−1.

Het gezochte projectieve punt is dus
(
x− (u(1+ yx)y)−1u(1+ yx) :−y

)
=
(
x− (uy+uyxy)−1u(1+ yx) :−y

)

xy=0
=
(
x− (uy)−1u− (uy)−1(uy)x :−y

)

=
(
−(uy)−1u :−y

)
.

En alles komt uiteindelijk prachtig samen als we nu het overeenkomstig projectief punt van

(−(uy)−1u :−y) berekenen:

(−(uy)−1u :−y) ;
(
−(uy)−1u1 . . . −(uy)−1uq 1− (uy)−1uy

)

=−(uy)−1
(

u1 . . . uq 0
)
,

inderdaad precies de ‘richtingscoëfficiënt’ van de rechte.

Naast de rechten met één projectief punt zijn er ook de partiële rechten die volledig uit

projectieve punten bestaan. Zij

L = {(x+αu : y) | α ∈ k}

een partiële rechte die volledig uit projectieve punten bestaat. Dit betekent dat voor alle α ∈ k

geldt dat

1− (x+αu)y = 0
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Door α = 0 te stellen volgt dat 1−xy = 0, waaruit volgt dat uy = 0. De punten uit PG(q,k) die

hiermee corresponderen zijn

(
x1 +αu1 . . . xq +αuq 0

)
=
(

x1 . . . xq 0
)
+α

(
u1 . . . uq 0

)
.

wat overeenkomt met de parametervergelijking van een rechte.

Ook nu weten we dat er nog een extra punt op de rechte ligt. We berekenen opnieuw welk

punt dit is. Dit verloopt voor een groot stuk analoog aan het affiene geval. We wensen het

punt (x : y) op een tweede coördinaat y te zetten zodanig dat één van de punten (x+ z : y) niet

mee omgezet kan worden. Concreet betekent dit dat (x,y− y) quasi-inverteerbaar moet zijn en

Q(u)((y− y)x) 6= 0. Dat eerste is equivalent met 1− x(y− y) 6= 0 en het tweede komt neer op

u((y− y)x) 6= 0. Nu is (x : y) projectief en dus xy = 1. Kiezen we y zodat xy = 1, dan volgt dat

xy−y = x waaruit (y− y)x = y− y. We hadden bovendien dat uy = 0. Q(u)((y− y)x) 6= 0 is dus

gelijkwaardig met uy 6= 0.

Gelet op dit alles kiezen we een y zodat xy = 1 en uy 6= 0.

Er is precies één α waarvoor (x + αu,y− y) niet quasi-inverteerbaar is. Wanneer (x +

αu,y− y) dat wel is, verkrijgen we, met β een bepaalde scalair uit k

(x+αu)y−y = xy−y +B(x,y− y)−1((αu)((y−y)x))

3.1.10
= xy−y +B(x,y− y)−1(βu)

(JP35)
= xy−y +B(xy−y,y− y)(βu)

x(y−y) =x
= x+B(x,y− y)(βu)

= x+(1− x(y− y))(βu)(1− (y− y)x)
x(y−y)=0

= x+βu(1− (y− y)x).

We verkrijgen dus de partiële rechte M gegeven door

M = {(x+βu(1− (y− y)x) : y | β ∈ k}.

Het gezochte punt van M is nu dat punt dat niet terug op tweede coördinaat y gezet kan wor-

den. Dit houdt in dat we de β moeten vinden zodat (x+ βu(1+(y− y)x),y− y) niet quasi-

inverteerbaar is. Met andere woorden moet

1− (x+βu(1+(y− y)x))(y− y)
x(y−y)=0

= 1−βu(1+(y− y)x)(y− y) = 0

⇔ β = (u(1+(y− y)x)(y− y))−1.
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Het gezochte projectieve punt is dus
(
x+(u(1+(y− y)x)(y− y))−1u(1+(y− y)x) : y

)

=
(
x+(u(y− y)+u(y− y)x(y− y))−1u(1+(y− y)x) : y

)

x(y−y)=0
=

(
x+(u(y− y))−1u− (u(y− y))−1(u(y− y))x : y

)

=
(
(u(y− y))−1u : y

)
.

Het punt in PG(q,k) dat we bekomen is

(u(y− y))−1
(

u1 . . . uq 0
)
,

die laatste 0 omdat

1− (u(y− y))−1uy
uy=0
= 1− (uy)−1uy = 0.

We krijgen opnieuw de ‘richtingscoëfficiënt, zoals we verwachten.

We bekijken nu de rechten uit de andere component V op. Dit verloopt min of meer analoog

als voor de andere component, zolang men oplettend genoeg is om in te zien waar de ‘volgorde’

van de matrixproducten (die het verschil maakt tussen scalairen en (q×q)-matrices) er toe doet

en deze waar nodig te remediëren via symmetrie. We herinneren eraan dat het punt (v : u)

geassocieerd wordt met het hypervlak met tangentiële coördinaten



v1

v2
...

vq

−(1−uv)



.

Beschouw een affiene partiële rechte

L = {(v+αw : 0) | α ∈ k}

met w een willekeurig element van Mq,1. De hypervlakken uit PG(q,k) die hiermee correspon-

deren hebben tangentiële coördinaten



v1

v2
...

vq

1




+α




w1

w2
...

wq

0



.

Dankzij dualiteit weten we dat dit precies de hypervlakken zijn door een ‘subhypervlak’ van

dimensie q−2, namelijk de doorsnede van twee hypervlakken waarvan de tangentiële coördi-

naten bovenstaande vorm hebben.
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De rechte die deze affiene partiële rechte bevat, bevat nog één extra projectief punt. Om

dit te berekenen moeten we het punt (v : 0) op een tweede coördinaat zetten zodanig dat één

van de punten van L niet mee omgezet kan worden. We kiezen daartoe een u zodat uv = 0 en

uw 6= 0. Er volgt dat uv = u en daarom ook vu = v. Door de punten van L op tweede coördinaat

−u te zetten komen ze terecht op de partiële rechte

M = {(v+β (1+ vu)w :−u) | β ∈ k}.

Om het unieke projectieve punt van M te vinden, zoeken we β zodat (v+β (1+vu)w,−u) niet

quasi-inverteerbaar is, wat wegens 1.2.2 equivalent is met het niet quasi-inverteerbaar zijn van

(−u,v+β (1+ vu)w). We vinden als voorwaarde

1+u(v+β (1+ vu)w) uv=0
= 1+βu(1+ vu)w = 0

waaruit

β =−(u(1+ vu)w)−1.

Het gezochte projectieve punt wordt dan gegeven door

(−(uw)−1w :−u)

en dit komt overeen met het hypervlak met tangentiële coördinaten

−(uw)−1




w1
...

wq

0



,

zoals verwacht.

Dan zijn er nog de projectieve rechten. Het zal niemand nog verbazen dat de uitwerking

ook hier geen problemen oplevert en zonder meer uitgevoerd kan worden met behulp van de

inzichten en methodes die reeds in de vorige gevallen geïntroduceerd werden. We laten ze

daarom achterwege.

We vinden dus dat de rechten uit onze meetkunde mooi overeenkomen met de rechten uit

de componenten van een twin projectieve ruimte.

Tenslotte nemen we de oppositie onder de loep. We verwachten de oppositie van een twin

projectieve ruimte terug te vinden. Meerbepaald zou een ‘punt’ opposiet moeten zijn met een

‘hypervlak’ als en slechts als dat punt er niet in ligt.

Beschouw twee overstaande punten (x : y) en (v : u). Het punt (x : y) is correspondeert met

het punt (
x1 . . . xq 1− xy

)
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en het punt (v : u) met het hypervlak



v1
...

vq

−(1−uv)



.

Dit betekent dat het punt geassocieerd met (x : y) in het hypervlak geassocieerd met (v : u) ligt

als en slechts als

1− xv− xy−uv+(xy)(uv) = 0. (∗)

We bekijken nu drie gevallen.

Neem eerst twee affiene punten (x : 0) en (v : 0) met dus x ∈ M1,q en v ∈ Mq,1. Dan zijn

deze opposiet als en slechts als (v,x) of, wegens Stelling 1.2.2, (x,v) quasi-inverteerbaar is, wat

gelijkwaardig is met

1− xv 6= 0.

Omdat we met twee affiene punten werken, geldt in (∗) dat y = u = 0. Dan krijgen we voor

(∗):
1− xv = 0.

Dit betekent dat (x : 0) opposiet is aan (v : 0) als en slechts als het overeenkomstige punt niet

in het overeenkomstige hypervlak ligt, zoals we verwachtten.

Beschouw nu een affien punt (x : 0) en een projectief punt (v : u). Dat (v : u) projectief is

betekent, via Stelling 1.2.2, dat 1−uv= 0. Deze punten zijn opposiet als en slechts als (v,u+x)

of, wegens Stelling 1.2.2, (u+ x,v) quasi-inverteerbaar is, wat gelijkwaardig is met

1−uv− xv 1−uv=0
= xv 6= 0.

Rekening houdend met 1−uv = 0 wordt (∗):

xv = 0,

wat opnieuw betekent dat (x : 0) opposiet is aan (v : 0) als en slechts als het overeenkomstige

punt niet in het overeenkomstig hypervlak ligt.

Beschouw tenslotte een projectief punt (x : y) en een affien punt (v : 0). Dat (x : y) projec-

tief is, betekent dat 1− xy = 0. Deze punten zijn opposiet als en slechts als (x,y+ v) quasi-

inverteerbaar is of dus

1− xy− xv
1−xy=0
= xv 6= 0.

Ook hier wordt (∗), omwille van het feit dat 1− xy = 0, gegeven door

xv = 0.
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Ook als beide punten (x : y) en (v : u) projectief zijn wordt (∗) gegeven door

xv = 0.

We beschikken nu echter niet over een oppositierelatie om mee te vergelijken. Wel vinden we

dat het opposiet zijn van de punten (x : y) en (v : u) in elk geval equivalent zal moeten zijn met

xv 6= 0

opdat de oppositierelatie van een twin projectieve ruimte bekomen wordt.

3.3.3 Algemene matrixparen

Beschouw een algemeen matrixpaar Ip,q. We kunnen de punten (x : y) associëren met deelruim-

ten uit een Grassmanniaan. Men beeldt4 het punt (x : y) af op de matrix


 x 1− xy




Nu is 1− xy geen gewoon element meer van het veld, maar een matrix. Indien we werken

in Ip,q, dan is x een (p× q)-matrix, y een (q× p)-matrix en 1− xy een (p× p) matrix zodat

bovenstaande matrix een (p× p+q)-matrix wordt. De (p−1)-dimensionale deelruimte die we

met (x : y) associëren is deze opgespannen door de rijen van deze matrix.

Analoog associëren we met een punt (y : x) uit de andere component de deelruimte opge-

spannen door de rijen van de matrix

 1− yx y




Deze heeft dimensie (q−1). De totale projectieve ruimte heeft dus dimensie p+q−1.

Het zal iedereen duidelijk zijn dat de berekeningen, analoog aan deze bij de rij- en kolom-

matrices, in dit algemeen geval bijzonder tijdrovend zijn. Met het idee dat we onze tijd beter

kunnen spenderen, laten we dit achterwege.

4Dit idee komt uit paragraaf 5.2 van [Lo78].
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Hoofdstuk 4

Van twin SPO ruimte naar Jordan paar

In dit hoofdstuk trachten we (kort) iets te zeggen over het omgekeerde probleem. Hoe kan

men vanuit een twin SPO ruimte terug een Jordan paar destilleren? Oorspronkelijk zijn we van

het probleem uit het vorige hoofdstuk vertrokken en daar hebben we dan ook het meeste tijd

ingestoken. Onze inzichten hier zullen dus zeer beperkt zijn.

De centrale vraag in deze is de volgende. Hoe kan men in een twin SPO ruimte de elementen

van het Jordan paar terugvinden en (vooral) hoe uit de basisoperatie ‘Q’ zich meetkundig? Wat

is de meetkundige betekenis van de basisformules (JP1)-(JP3)?

4.1 Inspiratie

Eerst en vooral trachten we onszelf te inspireren en een idee te vormen hoe de zaken in elkaar

zullen zitten of hoe we ze moeten onderzoeken. Ideaal hierin is natuurlijk gebruik te maken van

de constructie uit het vorige hoofdstuk. We vertrekken dus van een twin SPO ruimte waarvan

we al weten hoe het Jordan paar erin bevat zit.

Beschouw een willekeurig Jordan paar V = (V+,V−) en de geassocieerde twin SPO ruimte

V = (V +,V −). Laat ons eens de component V + nader bestuderen. De punten ervan komen

overeen met de projectieve equivalentieklassen (x : y). Op het eerste zicht lijkt het nogal moei-

lijk om hieruit de elementen van V+ te vinden, het zijn immers koppels van elementen uit beide

componenten van V . Zoals reeds gebleken is, ligt de clue bij de affiene punten (x : 0). Deze

komen precies overeen met de elementen van V+. Het analoge geldt voor V −.

We hebben dus de twee affiene stukken nodig. De vraag is nu hoe deze zich meetkundig laten

karakteriseren. Dit moet iets te maken hebben met de oppositie. Immers, de affiene punten

van één component zijn juist de punten opposiet aan het punt (0 : 0) uit de andere component.

Natuurlijk is het meetkundig onmogelijk om het punt (0 : 0) van de andere te onderscheiden.

Het idee is dan ook dat het niet relevant zou mogen zijn welk punt je hiervoor kiest. De punten
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opposiet aan een willekeurig punt zouden steeds een (als meetkunde) isomorf affien stuk moe-

ten opleveren.

Op die manier kunnen we dus één affien stuk verkrijgen. Maar we hebben er twee nodig. Het

tweede zou dan ontstaan door alle punten te beschouwen, opposiet aan een willekeurig punt

van het eerste.

Dit alles komt neer op het volgende. Je kiest twee opposiete punten p en q en beschouwt de

verzamelingen A + van alle punten opposiet aan p en A − van alle punten opposiet aan q.

We gaan er nu van uit dat we wel degelijk over ‘echte’ affiene stukken beschikken.

Gelet op de inzichten uit het vorige hoofdstuk, laten enkele zaken zich eenvoudig lezen uit

de affiene stukken:

• De elementen van de componenten V+ en V− van het Jordan paar zijn de punten van de

componenten van de meetkunde.

• De neutrale elementen 0 komen overeen met de punten die opposiet zijn aan het ganse

overstaande affien stuk.

• De rang van een element x is1 de afstand tussen 0 en x. Bijgevolg zijn de elementen van

rang 1 precies deze collineair met 0.

• (x,y) is quasi-inverteerbaar als en slechts als x opposiet is aan y.

• Is rk(z) = 1, dan wordt het inwendig hoofdideaal [z] gegeven door de rechte door 0 en z.

Bovendien is Q(z)y = z als en slechts als2 z niet opposiet is aan y.

Andere zaken lijken echter een pak lastiger. Zo zouden de elementen van een component

V σ een moduul moeten vormen. Maar hoe men dergelijke structuur uit de meetkunde moet

halen, is allesbehalve duidelijk.

Ook de betekenis van de kwadratische afbeelding Q achterhalen is lastig, omdat we deze in het

vorige hoofdstuk, bij het vastleggen van de meetkundige eigenschappen, niet echt rechtstreeks

gebruikt hebben.

4.2 Voorbeelden

We bekijken kort nog twee voorbeelden waar we iets meer kunnen over zeggen. Het zal nie-

mand verbazen dat dit juist de twee eenvoudigste twin SPO ruimtes zijn, namelijk de (eindigd-

imensionale) twin projectieve ruimtes en de twin polaire ruimtes.

1Herinner je Stelling 3.1.29.
2Herinner je Stelling 1.3.3.
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4.2.1 Twin projectieve ruimte

We herhalen eerst even de definitie van een twin projectieve ruimte. Is een eindigdimensionale

projectieve ruimte PG(n,k) gegeven, dan beschouwen we enerzijds de punten en rechten van

deze projectieve ruimte. Die vormen de eerste component S van de twin projectieve ruimte.

De andere component bestaat uit een verzameling M van hypervlakken met ledige doorsnede

zodat, voor M1,M2 ∈M , elk hypervlak dat M1∩M2 bevat ook in M zit. De punten zijn dan de

hypervlakken uit M . De rechten zijn de collecties van hypervlakken door een doorsnede van

twee elementen van M . Zo krijgen we een punt-rechte meetkunde D .

De oppositierelatie is als volgt. Het punt x ∈S is opposiet aan het hypervlak M ∈M als

en slechts als x /∈M. We herinneren aan Stelling 2.4.2 die zegt dat beide componenten van een

twin projectieve ruimte projectieve ruimtes zijn.

We bepalen eerst en vooral de affiene stukken van een twin projectieve ruimte. Neem

daartoe een punt x ∈S . Dan is x opposiet aan alle hypervlakken uit M waar x zelf niet in ligt.

Hetgeen dus ‘weggenomen’ wordt zijn de hypervlakken uit M door x. Deze vormen in D juist

een hypervlak. We verkrijgen een affiene ruimte.

Beschouwen we een hypervlak M ∈M , dan is M opposiet aan alle punten x die niet in M

liggen. We nemen uit S dus juist het hypervlak M weg. Ook hier bekomen we een affiene

ruimte.

De affiene stukken zijn dus affiene ruimtes over het veld k. We weten dat de punten van

zo’n affiene ruimte vectoren zijn uit een vectorruimte over k. We gaan er vanuit dat deze

vectorstructuur gekend is.

Aangezien in een affiene ruimte door elke twee punten een rechte gaat, hebben alle elemen-

ten rang 1. Het inwendig hoofdideaal [x] wordt gegeven door de rechte door x en 0 en we weten

dat Q(x)y = x als en slechts als x en y niet opposiet zijn. We wensen Q(x)y te bepalen voor een

willekeurige y.

Welnu, het inwendig hoofdideaal [x] bestaat uit alle scalaire veelvouden van x (het is een vec-

torrechte). Dit betekent dat Q(x)y = αx voor een bepaalde α . Zo ook bestaat het inwendig

hoofdideaal [y] uit alle scalaire veelvouden van y en ook dit wordt gegeven door de vector-

rechte door y. Omdat x, bij definitie van de affiene stukken, opposiet is aan 0, onderscheiden

we wegens (OP) nog twee mogelijkheden. In de ganse twin SPO ruimte is er een unieke rechte

die [y] bevat. Naast de punten van [y] bevat deze nog één extra punt. Omdat x reeds opposiet is

aan 0, is x wegens (OP) niet-opposiet aan precies één punt van de rechte door [y]. Afhankelijk

van het feit of dit punt op [y] ligt dan wel dat ene punt buiten [y] is, onderscheiden we twee

gevallen.

Is x opposiet aan alle punten van [y], dan is α = 0, want anders zou Q(x)(
1
α

y) = x, en zou x

wegens Stelling 1.3.3 niet opposiet zijn aan
1
α

y.
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Is x niet-opposiet is aan juist één punt van [y], stel βy, dan is

Q(x)y = Q(x)(
1
β

βy) =
1
β

Q(x)(βy) =
1
β

y.

Op deze manier is Q(x) volledig bepaald en bijgevolg ook het gezochte Jordan paar, ervan

uitgaande dat we over de vectorstructuur van de affiene ruimte beschikken.

4.2.2 Twin polaire ruimte

Voor de twin polaire ruimten kunnen we alvast aangeven hoe de affiene stukken eruitzien.

We herinneren ons dat een twin polaire ruimte bestaat uit twee kopieën van eenzelfde polaire

ruimte. Omwille van een talige gemakzucht zullen we beide kopieën vereenzelvigen. Een

aandachtige lezer zal hierdoor zeker niet in de war raken. Een punt x is opposiet aan een punt

y als en slechts als x niet collineair is met y.

Beschouw nu een willekeurig punt x en een maximale deelruimte M. M is een projectieve

ruimte. Is x ∈M, dan bevat M geen enkel punt opposiet aan x. Is x /∈M, dan vormen de punten

uit M opposiet aan x een ‘subhypervlak’ M, aangezien x collineair is met juist een hypervlak

van M.

De ruimte die ‘weggelaten’ wordt, is er dus één die elke rechte ofwel bevat ofwel snijdt in

een punt, met andere woorden een geometrisch hypervlak. De ruimte die overblijft is dan een

zogenaamde ‘affiene polaire ruimte’. We zijn hier echter niet voldoende in thuis om nog meer

te kunnen vertellen.
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Hoofdstuk 5

Besluit

Het doel van deze thesis was om het verband tussen Jordan paren en twin SPO ruimtes nader

te onderzoeken. In de eerste twee hoofdstukken hebben we beide structuren apart bestudeerd.

Via de classificaties konden we ze associëren met de diagrammen An, Cn, Dn, E6 en E7. Dit

volstaat al om een ad hoc connectie vast te leggen tussen overeenkomstige types van Jordan

paren en twin SPO ruimtes.

De volgende vraag is dan natuurlijk hoe concreet men deze connectie kan uitwerken. Kan

men een algemene constructie vinden die Jordan paren in twin SPO ruimtes omzet en omge-

keerd? Ons vertrekpunt was de tekst [Hu11] van Simon Huggenberger. Hierin beschrijft hij een

methode om uit een Jordan paar een twin SPO ruimte te construeren. Deze valt op te splitsen

in twee delen. Eerst bepaalt men de losse componenten van de twin SPO ruimte, daarna de

oppositierelatie.

In dit werk werd het eerste deel grondig bestudeerd en uitgewerkt. Via de ideeën uit [Hu11]

hebben we een volledige constructie beschreven van de componenten van een twin SPO ruimte.

We hebben aangetoond dat die componenten wel degelijk van het juiste type zijn, namelijk sa-

menhangende partiële lineaire ruimtes met eindige diameter. Daarnaast hebben we nog talloze

andere structurele aspecten uitgediept die het verdere werk zouden moeten vergemakkelijken.

We bespraken ook een deel van de oppositierelatie en bestudeerden twee voorbeelden. De be-

schreven constructie bleek naar behoren te werken en de juiste resultaten op te leveren. Ook het

omgekeerde probleem hebben we heel kort aangeraakt, maar dat is duidelijk werk voor later.

Het eerste wat nu op de agenda lijkt te staan, is het volledig vastleggen van de oppositie. In

[Hu11] staat reeds een aanzet die wij in deze thesis nog niet hebben kunnen bestuderen. Indien

deze blijkt te werken, is men klaar om de axioma’s aan te pakken. Zoniet lijkt het instructief om

een grondigere studie van enkele voorbeelden te maken. Door de constructie van de compo-

nenten toe te passen op specifieke Jordan paren en daarna de oppositierelatie van de bijhorende

twin SPO ruimte algebraïsch uit te drukken, verkrijgt men verschillende gedaantes van de op-

positierelatie die dan hopelijk gebundeld kunnen worden tot één overkoepelende definitie. Ook
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voor andere zaken kan een gelijkaardige studie van enkele voorbeelden nuttig zijn.

In de axioma’s van een twin SPO ruimte duiken metaplecta op. Vooraleer deze bewezen

kunnen worden, zal men dus op zoek moeten gaan naar een mooie algebraïsche of meetkundige

gedaante voor deze metaplecta. In [Hu11] wordt hiervoor opnieuw een voorstel gedaan, maar

het is duidelijk dat hier nog veel werk aan de winkel is. Het aantonen van verdere structurele

eigenschappen, bijvoorbeeld dat de componenten paraprojectief en sterk parapolair zijn, zoals

geldt bij twin SPO ruimtes, is ongetwijfeld ook een stap in de goede richting.

In elk geval hoop ik met mijn masterthesis een bescheiden doch waardevolle bijdrage ge-

leverd te hebben. Anderen kunnen het werk terug oppikken waar ik geëindigd ben. Er is

ongetwijfeld nog een lange weg te gaan, maar ik denk dat ik toch een stap vooruit heb gezet.
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Appendix

Appendix A: Identiteiten

Hieronder een volledige lijst van de identiteiten voor Jordan paren, zoals in [Lo75]:

(JP1) D(x,y)Q(x) = Q(x)D(y,x).

(JP2) D(Q(x)y,y) = D(x,Q(y)x).

(JP3) Q(Q(x)y) = Q(x)Q(y)Q(x).

(JP4) D(x,y)Q(x) = Q(x,Q(x)y) = Q(x)D(y,x).

(JP5) Q(x,z)D(y,x)+Q(x)D(y,z)=D(x,y)Q(x,z)+D(z,y)Q(x)=Q(x,{xyz})+Q(z,Q(x)y).

(JP6) D(x,{yxz})+Q(x)Q(y,z) =D(x,z)D(x,y)+D(Q(x)y,z) =D(x,y)D(x,z)+D(Q(x)z,y).

(JP7) D({xyz},y) = D(z,Q(y)x)+D(x,Q(y)z).

(JP8) D(x,{yxz}) = D(Q(x)y,z)+D(Q(x)z,y).

(JP9) D(x,y)D(z,y) = Q(x,z)Q(y)+D(x,Q(y)z).

(JP10) Q(x,z)D(y,x) = Q(Q(x)y,z)+D(z,y)Q(x).

(JP11) D(x,y)Q(x,z) = Q(Q(x)y,z)+Q(x)D(y,z).

(JP12) D(x,y)Q(x,z) = Q(Q(x)y,z)+Q(x)D(y,z).

(JP13) D(x,y)D(x,z) = D(Q(x)y,z)+Q(x)Q(y,z).

(JP14) {xy{uvz}}−{uv{xyz}}= {{xyu}vz}−{u{yxv}z}.

(JP15) [D(x,y),D(u,v)] = D({xyu},v)−D(u,{yxv}).

(JP16) {{xyu}vz}−{u{yxv}z}= {x{vuy}z}−{{uvx}yz}.

(JP17) D(Q(x)y,z)Q(x) = Q(x)D(y,Q(x)z).

(JP18) D(Q(x)y,z)D(x,y) = Q(x)Q(y)D(x,z)+D(x,Q(y)Q(x)z).

(JP19) Q(Q(x)y,{xyz}) = Q(x)Q(y)Q(x,z)+Q(x,z)Q(y)Q(x).

(JP20) Q({xyz})+Q(Q(x)y,Q(z)y) = Q(x)Q(y)Q(z)+Q(z)Q(y)Q(x)+Q(x,z)Q(y)Q(x,z).

(JP21) Q({xyz})+Q(Q(x)Q(y)z,z) = Q(x)Q(y)Q(z)+Q(z)Q(y)Q(x)+D(x,y)Q(z)D(y,x).
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(JP22) Q(Q(x)Q(y)z,{xyz}) = Q(x)Q(y)Q(z)D(y,x)+D(x,y)Q(z)Q(y)Q(x).

(JP23) B(x,y)Q(x) = Q(x)B(y,x) = Q(x−Q(x)y).

(JP24) B(Q(x)y,y) = B(x,Q(y)x) = B(x,y)B(x,−y).

(JP25) B(x,y)2 = B(2x−Q(x)y,y) = B(x,2y−Q(y)x).

(JP26) Q(B(x,y)z) = B(x,y)Q(z)B(y,x).

(JP27) Q(B(x,y)z,x−Q(x)y) =B(x,y)(Q(x,z)−D(z,y)Q(x)) = (Q(x,z)−Q(x)D(y,z))B(y,x).

(JP28) B(x,y)Q(xy) = Q(xy)B(y,x) = Q(x).

(JP29) B(x,y)Q(xy,z)+Q(x)D(y,z) = Q(xy,z)B(y,x)+D(z,y)Q(x) = Q(x,z).

(JP30) B(x,y)D(xy,z) = D(x,z)−Q(x)Q(y,z).

(JP31) D(z,xy)B(y,x) = D(z,x)−Q(y,z)Q(x).

(JP32) D(xy,y−Q(y)x) = D(x−Q(x)y,yx) = D(x,y).

(JP33) B(x,y)B(xy,z) = B(x,y+ z).

(JP34) B(z,xy)B(y,x) = B(y+ z,x).

(JP35) B(x,y)−1 = B(xy,−y) = B(−x,yx).

Appendix B: ‘A road map from Jordan pairs to SPO spaces’

Op de komende vijf pagina’s vindt u integraal de tekst ‘A road map from Jordan pairs to SPO

spaces’ van Simon Huggenberger ([Hu11]). Zoals reeds gezegd is deze tekst het vertrekpunt

geweest voor mijn onderzoek. Dit is een ongepubliceerde tekst. Men mag deze dan ook niet als

een ‘paper’ opvatten. Wat Simon Huggenberger gedaan heeft is zijn ideeën neerschrijven, zodat

deze door de tand des tijds niet verloren zouden gaan. Vandaar ook dat de tekst hoofdzakelijk

bestaat uit vermoedens.

Het is precies omdat ze zo belangrijk is voor mijn werk dat ik ze hier, met de toestemming

van Simon Huggenberger, in de Appendix opneem. Op deze manier kan ik er toch naar verwij-

zen, ook al is ze niet gepubliceerd, en zo een duidelijk en waarachtig beeld scheppen van het

werk dat ik verricht heb.
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A road map from Jordan pairs to SPO spaces

May 27, 2011

Abstract

This is a sketch describing how to obtain a point-line space equipped
with an opposite relation out of a Jordan pair. The so-obtained point-line
space should satisfy the axioms of an SPO space.

1 Preface

The following ideas originate mainly from a visit from Simon Huggenberger to
Erhard Neher at the University of Ottawa in january and february 2010.

Given a Jordan pair (V +, V −) we establish a geometry. This geometry
consists of two distinct parts. For each point of the one part there is a set
of so-called opposite points in the other part. Being opposite is a symmetric
relation on the points. The points of the geometry are given by the elements
of V + and V −. More precisely, these elements represent merely the affine part
of the geometry, i. e. the points that are opposite to a distinguished point of
the other part. In terms of the Jordan pair: the points of V + are the points
opposite 0 ∈ V − and, accordingly, the points of V − are the ones opposite to
0 ∈ V +.

There are certain subspaces of the geometry induced by the inner ideals of
the Jordan pair. Clearly, all the so induced subspaces are subspaces of one
part of the geometry contain the point representing 0. The Jordan pairs we
study carry a rank function concerning inner ideals. The inner ideals of rank 1
correspond to the lines through 0. The inner ideals of higher rank correspond
to minimal convex subspaces that contain 0 and one other point not collinear
to 0.

To obtain the points that are not affine and the lines that avoid 0 we have
to establish a more general concept. Therefore we take the equivalence classes
of projectively equivalent pairs of V + × V − and V − × V +, denoted by (x : y).
There is a canonical embedding x 7→ (x : 0)

The statements named conjectures are statements of which we are quite sure
that they are true or we do even have a proof on our mind. The statements
called claims would help a lot if they were true and we have a certain hope that
they are.

2 Preconditions and preliminaries

In the following V := (V +, V −) denotes a regular simple Jordan pair over a ring
k and V op = (V −, V +) denotes the Jordan pair canonically anti-isomorphic to
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V . Moreover, the principal inner ideals of V + and V − satisfy the descending
chain condition (dcc).

We call a pair (x, y) ∈ V + × V − quasi-invertible if B(x, y) is invertible. In
this case we call xy := B(x, y)−1(x−Q(x)y) the quasi-inverse of (x, y).

For a pair (x, y) ∈ V set (x : y) := {(u, v) ∈ V | u = xy−v}. Morevoer, set
X := {(x : y) | (x, y) ∈ V } and Xop := {(y : x) | (y, x) ∈ V op}.

We refine the concept of being quasi-invertible.

Definition 2.1. For (x, y) ∈ V , the corank of (x, y) is defined as crk(x, y) :=
inf{rk(u) | u ∈ V + ∧ (x + u, y) is quasi-invertible}.

By this definition, crk(x, y) = 0 if and only if (x, y) is quasi-invertible.

Conjecture 2.2. Let (x : y) ∈ X and (x′, y′) ∈ (x : y). Then crk(x, y) =
crk(x′, y′).

This motivates the notation crk(x : y) := crk(x, y).

3 Collinearity and distance

Conjecture 3.1. Let {x, x′, u, u′} ⊆ V + and let {y, y′} ⊆ V − such that (x :
y) = (x′ : y′) and (x + u : y) = (x′ + u′ : y′). Then rk(u) = rk(u′).

We define a distance function dist on X as follows:

dist((x : y), (z : y)) := rk(x− z)

Hence, for two elements (x0 : y0) and (x1 : y1) of X, the distance is only
defined, if there is a y ∈ V − such that (x0 : y0) = (x′0 : y) and (x1 : y1) = (x′1 :
y). Therefore we study whether this is the case.

Proposition 3.2. Every x ∈ V + with rk(x) = k is the sum of at most k + 1
elements of rank 1. If k is not of characteristic 2, the x is the sum of k elements
of rank 1.

Proof. [Loos91, 3. Corollaryies 2 and 3] together with [Loos91, Theorem 1] and
[Loos91, Proposition 1].

Claim 3.3. Let (x, y) ∈ V and let u ∈ V + with rk(u) = 1. Then all elements
of {(x + z : y) | z ∈ QuV

−} have corank k or there is exactly one element of
corank k + 1 and all others have corank k.

Lemma 3.4. Let (x : y) with crk(x : y) = k then there is a pair (u, v) ∈ (x : y)
with rk(v) = k.

Proof. Let v ∈ V − such that (x, y − v) is quasi-invertible. Then (x : y) = (x :
y − v + v) = (x(y − v) : v).

Claim 3.5. Let |k| ≥ 3. Then for every two pairs (x, y) and (x′, y′) of V , there
is a v ∈ V − such that both (x, y − v) and (x′, y′ − v) are quasi-invertible.
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Sketch 3.6. The idea to the proof of this claim goes as follows: By Lemma 3.5 we
may assume rk(y) = crk(x, y) = k and rk(y′) = crk(x′, y′) = k′. By Proposition
3.2 y is the sum of at most k + 1 elements zi of rank 1.

In the case that k elements of rank 1 suffice, we conclude by Lemma 3.4 that if
crk(x′, y′−z0) > k′, there is an element z′0 ∈ QzV

− such that crk(x′, y′−z′0) = k′

and crk(x, y − z′0) = crk(x, y − z0). Repeating this idea leads to a proof.
In the case that we k + 1 elements are needed, we have |k| 6= 3, hence

we find an element z′0 ∈ QzV
− r {0} such that both crk(x, y − z′0) ≤ k and

crk(x′, y′ − z′0) ≤ k′. This is not sufficient. If equality holds in both cases, it
would help if y − z′0 is the sum of k elements of rank 1, just like y − z0.

By Conjecture 3.1, the distance is well-defined if it is defined. We call two
elements (x : y) and (x′ : y′) of X collinear if the distance is at most 1 and
denote this by (x : y) ⊥ (x′ : y′).

There are counterexamples of Claim ?? for |k| = 2. In all counterexamples
we found until now we have the following situation: For two elements (x0 : y0)
and (x1 : y1) of X where there is no y ∈ V − such that (x0 : y0) = (x′0 : y) and
(x1 : y1) = (x′1 : y), we have rk(x0) = rk(x1). In this case we define the distance
of (x0 : y0) and (x1 : y1) to be rk(x0).

Sketch 3.7 (Structure of the point-line space). The points of the point-line space
we gain from the Jordan pair V are the elements of the disjoint union of X and
Xop. By definition a pair of collinear points is either contained in X or in Xop.
Hence, there is no line joining an element from X with one of Xop.
The lines can be obtained as follows: Let (x, y) ∈ V and let u ∈ V + with
rk(u) = 1. Then {(x+ z : y) | z ∈ QuV

−} is a part of a line. We will call this a
partial line in the following. Let L and L′ be two partial lines that have at least
two points in common. Then either |L r L′| = 1 or L = L′. More precisely, if
|k| ≥ 3, (Li)i∈I is a maximal family of partial lines that intersect pairwise in at
least two points and L :=

⋃
i∈I Li. Then |Lr Lj | = 1 for every j ∈ I.

If V is a Jordan pair over the field F2, the partial lines are all of cardinality
2. Hence, one cannot obtain the lines by gluing partial lines together. In this
case it might help to consider the set M of all points collinear to a given pair of
collinear points. Now take the points that are collinear to each point contained
in M . The so-obtained set equals X (if all points of X are pairwise collinear) or
contains exactly 3 points, the points on the line joining the two collinear points
we started with.
For the case where k = F2 and all elements of X are pairwise collinear, there is
also a way to define lines. Therefore we have to introduce the opposite relation
first.

We already mentioned that for |k| = 2 there are elements (x0 : y0) and
(x1 : y1) of X where there is no y ∈ V − such that (x0 : y0) = (x′0 : y) and
(x1 : y1) = (x′1 : y). If rk(x0) = 1, then {(x0 : y0), (x1 : y1), (0 : 0)} should be a
line. At least, this is what happens in the examples we studied so far.

4 Opposition and codistance

Let (x, y) ∈ V be quasi-invertible. Then (v : u) ∈ Xop is opposite (x : y) if and
only if (v, u + xy) is quasi-invertible.
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Let (x′, y′) ∈ (x : y). Then x′y
′

= (xy−y′
)y

′
= xy. Further let (v′, u′) ∈

(v : u). Then v = v′u
′−u. Now (v′u

′−u
, u + xy) is quasi-invertible if and only if

(v′, u + xy + u′ − u) = (v′, u′ + x′y
′
) is quasi-invertible. Hence, being opposite

is well-defined.
Assume (v, u) is quasi-invertible. Then (v, u + xy) is quasi-invertible if and

only if (vu, xy) and therefore (xy, vu) are quasi-invertible. Thus, (v : u) is
opposite (x : y) if and only if (x : y) is opposite (v : u). Motivated by this we
call (x : y) opposite (v : u) whenever (x, y) is quasi-invertible and (v, u + xy) is
quasi-invertible.

To extend the opposite relation to points (x : y) and (v : u) where neither
(x, y) nor (v, u) is quasi-invertible, we introduce certain bijections on X and
Xop:

Let v ∈ V −. Then

exp(v) : X → X : (x : y) 7→ (x : y + v)

yields a permutation on X.
Let u ∈ V +. Then

exp(u) : X∗ → X∗ : (x : 0) 7→ (x + u : 0)

yields a permutation on X∗, where X∗ denotes the set of quasi-invertible ele-
ments of X.

We try to extend exp(u) to X with help of the following claim.

Claim 4.1. Let (u : v) ∈ X rX∗ and let x ∈ V +. Further set M := {y ∈ V − |
(x, y) is quasi-invertible}. Then there is exactly one (u′ : v′) ∈ X∗ such that
(u′, v′ + yx) is quasi-invertible if and only if (u, v + y) is quasi-invertible for all
y ∈M .

We know that this claim is wrong for (u : v) ∈ X∗ and it might also be wrong
for |k| = 2. Nevertheless, if the claim holds, then we set exp(x)(u : v) = (u′ : v′).
If there is no unique (u′ : v′), then exp(x)(u : v) should be one of the elements
that satisfy the given condition. At least, there should be a unique extension of
exp(u) to X that preserves collinearity.

Now we may formulate the opposite relation in general. Let (x : y) ∈ X and
(v : u) ∈ Xop. Then (x : y) is opposite (v : u) if and only if (x : 0) is opposite
exp(−y)(v : u).

Claim 4.2. This is well-defined.

By construction exp(y) preserves collinearity, partial lines and the opposite
relation.

Claim 4.3. Let (x : y) ∈ X. Then crk(x : y) = crk(y : x).

Definition 4.4. We define the codistance between two points (x : y) ∈ X
and (v : u) ∈ Xop as cod((x : y), (v : u)) := crk(v′, u′ + x), where (v′, u′) =
exp(−y)(v, u).

5 Axioms of SPO spaces

Proposition 5.1. The codistance is symmetric.
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Proof. [Loos].

Sketch 5.2. We revisit the definition of lines and give a general concept that
holds in every case. Let (x : y) and (u : v) be two distinct collinear points of X.
Further let Y op contain all elements of Xop that are opposite to neither (x : y)
nor (u : v). Now let Y be the set of elements of X that are opposite to no point
of Y op. Then Y is the line joining (x : y) and (u : v).

Let (x : y) and (u : v) be two distinct points of X at distance d. Then we
call the smallest convex subspace of that contains both (x : y) and (u : v) convex
span of (x : y) and (u : v). Every subspace obtained in such a way is called a
metaplacton. In the cases d = 0 and d = 1 the so-obtained subspaces are points
and lines respectively. In the case d = 2 we will use the term symplecton.

Sketch 5.3. Let (x : y) and (x′ : y′) be two distinct points of X at distance d.
Then the metaplecton spanned by (x : y) and (x′ : y′) can be obtained in the
following way. Let Y op contain all elements (v : u) of Xop with cod((x : y), (v :
u)) + cod((x′ : y′), (v : u)) ≥ d + 1. Further let Y be the set of elements of X
that are opposite to no point of Y op. Then Y is the metaplecton spanned by
(x : y) and (x′ : y′).

The previous sketch uses what we know from SPO-spaces and hence, bases
on the assumption that the connection between Jordan pairs and SPO spaces
is just in the way above.

The statement that in SPO spaces the construction in the previous sketch
coincides indeed with the metaplecton in question has not been proven, yet.
Therefore we give an outline for a possible proof. First we have to show a
Lemma that for a point p and a line l such that every point on l has distance
d to p, there is always a point q opposite p such that every point on l has
codistance d to q. This might be easier to show for rigid SPO spaces first, then
the general case is a corollary.

As a second Lemma we need that for a point

References

[Loos91] Ottmar Loos, Diagonalization in Jordan Pairs, J. Algebra 143 (1991),
252-268

5



Index

(x : y), 47

A(X,k,α), 21

A(m,R,Φ), 20

AJ , 20

J(A), 21

R+, 20

Vi, 16

Vi(e), 16

[x], 11, 18

An, 29

B(x,y), 11

Cn, 29

Dn, 29

D(x,y), 10

E6, 29

E7, 29

exp(v), 64

〈〉g, 32

↔, 32

⊥, 16

{xyz}, 10

(OP), 32

Adjacent, 38

Affien punt, 47

Affiene partiële rechte, 58

Afstand, 60

Algebra, 20

Alternatief paar, 19

Alternatieve algebra, 20

Associatief paar, 19

Associatieve algebra, 20

Co-afstand, 33

Collineariteit, 49

Commensurabel, 36

Complementair, 29

Coprojectie, 33

Corang, 14

Deelpaar, 10, 19

Duale polaire ruimte, 38

Eerste coördinaat, 47

Enkelvoudig, 10, 18, 19

Gamma ruimte, 32

Grassmanniaan, 36

Grid product, 40

Grid som, 41

Homomorfisme, 11, 19

Ideaal, 10, 18, 19

Idempotent, 15, 19

Inverteerbaar, 10, 18

Inwendig hoofdideaal, 11, 18

Inwendig ideaal, 11, 18

Inwendige structuuralgebra, 21

Isotoop, 18

Jordan algebra met eenheid, 17

Jordan deelalgebra, 18

Jordan delingsalgebra, 18

Jordan delingspaar, 10

Jordan paar, 10

Jordan structuuralgebra, 21

92



Kwadratische afbeelding, 9

Matrixpaar, 26

Maximale idempotent, 16

Metaplecton, 34

Niet-ontaard, 10, 20

Omgekeerde, 19

Opposiet, 19

Opposiet Jordan paar, 10

Opposiete algebra, 20

Oppositie, 63

Oppositierelatie, 32

Opspannend paar, 38

Orthogonaliteit, 16

Overstaand, 32

Parapolair, 34

Paraprojectief, 34

Partiële lineaire ruimte, 32

Partiële rechte, 49

Partiële twin Grassmanniaan, 37

Peirce decompositie, 15

Projectie, 33

Projectief punt, 47

Projectieve equivalentie, 47

Punten, 47

Quasi-inverse, 11

Quasi-inverteerbaar, 11

Rang, 13

Rechte, 65

Rechten, 53

Regulier, 10

Rigide, 34

Singuliere deelruimte, 32

Singuliere rang, 32

Standaardinbedding, 22

Sterk parapolair, 34

Symplectische rang, 34

Symplecton, 34

Triviaal, 10

Tweede coördinaat, 47

Twin E6-ruimte, 39

Twin E7-ruimte, 39

Twin duale polaire ruimte, 39

Twin Grassmanniaan, 37

Twin half-spin ruimte, 40

Twin polaire ruimte, 35

Twin projectieve ruimte, 35

Twin ruimte, 32

Twin SPO ruimte, 33

Unipotent radicaal, 29

Voorwaarde op dalende ketens van inwendige

hoofdidealen, 14

Voorwaarde op ketens van idempotenten, 16

Voorwaarde op stijgende ketens van inwendige

hoofdidealen, 14

93



94



Bibliografie

[Hu09] Huggenberger Simon. Point-line spaces related to Jordan pairs, Doctoraatsthesis,

Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen. 2009.

[Hu11] Huggenberger Simon. A road map from Jordan pairs to SPO spaces, Onuitgegeven,

opgenomen als Appendix B. 2011.

[Ja69] Jacobson Nathan. Structure and Representations of Jordan Algebras, American Ma-

thematical Society Colloquium Publications (Volume XXXIX), American Mathema-

tical Society. 1968.

[Lo75] Loos Ottmar. Jordan Pairs, Lecture Notes in Mathematics (460), Springer-Verlag.

1975.

[Lo78] Loos Ottmar. Homogeneous Algebraic Varieties Defined by Jordan Pairs, Monatsh.

Math. 86. 1978, blz. 107-129.

[Lo91] Loos Ottmar. Diagonalization in Jordan pairs, J. Algebra 143. 1991, blz. 252-268.

[Lo94] Loos Ottmar. Decomposition of projective spaces defined by unit-regular Jordan pairs,

Comm. Algebra 22(10). 1994, blz. 3925-3964.

[Mc71] McCrimmon Kevin. Inner ideals in quadratic Jordan algebras, Trans. Amer. Math.

Soc. 159. 1971, blz. 445-468.

[Mc04] McCrimmon Kevin. A Taste of Jordan Algebras, Universitext, Springer-Verlag. 2004.

95


