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0 Algemene Inleiding

Deze masterproef is een studie van het volgende resultaat van Robert Guralnick, William
Kantor, Martin Kassabov en Alexander Lubotzky:

Stelling A. Alle niet-abelse eindige enkelvoudige groepen van rang n over Fq — met
de mogelijke uitzondering van de Reegroepen 2G2(q) — hebben presentaties met ten
hoogste C0 voortbrengers en relaties en totale lengte ten hoogste C0(log n + log q), voor
een constante C0 die niet van n en q afhangt.

Deze stelling en haar bewijs werden gepubliceerd in [GKKL08]. In twee vervolgartikels
[GKKL07] en [GKKL11] 1 bewijzen de auteurs nog verschillende variaties op hetzelfde
thema en geven antwoorden op gerelateerde vragen. De drie artikels beslaan samen on-
geveer 175 bladzijden wiskunde, in een vrij compact gehouden stijl; het spreekt dus voor
zich dat we in deze masterproef hoogstens kunnen proeven van hetgeen de auteurs ons te
bieden hebben. We hebben ervoor gekozen een gedeelte van het bewijs van bovenstaand
resultaat gedetailleerd uit te spitten, met aandacht voor de historische opbouw en moti-
vatie waar dit gepast is. Liever dan een rits feiten met bewijs te reciteren hebben we de
grootste zorg besteed aan het gestructureerd opbouwen van het geheel. Het lag hierbij in
onze betrachting ervoor te zorgen dat alles, in het bijzonder de meer technische passages,
bij een eerste lezing reeds moeiteloos geabsorbeerd zouden kunnen worden door de lezer
die over een minimale voorkennis beschikt.

• In Hoofdstuk 1 leggen we de fundamenten. In het bijzonder willen we de lezer
duidelijk maken wat de frase korte begrensde presentatie inhoudt, die toelaat stelling
A te herformuleren als

Er bestaan korte begrensde presentaties voor de niet-abelse eindige
enkelvoudige groepen — met de mogelijke uitzondering van de groepen
van type 2G2.

Verschillende van de definities en resultaten die we geven zijn de lezer ongetwijfeld
welbekend, maar dit is zeker niet voor alles het geval (bijvoorbeeld Stelling 1.5.5).
Ook vestigen we de aandacht op §1.7 waarin we de resultaten van Guralnick et al.
nader toelichten en inkaderen.

• In Hoofdstuk 2 werken we naar korte begrensde presentatie voor de eindige enkel-
voudige groep PSL2(p) (p een priemgetal) toe. Deze groepen zijn belangrijk om
twee redenen. Vooreerst vormen ze de voornaamste historische motivatie om te ge-
loven dat stelling A waar is — vooral het resultaat van Sunday (zie Stelling 2.3)

1 Hoewel [GKKL07] in feite vóór [GKKL08] gepubliceerd is, was dit wellicht niet de bedoeling van de
auteurs; in het artikel [GKKL07] wordt ook naar [GKKL08] verwezen als “the predecessor of this article”.
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0. Algemene Inleiding

is cruciaal in dat opzicht, dus we schetsen uitgebreid de ontstaansgeschiedenis van
dit resultaat. Daarnaast vormt deze presentatie een bouwsteen en/of inspiratiebron
voor alle andere korte begrensde presentaties die Guralnick et al. bouwen.

• In Hoofdstuk 3 leggen we uit hoe we met de presentatie voor PSL2(p) een korte
begrensde presentatie voor de symmetrische en alternerende groepen kunnen vinden.
Het historische kader wordt vanaf hier minder belangrijk, vermits vanaf hier in de
literatuur nauwelijks resultaten te vinden zijn die in de buurt van Stelling A komen.

• In Hoofdstuk 4 gebruiken we dan onze kennis om korte begrensde presentaties van de
eindige enkelvoudige groepen van Lie-type en Lie-rang 1 te vinden, nog steeds met
uitzondering van de Reegroepen 2G2. De bewijzen worden al snel langdradig dus we
hebben geprobeerd een evenwichtig compromis tussen beknoptheid en duidelijkheid
te sluiten.
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1 Inleidende begrippen

“
Let him that hath understanding find the order of the group

B =
〈
x, y, z, t | x3y7 = y4x7 = z3t5 = t4z6 = [x, z] = e

〉
Hint: it is the number of a man.

— D.L. Johnson

”

1.1 Over het bestuderen van groepen

Wanneer groepen in de wiskunde ter sprake komen is dit heel vaak omwille van de actie
die zij uitoefenen op een bepaald object, met andere woorden omdat zij de symmetrieën
of automorfismen van een object vatten. Andersom worden groepen vaak bestudeerd door
een geschikt object te zoeken waar ze op werken, we kunnen de groep dan beter begrijpen
als sectie van de volle automorfismegroep van dit object; men spreekt van een abstracte
representatie of voorstelling van de groep in de categorie van dit object (zie ook [Asc00,
§4]).

• Een permutatievoorstelling is een homomorfisme G→ Sym(X), X een verzameling.
• Een lineaire voorstelling is een homomorfisme G→ GL(V ), V een vectorruimte.
• Een voorstelling van een groep op een groep1 is een homomorfisme G→ Aut(A), A

een groep.
• Een projectieve voorstelling is een homomorfisme G→ PGL(V ), V een vectorruimte.

Het begrijpen van deze voorstellingen is een onmisbaar instrument gebleken bij de studie
van groepen in het algemeen. De studie van bijvoorbeeld de lineaire voorstellingen geeft
aanleiding tot het hele vakgebied van de representatietheorie2. Resultaten uit deze repre-
sentatietheorie zijn van cruciaal belang voor het bewijzen van bijvoorbeeld de odd order
theorem, die zegt dat elke groep van oneven orde oplosbaar is.
Maar naast deze voorstellingen bestaat een tweede, enigszins complementaire manier om
groepen te bestuderen. Het uitgangspunt is hier om het intüıtieve beeld dat we overhou-
den aan het rekenen in een groep op een formele manier te vatten. De groep K4

∼= C2×C2

1Het logische “groepsvoorstelling” zou dubbelzinnig zijn.
2Het woord representatietheorie is dus een soort totum pro parte.
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1. Inleidende begrippen 1.2. Vrije groepen en presentaties

bijvoorbeeld, wordt voortgebracht door twee involuties a en b. We kunnen met deze ele-
menten op een formele manier rekenen en bijvoorbeeld dingen als a3b−1a2b bekijken. We
weten dat de voortbrengers a en b involuties zijn, dus we kunnen dit element vereenvou-
digen door rekening te houden met de identiteiten a2 = 1 en b2 = 1. Als we voldoende
dergelijke relaties opleggen, vatten we het hele gedrag van de groep.
We hebben ervoor gekozen een minimale inleiding tot dit onderwerp op te nemen, om
misverstanden verderop te voorkomen. Voor een degelijke inleiding tot het onderwerp
en bewijzen van aangehaalde stellingen verwijzen we bijvoorbeeld naar [Joh90]. Meer
gevorderd is bvb. [LS77].

1.2 Vrije groepen en presentaties

Definitie 1.2.1. Een groep F wordt vrij genoemd over een verzameling X ⊆ F als voor
elke groep G en elke afbeelding θ : X → G er een uniek homomorfisme θ̂ : F → G bestaat
zó dat θ̂|X = θ. Men noemt dit nog de universele eigenschap van vrije groepen.

Is de groep F vrij over X dan noemt men X een basis voor F en |X| de rang van F ,
genoteerd met d(F ).
Voor een willekeurige verzameling X kunnen we steeds een vrije groep over X construeren.
We beschouwen daartoe een kopie X− van X waarvan de elementen met x−1 genoteerd
worden en we definiëren X± = X ∪ X−1. Een woord in X± is nu een rij letters uit
X±. Een gereduceerd woord is een woord dat geen deelrijen van de vorm xx−1 of x−1x
meer bevat; met elk woord w komt hoogstens één gereduceerd woord w̄ overeen. In het
bijzonder is er het ‘lege woord’ dat met ε genoteerd wordt. Men definieert nu F(X) als de
verzameling gereduceerde woorden in X±. Deze verzameling vormt een groep waarbij de
groepsbewerking gegeven is door concatenatie gevolgd door de reductie: w1 · w2 = w1w2.
Niet geheel onverwacht blijkt er dan dat F(X) een vrije groep is over X.

Stelling 1.2.2. Twee vrije groepen zijn isomorf als en slechts als ze dezelfde rang hebben.

Dit geeft ons het recht F(X) de vrije groep over X te noemen. Vrije groepen van rang
minstens twee hebben een structuur die rijker is dan men misschien zou verwachten.
Bijvoorbeeld:

Stelling 1.2.3 (Nielsen–Schreier). Zij F een vrije groep en H ≤ F , dan is H een vrije
groep. Bovendien: als g = [F : H] en d(F ) eindig zijn is

g =
d(H)− 1

d(F )− 1
.

Merk op dat het bewijs van deze stelling het keuze-axioma vereist, bijvoorbeeld onder de
vorm van het wel-ordeningsprincipe (maar er niet mee equivalent is).

Voorbeeld 1.2.4. Zij F = F(X) een vrije groep van rang 2 over X = {x, y}:

• De gereduceerde woorden van even lengte over X± vormen een deelgroep H van
F = F(X) met index [F : H] = 2 en dus d(H) = 3. Inderdaad is H een vrije groep
over x2, xy en xy−1.
• De commutatordeelgroep [F, F ] ⊂ F vormt een deelgroep waarvan de index niet

eindig is.
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1. Inleidende begrippen 1.3. Informatie uit presentaties

Definitie 1.2.5. Een presentatie voor een groep G is een koppel (X,R) met R ⊆ F =
F(X), meestal 〈X | R〉 genoteerd, waarvoor F/N ∼= G. Hierin is N = 〈R〉F de normale
sluiting van R in F .

Het beste kunnen we ons een presentatie 〈X | R〉 ∼= G voorstellen als een verzameling
van woorden in de voortbrengers die aan bepaalde identiteiten (de relaties) voldoen. Een
standaardvoorbeeld is de groep Cn

∼= 〈x | xn〉, die we kunnen zien als de verzameling
woorden over het alfabet x, x−1 waarbij men telkens xx−1 en xn door 1 mag vervangen.

Voorbeeld 1.2.6. Een historisch zeer belangrijk voorbeeld van een groep gedefinieerd
door een presentatie is de volgende presentatie voor Q8:〈

i, j, k,−1 | i2 = j2 = k2 = ijk = −1, (−1)2 = 1
〉
,

waarvan welbekend is dat William Hamilton ze op 16 oktober 1843 (grotendeels) in een
brug in Dublin kerfde om zijn ontdekking van de quaternionen te markeren. In 1856
ontdekte diezelfde Hamilton de icosian calculus, in feite een groep met presentatie〈

ι, κ, λ | ι2 = λ3 = κ5 = 1, λ = ικ
〉

die we tegenwoordig beter kennen als de alternerende groep A5.

Een interessante en evidente vraag is wanneer twee presentaties isomorfe groepen presen-
teren. Zij 〈X | R〉 = F(X)/N een presentatie, dan zijn de groepen met deze presentaties
duidelijk isomorf :

1. 〈X ′ | R′〉 = 〈X | R ∪ {r}〉, waarbij r ∈ N .
2. 〈X ′ | R′〉 = 〈X ∪ {x} | R ∪ {r}〉, waarbij x 6∈ X en r = x−1w voor zekere w ∈ F(X).

We noemen deze transformaties, van 〈X | R〉 naar 〈X ′ | R′〉 en terug, Tietzetransforma-
ties, naar Heinrich Tietze die in 1908 volgende stelling bewees:

Stelling 1.2.7. Twee eindige presentaties definiëren isomorfe groepen als en slechts als
de ene met een eindig aantal Tietzetransformaties in de andere kan worden omgezet.

De stelling levert een manier om te verifiëren dat twee presentaties isomorfe groepen
definiëren, maar géén manier onderzoeken of dat het geval is. In feite is het zogehe-
ten isomorfieprobleem — van twee gegeven presentaties bepalen of ze isomorfe groepen
presenteren — onbeslisbaar. Dit wil zeggen dat er geen algoritme kan bestaan dat het
probleem oplost voor elke twee opgegeven presentaties.
In feite is van een gegeven presentatie bepalen of ze al dan niet de triviale groep bepaalt al
een probleem dat onbeslisbaar is, al is het natuurlijk zo dat als een presentatie de triviale
groep bepaalt, we dit ook in eindige tijd (daarom niet snel) kunnen verifiëren. Er zijn nog
wel wat problemen in de theorie van de groepspresentaties die aantoonbaar onbeslisbaar
zijn, in die zin dat geen algoritme kan bestaan dat het probleem in eindige tijd oplost.
Daaruit de conclusie trekken dat presentaties van groepen oninteressante studieobjecten
zouden zijn, zou nochtans kort door de bocht zijn. Het is integendeel net de rijkdom van
deze objecten die tot dit interessante gedrag aanleiding geeft.

1.3 Informatie uit presentaties

Stel in deze paragraaf steeds dat G een groep is met een eindige presentatie 〈X | R〉 en
natuurlijk epimorfisme π : F(X)→ G.
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1. Inleidende begrippen 1.3. Informatie uit presentaties

1.3.1 Veranderen van voortbrengers

Stel dat we voor G een ander stel voortbrengers D kennen, zodat G = 〈D〉 en we ei-
genlijk liever een presentatie

〈
D̄ | S

〉
zouden vinden voor G waarbij de voortbrengers te

interpreteren zijn als elementen van D, met andere woorden zodat er een bijectie “bar”
D → D̄ : d 7→ d̄ bestaat die uitbreidt tot een isomorfisme G ∼= 〈D | S〉. Het volgend
lemma vertelt ons dat dit kan.

Lemma 1.3.1. [GKKL08, 2.1] Zij G = 〈D〉 een eindige groep met presentatie 〈X | R〉,
dan heeft G een presentatie 〈D′ | R′〉 zo dat (1) |D′| = |D|, (2) |R′| = |R|+ |D| en (3) de
natuurlijke surjectie F(D′)→ G is een bijectie tussen D en D′.

In [GKKL11] bewijzen Guralnick et al. trouwens een kleine verfijning die we hier niet
vermelden. Liever dan een bewijs te geven van dit lemma, overtuigen we de lezer met een
voorbeeld dat eenvoudig te veralgemenen is. We zullen de nieuwe presentatie afleiden uit
de oude met de gepaste Tietzetransformaties.

Voorbeeld 1.3.2. De groep C12
∼= 〈a | a12〉 wordt voortgebracht door 〈x, y〉, waarbij

x = a4 en y = a3. We kunnen deze elementen toevoegen aan de generatoren.

C12
∼=
〈
a, x, y | a12, x = a4, y = a3

〉
Nu drukken we de oude generator uit in functie van de nieuwe, a = xy−1 en gebruiken dit
om die generator te elimineren:

C12
∼=
〈
x, y | (xy−1)12, x = (xy−1)4, y = (xy−1)3

〉
Deze presentatie heeft inderdaad de gewenste eigenschappen. Merk nog op dat het uit-
drukken van oude generatoren in functie van nieuwe, of andersom, in het algemeen hoe-
genaamd geen eenvoudige zaak is.

Een eenvoudig gevolg hiervan is dat als G voortgebracht wordt door een verzameling D,
dat er dan ook een presentatie bestaat die van precies deze voortbrengers gebruik maakt.
Vertrek daartoe van een willekeurige presentatie voor de groep G (die bestaat zeker, neem
desnoods de hele Cayleytabel van G) en pas bovenstaand lemma toe.

1.3.2 Quotiëntgroepen

Als we een normaaldeler N E G hebben, dan is het heel gemakkelijk een presentatie
op te schrijven voor G/N . Kies daartoe een verzameling woorden S ⊂ F(X) zodanig
dat de normale sluiting van π(S) in G geheel N is. Bijvoorbeeld kan men desnoods
voor elke n ∈ N een woord s ∈ F(X) kiezen zodat π(s) = n, al zullen we er in het
algemeen aandacht aan besteden S zo klein mogelijk te houden. Dan heeft G/N volgende
presentatie:

G/N ∼= 〈X | R, S〉 .

In het bijzonder, wanneer N = G′ = π〈[X,X]〉, dan is G/G′ ∼= 〈X | R, [X,X]〉.
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1. Inleidende begrippen 1.3. Informatie uit presentaties

1.3.3 Deelgroepen

Als H = 〈Y 〉 een deelgroep is van G, waarbij we y ∈ Y interpreteren als een woord in
F(X), dan bestaat een techniek om een presentatie van H af te leiden uit deze van G. Dit
is het befaamde Reidemeister–Schreier herschrijfproces, door D.L. Johnson omschreven
als arguably the most pervasive method in the armoury of the combinatorial group theorist.
In dit werk zullen we gëınteresseerd zijn in de lengte van een presentatie, een begrip dat
we pas verderop invoeren. Niettemin lijkt dit een goede plaats om vooruitlopend op die
definities reeds het volgend resultaat mee te geven.

Lemma 1.3.3. [GKKL08, 2.2]Zij H ≤ G en [G : H] = m.

1. (a) Heeft G een presentatie met x voortbrengers en r relaties, dan heeft H er een
met m(x− 1) + 1 generatoren en mr relaties.

(b) Heeft die presentatie lengte ` dan heeft de corresponderende presentatie van H
lengte hoogstens m`.

(c) De lengte van een element van H ten opzichte van de generatoren van H in de
nieuwe presentatie is hoogstens de lengte ten opzichte van de oorspronkelijke
generatoren van G.

2. (a) Als H een presentatie heeft met y voortbrengers en s relaties, dan heeft G een
presentatie met d(G) generatoren en md(G) + s relaties.

Hier is d(G) een notatie voor de rang van de groep G, dit is het kleinste aantal elementen
dat G kan voortbrengen, bijvoorbeeld d(Z× Z) = 2. (Zie ook §1.5.1.)

Bewijs. Het eerste deel van de stelling volgt door toepassing van het algoritme van
Reidemeister–Schreier, zie bvb [Joh90, Ch. 9]. Om de details in verband met de lengte van
de presentatie volstaat het onderweg de boekhouding van lengtes van woorden zorgvuldig
bij te houden.
Het tweede deel volgt door deel één op een doordachte manier toe te passen. Beschouw
eerst voortbrengende verzameling D voor G, met |D| = d(G). Dan is π : F(D) → G een
surjectie, noem de kern N . Beschouw nu π−1(H) < F(D). Als deelgroep van een vrije
groep is deze groep zelf vrij: F (D) heeft presentatie 〈D | ∅〉 en bijgevolg heeft π−1(H)
een presentatie 〈X | ∅〉 met n = |X| = m(d(G) − 1) + 1. Omwille van Lemma 1.3.1
heeft ook H = 〈π(X)〉 een presentatie 〈π(X) | R〉 met n generatoren met n + s relaties.
Bijgevolg is N de normale sluiting van R in π−1(H), en dus ook in F(D).

Voorbeeld 1.3.4.

• De groep S4
∼= 〈a, b, c | a2, b2, c2, (ab)3, (bc)3, (ac)2〉 heeft een deelgroep A4 van in-

dex 2. Bijgevolg heeft A4 een presentatie met 3 generatoren, 12 relaties en lengte
hoogtens 2 · 27 = 54.
• In het algemeen zullen we hebben dat An een korte begrensde presentatie heeft

zodra Sn een korte begrensde presentatie heeft. Omgekeerd kunnen we uit een
korte begrensde presentatie voor An een begrensde (maar niet noodzakelijk korte)
presentatie voor Sn afleiden.

1.3.4 Abelse groepen

Veel van hetgeen we in de voorgaande paragrafen geschreven hebben kan probleemloos
geherinterpreteerd worden wanneer we overal in gedachten “groep” vervangen door “abelse
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groep”. Bijvoorbeeld bestaan er vrije abelse groepen, wat dus een vrij object is in de
categorie van de abelse groepen en daarom iets anders dan een abelse vrije groep, wat
gewoon een vrije groep is die abels is en daarom noodzakelijk isomorf met Z. Als G een
vrije abelse groep is met basis X, dan is G ∼=

⊕
x∈X Z. Gelijkaardig ook kunnen we

abelse presentaties, dus presentaties in de categorie van de abelse groepen beschouwen,
bijvoorbeeld heeft C3 ×C6 volgende abelse presentatie

C3 ×C6 =
〈
x, y | x3 = y6 = 1

〉ab
Het verband met de gewone presentaties wordt gegeven door

〈X | R〉ab ∼= 〈X | R, [X,X]〉

Abelse (eindige) presentaties zijn vele malen eenvoudiger om mee te werken dan gewone
presentaties. Dit komt omdat we met de relaties R kunnen werken als met een |R| × |X|-
matrix over Z. Als bijvoorbeeld X = {x1, . . . , xk}, dan is elke relatie additief genoteerd
van de vorm ri = ai1x1 + · · ·+ aikxk, zodat we R kunnen voorstellen met de matrix (aij).
Bij een rij ri een aantal keer een andere optellen komt is dan duidelijk een transformatie
die de presentatie bewaart. Ook het verwisselen van rijen of kolommen behoudt de groep
G, op isomorfie na. Dat dit ook geldt voor het optellen van een kolom bij een andere
ligt misschien iets minder voor de hand, maar het komt neer op het overgaan op andere
voortbrengers. We kunnen de matrix over Z dan met enkel dit soort operaties in Smith
Normaalvorm brengen, dit wil zeggen dat we hem kunnen omzetten in een diagonaal-
matrix met op de diagonaal a1, a2, . . . , ar, 0, . . . , 0, waarbij a1 | a2 | · · · | ar, eventueel
aangevuld met een aantal nulrijen of kolommen. Het algoritme hiervoor is vooral bekend
voor matrices over een veld, maar een verfijning van deze procedure werkt eigenlijk over
elk hoofdideaaldomein en in het bijzonder over Z.
Dit wil zeggen dat als we een eindige presentatie hebben voor een abelse groep we vrijwel
meteen het isomorfietype, zoals dit volgt uit de structuurstelling van de eindig voortge-
brachte abelse groepen, kennen. In feite vormt het herleiden van deze matrix naar Smith
normaalvorm een constructieve manier om die stelling te bewijzen.
Dit levert soms nuttige informatie op, ook voor presentaties van niet noodzakelijk abelse
groepen. Voor een willekeurige presentatie G ∼= 〈X | R〉 brengt [X,X] de afgeleide groep
G′ voort, dus als we een presentatie 〈X | R〉 interpreteren als een abelse presentatie,
bestuderen we eigenlijk de abelianisatie van G, dit is dus de (abelse) groep G/G′ =
Gab. Van deze abelse groep kunnen makkelijk het isomorfietype bepalen. We kunnen zo
eenvoudig uitmaken of de groep G perfect is. Vaak kunnen we zo ook ontdekken dat de
groep G niet triviaal is, omdat het quotiënt G/G′ niet triviaal is, of we kunnen ontdekken
dat G oneindig is omdat G/G′ dat is.
Een eenvoudige toepassing waar handigheid met presentaties loont is bijvoorbeeld de
volgende: stel dat in G = Cn o Cm het semi-directe product niet direct is, dan kunnen
we op het zicht voor G een presentatie van de vorm

G =
〈
a, b | an = bm = 1, ab = a`

〉
opschrijven, waarbij (n, `) = 1 enerzijds, terwijl ab

m
= a`

m
= a dus `m ≡ 1 (mod n)
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anderzijds. Het volgt dat G/G′ volgende presentatie heeft

G/G′ =
〈
a, b | an = bm = 1, ab = a`, [a, b] = 1

〉
=
〈
a, b | an = bm = 1, a = a`, [a, b] = 1

〉
=
〈
a, b | a(n,`−1) = bm = [a, b] = 1

〉
= C(n,`−1) ×Cm

Wanneer dus (n, `− 1) = 1) is G/G′ ∼= Cm, een vaststelling die ons verderop nog van pas
zal komen (zie opmerking 1.5.6).
Een andere toepassing is het bepalen van de Schur Multiplicator van een groep.

1.4 De vondsten van I. Schur

Begin 20ste eeuw onderzocht Issai Schur [Sch04, Sch07] “voorstellingen van eindige groe-
pen middels gebroken lineaire substituties”3. Van verschillende van zijn vondsten zullen
we later gebruik maken, daarom volgt hier een kort overzicht.
Schur ontdekte dat voor elke eindige groep G een groep C bestaat waarvan G een ho-
momorf beeld (i.e. een quotiënt) is, zodanig dat alle projectieve representaties van G
afkomstig zijn van gewone representaties van C. We noemen zo’n groep C tegenwoordig
een Schur overdekking voor G.
Er geldt dat G ∼= C/M(G), waarbij M(G) ≤ Z(C) ∩ C ′; men zegt ook dat C een stam-
uitbreiding (Eng. stem extension) van G is, zodat we volgende korte exacte rij hebben:

1→M(G)→ C → G→ 1 met M(G) ≤ Z(C) ∩ C ′

Schur toonde aan dat M(G) een invariant van de groep G is en in feite de grootst mogelijke
groep die kan optreden als tweede term in een dergelijke korte exacte rij. Met andere
woorden: als we hebben dat

1→M0 → C0 → G→ 1 met M0 ≤ Z(C0) ∩ C ′0

een exacte rij is, dan is M0 een homomorf beeld van M(G). Het volgt dat ook |C| =
|G| · |M(G)| een invariant is van de groep, vandaar dat we deze M(G) vandaag kennen
onder de naam Schur multiplicator van G. Als G een eindige groep is, met eindige
presentatie 〈X | R〉, dan bewees Schur ook nog (zie ook [Joh90, Ch. 7]):

• De uitdrukking

M(G) ∼= (N ∩ [F, F ])/[F,N ], waarin F = F(X) en N = 〈RF 〉

is correct en hangt niet af van de gekozen presentatie.
• M(G) is steeds een eindige abelse groep waarvan de exponent de orde van G deelt.
• M(G) wordt voortgebracht door |R| − |X| elementen.

Men kan M(G) voor een groep G gegeven met een presentatie 〈X | R〉 als volgt berekenen:

1. Construeer de groep G1 = 〈X | [X,R]〉.
2. Beschouw de centrale (en dus abelse) deelgroep H = 〈R〉 ≤ Z(G1).

3Schur onderzocht dus eindigdimensionale complexe projectieve voorstellingen.
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3. Schrijf H = A× T , waarbij A een vrije abelse groep en T een eindige abelse groep
is (de torsiedeelgroep van H).

4. T ∼= M(G).
5. Bovendien is C = G1/T een Schur overdekking van G, deze is niet uniek bepaald.

In §2.4 zullen we zien hoe de resultaten van Schur kunnen helpen bij het bestuderen van
presentaties van groepen.

1.5 Korte en begrensde presentaties

Als we voor een groep een presentatie willen geven is het heel natuurlijk die presentatie
zo eenvoudig mogelijk te maken. Het zoeken van presentaties die in enig opzicht efficiënt
of kort zijn, vormt bijvoorbeeld de rode draad doorheen het inmiddels hele beroemde
boekje Generators and Relations for Discrete Groups [CM80], waarvan de eerste editie in
1957 verscheen. Er zijn in de literatuur verschillende begrippen en ideeën van lengte en
efficiëntie in omloop; in deze paragraaf bespreken we enkele ervan.

1.5.1 De rang en deficiëntie van een groep

Als G een groep dan kunnen we onszelf verschillende vragen stellen over de waarden die
mogelijk zijn voor |X| en |R| waneer 〈X | R〉 een presentatie voor G is. .
De kleinst mogelijke waarde voor |X| noemen we de rang van de groep G, dit wordt
genoteerd met d(G). Voor vrije groepen stemt dit getal inderdaad overeen met de eerder
ingevoerde rang d(F(X)) = |X|. Het is bijvoorbeeld bekend dat alle niet abelse eindige
enkelvoudige groepen rang 2 hebben (de abelse hebben uiteraard rang 1) maar het enig
bekende bewijs vereist de classificatie van de eindige enkelvoudige groepen; het ligt dus
niet voor de hand dat dit het geval moet zijn.
Als in een presentatie |X| > |R|, dan zal de abelianisatie zoals we die hiervoor beschreven
hebben nulkolommen overhouden wanneer ze in Smith-normaalvorm gebracht wordt en
dus een oneindige groep presenteren. Bijgevolg zijn alle presentaties 〈X | R〉 met |X| >
|R| oneindige groepen. Het ligt voor de hand de vraag te stellen hoe klein |R| − |X|
kan worden voor een gegeven groep G. Men noemt |X| − |R| de deficiëntie van de
presentatie; bij een eindige groep is deze steeds negatief. De deficiëntie van een groep
is de grootst mogelijke deficiëntie voor een bijhorende presentatie. Schur had al in 1904
bewezen dat als een groep een presentatie 〈X | R〉 heeft, dat dan de Schur-multiplicator
M(G) wordt voorgebracht door minder dan |R| − |X| elementen; een presentatie met
|R| − |X| = d(M(G)) noemen we daarom efficiënt. In het bijzonder als G = 〈X | R〉 met
|X| = |R| een eindige groep presenteert, dan moet M(G) = 1. In 1965 toonde Swan aan
dat het omgekeerde niet geldt, dus dat er groepen bestaan met triviale Schur-multiplicator
maar zonder efficiënte presentatie, in dit geval dus een presentatie met |X| = |R|.
Het vinden van efficiënte presentaties voor groepen is in het algemeen al een lastig pro-
bleem voor één groep, voor oneindige klassen van groepen zijn de resultaten nog magerder.
Sinds 1972 kennen we efficiënte presentaties voor PSL2(p), waar we nog uitgebreid op te-
rug komen in §2.4. Als uitvloeisel van de resultaten in hun artikel [GKKL08] dat de
rode draad doorheen dit werk vormt, bewezen Guralnick et al. in [GKKL11] dat ook
andere oneindige klassen van groepen efficiënte presentaties toestaan. (Al gaat het niet
meteen om “welbekende” groepen, hun groepen zijn van de vorm Ap+2× T waarbij p een
priemgetal is met p ≡ 11 (mod 12) en T de deelgroep van index 2 is in AGL1(p).)
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We verwijzen naar [LS77, II.2] voor referenties en meer resultaten (zij het soms wat
gedateerd).

1.5.2 De lengte van een presentatie

We zullen ons hier baseren op de ideeën uit de paper [GKKL08], die de rode draad van
dit werk vormt. Is 〈X | R〉 een presentatie, dan definiëren we volgende begrippen die
duidelijk nauw aansluiten bij de intüıtie dat een presentatie kort is als er weinig letters
nodig zijn om ze op te schrijven:

1. De lengte van de presentatie is |X| +
∑

r∈R `(r). Hierbij is `(r) de lengte van r als
woord van de vrije groep F(x) bekeken.

2. De bit-lengte van de presentatie is ruwweg gelijk aan het aantal bits nodig om de
presentatie te coderen op een computer.

3. De expo-lengte van de presentatie is het aantal exponenten dat optreedt in de rela-
ties.

[GKKL11] richt zich specifiek op het minimaliseren van de bit-lengte van presentaties en
geeft daarbij volgende richtlijnen: de bitlengte bl(w) van een woord w moet voldoen aan

• bl(x) = x als x ∈ X een voortbrenger is.
• bl(wn) ≤ bl(x) + log |n| als n ∈ Z \ −1, 0, 1.
• bl(ww′) ≤ bl(w) + bl(w′) voor twee woorden w en w′.

Het artikel [GKKL08] richt zich op het minimaliseren van de lengte van de presentatie.
Dit is meestal lastiger dan het minimaliseren van de bit-lengte, zeker om presentaties
verder fijn te stellen is de lengte minimaliseren bijzonder onpraktisch. Het verschil in stijl
met [GKKL11] is duidelijk voelbaar in die zin dat de gegeven presentaties in dit laatste
artikel veel concreter worden uitgewerkt en de grenzen op de lengte enerzijds en het aantal
voortbrengers en relaties anderzijds vrij makkelijk concreet te maken zijn.
In de literatuur zijn hierop nog talloze varianten te vinden die vaak gedefinieerd zijn met
één of ander direct doel in het achterhoofd.

Voorbeeld 1.5.1. 1. De presentatie 〈a | an〉 heeft lengte n+ 1, bit-lengte 2 + blog nc
en expo-lengte 1.

2. De presentatie 〈ι, κ, λ | ι2, κ3, λ5, λ−1ικ〉 heeft lengte 3+2+3+5+3 = 16, bit-lengte
9 + blog 2c+ blog 3c+ blog 5c en expo-lengte 6.

3. De triviale presentatie voor een groep, die uit de hele Cayleytabel bestaat, heeft
lengte en bit-lengte |G|+ 3|G|2, expo-lengte 3|G|2.

1.5.3 Begrensdheid van een presentatie

Stel nu dat we over een verzameling van groepen Gi beschikken, gëındexeerd met een index
i ∈ I ⊆ N en dat we een bijhorende rij presentaties 〈Xi | Ri〉 zoeken. Dat is bijvoorbeeld
het geval als we presentaties zoeken voor alle cyclische of alle symmetrische groepen. We
zullen dan gëınteresseerd zijn in:

1. Het begrensd zijn van de presentatie. Dat wil zeggen dat er een Cmax is zodat voor
alle i geldt dat |Xi|+ |Ri| ≤ Cmax. Dit zegt niks over de lengte van de presentatie,
maar spreeks slechts over het aantal voortbrengers en het aantal relaties.
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2. Het kort zijn van een presentatie ten opzichte van één van de lengtebegrippen uit
§1.5.2. Tenzij anders vermeld bedoelen we dan steeds de gewone lengte. Dit wil
zeggen dat de functie f : I → N : i → `(〈Xi | Ri〉), waarbij `(.) staat voor de over-
eenkomstige lengte, voldoet aan f ∈ O(log i).

Voorbeeld 1.5.2. Beschouw de cyclische groepen Cn. De presentatie 〈a | an〉 is duidelijk
begrensd, maar niet kort: de constante Cmax is bijvoorbeeld 2, de lengte is O(n). De
presentatie is dan echter wél kort voor de bit-lengte!

We kunnen deze begrippen op een eenvoudige manier uitbreiden voor presentaties met
meerdere indices, bijvoorbeeld is een presentatie voor PSLn(q) kort als ze O(log n+ log q)
is. Voor een presentatie van één groep heeft het geen betekenis te zeggen dat ze kort of
begrensd is.

Opmerking 1.5.3. We benadrukken even dat de manier waarop deze groepen gëındexeerd
zijn van vitaal belang is. Beschouwen we bijvoorbeeld de verzameling cyclische groepen
Cblognc, gëındexeerd met n en met presentatie

〈
a | ablognc〉, dan wordt die in één keer wél

kort en begrensd. Dat is natuurlijk geen goede “oplossing”; voor de meeste groepen is er
wel degelijk een natuurlijke manier om er tegenaan te kijken.
Voor groepen gëındexeerd met een priemgetal, zoals PSL2(pi), met pi het i’de priemgetal,
is er twijfel mogelijk. We zouden als index het priemgetal pi of zijn rangnummer i kun-
nen nemen. We zullen in zo’n geval zonder uitzondering het priemgetal p zelf voor ogen
houden, al maakt het eigenlijk niet veel uit: omwille van de Prime Number Theorem is
pi ∼ i ln i en dus log pi ∼ log i+ log ln i ∼ log i en dus is O(log p) = O(log i).
Een grotere ambigüıteit is mogelijk wanneer de index een priemmacht q = pei is, met pi
het i’de priemgetal. We kunnen als index q nemen, het tupel (p, e) of het tupel (i, e). We
nemen steeds gewoon q in zulk geval. Hiet is het wel degelijk belangrijk dat we ons niet
vergissen, want log q = e log p is minder sterk dan log e+ log p.

In dit werk hebben we het bijna uitsluitend over eindige enkelvoudige groepen van Lie-
type Lien(q), symmetrische groepen Sn en alternerende groepen An. We gebruiken resp.
(n, q), n als indices en spreken dus van korte presentaties bij lengte O(log n + log q) en
O(log n).

Opmerking 1.5.4. Er bestaat een eenvoudige en welbekende truc om de lengte van
een presentie te verminderen. Deze verbetering gaat evenwel ten koste van het aantal
voortbrengers dat dan mogelijks onbegrensd wordt. Laten we om dit te illustreren een
presentatie van de groep cyclische groep C22

∼= 〈a | a22〉 inkorten. We schrijven daartoe
22 in basis 2:

22 = 24 + 22 + 21

We voeren nieuwe voortbrengers in als volgt

a0 := a, a1 := a2
0, a2 := a2

1, . . .

Hiermee vinden we dan volgende presentatie

C22
∼=
〈
a0, a1, a2, a3, a4 | a2

0 = a1, a
2
1 = a2, a

2
2 = a3, a

2
3 = a4, a4a2a1 = 1

〉
,

waarbij de laatste relatie dus uitdrukt dat a4a2a1 = a22
0 = 1. In het algemeen kunnen

we met deze procedure dus duidelijk presentatie voor Cn vinden van lengte O(log n) die
echter onbegrensd wordt, vermits het aantal voortbrengers nu ook O(log n) geworden is.
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Stelling 1.5.5. De cyclische groepen hebben geen korte begrense presentatie.

Bewijs. Stel dat we over een korte begrensde presentatie beschikken voor Cn in de voort-
brengers X = {x1, . . . , xd}. Dan mogen we dankzij de begrensdheid de extra relaties
[xi, xj] = 1 inbrengen zonder dat dit de presentatie of haar eigenschappen (kort en be-
grensd) verandert. We bekomen zo een abelse presentatie die we kunnen voorstellen als
een Z-matrix met d kolommen en f ≥ d rijen. Na Smith-normalisatie krijgt deze matrix
de vorm van een diagonaalmatrix met op de diagonaal (n, 1, . . . , 1) aangevuld met f − d
nulrijen. De bovenste d rijen moeten nu afkomstig zijn van d relaties r1, . . . , rd die een
deelmatrix U vormden waarvan | detU | = n. (In de Smith-normalisatie wordt een rij of
kolom bij een andere opgeteld, of er worden er twee van plaats verwisseld.)
Anderzijds vormt detU een polynoom van graad d; als m de grootste waarde is die in U
voorkomt geldt n = | detU | ≤ d! ·md zodat m ≥ (n/d!)

1
d . De lengte van de presentatie

is minstens de som van de waarden in de matrix U (4) en dus minstens m ≥ Cn
1
d en dus

niet O(log n).

Opmerking 1.5.6.

• De groepen D2n hebben geen korte begrensde presentatie, anders zouden we er
met Reidemeister–Schreier (Lemma 1.3.3) een korte begrensde presentatie voor Cn

kunnen afleiden.
• Men kan het argument herhalen voor bijvoorbeeld elementair abelse groepen Eq =

(Cp)
h besluiten dat zij geen presentatie van lengte O(log q) kunnen hebben.

• Van de groep G = CpoCp−1 waarbij de actie niet triviaal is (deze groepen verschij-
nen vanzelf in de context van matrixgroepen over eindige velden, zie . . . ) herinnerren
we ons uit §1.3.4 dat G/G′ ∼= Cp. Als dus G een korte begrensde presentatie had
dan konden we door de commutators van de voortbrengers erbij te schrijven een
korte begrensde presentatie geven voor Cp, een strijdigheid.
• Iets gelijkaardig geldt voor groepen van het type Gp = U o Cm(p) met U een p-

groep en m mogelijks van p afhangt: als de abelianisatie niet triviaal is bevat ze een
component Cp zodat een presentatie met lengte O(log p) voor Gp niet kan bestaan.

1.6 Enkelvoudige groepen

Één van de grotere verwezenlijkingen van de twintigste eeuw is ongetwijfeld de classificatie
van de eindige enkelvoudige groepen.

Stelling 1.6.1. Een eindige enkelvoudige groep behoort tot één van volgende verzamelin-
gen:

• de cyclische groepen van priem-orde
• de alternerende groepen van graad minstens vijf
• de eindige enkelvoudige groepen van Lie-type
• de sporadische enkelvoudige groepen

Het bewijs van deze stelling beslaat naar schatting vijftienduizend bladzijden, waaron-
der de beste inspanningen van vele tientallen wiskundigen. Terecht wordt dit resultaat
geroemd als een pinakel van menselijk vernuft, dat de vergelijking met de piramide van

4Eigenlijk de som van de getallen in de volledige Z-matrix plus het aantal voortbrengers d.
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Cheops of het standaardmodel van de natuurkunde moeiteloos, zelfs met glans, kan door-
staan.
Het is daarom zeer bedroevend dat de voltooiing van een monument met zulk een charme
en grandeur aan het grote publiek ongemerkt voorbij is gegaan. Met deze paragraaf hopen
we ook onze eigen bescheiden bijdrage te leveren aan het herstellen van deze ongerechtig-
heid.
Uiteraard speelt dit resultaat ook een centrale en motiverende rol bij wat we in de rest van
dit werk zullen uiteen zetten, ook daarom lichten we de inhoud van deze stelling nader
toe. Voor de gëınteresseerde lezer zijn er inleidende teksten beschikbaar van uiteenlo-
pend niveau (en kwaliteit). We kunnen de lezer bijvoorbeeld de teksten van Humphreys
[Hum96, Ch. 25] en Aschbacher [Asc00, Ch. 16] aanraden als meer toegankelijke resp.
meer grondige inleiding tot dit onderwerp.

Cyclische groepen van priemorde.

They are the simplest of the simple groups. — M. Aschbacher

De leden van deze familie zijn precies de abelse eindige enkelvoudige groepen. Ze zijn
bijzonder (of net niet) omdat ze niet enkel normaaldelers hebben, maar zelfs geen echte
deelgroepen. Daardoor vormen ze een beetje de buitenbeentjes in de lijst van enkelvou-
dige groepen, in aansluiting bij de rol de die abelse groepen in de groepentheorie in het
algemeen spelen.

Alternerende groepen van graad minstens 5. Deze familie is zonder twijfel de
meest bekende van de niet-abelse enkelvoudige groepen. De alternerende groep An is de
unieke normaaldeler van index 2 en orde n!/2 in de symmetrische groep op n symbolen en
komt dus met een natuurlijke permutatievoorstelling die heel geschikt is om de groepen
An te bestuderen.

De enkelvoudige groepen van Lie-type. Deze familie vormt in zekere zin de bulk
van de eindige enkelvoudige groepen. Het is een hele grote en rijke familie waar zowel
bekende neefjes als vreemde tantes deel van uitmaken. In zekere zin is deze familie deel van
een grotere familie met ook niet-enkelvoudige groepen die bepaalde structurele kenmerken
delen, in het bijzonder hebben deze groepen een geassocieerd Dynkin-diagram Σ en een
bijhorende Lie-rang. De situatie is samengevat in tabel 1.1.
De oud bekende maatjes uit deze tabel worden meestal samen de klassieke groepen ge-
noemd: het zijn groepen die op vrij eenvoudige manier gerealiseerd kunnen worden als ma-
trixgroepen waarvan de elementen aan bepaalde vergelijkingen voldoen of hun quotiënten,
bijvoorbeeld SL(n, q) en PSL(n, q), de enkelvoudige klassen zijn precies PSL, SU, PSp,
PΩ,PΩ+ en PΩ− in tabel 1.1.
In de algemene theorie van de groepen van Lie-type zoals deze werd ontwikkeld door
Claude Chevalley midden jaren 50 worden deze groepen geconstrueerd als automorfisme-
groepen geassocieerd aan bepaalde Lie-algebra’s over de complexe getallen. Behalve de
klassieke groepen An(q), Bn(q), Cn(q) en Dn(q) leverde de constructie van Chevalley nog
andere Chevalleygroepen terug, geassocieerd aan meer exotische Lie-algebras, met name
de groepen E6(q), E7(q), E8(q), F4(q) en G2(q).
Chevalley vond niet alle bekende klassieke groepen terug. Deze tekortkoming werd en-
kele jaren daarna recht gezet door Robert Steinberg verder bouwend op Chevalleys werk
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1. Inleidende begrippen 1.6. Enkelvoudige groepen

Lien(q) |Lien(q)| Σ Opm.

An(q) PSLn+1(q) qn(n+1)/2
∏n

i=1(qi+1 − 1) An
Bn(q) PΩ2n+1(q) qn

2∏n
i=1(q2i − 1) Bn q oneven

Cn(q) PSp2n(q) qn
2∏n

i=1(q2i − 1) Cn
Dn(q) PΩ+

2n(q) qn(n−1)(qn − 1)
∏n−1

i=1 (q2i − 1) Dn n ≥ 2
E6(q) q36

∏
i∈2,5,6,8,9,12(qi − 1) E6

E7(q) q63
∏

i∈2,6,8,10,12,14,18(qi − 1) E7

E8(q) q120
∏

i∈2,8,12,14,18,20,24,30(qi − 1) E8

F4(q) q24
∏

i∈2,6,8,12(qi − 1) F4

G2(q) q6(q6 − 1)(q2 − 1) G2
2An(q) PSUn+1(q) qn(n+1)/2

∏n
i=1(qi+1 − (−1)i+1) C[n+1/2]

2B2(q) Sz(q) q2(q2 + 1)(q − 1) A1 q = 22m+1

2Dn(q) PΩ−2n(q) qn(n−1)(qn + 1)
∏n−1

i=1 (q2i − 1) Cn−1 q > 1
3D4(q) q12(q8 + q4 + 1)(q6 − 1)(q2 − 1) C2
2E6(q) q36

∏
i∈2,5,6,8,9,12(qi − (−1)i+1) F4

2F4(q) q12(q6 + 1)(q4 − 1)(q3 + 1)(q − 1) I6 q = 22m+1

2G2(q) q3(q3 + 1)(q − 1) A1 q = 32m+1

Tabel 1.1: De enkelvoudige groepen van Lie-type. De eerste kolom is de benaming van
de groep als groep van Lie-type. De tweede kolom is een andere benaming waaronder
de groep mogelijk bekend is. De derde kolom is de orde van de groep. De vierde kolom
geeft informatie over het geassocieerde Dynkindiagram, de index komt overeen met de Lie-
rang van de groep (behalve voor I8, waar de rang 2 is). De laatste kolom legt eventueel
beperkingen de rang of het onderliggend veld. Op een aantal uitzonderingen van lage
rang na zijn al deze groepen enkelvoudig.

de getwiste groepen 2An(q) en 2Dn(q) te reconstrueren, als fixpunten van bepaalde au-
tomorfismen van de overeenkomstige Chevalleygroepen. Door deze procedure op andere
groepen toe te passen ontdekte hij nieuwe klassen niet-klassieke groepen: de Steinberg-
groepen 3D4(q) en 2E6(q).
Extra vondsten van Michio Suzuki en Rimhak Ree begin jaren 60, gebruik makend van
bepaalde automorfismen die enkel bestaan voor een goegekozen karakteristiek van het on-
derliggend veld, vervolledigden het plaatje. Zij ontdekten respectievelijk de Suzukigroepen
2B2(q) en de Reegroepen 2F4(q) en 2G2(q).
Sindsdien zijn er verschillende bijkomende invalshoeken ontwikkeld die toelaten deze groe-
pen te bestuderen, bijzonder succesvol is bijvoorbeeld de theorie van de BN-paren die door
Jacques Tits werd aangevat.
De Chevalleygroepen dragen een naam die uit drie delen bestaat en de groep op isomorfie
na vast legt. Enerzijds behoort de groep tot één van een eindig aantal types binnen de
groepen van Lie-type; dit type houdt verband met de structuur van de onderliggende
Lie-algebra en de manier waarop de groep eruit geconstrueerd werd. Daarnaast zijn er
met de groep van Lie-type Lie nog een Lie-rang n en een eindig veld Fq geassocieerd. De
groep wordt dan genoteerd met Lie(n,Fq) of kortweg Lien(q).
De getwiste Chevalleygroepen dragen de naam van de groep Lien(q) waaruit ze geconstru-
eerd worden als verzameling fixpunten onder een geschikt automorfisme, aangevuld met
de orde m van dit automorfismen: men noteert mLien(q). De index n komt hier dus in
het algemeen niet overeen met de Lie-rang van de groep.
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1. Inleidende begrippen 1.6. Enkelvoudige groepen

Notatie Naam Orde Ontdekt
M11 Mathieu 24 · 32 · 5 · 11 1861
M12 26 · 33 · 5 · 11 1861
M22 27 · 32 · 5 · 7 · 11 1873
M23 27 · 32 · 5 · 7 · 11 · 23 1873
M24 210 · 33 · 5 · 7 · 11 · 23 1873
J1 Janko 23 · 3 · 5 · 7 · 11 · 19 1966
J2 = HJ Hall-Janko 27 · 33 · 52 · 7 1968
J3 = HJM Higman-Janko-McKay 27 · 35 · 5 · 17 · 19 1968
J4 Janko 221 · 33 · 5 · 7 · 113 · 23 · 29 · 31 · 37 · 43 1976
HS Higman-Sims 29 · 32 · 53 · 7 · 11 1968
Mc McLaughlin 27 · 36 · 53 · 7 · 11 1969
Sz Suzuki 213 · 37 · 52 · 7 · 11 · 13 1969
Ly = LyS Lyons-Sims 28 · 37 · 56 · 7 · 11 · 31 · 37 · 67 1972
He = HHM Held-Higman-McKay 210 · 33 · 52 · 73 · 17 1969
Ru Rudvalis 214 · 33 · 53 · 7 · 13 · 29 1973
O′N = O′NS O’Nan-Sims 29 · 34 · 5 · 73 · 11 · 19 · 31 1976
Co3 = .3 Conway 210 · 37 · 53 · 7 · 11 · 23 1969
Co2 = .2 218 · 36 · 53 · 7 · 11 · 23 1969
Co1 = .1 221 · 39 · 54 · 72 · 11 · 13 · 23 1969
M(22) = F22 Fischer 217 · 39 · 52 · 7 · 11 · 13 1971
M(23) = F23 218 · 313 · 52 · 7 · 11 · 13 · 17 · 23 1971
M(24)′ = F24 221 · 316 · 52 · 73 · 11 · 13 · 17 · 23 · 29 1971
F3 = E = Th Thompson 215 · 310 · 53 · 72 · 13 · 19 · 31 1976
F5 = D = HN Harada-Norton 214 · 36 · 56 · 7 · 11 · 19 1976
F2 = B Babymonster 241 · 313 · 56 · 72 · 11 · 13 · 17 1976

·19 · 23 · 31 · 47
F1 = M Monster 246 · 320 · 59 · 76 · 112 · 133 · 17 1981

·19 · 23 · 29 · 31 · 41 · 47 · 59 · 71

Tabel 1.2: De sporadische enkelvoudige groepen.

De sporadische groepen. Tot slot bestaan er 26 enkelvoudige groepen die in geen
van de voorgaande categorieën thuishoren, de lijst met hun ordes en namen is niet alleen
eerbetoon aan hun ontdekkers maar vooral één van de meest tot de verbeelding sprekende
lijstjes uit de wiskunde. Daar waar de andere enkelvoudige groepen een structuur hebben
die goed begrepen kan worden met de geijkte middelen, is dit voor de sporadische groepen
veel minder het geval. Een poging om deze situatie te verbeteren is het boek Sporadic
Groups van M. Aschbacher, waar hij grote delen van de kennis over deze groepen verzamelt
en structureert en in het bijzonder aantoont dat ze bestaan en uniek zijn. Hoe fascinerend
ook, in deze masterproef zullen deze groepen geen rol spelen; de reden hiervoor wordt
duidelijk in de volgende paragraaf.
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1. Inleidende begrippen 1.7. De Stelling van Guralnick, Kantor, Kassabov en Lubotzky

1.7 De Stelling van Guralnick, Kantor, Kassabov en

Lubotzky

Met wat we wat we nu weten loont het de moeite even terug te blikken op stelling A die
we in het inleidend hoofdstuk al toegelicht hebben en tegelijk even vooruit te blikken op
de volgende hoofdstukken. We kunnen stelling A nu herformuleren als

Stelling 1.7.1. Er bestaan korte begrensde presentaties voor alle niet-abelse eindige en-
kelvoudige groepen — mogelijks met uitzondering van 2G2(q).

Het bewijs van deze stelling vormt de hoofdmoot van het artikel [GKKL08]. De stelling
wordt er geval per geval bewezen, zodat het algemene resultaat volgt met de hulp van
de classificatie van eindige enkelvoudige groepen. Merk op dat de eindige verzameling
sporadische groepen er niet toe doet voor deze stelling die slechts een asymptotische
uitspraak doet. Deze classificatie wordt verder nergens expliciet ingeroepen, dus als deze
onvolledig zou blijken geldt de stelling nog steeds voor de gekende eindige enkelvoudige
groepen. Het bewijs kan worden opgebroken in 4 grote delen:

• Groepen van Lie-rang 1.
• De alternerende groepen An.
• Groepen van begrensde Lie-rang.
• Groepen van algemene Lie-rang

Hierbij steunt elke stap steeds op de voorgaande. Bij de groepen van Lie-rang 1 spelen
de groepen PSL2(p) in het bewijs een bijzondere rol om meerdere redenen: ten eerste
vormen ze de inspiratiebron voor de presentaties voor andere groepen van Lie-type, ten
tweede zijn ze cruciaal in het vinden van korte begrensde presentaties voor An, omwille
van hun rol als 2-transitieve permutatiegroep. Guralnick et al. behandelen ze daarom
eerst, we hebben deze opbouw overgenomen en verder uitgediept. In deze masterproef
vindt de lezer verder nog een vrij gedetailleerde uitwerking van de eerste twee stappen uit
dit bewijs. De andere stappen laten we over aan de verbeelding van de gëınteresseerde
lezer.
In [GKKL11] bespreken Guralnick et al. de “computational approach” van hun stelling.
Dit houdt in dat zij verschillende variaties op hun stelling bewijzen, waar zij proberen om
het aantal voortbrengers en relaties precies te schatten en zo klein mogelijk te houden.
Zij bewijzen (onder andere):

Stelling 1.7.2. De eindige quasi-enkelvoudige groepen van Lie-type5 van rang n over een
veld Fq, met de mogelijke uitzondering van de de Reegroepen 2G2(q), hebben presentaties
met hoogstens

• 2 voortbrengers en 51 relaties
• 9 voortbrengers, 49 relaties en korte bitlengte.

De alternerende en symmetrische groepen An en Sn hebben presentaties met hoogstens

• 2 voortbrengers en 8 relaties
• 3 voortbrengers, 7 relaties en korte bitlengte.

5Dit zijn de enkelvoudige groepen van Lie-type en hun perfecte centrale uitbreidingen.
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1. Inleidende begrippen 1.7. De Stelling van Guralnick, Kantor, Kassabov en Lubotzky

Dit resultaat is in veel opzichten toegankelijker dan het voorgaande. Weliswaar is het
minder sterk (bit-lengte in plaats van lengte), maar dit laat precies toe om het concreter
te maken en de constanten expliciet te bepalen. Het opofferen van de lengte voor de
bitlengte laat ook een bewijs toe dat in veel opzichten eenvoudiger is — het is in de eerste
plaats een doorslagje van het bewijs van de eerste stelling, aangevuld met een zorgvuldig
bijgehouden boekhouding die toelaat de constanten te bepalen en optimaliseren.
In [GKKL07], ten slotte, bespreken Guralnick et al. de “profinite and cohomological
approach”. Het zou ons al te ver leiden ook dit onderwerp hier grondig in te leiden. We
willen toch vermelden dat de auteurs hier een vermoeden van Holt in de groepcohomologie
aantonen dat zij ook in [GKKL08] als één van de motiverende gevolgen is van hun stelling
naar voor schuiven. Bovendien bewijzen de auteurs onder meer dat hun stelling zonder
uitzonderingen waar is voor zogenaamde profiniete presentaties.

Stelling 1.7.3. Elke eindige quasi-enkelvoudige groep heeft een profiniete presentatie met
(hoogstens) 2 voortbrengers en 18 relaties.

In wat volgt zullen we aan de meeste van deze resultaten volkomen voorbij gaan en ons
beperken tot het hierboven afgebakende deel uit [GKKL08], al leggen we wel hier en daar
de link met een overeenkomstig resultaat [GKKL11].
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2 Presentaties voor PSL2(p)

In de volgende paragrafen schetsen we een korte geschiedenis van de presentaties van de
groepen PSL2(p), die enkelvoudig zijn voor p > 3. We beginnen bij het bestuderen van de
eigenschappen van enkele gerelateerde groepen en geven aan hoe deze aanleiding gaven tot
de elegante presentatie van Behr en Mennicke [BM68], die op zijn beurt de inspiratiebron
was voor de korte en begrensde presentatie van Guralnick et al. [GKKL08].

2.1 SLn(Z)

Het ligt in onze betrachting om iets te zeggen over de groep PSL2(p), die de lezer wellicht
welbekend is. We zijn gëınteresseerd in voortbrengers en definiërende relaties. Het ligt
zeker niet voor de hand hier rechtstreeks iets over te zeggen, ons verhaal begint daarom
bij de groepen SLn(Z), de n× n matrices over de gehele getallen met determinant 1. Als
R een commutatieve ring is met eenheid, gaat men meteen na dat de groep SLn(R) van
n× n-matrices inderdaad goed gedefinieerd is, in het bijzonder geldt dit dus voor R = Z.
Voor het centrum Z = Z(SLn(Z)) geldt dat het bestaat uit scalaire matrices met determi-
nant 1. Als n even is wil dit zeggen dat Z = {1,−1}; als n oneven is dan is het centrum
triviaal. In beide gevallen definiëren we PSLn(Z) = SLn(Z)/Z.
Met wat nu volgt willen we in de eerste plaats aangeven dat deze groepen vrij goed te
begrijpen zijn voor wie over de juiste inzichten beschikt; we doen dat door een paar inte-
ressante resultaten mee te geven waarvan sommige verderop nog van pas kunnen komen.

Lemma 2.1.1. SL2(Z) wordt voortgebracht door

u =

(
1 1
0 1

)
en t =

(
0 1
−1 0

)
Het is helemaal niet moeilijk dit lemma algebräısch te bewijzen: gebruik makend van het
het Euclidische algoritme is het zelfs vrij eenvoudig een gegeven matrix te ontbinden tot
machten van u en t. We illustreren dat met een voorbeeld.

Voorbeeld 2.1.2. Om de matrix m = ( 4 9
15 34 ) te herschrijven maken we gebruik van

15− 3 · 4 = 3

4− 1 · 3 = 1

3− 3 · 1 = 0(
1 0
−3 1

)(
1 −1
0 1

)(
1 0
−4 1

)(
4 9
15 34

)
=

(
1 2
0 1

)
,

merk nog op dat um = ( 1 m
0 1 ) en (u−m)t = ( 1 0

m 1 ), dus we hebben dat

m = (u4)tu(u3)tu2.
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Dit voorbeeld is makkelijk te veralgemenen; in het algemeen kan men de eerste kolom van
( a bc d ) altijd reduceren tot

(
1
0

)
of
(

0
1

)
omdat (a, c) | ad − bc = 1. De determinant van wat

overblijft is 1, dus we vinden iets van de vorm(
1 x
0 1

)
= ux of

(
0 −1
1 x

)
= t−1ux.

Merk nog op dat t = uutu, dus SL2(Z) wordt ook voortgebracht door u en u−t = ( 1 0
1 1 ).

Deze werkwijze is te veralgemenen naar matrices van grotere dimensie, maar dan wordt
het heel wat omslachtiger. We zullen bijvoorbeeld alle elementaire permutatiematrices
nodig hebben (waarbij eventueel één van de 1-en een minteken gekregen heeft om de
determinant 1 te maken). Omdat Sn voortgebracht wordt door 2 elementen zullen we
bijvoorbeeld kunnen volstaan met de permutatiematrices horend bij (1 2 . . . n) en (1 2).
Als we nu nog één matrix hebben die overeenstemt met een elementaire rijoperatie, zoals
de matrix e12 met (e12)ij = δji + δ1

i δ
2
j , dan kunnen we deze toevoegen met de elementaire

permutatiematrices om alle mogelijke rijoperaties te vinden. Met een beetje moeite kan
men dan bovenstaande redenering herhalen in het algemene geval.
Bovenstaand gegeven is al heel lang bekend, [CM80] verwijst naar [Mac33] voor gelijkaar-
dige resultaten. Maar ook presentaties van deze groepen zijn al lang bekend.

Lemma 2.1.3.

SL2(Z) ∼=
〈
u, v, z | u3 = v2 = z, z2

〉
(2.1)

PSL2(Z) ∼=
〈
u, v | u3, v2

〉 ∼= C3 ∗C2 (2.2)

Bewijs. Het is duidelijk (2.1) en (2.2) elkaar impliceren.
We bewijzen (2.2) met het pingponglemma: De groep PSL2(Z) werkt in op de koppels
(a, b) ∈ Z2 waarbij we (a, b) = (−a,−b) moeten identificeren; we kunnen dus zeggen dat
PSL2(Z) inwerkt op het halfvlak U = {(x, y) ∈ Z2 | x ≥ 0}. Beschouw nu de deelgroepen
(in gedachten houdend dat matrices op een teken na bepaald zijn)

H1 = 〈
(

1 1
−1 0

)
〉 ∼= C3 en H2 = 〈

(
0 1
−1 0

)
〉 ∼= C2

en de deelverzamelingen van U

X1 = {(x, y) ∈ U | y ≤ 0} en X2 = {(x, y) ∈ U | y ≥ 0}.

Merk nu op dat voor de voortbrengers h1,h2 van H1, H2 geldt dat h1(X2) ⊆ X1, h2
1(X2) ⊆

X1 en h2(X1) ⊆ X2. Er is aan de premissen van het ping-pong-lemma voldaan en dus
geldt er dat 〈h1, h2〉 = 〈h1〉 ∗ 〈h2〉 = C3 ∗C2. Daarnaast is 〈h1, h2〉 ⊃ 〈h1h

3
2, h2〉 = 〈u, t〉 =

PSL2(Z). Het volgt dat PSL2(Z) ∼= C3 ∗C2.

Er bestaat ook een meer geometrische manier tot deze conclusie te komen, we vatten
bijvoorbeeld de aanpak van [CM80, §7.2] weinig gedetailleerd samen:

• Het uitgangspunt is de unimodulaire groep M van matrices ( a bc d ) met ad− bc = ±1.
Deze groep heeft een centrum Z = {1,−1} dat we kunnen wegdelen, wat overblijft
is M/Z = M+, de projectieve unimodulaire groep. De deelgroep van matrices met
determinant +1 in M+ is isomorf met PSL2(Z).
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2. Presentaties voor PSL2(p) 2.2. SLn(m)

• In de groep M+ kunnen we de matrices ( a bc d ) interpreteren als transformaties z 7→
az+b
cz+d

van de bovenste helft van het complexe vlak. (Of preciezer: van de bovenste
helft van de Riemannsfeer).
• We kunnen narekenen dat M+ dan bestaat uit precies die transformaties van dit

halfvlak die halve cirkels met centrum op de x-as en rechten parallel met de y-as
bewaren.
• Het volgt dat M+ de groep is geassocieerd aan betegelingen van het hyperboli-

sche vlak waarvan het fundamentele gebied een driehoek met hoeken 0, π
3

en π
2

is.
Bijgevolg heeft de groep volgende abstracte definitie〈

R1, R2, R3 | R2
1 = R2

2 = R2
3 = (R1R2)3 = (R1R3)2 = 1

〉
(De voortbrengers zijn spiegelingen om de zijden van een fundamenteel gebied.)
• We kunnen dan nog verifiëren dat de deelgroep voortgebracht door S = R1R2 en
T = R1R3 overeenstemt met die matrices met determinant 1 en dus precies PSL2(Z)
is.

De conclusie die we willen trekken is de volgende: deze groepen worden eindig voortge-
bracht, ze hebben een presentatie die ‘makkelijk’ te vinden is, omdat we de actie van
deze groepen op een discreet deelrooster van het complexe vlak kunnen begrijpen. Deze
gedachtegang was omstreeks 1950 al erg goed begrepen; in de volgende paragraaf vragen
we ons af hoe dit ons dichter brengt bij presentaties voor SLn(m).

2.2 SLn(m)

In de vorige paragraaf definieerden we al de groepen SLn(R) waarbij R een commutatieve
ring met eenheid is. We definieren nu in het bijzonder

SLn(m) := SLn(Z/mZ)

In het geval waar m = p een priemgetal is, komt deze definitie uiteraard netjes overeen
met de gekende definitie van SLn(p), als automorfismen van een vectorruimte over Fp met
determinant 1. Waar m = q = ph een priemmacht is, komt deze definitie niet overeen
met SLn(Fq). Desondanks kiezen we ervoor deze vereenvoudigde notatie aan te houden
en hopen dat de letterconventies (m versus q) de lezer op het rechte pad houden.
Voor een hoofdideaal mZ ⊂ Z zal het natuurlijke ringepimorfisme π : Z → Z/mZ een
natuurlijk groepshomomorfisme induceren:

πm : Z→ Z/mZ −→ λm : SLn(Z)→ SLn(Z/mZ)

Vermits SLn(Z)/ kerλm ∼= SLn(m) is kerλm een deelgroep van eindige index in SLn(Z);
we noemen Γm := kerλm een hoofdcongruentiedeelgroep van SLn(Z). Zij nu H ≤ SLn(m)
een willekeurige deelgroep, dan zal het invers beeld λ−1

m (H) een deelgroep zijn van ein-
dige index, die de hoofdcongruentiedeelgroep Γm bevat. We noemen λ−1

m (H) daarom een
congruentiedeelgroep.
We beschikken over een presentatie voor 〈X | R〉 = SL2(Z). Als we nu een presentatie
voor SLn(m) willen vinden, kunnen we een verzameling R′ ⊂ SL2(Z) met normale sluiting
N zoeken zodat N = Γm, dan zal immers 〈X | R,R′〉 = 〈X | R〉 /Γm ∼= SL2(m). We gaan
R′ natuurlijk zo moeten kiezen dat λm(r) = 1 voor alle r ∈ R′, zodat R′ ⊂ kerλm en dus
N ≤ Γm. De vraag is dus hoe we de andere inclusie kunnen garanderen.

21



2. Presentaties voor PSL2(p) 2.3. SLn(Z[1
2
])

We kunnen dan bijvoorbeeld opmerken dat het volstaat dat N een hoofdcongruentiedeel-
groep is. Stel bijvoorbeeld dat Γm = N ≤ Γp. Dan zal kerλm ≤ kerλp en dus (m) ⊂ (p)
of p | m. Bijgevolg zal m = m′p voor zekere natuurlijke m′. We kunnen dan bijvoorbeeld
eenvoudig vaststellen dat N steeds een element rm′ zal bevatten dat niet tot Γm′p behoort
zodra m′ > 1. Dus moet m′ = 1 en N = Γp.
De vraag die open blijft is hoe we inderdaad kunnen aantonen dat N een hoofdcongruen-
tiedeelgroep is. Het is duidelijk nodig dat N eindige index heeft. We kunnen ons de vraag
stellen of er wel normaaldelers bestaan waarvan de index niet eindig is. Het centrum is
duidelijk een voorbeeld, maar een ander voorbeeld vinden is niet evident. We vragen dus
of de groep SLn(Z) volgende eigenschappen heeft:

(1) Elke niet-centrale normaaldeler heeft eindige index.
(2) Elke normaaldeler van eindige index is congruentiedeelgroep.

Eigenschap (1) wordt voor heel veel groepen positief beantwoord door Margulis’ Normal
Subgroup Theorem, genoemd naar Gregory Margulis die ze omstreeks 1978 bewees. Es-
sentieel in het resultaat van Margulis is dat we de groep waarin we gëınteresseerd zijn,
bijvoorbeeld SLn(Z), zien als een discrete deelgroep in SLn(Z). Discreet slaat hier op de
topologische structuur. Onder de juiste bijkomende voorwaarden volgt dan inderdaad de
eigenschap (1). Het resultaat van Margulis is heel algemeen, maar het was al vroeger
bekend voor veel specifieke groepen, waaronder SL(3,Z). Op SL2(Z) is de stelling van
Margulis niet van toepassing omdat dat de “rang” van SL2(R) (als Liegroep) slechts 1 is,
terwijl Margulis’ stelling rang minstens 2 vereist. Dit is geen tekortkoming van de stelling
van Margulis; het resultaat geldt gewoon niet voor SL2(Z).
Eigenschap (2) is wat men meestal de Congruence Subgroup Property (CSP) noemt. Bass,
Lazard en Serre [BLS64] en onafhankelijk van hen Mennicke [Men65] toonden aan dat de
groepen SLn(Z) inderdaad de CSP hebben, zodra n > 2. De groep SL2(Z) heeft de CSP
helaas niet. (Al is dit een zegen voor theorie van de modulaire vormen, die in zekere zin
haar rijkheid dankt aan deze ingewikkelder structuur van de modulaire groep SL2(Z).)
Gelukkig voor ons houdt het verhaal hier niet op.

2.3 SLn(Z[1
2
])

Zij p een priemgetal. De ring Z[1
p
] = Z[x]/(px − 1) wordt de lokalisatie van Z met de

multiplicatief gesloten verzameling {1, p, p2, . . . } genoemd. Men kan deze ring zien als Z
waar we inverses van p hebben toegevoegd, dus als de breuken { a

pz
| a, z ∈ Z}. In wat

volgt veronderstellen we voor de eenvoud dat p een priemgetal is.
Het rekenen in deze groep voelt heel vertrouwd aan. Als gevolg van lemma 2.1.1 hebben
we bijvoorbeeld

Lemma 2.3.1. De groep SL2(Z[1
2
]) wordt voortgebracht door

u =

(
1 1
0 1

)
, t =

(
0 1
−1 0

)
en h2 =

(
1
2

0
0 2

)
Bewijs. Door een willekeurige matrix rechts/links te vermenigvuldigen met een macht
van h2 kunnen we een willekeurige rij of kolom met een macht van 2 vermenigvuldigen.
(Ten koste van de andere rij/kolom die met het omgekeerde vermenigvuldigd wordt.) Zo
kunnen we ervoor zorgen de eerste kolom enkel elementen van Z bevat; we kunnen dan
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het uitgebreid euclidisch algoritme toepassen op deze kolom en zoals in het bewijs van
lemma 2.1.1 deze matrix reduceren tot iets van de vorm ( 1 0

2zm 1 ), met m, z ∈ Z. Als z < 0
kunnen we de eerste rij en tweede kolom met 2z vermenigvuldigen (en dus de tweede rij
en eerste kolom met 2−z) om dit tot

(
1 0

2−zm 1

)
te reduceren.

Voorbeeld 2.3.2. Voor de matrix M =
(

5/2 6
1/4 1

)
vinden we

M

(
2 0
0 1

2

)2

=

(
10 3

2

1 1
4

)
, dus

(
1 −10
0 1

)
M

(
2 0
0 1

2

)2

=

(
1 0
−1

4
1

)(
0 −1
1 0

)
,

en

(
1
4

0
0 4

)(
1 0
−1

4
1

)(
4 0
0 1

4

)
=

(
1 0
−4 1

)
,

zodat u−10Mh−2
2 = (h2

2u
−4h−2

2 )t.

Van deze ring kunnen we bovendien een verrassende eigenschap ontdekken. Merk vooraf
op dat we op een natuurlijke manier Z als deelring van Z[1

p
] kunnen zien.

Stelling 2.3.3. Zij a ∈ Z ⊂ Z[1
p
] = R, met (a, p) = 1. Dan geldt:

Z/aZ ∼= R/aR

De voorwaarde op a is duidelijk: als a = a′p, dan is immers aR = a′R.

Bewijs. Beschouw het morfisme φ : Z→ R/aR : x 7→ x+ aR. Duidelijk is kerφ = aZ. Te
bewijzen is dat φ surjectief is.
Omdat (a, p) = 1 bestaat x ∈ Z zodat pix ≡ 1 mod a. Dan is xpi − 1 ∈ aZ, dus
xpi−1
pi
∈ aR, dus x+ aR = 1

pi
+ aR en φ(x) = 1

pi
+ aR. Het gestelde volgt.

De groep SLn(Z[1
p
]) is uiteraard gedefinieerd als de verzameling p× p–matrices over Z[1

p
]

met determinant 1. Het belang is meteen duidelijk: het ringmorfisme R → R/aR indu-
ceert een groepsmorfisme SLn(Z[1

p
]) → SLn(a). Dus waar de werkwijze in bovenstaande

paragraaf (onder andere) faalde omdat SL2(Z) niet aan de CSP voldeed, kunnen we hopen
dat dit voor deze groepen wél het geval zal zijn. Het is ook duidelijk voordelig p = 2 te
kiezen, dan weten we dat ons resultaat zal werken voor elk priemgetal a > 2.
In het licht van de voorgaande paragraaf ligt de volgende vraag voor de hand: voldoen
de groepen SL2(Z[1

p
]) aan de CSP?

Mennicke [Men67] bewees dat dit inderdaad het geval is. We zouden nu geneigd zijn om
Margulis’ Normal Subgroup Theorem aan te wenden om aan te tonen dat N , de normale
sluiting van {um}, precies de hoofdcongruentiedeelgroep Γm is. Maar dat zou een beetje
een anachronisme zijn, in feite bewees Mennicke precies dat N = Γm en leidde er de CSP
uit af.
Zo’n tien jaar later pas bewees Margulis’ zijn Normal Subgroup Theorem (NST), die
inderdaad toepasbaar is in dit geval. De NST zegt dan dat het quotiënt eindige index
heeft, omdat um niet centraal is. Uit de CSP volgt dan dat N , de normale sluiting
van {um} een hoofdcongruentiedeelgroep is. Zoals eerder al beredeneerd volgt dan dat
N = Γm. De combinatie NST/CSP vormt dus een krachtig hulpmiddel om deze groepen
te begrijpen.
Daarmee was de laatste horde voor een ‘mooie’ presentatie van PSL2(p) genomen.
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2.4 Presentaties van Behr, Mennicke en Sunday

Hoewel er begin 20e eeuw al presentaties voor SL2(p) en dus ook voor PSL2(p) bekend
waren, was geen ervan in enig opzicht mooi of eenvoudig te noemen. Nochtans, zo vermeldt
[CM80], was al bij Frasch en Lewis in de jaren 30 de volgende presentatie bekend:

PSL2(11) ∼=
〈
u, t | u11 = t2 = (ut)3 = (u4tu6t)2 = 1

〉
,

zodat men vermoedde dat

PSL2(p) ∼= 〈u, t | up = t2 = (ut)3 = (u4tu
p+1
2 t)2 = 1〉 (2.3)

SL2(p) ∼= 〈u, t | up = t2 = (ut)3 = (u4tu
p+1
2 t)2, t4 = 1〉 (2.4)

ook voor grotere waarden van p een goede presentatie was.
Maar pas in 1968 [BM68] bewijzen Behr en Mennicke volgende presentaties voorm oneven:

SL2(m) ∼=
〈
u, t | um = 1, t2 = (ut)3, (u2tu

p+1
2 t)3 = t4 = 1

〉
(2.5)

PSL2(m) ∼=
〈
u, t | um = t2 = (ut)3 = (u2tu

p+1
2 t)3 = 1

〉
(2.6)

Hun bewijs1 verloopt in twee stappen. In een eerste stap bewijzen zij volgende presentatie
voor SL2(Z[1

2
]):

SL2(Z[1
2
]) =

〈
u, t, h2 | (ut)3 = (h2t)

2 = (h2u
2t)3 = t2, t4, uh2 = u4

〉
(2.7)

Zonder in details te vervallen merken we op dat de geometrische aanpak, dus de actie van
SL2(Z[1

2
]) op een geschikt rooster, hier essentieel is. De zaken zijn weliswaar een beetje

gecompliceerder dan in het geval van SL2(Z) omdat de roosters hier Zp-modulen in Qp

worden, waarbij Zp resp. Qp de p-adische gehelen en getallen zijn.
Een jaar eerder had Mennicke bewezen dat de normale sluiting van um precies de hoofd-
congruentiedeelgroep Γm is. Behr en Mennicke maken nu hiervan gebruikt: ze voegen de
relatie um = 1 aan (2.7) toe en vinden een presentatie voor SL2(m) ∼= SL2(Z[1

2
])/Γm.

Een paar algebräısche manipulaties bewijzen dan de geldigheid van presentatie (2.5). Door
in deze presentatie de kern weg t2 weg te delen vindt men uiteindelijk de presentatie (2.6)
voor PSL2(m).
In 1972 leidt Sunday [Sun72] dan uit de presentatie van Behr en Mennicke (2.5) met alweer
enkele vernuftige algebräısche manipulaties de presentaties (2.3) en (2.4) af: presentaties
met 2 voortbrengers en 4 relaties, in feite bewijst hij hun geldigheid wanneer p = m een
willekeurig oneven getal is. Maar Sunday gaat verder dan dat.
Hij gebruikt een resultaat van Schur [Sch04, Sch07] om volgende presentatie voor SL2(m)
te bewijzen:

SL2(m) =
〈
u, t | um = t2 = (ut)3 = (u4tu

p+1
2 )2

〉
.

We schetsen de interessante redenering die Sunday maakt. Noem G de groep met boven-
staande presentatie en laat m nog steeds een willekeurig oneven getal zijn.

1 Wie deze relaties wil controleren moet weten dat Behr en Mennicke als voortbrengers de getranspo-
neerden gebruiken van de matrices die wij en [GKKL08] gebruiken, voor het gemak geven we ze dezelfde
naam.
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1. Hij merkt op dat voor de groep H = PSL2(m) geldt dat H/H ′ = C1 of C3. Dit volgt
bijvoorbeeld uit de presentatie (2.4) hierboven: er geldt u3t3 = u9t4 = t2 mod H ′

of nog u3t = u9t2 = 1 mod H ′. Het volgt dat t = (u3t)3(u9t2)−1 = 1 mod H ′, en
bijgevolg ook u3 = 1 mod H ′. Omdat ook um = 1 volgt dat H/H ′ ∼= C(m,3) =
C1 of C3.

2. Vervolgens merkt hij op dat de Schur-multiplicator van zo’n groep H steeds een
2-groep is. Dit is verre van triviaal, doch wel bekend; Mennicke [Men67, (3.36)]
gebruikt het bijvoorbeeld om te bewijzen dat SL2(Z[1

p
]) de CSP heeft.

3. Het resultaat van [Sch07, blz. 96] zegt dan dat H een unieke Darstellungsgruppe —
Schur overdekking dus — heeft, omdat 2 en 3 onderling ondeelbaar zijn. [Wanneer
m = p een priem is, verwondert dit niet: we weten dat de groep PSL2(p) perfect is
en dus een universele centrale uitbreiding heeft.]

4. Richt nu de aandacht op G en beschouw het element t2. Duidelijk geldt t2 ∈ Z(G):
[t2, t] = 1 en [t2, u] = [um, u] anderzijds. Bijgevolg is ook 〈t2〉 E G. Daarnaast is
t2 ∈ G′, zoals we dit hierboven bij H ′ aantoonden; bijgevolg is 〈t2〉 ≤ Z(G) ∩G′.

5. Uit (2.3) volgt meteen dat G/〈t2〉 ∼= PSL2(m).
6. We hebben dus een stamuitbreiding

1→ 〈t2〉 → G→ G/〈t2〉 ∼= PSL2(m)→ 1 met 〈t2〉 ≤ Z(G) ∩G′,

maar PSL2(m) heeft een unieke Schur overdekking waarvan G dus een quotiënt
moet zijn. Omdat SL2(m) inderdaad zo’n overdekking is, is SL2(m) precies deze
overdekking en dus is G hiervan een homomorf beeld.

7. Vermits G epimorf op SL2(m) kan worden afgebeeld moet G ∼= SL2(m).

Geheel analoog toont Sunday nog aan dat

PSL2(m) ∼=
〈
u, t | um = 1, t2 = (ut)3, (u4tu

p+1
2 )2 = 1

〉
Er is slechts een kleine verfijning nodig voor het argument voor [t2, u] = 1:

[t2, u] = t−2u−1(ututut)u = t−1ututu(t−1t) = (utututt−2)t = ((ut)3t−2)t = 1

We kunnen nu even kort terugkomen op iets wat we in §1.5.1 al vermeldden: de presentatie
van Sunday voor PSL2(p) is efficiënt, want rang van de Schur-multiplicator is hier precies 1
en Sunday vond inderdaad een presentatie met 2 voortbrengers en 3 relaties. In feite volgt
hier zelfs uit dat |X|+ |R| optimaal is in de presentatie van Sunday, vermits het duidelijk
is dat één voortbrenger nooit PSL2(p) kan voortbrengen. Zijn presentatie is uiteraard ook
begrensd, maar ze is niet kort. De lengte wordt hier bepaald door de woorden um en u2̄

en is dus O(m).

2.5 De presentatie van Guralnick et al.

In 2008 geven Guralnick, Kantor, Kassabov en Lubotzky volgende presentatie:

Groep: PSL2(p), p > 3
Lengte: O(log p)
Voortbrengers (4): u, h2, h, t
Relaties (8):
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1. up = 1
2. uh2 = u4

3. uh = uj
2

4. t2 = 1
5. ht = h−1

6. t = uutu; h2t = u2̄(u2)tu2̄; ht = uj̄(uj)tuj̄

Relatie 1 laat toe de exponenten van u zien als elementen van Fp; in die context is 2̄ = 2−1

en j̄ = j−1. Hier is j een voortbrenger van de multiplicatieve groep F∗p.
Deze presentatie heeft de bijzondere eigenschap dat ze kort2 én begrensd is, een heel on-
gewone en zelfs onverwachte eigenschap. De presentatie werd voorgesteld in hun artikel
[GKKL08] en vormt de opmaat voor een hele waaier aan korte en begrensde presentaties
voor heel wat groepen, waaronder alle eindige enkelvoudige — met de mogelijke uitzon-
dering van de Reegroepen 2G2(q). We lichten deze andere presentaties in de rest van dit
werk verder toe, maar laten we ons voorlopig op deze concentreren.
Het bewijs van de geldigheid van deze presentatie lijkt eigenlijk bijzonder sterk op de re-
denering van Sunday. De auteurs vermelden ook dat zij de mosterd haalden bij Mennicke,
Sunday en de Congruence Subgroup Property. Het grootste verschil met de redenering
van Sunday bestaat er eigenlijk in dat de auteurs hier hun relaties gelijk praten aan een
presentatie van Steinberg, terwijl Sunday de presentatie van Mennicke gebruikte.

Stelling 2.5.1. Bovenstaande presentatie is correct.

Bewijs. Noem G de groep met die presentatie.

1. We kunnen narekenen dat ϕ : G→ PSL2(p),

u 7→ ( 1 1
0 1 ) h2 7→ ( 2̄ 0

0 2 ) h 7→ ( j̄ 0
0 j ) t 7→ ( 0 1

−1 0 ),

een epimorfisme bepaalt.
2. Omwille van relatie (6) is G = 〈u, ut〉.
3. Omwille van relatie (2) is u3 = [u, h2]. Bijgevolg is u3 ≡ up ≡ 1 (mod G′). Maar

omdat (3, p) = 1 moet dus u ≡ 1 mod G′. Bijgevolg is ook ut ∈ G′. Hieruit volgt
dat G′ ⊇ 〈u, ut〉 = G, dus G is perfect.

4. Beschouw z = h(p−1)/2. Dan is uz = u(j2)(p−1)/2
= uj

p−1
. Maar jp−1 ≡ 1 (mod p),

dus uz = u. Analoog kunnen we (ut)(h−1) = (ut)j
2

tot de p−1
2

’de macht verheffen en

we vinden dat (ut)z
−1

= ut. Het volgt dat [z, u] = [z, ut] = 1, dus z ∈ Z(G).
5. We bekijken nu de quotiëntgroep G/Z met Z = 〈z〉. Omdat φ(z) = 1, kan ook G/Z

surjectief op PSL2(p) afgebeeld worden, noem die afbeelding α. Een presentatie
voor G/Z is dus precies de oorspronkelijke presentatie, waar we de relatie h(p−1)/2

aan hebben toegevoegd. Beschouw nu de groepen B en H, gegeven door volgende
presentaties:

B =
〈
u, h | up = h

p−1
2 = 1;uh = uj

2
〉
∼= Cp o C(p−1)/2

H =
〈
t, h | t2 = h

p−1
2 = 1;ht = h−1

〉
∼= Dp−1

Als we nu 〈u, h〉 beschouwen als deelgroep van G/Z dan is α〈u, h〉 precies de groep
van bovendriehoeksmatrices in PSL2(p), en daarom isomorf met B. Uit lemma A.1.1
volgt dat 〈u, h〉 ∼= B. Analoog is 〈t, h〉 ∼= Dp−1.

2zie opmerking onderaan deze paragraaf en zie volgende paragraaf

26



2. Presentaties voor PSL2(p) 2.6. De regel van Horner

6. Als we 〈h〉 op u, uj laten werken vinden, vinden we alle machten van u terug, dankzij
relatie (3) en 〈j〉 = F∗p. Daarnaast is th = h−2t, dankzij relatie (5). Het volgt dat
we door de relaties

ut = u−1h0tu−1 en (uj)t = u−j̄htu−j̄

herhaaldelijk met h toe te voegen p− 1 relaties vinden van de vorm

(uk)t = uk
′
hk
′′
tuk

′′′

7. De vaststellingen in de twee vorige punten tonen aan dat G/Z voldoet aan de
Steinberg-presentatie voor PSL2(p). De groep G is dan een perfecte centrale ex-
tensie van PSL2(p), dus G ∼= SL2(p) of G ∼= PSL2(p). De aanwezigheid van de
relatie t2 = 1 maakt nu het onderscheid. (Merk op dat net dezelfde presentatie met
[t2, u] = 1] in de plaats een presentatie vormt voor SL2(p).)

De aandachtige lezer heeft opgemerkt dat lengte van deze presentatie eigenlijk orde O(p)
is, en niet O(log p), omwille van de aanwezigheid van machten van u met lengte O(p).
Dat is juist, maar in de volgende paragraaf overkomen we dat euvel, gebruik makend van
de relatie uh2 = u4.

2.6 De regel van Horner

We zagen hierboven dat er exponenten van u voorkomen waarvan de lengte O(p) is. Een
groot probleem als we korte presentaties zoeken, dus we moeten dan een manier vinden
waarop we de exponent kunnen coderen met lengte ten hoogste log p. We zagen al een
manier om dat te doen, maar daar ging dit ten koste van het aantal voortbrengers en
relaties. We willen natuurlijk dat onze presentatie voor PSL2(p) begrensd blijft, dus we
stellen hier een andere oplossing voor.
Laat ons zeggen dat we een presentatie G = 〈X | R〉 hebben, met een relatie van het type
x4 = xy, zoals hierboven het geval was. De exponent mag wat anders zijn dan 4, maar het
moet een vast (of eigenlijk een begrensd) getal zijn, bekeken in de volledige collectie van
groepen waarvoor we een presentatie geven. We kunnen dan willekeurige machten van x
kort maken. Als we bijvoorbeeld xp willen inkorten, schrijven we eerst p in het grondtal
4: p =

∑k
j=0 nj4

j, waarbij k = blog4 nc en 0 ≤ nj < 4. Bijgevolg geldt:

xp = (x40)n0(x41)n1(x42)n2(· · · )(x4k)nk

= (xy
0

)n0(xy
1

)n1(xy
2

)n2(· · · )(xyk)nk

= y−0xn0y0y−1xn1y1y−2xn2y2 · · · y−kxnkyk

= xn0y−1xn1y−1xn2y−1 · · · y−1xnkyk

De lengte van dit laatste woord is hoogstens (k + 1)4 + k = 5k + 1 = O(k). We hebben
het woord dus ingekort tot een woord van lengte O(log p).
Een interessant voorbeeld waar dit werkt, is natuurlijk de presentatie voor PSL2(p) van
hierboven.
Een interessant voorbeeld waar zoiets niet werkt zijn bijvoorbeeld de groepen D2n. Zij
hebben dan wel een presentatie

〈
a, b | an = b2 = 1, ab = an−1

〉
, maar we kunnen de ab =

an−1 niet uitbuiten om de macht van a kort te krijgen: de macht is niet begrensd. Dit
hoeft niet te ontgoochelen: we zagen al dat D2n geen korte begrensde presentatie heeft
als gevolg van lemma A.1.1.
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Waarom Horner? De naamgeving van deze techniek kan misschien verrassen. Het
verband met het goeie ouwe rekenschema van Horner zit zo. Stel dat we een veelterm
f(z) = 5z3 + 2z2 + z − 1 willen evalueren in z = a. Dan maken we een tabelletje en
schrijven daarin:

5 2 1 −1
a 5a 5a2 + 2a 5a3 + 2a2 + a

5 5a+ 2 5a2 + 2a+ 1 5a3 + 2a2 + a− 1

De polynoom wordt dus als volgt geëvalueerd:

5a3 + 2a2 + a− 1 = (((5a+ 2)a) + 1)a− 1

Als we nu in een groep G met x, y ∈ G en xa = xy de macht xf(a) willen uitwerken op die
manier vinden we:

xf(a) = x−1xa(1+a(5a+2)) = x−1y−1xxa(5a+2)y

= x−1y−1xy−1x5a+2y2 = x−1y−1xy−1x2x5ay2

= x−1y−1xy−1x2y−1x5y3,

geheel in overeenstemming met wat we hiervoor deden.

2.7 Presentaties voor SL2(p)

Het is niet moeilijk om op een geheel gelijkaardige manier volgende presentatie voor SL2(p)
te bewijzen:

Groep: SL2(p), p > 3
Lengte: O(log p)
Voortbrengers (4): u, h2, h, t
Relaties (8):

1. up = 1
2. uh2 = u4

3. uh = uj
2

4. [t2, u] = 1
5. ht = h−1

6. t = uutu; h2t = u2̄(u2)tu2̄; ht = uj̄(uj)tuj̄

De gemaakte afspraken zijn dezelfde als hiervoor: j is een voortbrenger van de cyclische
groep F∗p, j̄ resp. 2̄ beduiden de inversen van j resp. 2, geinterpreteerd als gehele getallen
tussen 0 en p− 1 en de machten van u worden verwerkt met de regel van Horner om de
presentatie kort te maken. Als we de eis van het kort zijn laten vallen, is het niet nodig
de voortbrenger h2 mee te sleuren. We vinden zo de volgende begrensde presentatie met
korte bit-lengte die we expliciet willen meegeven omdat ze ons uitgangspunt zal zijn om
een goede presentatie voor SL2(q) te vinden.

Groep: SL2(p), p > 3
Lengte: O(p)
Voortbrengers (3): u, h, t
Relaties (6):
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2. Presentaties voor PSL2(p) 2.7. Presentaties voor SL2(p)

1. up = 1
2. uh = uj

2

3. [t2, u] = 1
4. ht = h−1

5. t = uutu; ht = uj̄(uj)tuj̄
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3 Presentaties voor Sn en An

3.1 Historische bemerkingen

De familie van symmetrische en alternerende groepen is waarschijnlijk de best bestudeerde
familie van groepen. De redeneringen van Abel en Galois met betrekking tot het oplossen
van vijfdegraadsevergelijkingen, die misschien wel aan de grondslag van de gehele groe-
pentheorie liggen, zijn in feite op de enkelvoudigheid van An, n ≥ 5 en het niet oplosbaar
zijn van Sn terug te voeren. Bovendien, zoals [CM80] het stelt:

The importance of the symmetric group is obvious from the fact that any
finite group, of order n, say, is a subgroup of Sn.

Al in 1897 waren er presentaties bekend voor Sn. Deze “vroege” presentaties gebruikten
steevast 2 of n − 1 voortbrengers en O(n2) relaties. Typisch is bijvoorbeeld de volgende
presentatie in de voortbrengers vi = (i, i+ 1), die Moore in 1897 al vond:

v2
1 = · · · = v2

n−1 = (v1v2)3 = (v2v3)3 = · · · = (vn−2vn−1)3 = 1.

Deze presentatie is een voorbeeld van een Coxeterpresentatie [CM80, Ch. 9], men noemt
ze daarom meestal dé Coxeterpresentatie voor Sn. Deze presentatie heeft O(n) voort-
brengers, O(n) relaties en lengte O(n2). Heel belangrijk wordt de volgende presentatie
van Burnside en Miller uit 1911 — ze speelt namelijk een cruciale rol in het bewijs van
Lemma A.2.1. Ze is gebaseerd op de voortbrengers wi = (1, i) van Sn:

w2
i = (wiwj)

3 = (wiwjwiwk)
2 = 1, voor verschillende i, j, k (3.1)

Het is haar grote symmetrie die haar een hele belangrijke bouwsteen zal maken bij de
korte presentaties van eindige enkelvoudige groepen.
De volgende, meer efficiënte presentatie in de voortbrengers s = (1, . . . , n) en v = (1, 2)
is van Moore afkomstig:

sn = v2 = (sv)n−1 = (vs−1vs)3 = (vs−jvsj)2 = 1, met 2 ≤ j ≤ n− 2

Deze presentatie heeft een begrensd aantal voortbrengers, n+ 1 relaties, lengte O(n2) en
bit-lengte O(n log n). Door machten van s en sv in te voegen als nieuwe voortbrengers,
kan men een presentatie vinden met lengte O(n log n) en bit-lengte O(n), echter ten koste
van de begrensdheid.
Voor de alternerende groepen An geeft Coxeter volgende presentaties:

r2m+1 = s2m+1 = (rs)m, (r−jsj)2 = 1, 2 ≤ j ≤ m voor A2m+1

r2m−1 = s2m−1 = (rs)m, (r−is−1rsi)2 = 1, 1 ≤ i ≤ m− 1 voor A2m

Deze presentaties hebben twee voortbrengers, O(n) relaties, bit-lengteO(n log n) en lengte
O(n2).
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3. Presentaties voor Sn en An 3.2. Begrensde presentaties voor Sp+2

Op een resultaat van Sass [Sas72] na, die in 1972 een presentatie voor Ap+2, p priem, met
korte bit-lengte bewees was het daarna lange tijd erg stil.
In 2009 publiceerden J. Bray et al. [BGLGO11] dan presentaties voor Sn met twee
voortbrengers, O(log n) relaties en bit-lengte1 O(log2 n). Ze vinden ook een begrensde
presentatie met bit-lengte O(n2 log n).
Ongeveer gelijktijdig publiceerden Guralnick, Kantor, Kassabov en Lubtozky presentaties
voor An en Sn die begrensd zijn én kort (lengte O(log n)), een resultaat dat alle verwach-
tingen fel overtrof. Het is dit resultaat dat we in de rest van dit hoofdstuk onderzoeken.

3.2 Begrensde presentaties voor Sp+2

Het ligt dus zeker niet voor de hand een efficiënte presentatie op te schrijven voor Sn.
Dat een presentatie met lengte O(log n) bestaat lag al enigszins buiten de verwachtingen,
laat staan dat men zo’n presentatie zou kunnen vinden die dan ook nog eens begrensd is.
Laat ons om het idee in te leiden even teruggrijpen naar de presentatie (3.1) van Burnside.
Burnside kondigt ze als volgt aan:

The most symmetrical form into which the abstract definition [of Sn] can
be thrown is probably given by

x2
i = (xixj)

3 = (xixjxixk)
2 = 1, for i, j, k distinct.

Het mooie eraan is dat hier de relaties zelf een bepaalde symmetrie in zich dragen. Noe-
men we R de verzameling van relaties, dan gaat R in zichzelf over onder permutaties van
een groep die op de voortbrengers (of dus op de indices van de x’en) werkt. Als we er dus
een groep bijhalen die op een 3-transitieve manier inwerkt op de voortbrengers xi, 2 ≤ n
van Sn dan kunnen we uit één relatie alle andere afleiden! In praktijk blijkt dit iets te
hoog gegrepen, daarvoor zijn de 3-transitieve groepen te dun gezaaid. Gelukkig volstaat
het eigenlijk een groep te hebben die in zijn actie op de geordende drietallen slechts een
begrensd aantal banen heeft, dan kunnen we voor elke baan een representant opnemen in
de presentatie en de inwerking van de hoog-transitieve groep doet de rest.
We kunnen dus met één relatie een hele hoop relaties afleiden. Dit mooie idee wordt
helemaal concreet gemaakt in volgend lemma. Het aantal banen is er 2, met het oog op
de toepassingen erna.

Lemma 3.2.1. Zij T = 〈D | R〉 een presentatie van een transitieve permutatiegroep die
werkt op {1, 2, . . . , n} zo dat D1 ⊂ D de stabilisator T1 van 1 voortbrengt. Onderstel
dat elk geordend drietal verschillende punten door T naar (1, 2, 3) of (1, 2, 4) kan worden
gezonden. Laat vi, i = 2, 3, 4 woorden in D zijn die projecteren op permutaties die i 7→ 1
sturen. Dan heeft een semidirect product T n Sn+1 volgende presentatie (waarbij Sn+1

werkt op {0, 1, . . . , n}):
Voortbrengers: D en z (te zien als de transpositie (0, 1)).
Relaties: R, z2, [z,D1], [z, v2]3, ([z, v2][z, v3])2, ([z, v2][z, v4])2.

Bewijs. Zie appendix, A.2.1

In de relaties van het semidirecte product herkennen we de twee banen van de actie van
T op Sn, die gebruikt worden om alle relaties uit (3.1) voort te brengen. Stelling 2.5.1

1 De auteurs spreken van lengte waar wij bit-lengte bedoelen.
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3. Presentaties voor Sn en An 3.2. Begrensde presentaties voor Sp+2

bewees een korte begrensde presentatie voor PSL2(p) en het is inderdaad die presentatie
die de rol van de 2-transitieve groep 〈D | R〉 zal vervullen in bovenstaand lemma.
De werking PSL2(p) als permutatiegroep op de p + 1 punten van de projectieve rechte
PG(1, p) is namelijk vrij eenvoudig. We noteren deze punten, zoals gebruikelijk is, met
{0, 1, . . . , p − 1,∞}, waarbij het punt a overeen stemt met het punt met homogene
coördinaten

(
a
1

)
. De groep PSL2(p) krijgt zo op natuurlijke wijze de structuur van een

permutatiegroep. Het element u = ( 1 1
0 1 ) beeldt

(
a
1

)
af op

(
a+1

1

)
en komt dus overeen met

de p-cykel (0 1 . . . p−1). Het element t = ( 0 1
−1 0 ) is een involutie die 0 en∞ verwisselt en

in het algemeen a en −a−1. De Boreldeelgroepen komen in deze context overeen met de
stabilisatoren van een punt: 〈ut, h〉 is een Boreldeelgroep die 0 fixeert en 〈u, h〉 is een Bo-
reldeelgroep die∞ fixeert. Ten slotte werkt PSL2(p) inderdaad transitief op de geordende
tweetallen en de actie op geordende drietallen heeft precies 2 banen met representanten
(0,−1,∞) en (0,−s,∞) waarbij s een willekeurig niet-kwadraat is.
We hebben nu al het materiaal verzameld om een presentatie op te stellen voor de groep
Sp+2, die we laten werken op de verzameling {?, 0, 1, . . . , p− 1}. We zullen het lemma ge-
bruiken om een presentatie te construeren voor het semidirecte product T nSp+2. Hieruit
halen we dan een presentatie halen voor Sp+2 door op te merken dat het product in feite
direct is en we dus gewoon 〈D〉 kunnen wegdelen om Sp+2 over te houden. We zullen zo
volgende presentatie vinden:

Groep: Sp, p > 3 priem
Lengte: O(p) (relatie (6))
Voortbrengers (5): X en z
Relaties (15):

1. R
2. [z, ut] = [z, h] = 1
3. z2 = 1
4. [z, t]3 = 1
5. ([z, t][z, u])2 = ([z, t][z, us])2 = 1
6. (zu)p+1 = 1

Hierin is 〈X | R〉 de presentatie voor PSL2(p), relatie (6) zal dienen om uit het semidirecte
product T weg te delen.

Stelling 3.2.2. Zij p > 3 een priemgetal en 〈X | R〉 de presentatie voor PSL2(p) uit 2.5.1.
Dan staat hierboven een goede presentatie voor Sp+2.

Bewijs. Noemen we G de groep met bovenstaande presentatie, dan is π : G→ Sp+2 :

z 7→ (0, ?) u 7→ (0, 1, 2, . . . , p− 1) t 7→ (0,∞)(1,−1)(2,−1
2
) · · ·

duidelijk uitbreidbaar tot een epimorfisme. Bijvoorbeeld voor relatie (2) zien we dat
de dragers van ut en z disjunct zijn; voor (5) zien we dat (ztztzu−1zu)2 = (zz

t
zu)2 7→

((0,∞)(?, p− 1))2 = 1.
We kunnen nu de deelgroep T = 〈X〉 bekijken. Uit de voorafgaande beschouwingen volgt
al dat π〈X〉 ∼= PSL2(p) dus we hebben deze epimorfismen:

PSL2(p) ∼= 〈X | R〉� T � π〈X〉 ∼= PSL2(p).
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3. Presentaties voor Sn en An 3.3. Korte begrensde presentaties voor Sp+2

Dus moet T ∼= PSL2(p) (d.i. A.1.1). De stabilisator van T0 van T is precies de Boreldeel-
groep B = 〈ut, h〉. We kunnen nu 3.2.1 toepassen met de elementen t : ∞ 7→ 0, u : −1 7→ 0
en us : − s 7→ 0 die we gebruiken als v2, v3 en v4. Het volgt dat N := 〈zT 〉 ∼= Sp+2 . Daar-
naast is duidelijk N E 〈T, z〉 = G.
We hebben nu een natuurlijke surjectie ϕ : PSL2(p) ∼= T → G/N . Maar ϕ(u) = ϕ(up+1) =
ϕ((zu)p+1) = 1 onder deze afbeelding, want ϕ(z) = 1. Omdat PSL2(p) enkelvoudig is,
moet kerϕ = T en dus G/N = 1. Het volgt dat G = N ∼= Sp+2.

De gevonden presentatie is niet kort: de lengte is O(p) en niet O(log p). Boosdoener is de
relatie (zu)p+1; de relatie us kan daarentegen verwerkt worden zoals de andere machten
van u die in R optreden. Dit probleem is overkomelijk, maar de oplossing is lastiger dan
de regel van Horner en wordt in de volgende paragraaf besproken.

3.3 Korte begrensde presentaties voor Sp+2

Het plan is de vervelende relatie (zu)p+1 af te leiden uit andere relaties, de auteurs van
[GKKL08] hebben hiervoor (alweer) een vernuftige vondst in petto. Het element zu is
een p+ 1-cykel (?, 0, 1, . . . , p− 1), zt is de transpositie (∞, ?) en bijgevolg is

(zt(zu)zt)2 = (0, 2, 4, . . . , p− 3, p− 1)(1, 3, 5, . . . , p− 2,∞)(?).

We willen dus bijvoorbeeld uitdrukken dit element orde p+1
2

heeft. Maar dat is iets dat
we — enigszins onbewust — al gedaan hebben! De groep PSL2(p) bevat namelijk steeds
elementen van die orde. We hebben al een presentatie kunnen opschrijven van PSL2(p),
dus die orde moet daar impliciet in vervat zitten. We vinden zo’n element op deze manier:

Laat ons vertrekken van de matrices ( α β
sβ α ) ∈ GL(Fp), waarbij s een niet-

kwadraat is in Fp. Deze vormen een deelgroep isomorf F∗p2 : het isomofisme is

gegeven door 7→ α+
√
sβ. Dus bestaat er een voortbrenger m met mp2−1 = 1.

De determinant van m is natuurlijk een element van Fp, zodat det(m)p−1 = 1.

Noemen we mp−1 = k̂ dan is 〈k̂〉 ≤ SL2(p) cyclisch van orde p + 1. Vermits

k0 = k̂
p+1
2 voldoet aan k2

0 = 1 maar k0 6= 1, moet k0 = −1. Noemen we dus
k = k̂ mod Z(SL2(p)) dan is 〈k〉 ≤ PSL2(p) een cyclische deelgroep van orde
p+1

2
. We kunnen meer zeggen dan dat: we kunnen de actie van k bekijken op

de projectieve rechte {
(
a
1

)
| a ∈ GF(p)} ∪ {

(
1
0

)
}:(

α β
sβ α

)(
a
1

)
=

(
aα + β
α + asβ

)
Om een fixpunt te hebben moet aα + a2sβ = aα + β. Vermits s een niet-
kwadraat is, moet β = 0. Maar dan is det( α sβ

β α ) = α2 = 1. Het volgt
dat α = ±1, dus de matrix komt overeen met het eenheidselement in PSL2(p).
Vermits de orde van k gelijk is aan p+1

2
, volgt dat k inderdaad op de projectieve

rechte werkt met twee cykels van lengte p+1
2

.

Het ware natuurlijk bijzonder handig geweest als deze k net gelijk was aan zt(zu)2zt.
De orde van k wordt immers volkomen bepaald door de relaties R, dus dan kregen we
(zu)p+1 = 1 cadeau. Zo makkelijk is het natuurlijk niet; het zal in het algemeen helemaal
niet zo zijn dat zt(zu)2zt ∈ 〈X〉.
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Het goede idee bestaat er nu in er een tweede kopie van PSL2(p) bij te halen: rond het
element zt(zu)2zt gaan we een nieuwe PSL2(p) maken, laat hem ons PSL2(p)′ noemen. We
gaan die groep zó maken dat zt(zu)2zt er de rol van k speelt. Laat ons dus zt(zu)2zt = k′

noemen. De orde van k′ zal dan gewoon volgen uit de relaties van PSL2(p)′.
We zullen aan onze voortbrengers dus een geheel nieuwe PSL2(p)′ toevoegen, onder de
vorm van nieuwe voortbrengers en nieuwe relaties 〈X ′ | R′〉. De vraag is hoe we de voort-
brengers juist moeten kiezen; wat voor permutatie (in Sp+2) zijn u′, t′, h′ en h′2? Dat
moeten we immers weten om ons epimorfisme naar Sp+2 te doen passen. Onze eerste
kopie van PSL2(p) zit er natuurlijk nog, we kunnen die bijvoorbeeld toevoegen met een
bepaalde σ om in PSL2(p)′ te landen. Dan weten we dat u′ = uσ, met u = (0, 1, . . . , p−1)
en analoog voor de andere elementen. De toevoeging moet natuurlijk k op k′ afbeelden.
Daarnaast kunnen we ze zo kiezen dat het element ? gefixeerd wordt, omdat zt(zu)2zt

ook ? stabiliseert. We kunnen dus schrijven:

k = (0, . . . )(X, . . . )

↓ σ ↓ ↓
k′ = (0, 2, 4, . . . , p− 1)(1, 3, . . . , p− 2,∞) = zt(zu)2zt

En dus is σ van de volgende vorm2:

σ = (?)(0)(1, X, . . . )

Er zijn natuurlijk meerdere manieren om σ te kiezen, omdat we voor X een willekeurige
representant uit de tweede cykel van k kunnen nemen. We zouden nu dus in onze pre-
sentatie kunnen schrijven dat x′ = xσ, waarbij we σ uitdrukken als woord over {X, z} en
de kous is af. Helaas blijkt het in het algemeen niet mogelijk deze σ op een korte manier
uit te drukken als woord over {X, z}. Daarom gaan Guralnick, Kantor, Kassabov en
Lubotzky het verband tussen de twee PSL2(p)’s op een subtielere manier in de presentatie
inbouwen, door een goede keuze van σ te maken. Daarvoor keren we even terug naar onze
eerste PSL2(p) waar we een k van orde p+1

2
gevonden hadden. Nu kunnen we daar een `

vinden zodanig dat PSL2(p) = B〈k〉 ∪B`−1〈k〉, met B de Boreldeelgroep.

B heeft orde p(p−1)
2

, maar (p−1
2
, p+1

2
) = 1, zodat B ∩ 〈k〉g = 1, voor g ∈

PSL2(p) willekeurig. Het volgt dat de dubbelnevenklassen Bx〈k〉, x ∈ PSL2(p)

allemaal orde p(p− 1)(p+ 1)/4 = |PSL2(p)|
2

hebben. Bijgevolg bestaat er een `
zodat PSL2(p) = B〈k〉 ∪B`−1〈k〉.3

We kunnen nu de keuzevrijheid voor onze σ optimaal benutten, zodat X = `(0). Daarvoor
moeten we gewoon hebben dat `(0) inderdaad in de tweede baan van k zit.

We weten dat PSL2(p) transitief werkt op de projectieve rechte. Maar B
stabiliseert 0 en 〈k〉 werkt in twee banen op de projectieve rechte. Nemen we
dus een element a van de baan die 0 niet bevat, dan wordt dit element op 0
afgebeeld door iets van de vorm b`−1kn(a) = 0.4 Maar b−1(0) = 0 en bijgevolg
is `(0) = kn(a). Nemen we dus kn(a) = X, dan is X een representant van de
baan die 0 niet bevat én `(0) = X.

2 Guralnick et al. vermenigvuldigen van rechts naar links en definiëren toevoeging (zoals gebruikelijk)
als ab = b−1ab, het gevolg is dat ab wil zeggen: bij a doen wat b−1 (!!) zegt.

3[GKKL08, (3.13)] schrijft hier ` i.p.v. `−1, omdat zij voor ` een involutie kiezen.
4 Denk erom dat elementen van rechts naar links inwerken, dus eerst kn, dan `−1, dan b.
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Door σ goed te kiezen vinden we dus dat k en k′, en dus ook onze twee PSL2(p)′s aan
elkaar toegevoegd zijn middels een σ van de vorm:

σ = (?)(0)(1, `(0), . . . )

We vinden zo een ` die in PSL2(p) zit, en dan is er ook een overeenkomstige `′ = `σ die
in PSL2(p)′ zit. Het zijn precies `′ en k′ die we zullen gebruiken om de twee kopieën van
PSL2(p) aan elkaar vast te haken. k′ en `′ zijn hier woorden over het alfabet X ′; de lengte
van deze woorden hangt natuurlijk af van p. Onze claim dat de presentatie lengte O(log p)
zal hebben, steunt dus op volgend lemma:

Lemma 3.3.1. Zij G = 〈X | R〉 de presentatie voor PSL2(p) uit Stelling 2.5.1, dan kan
elk element van G op een korte manier uitgedrukt worden in de voortbrengers X.

Bewijs. Bvb. in [BKL89, 3.1] wordt opgemerkt dat voor m = ( a bc d ) ∈ PSL2(p), geldt
dat m = u(a−1)/c(ut)−cu(d−1)/c. We kunnen nu de relatie u4 = uh2 en de regel van horner
gebruiken om de drie machten in te korten. Als c = 0 kan mt gebruikt worden in de
plaats.
[Merk nog op dat de stelling net zo goed geldt voor SL2(p), omdat bovenstaande gelijkheid
al geldt SL2(p) (en dus niet op een teken na). We hebben ze hier voor PSL2(p) geformuleerd
omdat ze zo beter in de context past.]

We kunnen nu in onze presentatie veilig k′ en `′ gebruiken, door ze uit te drukken als
korte woorden over het alfabet X ′.
Dus nog eens samengevat: we zullen twee kopieën van PSL2(p) aanmaken en die 〈X | R〉
en 〈X ′ | R′〉 noemen. De ene gaan we uitbreiden tot een semidirect product zoals we dat
al deden in stelling 3.2.2. We gaan dan opleggen dat beide PSL2(p)’s toegevoegd zijn door
middel van een element σ. Het element (ztzuzt)2 uit de ene zal dan precies overeen komen
met een element k′ ∈ PSL2(p)′, waarvan de relaties R′ de orde vastleggen. We vinden zo
de relatie (zu)p+1 terug en het semidirecte product herleidt zich tot enkel Sp+2.
Alle puzzelstukjes zijn uit de doos gehaald en een paar keer omgedraaid; het wordt tijd
om de puzzel te leggen.

Stelling 3.3.2. Zijn 〈X | R〉 en 〈X ′ | R′〉 (met X ∩ X ′ = ∅) twee presentaties voor
PSL2(p), dan geldt:

Groep: Sp+2, p > 3 priem
Lengte: O(log p)
Voortbrengers (9): X,X ′, z
Relaties (26):

1. R ∪R′
2. [z, ut] = [z, h] = [z, u′t

′
] = [z, h′] = 1

3. z2 = 1
4. [z, t]3 = 1
5. ([z, t][z, u])2 = ([z, t][z, us])2 = 1
6. [z, u−1] = [z, `′−1] en (zu)2 = ztk′zt

Relatie (1) dient om de kopieën van PSL2(p) te identificeren. Relaties (2-5) breiden één
kopie uit tot een semidirect product PSL2(p) n Sp+2. De relatie (6) ten slotte, knoopt de
twee PSL2(p)’s aan elkaar.
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Bewijs.

1. Dankzij ons voorbereidend werk, weten we dat er een surjectie π : G→ Sp+2 bestaat.
Laat π :

z 7→ (?, 0) t 7→ (0,∞)(1,−1)(2,−1
2
) · · · u 7→ (0, 1, . . . , p− 1)

Daarmee ligt het beeld van u, ut en vast, dus ook van X. Met de σ die we hierboven
gevonden hebben definieren we u′ 7→ σπ(u) en t′ 7→ σπ(t). Omdat ut bijvoorbeeld 0
en ? fixeert, hebben we nu dat u′t

′
ook 0 en ? fixeert en dus commuteert met z. Alle

opgelegde relaties volgen zo meteen, op (6) na. De eerste kunnen we herschrijven
tot zu

−1
= z`

′−1
= z(`σ)−1

. Dan hebben we

zu
−1

= (0, ?)u
−1

= (u(0), u(?)) = (1, ?)

enerzijds5, en anderzijds

z(`σ)−1

= (σ−1`σ(0), σ−1`σ(?)) = (σ−1`(0), ?) = (1, ?).

En we hebben k′ en σ natuurlijk precies zodanig gekozen dat

zt(zu)2zt = (0, 2, 4, . . . , p− 1)(1, 3, . . . , p− 2,∞) = kσ = k′.

2. Nu voldoet 〈X, z〉 aan de relaties uit 3.2.2 voor Sp+2. De relaties 1-5 hebben we
gewoon opgelegd en relatie (6), (zu)p+1, moeten we nog controleren. Uit de relaties
R′ volgt dat k′ orde p+1

2
heeft, we vinden inderdaad:

(zu)p+1 = (ztk′zt)(p+1)/2 = zt(k′(p+1)/2)zt = 1

Noemen we G∗ := 〈z,X〉, dan volgt uit lemma A.1.1 dat G∗ ∼= Sp+2, waarbij we
z met (0, ?) identificeren. Het volgt dat z door G∗ op alle mogelijke transposities
wordt afgebeeld, dus |z〈z,X〉| =

(
p+1

2

)
. (6)

3. Op analoge manier, gebruik makend van A.1.1 alweer, vinden we dat 〈X ′〉 ∼=
PSL2(p). De identiteit 〈X〉 = B〈k〉 ∪ B`−1〈k〉 toevoegen met σ levert 〈X ′〉 =
B′〈k′〉 ∪ B′`′−1〈k′〉, waarbij B′ = 〈u′t′ , h′〉. Nu is [z,B′] = 1 omwille van relatie (2).
Gebruik makend van (6) volgt dat

z〈X
′〉 = z〈k

′〉 ∪ z〈l′−1〉〈k′〉 = z〈k
′〉 ∪ zu−1〈k′〉 ⊆ z〈z,X〉.

4. Daarnaast geldt dat(
p+1

2

)
= |π(z〈z,X

′〉)| ≤ |π(z〈z,X
′
)| ≤ |z〈z,X〉| =

(
p+1

2

)
.

Het volgt dat z〈z,X
′〉 = z〈z,X〉, zodat G∗ = 〈z〈z,X〉〉 = 〈z〈z,X,X′〉〉 = 〈zG〉EG.

5. We kunnen nu dus natuurlijke surjectie

ϕ : PSL2(p) ∼= 〈X ′〉� G/G∗ = G/〈z,X〉

beschouwen en vaststellen dat ϕ(k′) = 1, vermits k′ = zt(zu)2zt ∈ 〈X, z〉 = G∗.
Maar PSL2(p) is enkelvoudig en het volgt dat kerφ = PSL2(p), dus G/G∗ = 1 en
G = G∗ ∼= Sp+2.

5 Hier ook: toevoegen met u−1 wil (omdat we van rechts naar links werken) zeggen: u = (0, 1, . . . )
toepassen op (0, ?)

6[GKKL08] schrijft hier |.| = p + 1 . . .
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Voorbeeld 3.3.3. Laat ons dit eens doen voor het geval p = 13. We vinden dat 6
een niet-kwadraat is modulo 13. We construeren dus F132 = F13[

√
6] en vinden (bvb.

met Sage) de multiplicatieve generator 2 + 12
√

6. Hiermee construeren we de matrix
M = ( 2 7

12 2 ). We definieren k = M12 en vinden dat k = ( 8 1
11 8 ) inderdaad determinant 1

heeft, dus k ∈ SL2(p). We zien dat k7 = −1, dus als element van PSL2(p) bekeken is 〈k〉
inderdaad een cyclische groep van orde 7. We kunnen narekenen dat k overeenkomt met
de permutatie

k = (?)(0, 5, 12, 11, 2, 1, 8)(7, 10, 3, 6, 4,∞, 9).

Merk op dat B in dit geval de groep van benedendriehoeksmatrices is. We kunnen dan
bijvoorbeeld nagaan dat de matrix ` = ( 12 7

9 1 ) niet tot B〈k〉 behoort, en dus moet inder-
daad PSL2(13) = B〈k〉 ∪ B`〈k〉. Als we nu ` bekijken als permutatie van de projectieve
rechte, vinden we7:

` = (0, 7)(1, 11)(2, 3)(4, 5)(6, 9)(10,∞)

Inderdaad is `−1(0) = 7 een representant van de tweede baan onder k (daarom staat 7
vooraan). Daarmee kunnen we ook σ vastleggen zodat kσ = k′:

σ = (?)(0)(1, 7, 6, 11,∞, 9, 4, 12, 8, 2, 5, 3, 10)

We kunnen nu een presentatie voor S13+2 = S15 geven. De voortbrengers zijn duidelijk
u, t, h2, h, u

′, t′, h′2, h
′ en z. De relaties bestaan om te beginnen uit de elementen van R:

u13 = uh2u−4 = uhu−j
2

= t2 = hth = uutut = u2̄(u2)tu2̄th−1
2 = uj̄(uj)tuj̄th−1,

Hierbij is p = 13, j een voortbrenger van F∗13, bvb. j = 2. Dan hebben we j̄ = 2̄ = 7 (
j̄ = 2̄ is volkomen toevallig omdat we 2 als voortbrenger kozen). Daar komen nog eens
dezelfde relaties bij voor R′, en dan ook nog

[z, ut] = [z, h] = [z, u′t
′
] = [z, h′] = z2 = [z, t]3 = ([z, t][z, u])2 = ([z, t][z, us])2 = 1.

Nu schrijven we `′ = u′7(u′t
′
)4u′0 en k′ = u′3(u′t

′
)2u′3, bijvoorbeeld

` =

(
12 7
9 1

)
=

(
1 1
0 1

)7(
1 0
−1 1

)4(
1 1
0 1

)0

,

en we voegen tot slot dus nog de volgende relaties toe: [z, u−1] = [z, `′−1] en (zu)2 = ztk′zt.
Het geheel van 9 voortbrengers en 26 relaties, waarin we nu nog de machten van u en u′

inkorten met behulp van de regel van Horner vormt de gezochte presentatie voor S15.

3.4 Korte begrensde presentaties voor Sn en An

De stap naar korte en begrensde presentaties voor Sn, met n ∈ N willekeurig, is niet groot
meer, nu we over goede presentaties voor Sp+2 beschikken. We zullen proberen om twee
groepen Sp+2 op een zodanige manier aan in elkaar te zetten dat ze samen Sn vormen. De
lezer die met enthousiasme in deze gedachtegang meegaat zal misschien meteen aan het
vermoeden van Goldbach denken, dat stelt dat elk even getal (groter dan 2) een som is van
twee priemen. In het verleden zijn inderdaad vaak bewezen varianten van het vermoeden
van Goldbach aangewend om dit soort problemen aan te pakken. Het is de verdienste van

7We kiezen voor het gemak voor ` een involutie.
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de auteurs van [GKKL08] is dat ze een veel milder resultaat uit de getaltheorie gebruiken,
namelijk het postulaat8 van Bertrand, dat zegt dat voor elke n ≥ 2 er een priem p bestaat
zo dat n ≤ p ≤ 2n, een waarheid die voor het eerst bewezen werd door Pafnuty Chebychev
maar waarvan vooral het bevattelijk en elementaire bewijs van Paul Erdős bekend is.
Het goede idee bestaat erin twee groepen Sp+2 te nemen die elk op een verzameling van
p + 2 elementen overlappen, zodanig dat 2(p + 2) ≥ n. We zullen dan die verzamelingen
identificeren op een zodanige manier dat wat overblijft na identificatie precies één verza-
meling van n elementen is, waarop de groep zal werken. In de vorige paragraaf lieten we
een groep 〈X | R〉 ∼= Sp+2 werken op

?, 0, 1, 2, . . . , i− 1, i, i+ 1, . . . , p− 1,∞

We beschouwen nu een tweede kopie 〈X̃ | R̃〉 ∼= Sp+2 (met bijhorende isomorfisme x 7→ x̃)
die werkt op

?̃, 0̃, 1̃, 2̃, . . . , ĩ− 1, ĩ, ĩ+ 1, . . . , p̃− 1, ∞̃

We zullen de eerste i+2 elementen uit beide verzamelingen identificeren, dus ? = ?̃, 0 = 0̃,
. . . , i = ĩ. We houden zo 2(p + 2) − (i + 2) verschillende elementen over waarop we de
groepen zullen laten werken; we moeten p en i dus zodanig kiezen dat n = 2(p+ 2)− i−2
en i ≥ 1. Het volgt dat i = 2p + 2 − n > 0 enerzijds, terwijl uiteraard (p + 2) < n
anderzijds. Samengevat zoeken we een p zodat n−2

2
≤ p ≤ n − 2, wat inderdaad kan

dankzij het postulaat van Bertrand.
In gedachten zijn we dus vertrokken van een vrij product Sp+2∗Sp+2

∼= 〈X, X̃ | R, R̃〉 waar-
aan we nu relaties zullen toevoegen – en liefst zo weinig mogelijk. Om de twee deelgroepen
die werken op ?, 0, . . . , i en ?̃, 0̃, . . . , ĩ te identificeren volstaat het hun voortbrengers gelijk
te stellen, we kiezen bijvoorbeeld

πi = (?, 0, 1, . . . , i) z = (0,∞),

en zullen de relaties πi = π̃i en z = z̃ toevoegen. Om de groep nog verder te verkleinen
tot Sn zal het volstaan de nodige commutativiteitsrelaties op te leggen die uitdrukken
dat permutaties met disjuncte drager commuteren. We voeren daarom ook nog volgende
notaties in voor elementen van Sp+2:

θi = (i, i+ 1) θ = (p− 1,∞) λi = (i+ 1, . . . , p− 1,∞) τ = (?,∞)

en claimen nu volgende stelling.

Stelling 3.4.1. Sn heeft volgende korte en begrensde presentatie:

Groep: Sn
Lengte: O(log n)
Voortbrengers (18 = 2 · 9): X, X̃
Relaties (58 = 2 · 26 + 2 + 4):

1. R ∪ R̃
2. z = z̃, πi = π̃i
3. [λi, λ̃i] = [λi, τ̃ ] = [θi, λ̃i] = [θi, τ̃ ] = 1

8Eigenlijk een stelling en geen postulaat (≈ axioma), maar het maakt deel uit van de wiskundige
folklore deze stelling postulaat te noemen, al is ook Lemma van Bertrand niet ongebruikelijk.
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Waarbij 〈X | R〉 en
〈
X̃ | R̃

〉
korte begrensde presentaties zijn voor Sp+2 en

πi, λi, θi resp. π̃i, λ̃i, θ̃i woorden zijn in X resp. X̃ zodat zij inderdaad in Sp+2

de rol spelen zoals hierboven aangegeven.

Laat ons even bezinnen hierover voor we verder gaan. We maken gebruik van elemen-
ten πi, λi, θi (en hun evenbeelden π̃i, λi, θi). Het is zeker dat we deze elementen kunnen
uitdrukken in de voortbrengers X, de claim dat bovenstaande presentatie kort is valt
wanneer dat niet kort kan. Gelukkig is dit inderdaad het geval, Guralnick et al. bewijzen
namelijk

Lemma 3.4.2. Voor de korte begrensde presentatie van Sp+2 geldt dat volgende elementen
kunnen geschreven worden als woorden van lengte O(log p) in de voortbrengers X ∪X ′.

πi = (?, 0, 1, . . . , i) λi = (i+1, . . . , p−1,∞) θi = (i, i+1) τ = (?,∞) θ = (p−1,∞)

Bewijs. [GKKL08, Lemma 3.16]

Bewijs van stelling 3.4.1. Zij G de groep met bovenstaande presentatie, dan is het duide-
lijk dat een epimorfisme π : G� Sn bestaat en dat de deelgroepen 〈X〉 ≤ G en 〈X̃〉 ≤ G
isomorf zijn met Sp+2, omwille van het bestaan van epimorfismen

Sp+2
∼= 〈X | R〉� 〈X〉� π〈X〉 ∼= Sp+2.

Met de identificatie van hierboven dat ? = ?̃, 0 = 0̃, . . . , i = ĩ werkt G op volgende
verzameling:

∞, p− 1, p− 2, . . . , i+ 1, i, i− 1, . . . , 2, 1, 0, ?, ∞̃, p̃− 1, . . . , ĩ+ 1

We kunnen nu voor deze n elementen de Coxeterpresentatie verifiëren. Het is duidelijk
dat voor elke twee adjacente elementen a en b uit deze opsomming inderdaad een involutie
g(a,b) ∈ G bestaat die enkel deze twee verwisselt, omdat ze steeds samen tot 〈X〉 of 〈X̃〉
behoren. We moeten dus enkel verifiëren dat voor elke keuze a, b, c, d uit deze opsomming
waarbij a voor b, b voor c en c voor d komt en a, b en c, d adjacente paren zijn geldt
dat g(a,b)g(c,d) orde 2 of 3 heeft, naar gelang b 6= c of b = c. Wanneer {a, b, c, d} ⊆
{∞, p − 1, . . . , 0, ?} volgt dit vanzelf omdat 〈X〉 ∼= Sp+2. Analoog wanneer {a, b, c, d} ⊆
{i, i−1, . . . , 0, ?, ∞̃, . . . , ĩ+ 1}. We blijven dus over met het geval waar {a, b} ⊂ {∞, . . . , i}
en {c, d} ⊂ {?, . . . , ĩ+ 1}. Merk echter op dat

Sym({∞, p− 1, . . . , i}) = 〈λi, θi〉 ∼= Sp−i+1

commuteert met
Sym({?, ∞̃, . . . , ĩ+ 1}) = 〈λ̃i, τ̃〉 ∼= Sp−i+1,

dankzij de relatie (3). Dus ook hier is (g(a,b)g(c,d))
2 = 1.

Het algoritme van Reidemeister en Schreier (Lemma 1.3.3) levert nu meteen korte be-
grensde presentaties voor An uit die van Sn, weliswaar eentje met (hoogstens) 2(18−1)+
1 = 35 voortbrengers en 2 ·58 = 116 relaties. Het is ongetwijfeld mogelijk deze parameters
verder te verbeteren, al wordt het gauw een vrij technische aangelegenheid.
In het vervolgartikel [GKKL11] fijnstellen Guralnick et al. bijvoorbeeld de bit-lengte en
het aantal voortbrengers en relaties. Hun aanpak bestaat er eigenlijk in de technieken die
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we hier voor Sn toegelicht hebben te recycleren voor An. Ze gebruiken bijvoorbeeld alter-
natieve versies van het lijm-lemma 3.2.1 waarbij T een 2-transitieve of zelfs 2-homogene
groep is, gebaseerd op de volgende presentatie voor An+2.

An+2
∼=
〈
x1, . . . , xn | x3

i = (xixj)
2 = 1

〉
voor alle i 6= j

Ook het aan elkaar lijmen van twee symmetrische groepen zoals hierboven in Stelling 3.4.1
kan overgedaan worden in het geval van alternerende groepen. Guralnick et al. bewijzen
zo — ook nog gebruik makend van sterkere resultaten uit de getaltheorie, waaronder
een iets sterkere versie van Bertrand’s postulaat afkomstig van Ramanujan en Dirichlets
stelling voor rekenkundige rijen in de priemgetallen— volgend resultaat.

Stelling 3.4.3. Voor alle n ≥ 5 hebben An en Sn presentaties met 3 voortbrengers, 7
relaties, bit-lengte O(log n) en begrensde expo-lengte.

Met een variant van Lemma 1.3.1 volgt dan het bestaan van presentaties voor deze groepen
met 2 voortbrengers en 8 relaties, waarvan evenwel de bit-lengte niet te controleren is.
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chapterGroepen van rang 1
In dit hoofdstuk bewijzen we

Er bestaan kort, begrensde presentaties voor de eindige enkelvoudige groe-
pen van Lie-type en rang 1 (mogelijks met uitzondering van de Reegroepen
2G2(q).

We volgen volkomen de notaties en bewijzen van [GKKL08] en zullen dit dus niet elke
keer vermelden. De voornaamste verschilpunten tussen dit artikel en onze verwerking zijn
de grotere toegankelijkheid en gedetailleerdheid die wij nagestreefd hebben en de opbouw,
die bij ons meer bottom-up is.

3.5 Werken in groepen van Lie-type

Eindige enkelvoudige groepen van Lietype zijn gekenmerkt door hun type, hun rang en
door het veld waarover ze gedefinieerd zijn. In volgende paragrafen zetten we enkel
begrippen en weetjes op een rijtje.

3.5.1 Eindige velden

Kiezen we een vast priemgetal p en een natuurlijk getal h, dan bestaat er op isomorfie na
een uniek veld van orde q = ph, dat we meestal met Fq noteren.
De additieve groep van het veld Fq is een abelse groep waarin elk element orde p heeft en
dus een elementair abelse groep. We noteren deze met F+

q
∼= Ch

p . De multiplicatieve groep
van Fq is een cyclische groep, de orde is precies q − 1. We noteren deze met F∗q ∼= Cq−1.
In wat volgt zullen we met ζ steeds een voortbrenger van F∗q bedoelen.
Het veld bevat een uniek deelveld van orde p, dat we het priemveld van Fq noemen. Het
priemveld wordt voortgebracht door 1 en wordt daarom door elk automorfisme gefixeerd.
Een element van het priemveld kunnen we eenvoudig interpreteren als een geheel getal
tussen 0 en p − 1 en andersom kunnen we elk geheel getal interpreteren als een element
van het priemveld. We zullen in wat volgt vaak vrijelijk tussen beiden converteren, bij-
voorbeeld waneer we iets opschrijven als za waarbij a ∈ Fp.
De automorfismen van Fq vormen een cyclische groep van orde h en zijn expliciet gegeven

door x 7→ xp
i
, waarbij i = 0, . . . , h − 1. Tussen enerzijds de deelgroepen van Aut(Fq) en

anderzijds de tussenliggende deelvelden Fp ⊆ F ⊆ Fq bestaat een één-één verband dat
zeer expliciet is: de fixvelden van de velduitbrieding onder de genoemde groepen komen
precies overeen met de genoemde velden. Voor elke deler d | h bestaat dus een uniek
deelveld van orde pd.
Is nu a een element van Fq, dan brengt dit element binnen Fq een deelveld Fp[a] voort
dat een algebräısche velduitbreiding van Fp is. Bij a hoort dan een minimaal (monisch)
polynoom dat we met ma(x) ∈ Fp noteren. We hebben dus dat Fp[x]/ma(x) ∼= Fp[a].

3.5.2 Groepen van Lie-rang 1

De groepen van Lie-type hebben allen een Lie-rang ; de groepen van rang 1 zijn specifiek:

• PSL2(q) of A1(q): de projectieve speciale lineaire groepen.
• PSU3(q) of 2A1(q): de projectieve speciale unitaire groepen.
• Sz(q) of 2B2(q): de Suzukigroepen.
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• 2G2(q): de Reegroepen van karakteristiek 3.

De rechtse notatie komt hier telkens overeen met de structuur als groep van Lie-type: het
superscript 2 duidt erop dat de unitaire, Suzuki- en Reegroepen getwiste groepen zijn,
afkomstig van resp. A1(q), B2(q) en G2(q). Het subscript duidt hier op de Lierang van
deze groepen (die dus niet noodzakelijk overeen komt met die van de getwiste groep) en q
komt overeen met de orde van het onderliggende veld. In het geval van de Suzukigroepen
is q van de vorm 22n+1, in het geval van de Reegroepen 2G2 van de vorm 32n+1.
Om iets zinvol over deze groepen te kunnen zeggen moeten we hun structuur begrijpen.
In het bijzonder is het nodig dat we een presentatie opgeven waar we onze verbeterde
presentatie aan zullen gelijk praten in de volgende paragrafen, dit wordt de presentatie
van Steinberg, zie bijvoorbeeld [GKKL11, §4.1] die zelf naar [Ste81, §4] verwijst.
Een groep G van Lie-type heeft een bijzondere deelgroep, de Borel-deelgroep. In het
algemeen kan men uiteraard vele Borel-deelgroepen vinden binnen één groep, die allen
isomorf en zelfs toegevoegd zijn. Als we de groep voorstellen als matrixgroep, is een
mogelijke keuze bijvoorbeeld de deelgroep van bovendriehoeksmatrices ten opzichte van
een bepaalde basis. Voor de groepen van rang 1 die we beschouwen, in het bijzonder de
enkelvoudige groepen, heeft deze Borel-deelgroep B de specifieke structuur B = U o 〈h〉.
De groep U is wat men een wortelgroep van G noemt, het is steeds een p-groep waarop
het element h inwerkt door toevoeging. Bovendien bevat de groep een element t dat
steeds een involutie is in de enkelvoudige groepen, terwijl t2 ∈ Z(G) voor SL2(q). Deze t
inverteert h, dus ht = h−1, behalve in het unitaire geval waar ht = h−q.
[ Deze observaties vinden verduidelijking in de theorie van de BN-paren, waar men stelt
dat G = 〈B,N〉, met hier N = 〈h, t〉. We kunnen observeren dat, zoals de theorie van
de BN-paren vereist, 〈h〉 = H = N ∩ B E N zodanig is dat de Weylgroep W = N/H
voortgebracht wordt door involuties; in ons geval slechts één involutie omdat de rang 1
is, zodat W ∼= C2. Meer informatie in [Asc00, Ch. 14]. ]
De Steinberg-presentatie bestaat nu uit volgende ingrediënten:

• Een presentatie voor B = U o 〈h〉.
• Een presentatie voor 〈h, t〉.
• |U | − 1 relaties van de vorm

ut0 = u1h0tu2,

waarbij u0, u1 en u2 niet-triviale elementen van U zijn en h0 ∈ 〈h〉.

Het is duidelijk dat dit geen zeer efficiënte presentatie zal zijn, het aantal relaties is al
ruwweg O(q), laat staan dat ze kort zou kunnen zijn. Desondanks vormt deze presentatie
een goed vertrekpunt voor verdere studie. We herinneren de lezer eraan dat we in op-
merking 1.5.6 argumenteerden dat noch de groepen B, noch de groepen 〈h, t〉 een korte
begrensde presentatie kunnen hebben, wat het resultaat uit dit hoofdstuk alleen maar
opmerkelijker maakt.

3.6 SL2(q)

3.6.1 Productie van goede relaties en voortbrengers

In deze paragraaf bestuderen we hoe we op een goede manier informatie over de groep
SL2(q) kunnen fabriceren en in de presentatie stoppen. We zullen dus op zoek gaan naar
geschikte voortbrengers en relaties tussen deze voortbrengers die dan hopelijk hele groep
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zullen vastleggen. Ons baserend op de voortbrengers die we gekozen hebben om een
presentatie voor SL2(p) te geven voeren we alvast volgende notatie in.
Als ? een element van F∗q is, dan is

h? = h(?) =

(
?−1 0
0 ?

)
en u? = u(?) =

(
1 ?
0 1

)
.

Zoals bij PSL2(p) en SL2(p) noteren we verder nog

u =

(
1 1
0 1

)
en t =

(
0 −1
1 0

)
.

Merk op dat F+
q → SL2(q) : x 7→ u(x) een monomorfisme is dus u(x)u(y) = u(x+ y) voor

alle x en y. In het bijzonder is ook u(s) = u(1)s = us voor s ∈ Fp en u(0) = 1. Gelijkaardig
is F∗q → SL2(q) : x 7→ h(x) ook een monomorfisme. We zullen met deze elementen dus
zowel over de multiplicatieve als over de additieve structuur van het veld zinnige dingen
zeggen.
Het lijkt nu een aanvaardbaar vertrekpunt om bijvoorbeeld na te gaan in welke mate
Lemma 3.3.1 veralgemeenbaar is naar SL2(q). We vinden inderdaad dat wanneer a, b, c en
d in Fq leven en voldoen aan ad− bc = 1 en c 6= 0, er geldt dat

u(a−1
c

)u(−c)tu(d−1
c

) =

(
a b
c d

)
.

Onze groep SL2(q) wordt voortgebracht door elementen van de vorm u? en het element t,
zoals we misschien gehoopt hadden, maar niet door u en t, zoals we misschien gevreesd
hadden. Het probleem waar we mee te maken krijgen is dat u? nu niet noodzakelijk een
macht van u is, zodat {u, t} niet SL2(q) voortbrengt. We gaan dus extra materiaal moeten
aanbrengen. In het bewijs van Lemma 2.3.1 observeerden we een bijzonderheid die we
kunnen recycleren: we stellen vast dat u(x)h(y) = u(y2x). Dat is goed nieuws voor ons en
wel om twee redenen.
Ten eerste volstaat het nu om een a vinden zodat Fq = Fp[a2], met andere woorden zo
dat a2 heel het veld voortbrengt. Dan kan elke z ∈ Fq geschreven worden een polynoom
in a2 met coëfficiënten in Fp.

z = a0 + a1a
2 + a2a

4 + · · ·+ aka
2k met alle ai ∈ Fp

En dus kunnen we u(z) schrijven als

u(z) = ua0(ua1)ha(ua2)h
2
a(ua3)h

3
a . . . (uak)h

k
a .

(We benadrukten eerder al dat we de ai ∈ Fp als gehele getallen tussen 0 en p− 1 zullen
interpreteren wanneer het ons schikt, zoals in deze laatste uitdrukking.)
We zien dus dat u, t en ha de hele groep voortbrengen, laat ons dus een geschikte a
kiezen waarvoor Fq = Fp[a2] en deze vasthouden voor de rest van de redenering. Bemerk
trouwens de verwantschap met de opgave van Lemma 2.3.1.
Ten tweede zien we dat, na uitwerking, de ha’s wegvallen op een manier die helemaal
vergelijkbaar is met wat er gebeurt als we de regel van Horner toepassen.

u(z) = ua0h−1
a ua1h−1

a ua2h−1
a ua3 . . . h−1

a uakhka.
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Desgewenst kunnen we de machten van u dan verwerken met de regel van Horner en een
relatie van het type u4 = uh2 . Deze vaststelling is zeer welkom, in gedachten houdend dat
we uiteindelijk naar een korte presentatie willen toewerken.
Polynomen in a zijn dus een goede manier om informatie over het veld in onze presentatie
te stoppen. We voeren daarom volgende notatie in. Als f(x) =

∑k
i=1 aix

i een polynoom
is met coëfficiënten in Fp dan noteren we

[[uf(x)]]ha = ua0(ua1)ha(ua2)h
2
a(ua3)h

3
a . . . (uak)h

k
a .

Deze notatie legt een woord vast, dus een element van de vrije groep over u en ha, en ze
is zodanig gekozen dat met het morfisme van die vrije groep naar de 2× 2-matrices over
Fq het beeld van [[uf(x)]]ha precies is gegeven door u(f(a2)).

Deze hippe notatie wordt een beetje dubbelzinnig als we niet weten dat de elementen uh
i
a

allen commuteren in de presentatie — met andere woorden als we dit niet op één of andere
manier uit andere relaties kunnen afleiden. Laten we daarom voorlopig veronderstellen
dat we weten dat alle elementen van de vorm uh

i
a met elkaar commuteren, of dus dat de

groep 〈u〈ha〉〉 abels is, we komen hier nog uitgebreid op terug.
Als a2 het veld voortbrengt, zullen de elementen van de vorm [[uf(x)]]ha dus een rol spelen
die vergelijkbaar is met de machten van u in het geval waar q = p een priemgetal is.
Het zijn dus inderdaad polynomen in a2 die we gebruiken om het veld in onze presen-
tatie te coderen. Als we een minimaal polynoom ma2(x) voor a2 hebben, dan zullen we
bijvoorbeeld uitdrukken dat [[uma2 (x)]]ha = 1.
We kunnen makkelijk nog meer informatie in onze presentatie stoppen. Stel dat δ ∈
Fp[a2], dan bestaat een polynoom fδ;a2 ∈ Fp[x] met graad kleiner dan de graad van het
minimaal polynoom ma2 dat voldoet aan fδ;a2(a

2) = δ, met andere woorden δ kan worden
voorgesteld als een polynoom in a2. Laat ons ook hiervoor de volgende notatie invoeren:

u[δ] := [[ufδ;a2 (x)]]ha

We benadrukken nog eens dat deze puur symbolische notatie niks meer is dan een afkorting
voor een lang woord in u en ha dat, zoals we hierboven aangegeven hebben, geassocieerd
is met een bepaalde polynoom. We kiezen niet (enkel) uit gemakzucht voor deze korte
notatie, die het nadeel heeft dat ze de afhankelijkheid van ha volkomen verzwijgt, maar
vooral om de parallel met SL2(p) te benadrukken.
We kunnen bijvoorbeeld een multiplicatieve voortbrenger ζ kiezen voor de groep F∗q en

dan kunnen we opschrijven dat uhζ = [[ufζ2;a2 (x)]]ha = u[ζ2]. De gelijkenis met de relatie
uhj = uj

2
uit de presentatie voor SL2(p) is treffend.

3.6.2 Een eerste poging

We beschikken nu dus over de juiste middelen om ongeveer de hele presentatie die we
voor SL2(p) hebben gegeven te hertalen tot een presentatie voor SL2(q). Laten we ons
voorlopig concentreren op het minimaliseren van het aantal voortbrengers, we drukken
dus a uit als macht van ζ, zeg a = ζk en we noteren voor het gemak ook nog h := hζ ,
zodat ha = hk. Merk op dat dit wil zeggen dat ook onze notatie u[δ] nu moet gelezen
worden als [[ufδ;a2 (x)]]hk . Dan kunnen we de relaties voor SL2(p) als volgt gaan omzetten:
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SL2(p) SL2(q)
(1) up = 1 up = 1

[[uma2 (x)]]hk = 1

(2) uh = uj
2

uh = u[ζ2]

(3) [t2, u] = 1 [t2, u] = 1
(4) ht = h−1 ht = h−1

(5) t = uutu t = uutu

ht = uj̄(uj)tuj̄ ht = u[ζ−1](u[ζ])tu[ζ−1]

We zouden kunnen hopen dat wat in de rechterkolom staat nu een presentatie is voor
SL2(q) maar dit blijkt niet het geval. Laten we een onvolledig bewijs schetsen waarbij we
de werkwijze uit het bewijs van Stelling 2.5.1 zoveel mogelijk imiteren. Het is ongetwijfeld
een goed idee de werkwijze daar naast deze hier te leggen om de grote gelijkenis te zien.
Voor de duidelijkheid hebben we overeenkomstige stappen in het bewijs overeenkomstig
genummerd.

1a. Laten we de groep met de gegeven presentatie G noemen. Zoals steeds zal ons
bewijs beginnen met de vaststelling dat een epimorfisme π : G→ SL2(q) bestaat.

1b. In het geval van SL2(p) volgde hieruit — samen met up = 1 — dat 〈u〉 ∼= Cp
∼= F+

p .
We willen nu dat de rol van

〈u〉 = 〈ui | i ∈ Fp〉

(met de afspraak dat we exponenten in Fp interpreteren als natuurlijke getallen
tussen 0 en p− 1) overgenomen wordt door

U := 〈u〈hk〉〉 ?
= 〈u[τ ] | τ ∈ Fq〉

Omdat up = 1 weten we dat deze groep U exponent p heeft, maar dat is onvoldoende
om hem isomorf met F+

q te praten. Laat ons daarom botweg veronderstellen dat we
weten dat hij abels is en zien hoe ver we ermee komen. We weten dan dat U een
elementair abelse groep is, die we dus kunnen interpreteren als een Fp vectorruimte.

1c. We kunnen dan elementen door toevoeging laten werken op deze vectorruimte. Ne-
men we bijvoorbeeld het element ha = hk dat op deze groep werkt door toevoeging,
dan is dit een lineaire transformatie, dus (uvm)ha = uha(vha)m, wanneer u, v ∈ U en
m ∈ Z — essentieel hierbij is dat elk element van U te schrijven is als product van
uh

i
en dat uh

iha = uhah
i
, vermits ha = hk.

Omwille van de relaties (1) vinden we nu dat volgende afbeelding een morfisme is:

F+
q → U : δ 7→ u[δ],

want als δ, ε ∈ Fq, dan is u[δ+ε] = u[δ]u[ε], omdat fδ;a2(x) + fε;a2(x) ≡ fδ+ε;a2(x)
mod ma2(x). Het morfisme is surjectief, dus |U | ≤ q. We hadden al een epimorfisme
π in de andere richting, dus bovenstaande afbeelding is een isomorfisme. We kunnen
U dus identificeren met F+

q en wel zo dat toevoegen met hk precies overeenstemt
met vermenigvuldigen met ζ2k. Een beetje anders geformuleerd: de relaties (1) laat
ons toe om “exponenten” van u (in de betekenis van polynomen in hk die op u
inwerken) als elementen van Fq te interpreteren.

2. Dankzij relatie (5) hebben we dat G = 〈u, t, h〉 = 〈U,U t〉. [Vergelijk met G = 〈u, ut〉
bij SL2(p).]
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3. We tonen nu aan dat G′ = G, het volstaat duidelijk dat U ≤ [U, hk] ≤ G′, vermits
dan ook U t ≤ G′t = G′ en dus G ≤ G′. Om deze bewering te controleren nemen we
v = u[τ ] in U willekeurig en we berekenen

[v, h] = v−1vh = u[−τ ]u[τζ2k] = u[τ(ζ2k−1)].

Nu is ζ2k 6= 1 (dan zou a2 = 1 zodat Fp = Fp[a2] = Fq) zodat inderdaad Fq =
{τ(ζ2k − 1) | τ ∈ Fq}, waaruit het gestelde volgt.

4. Ook h werkt op U , en relatie (2) zegt ons dat deze werking precies overeenkomt met
de vermenigvulding met ζ2, met andere woorden h werkt als een transformatie met
orde (q − 1)/(2, q − 1). We definiëren dus z = h(q−1)/(2,q−1) en dan weten we dat z
triviaal werkt op U . Anderzijds is ht = h−1 dus h werkt ook triviaal op U t. Bijgevolg
is z ∈ Z(G) een centraal element met orde 1 of 2. [Vergelijk met z = h(p−1)/2.]

5. We beschouwen nu de groep G/Z, waarbij Z := 〈z〉. Binnen deze groep vinden we
twee deelgroepen die voldoen aan relaties die ons welbekend zijn:

• 〈u, h〉, deze voldoet aan alle relaties van de Boreldeelgroep U o 〈h〉, vermits we
tot de conclusie gekomen waren dat U = 〈U 〈hk〉〉 een elementair abelse groep is
die we met Fq hebben gëıdentificeerd, waarop h werkt zoals vermenigvuldiging
met ζ2.
• 〈h, t〉, deze voldoet dankzij relatie (4) aan alle relaties voor een diëdergroep

van orde 2(q − 1)/(2, q − 1).

Omdat deze deelgroepen enerzijds voldoen aan deze relaties en er anderzijds surjec-
tief op worden afgebeeld kunnen we ze precies identificeren. (Dit is dus nogmaals
toepassing van lemma A.1.1.) We vinden zo de eerste vereisten voor de Steinberg-
presentatie terug:

〈u, h〉 ∼= F+
q o F∗q en 〈h, t〉 ∼= D2(q−1)/(2,q−1)

Het linkerlid moet hier dus telkens gëınterpreteerd worden als deelgroep van G/Z.
6. We kunnen nu h op U laten werken, en we herinneren eraan dat omwille van relatie

(2) h werkt zoals vermenigvuldiging met ζ2; in het bijzonder is (u[µ])h = u[µζ2]. Door
h te laten werken op u en u[ζ] vinden we dus alle “machten” van u terug, waarmee
we bedoelen: machten van de vorm u[µ] met µ ∈ Fq, dus alle elementen van U . We
kunnen de relaties (6) nu herschrijven als

ut = u−1htu−1

(u[ζ])t = u[−ζ−1]htu−[ζ−1]

Deze herhaaldelijk toevoegen met h levert precies de |U | − 1 relaties van de vorm

u0 = u1h0tu2,

met ui ∈ U en h0 ∈ 〈h〉, en wel één relatie voor elke niet-triviale u0 ∈ U .
7. We heben nu de Steinberg-presentatie voor SL2(q) geverifieerd. Omdat G/Z ander-

zijds surjectief op SL2(q) kan worden afgebeeld is dus G/Z ∼= SL2(q) en dus is G
een quotiëntgroep van de perfecte centrale extensie van SL2(q), wat SL2(q) zelf is.
Bijgevolg moet G ∼= SL2(q).

We kunnen concluderen dat we op goede weg zijn en dat het grootste deel van ons bewijs
bij PSL2(p) eigenlijk meteen gerecycleerd kan worden. Het grootste probleem blijkt het
herkennen van de Borel-deelgroep, en vooral de groep U binnen onze presentatie. Om uit
te drukken dat deze abels is, hebben we een nieuw trucje nodig.
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3.6.3 De BCRW-truc

We gaan nu proberen extra relaties op te leggen — uiteraard zo weinig mogelijk — die
toelaten te besluiten dat de groep U abels is. We herinneren eraan dat de groep U van
de vorm U = 〈u〈hk〉〉 = 〈uhki | i ∈ Z〉 was. Laten we dus a = hk stellen, dan willen we
bewijzen dat

[ua
i

, ua
j

] = 1, ∀i, j ∈ Z.

We kunnen bijvoorbeeld beginnen met één relatie op te schrijven van het type [u, ua].
Door deze relatie herhaaldelijk met a toe te voegen vinden we al dat [ua

i
, ua

i+1
].

Om meer te kunnen zeggen gaan we een tweede element b invoeren, dat commuteert met
a en dat ook op u inwerkt. Laat ons bovendien volgende eisen opleggen:

• [a, b] = 1.
• [u, ua] = 1.
• Elk van de elementen u, ua en ub kan worden uitgedrukt als woord van de andere

twee.

Dan zullen we aantonen dat

U = 〈u〈a,b〉〉 = 〈uaibj | i, j ∈ Z〉

abels is, dus dat alle elementen van de vorm ui,j := ua
ibj met elkaar commuteren.

Het volstaat te bewijzen dat u = u0,0 met alle elementen ui,j commuteert, dan bekomen

we door toevoeging alle andere commutators vermits (ui,j)
akb` = ui+k,b+`. Laat ons dus

over de elementen ui,j denken als punten (i, j) ∈ Z2. Die punten waarvan we kunnen
afleiden dat ze met u commuteren zullen we kleuren, laten we dus alvast (0, 0) en (0, 1)
kleuren. Ons doel is om heel Z2 te kleuren en we maken daartoe de volgende eenvoudige
vaststelling:

Als twee van de drie punten van een tripel

(i, j) (i+ 1, j) (i, j + 1)

gekleurd zijn, mogen we het derde kleuren.

Dit volgt heel eenvoudig uit de eisen die we hebben opgelegd. Stel bijvoorbeeld dat (i, j)
en (i+ 1, j) gekleurd zijn, dan hebben we dat

[u, ui,j+1] = [u, (ub)a
i,bj ] = [u,w(u, ua)a

i,bj ] = [u,w(ui,j, ui+1,j)] = 1,

waarbij we dus ub hebben uitgedrukt als woord w(u, ua) van u en ua. Als we nu dus twee
van de drie hoekpunten van een eenheidsvierkantje hebben gekleurd mogen we het derde
toevoegen, zoals hier geschetst:

×
• •

•
• ×

•
× •

Een tweede, triviale vaststelling is de volgende

Als (i, j) gekleurd is, dan mogen we (−i,−j) kleuren.

We kunnen beide vaststellingen nog eens combineren, dan zien we dat door puntspiegeling
de eerste vaststelling overgaat in
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Als twee van de drie punten van een tripel

(i, j) (i− 1, j) (i, j − 1)

gekleurd zijn, mogen we het derde kleuren.

Al is het eenvoudiger om gewoon meetkundig in Z2 te redeneren; de bijhorende schetsen
zijn hieronder gegeven.

× •
•

• •
×

• ×
•

Uit beide vaststellingen samen zien we dus dat als van een eenheidsvierkantje twee aanlig-
gende hoekpunten gekleurd zijn, we de andere ook mogen kleuren. Dus volgt ook dat als
ergens een vierkantje gekleurd is, we alle adjacente vierkantjes ook mogen kleuren. Het is
nu een triviale opmerking te zeggen dat we vertrekkende van onze gekleurde punten (0, 0),
(0, 1) het hele vlak kunnen kleuren, en dat is precies wat we wilden. We onthouden:

Lemma 3.6.1. Stel dat een groep G elementen u, a en b bevat die voldoen aan

• [a, b] = 1
• [u, ua] = 1
• Elk van u, ua en ub kan worden uitgedrukt als woord van de andere twee.

Dan is 〈u〈a,b〉〉 een abelse deelgroep van G.

Historische noot. De “truc” die we hier hebben toegelicht werd door Korchagina en
Lutozky [KL06] al eens gebruikt in 2006 waar zij hem nog de CRW-truc noemden, daarmee
verwijzend naar het artikel [CRW90] uit 1990 waarin Campbell, Robertson en Williams
presentaties voor PSL2(q) voorstellen. Guralnick et al. ontdekten dat deze truc in 1972 al
eens werd gebruikt door Baumslag [Bau72] en herdoopten hem daarom de BCRW-truc.
De truc die we hier hebben toegelicht wordt in [GKKL08, §4.1,§4.2] op een meer formele
manier uitgewerkt dan we hier gedaan hebben en vervolgens sterk veralgemeend met het
oog op toepassingen in unitaire, Suzuki en Ree-groepen.

3.6.4 Terug naar SL2(q)

We gaan nu proberen om de BRCW-truc toe te passen in SL2(q). De rol van a wordt
hier gespeeld door ha = hkζ , we gaan dus nog op zoek naar een geschikte b die met a
commuteert. De keuze b = hb voor zekere b ∈ F∗q ligt voor de hand.
Aan de andere twee voorwaarden kunnen we bijvoorbeeld voldoen als we ervoor zorgen
dat

uhb = uhau en uhau = uuha .

Hieruit kunnen we afleiden wat voor b we moeten vinden. Binnen SL2(q) — dus na de
voor de hand liggende projectie — hebben we immers

u(b2) = u(a2 + 1) en dus b2 = a2 + 1 in Fq.

Daarnaast herinneren we eraan dat a2 het veld Fq = Fq[a2] voortbrengt. Zulke elementen
bestaan als q 6= 2, 3, 5, 9:
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Merk op dat ζ2 + 1 6= 0, anders zou ζ4 = 1 maar q 6= 2, 3, 5. Als ζ2 + 1 een
kwadraat is, kunnen we ζ = a kiezen en b =

√
ζ2 + 1 (met

√
bedoelen we dus

een vierkantswortel). Inderdaad is Fp[ζ2] = Fq. Vermits ζ een multiplicatieve
voortbrenger is, brengt ζ2 al minstens (q−1)/(2, q−1) elementen voort; samen
met de 0 is dit dus meer dan q/2, dus ζ2 ligt in geen echt deelveld.

Merk op dat ζ2 − 1 6= 0, anders zou ζ2 = 1 maar q 6= 2, 3. Als ζ2 − 1 een
kwadraat is, kunnen we ζ = b kiezen en a =

√
ζ2 − 1. Analoog als hiervoor

zal Fp[ζ2 − 1] = Fp[ζ2] = Fq.
Als ζ2 − 1 en ζ2 + 1 beide niet-kwadraten zijn, dan is hun product ζ4 − 1

zeker een kwadraat. Zoals reeds opgemerkt is ζ4 − 1 6= 0 bij de gegeven q.
We kunnen dus b = ζ2 nemen en a =

√
ζ4 − 1. Stel dat Fp[ζ4 − 1] = Fp[ζ4]

een echt deelveld is, dan brengt ζ4 multiplicatief een deelgroep van F∗q voort
van orde (q − 1)/(4, q − 1). Als Fp[ζ4] een echt deelveld is, dan bevat het dus
q−1

4
+1 > q/4 elementen, dus q−1

4
+1 = q

2
waaruit q = 3 of q−1

4
+1 = q

3
waaruit

q = 9.

We kunnen de a en b die we zo gevonden hebben allebei schrijven als machten van ζ, dus

a = ζk en b = ζ` waarbij ζ2k = ζ2` + 1 en Fq = Fp[ζ2k].

Groep: SL2(q), q 6= 2, 3, 5, 9
Voortbrengers (3): u, h, t
Relaties (9):

(1) up = 1
[[uma2 (x)]]hk = 1
uh

`
= uuh

k
= uh

k
u

(2) uh = u[ζ2]

(3) [t2, u] = 1
(4) ht = h−1

(5) t = uutu
ht = u[ζ−1](u[ζ])tu[ζ−1]

We herinneren eraan dat de symbolische notatie u[τ ] in deze context gelezen moet worden
als het woord [[ufτ ;a2 (x)]]hk .
De geldigheid van bovenstaande presentatie volgt meteen uit de redenering opgebouwd
in de voorgaande paragrafen. Het is inderdaad deze presentatie die Guralnick, Kantor,
Kassabov en Lubotzky geven in [GKKL11], met nog een kleine modificatie. Ze stellen
d = (k, `) en merken op dat 〈hk, h`〉 = 〈hd〉 enerzijds en Fq = Fp[ζ2k] = Fp[ζ2d] anderzijds,
zodat we onze polynomen in hd kunnen schrijven in plaats van hk. Merk op dat hoewel
deze presentatie kort is voor de bit-lengte ze zeker niet kort is voor de lengte.

3.6.5 De presentatie inkorten

De relaties die in de weg staan van een korte presentatie zijn de machten van u en de
machten van h. Hoe we met de machten van u kunnen omgaan zagen we al in §2.6: we
voeren h2 in als extra voortbrenger met de relatie h2 = u4 en gebruiken de regel van
Horner. Ter compensatie moeten we uitdrukken hoe h2 kan worden uitgedrukt in de
voortbrengers u, t en hζ . (Om verwarring te vermijden noteren we vanaf nu ook weer
gewoon h met hζ .)
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De enige machten van h die voorkomen in de presentatie zijn eigenlijk hk en h`. Deze
kunnen we kwijtspelen door ze in te voeren als nieuwe voortbrengers ha en hb. Ter
compensatie moeten we een aantal extra commutatieregels invoeren zodat we bijvoorbeeld
kunnen gebruiken dat hζ , ha en hb onderling commuteren en gëınverteerd worden onder
de werking van t wanneer we aan de Borel-deelgroep resp. de diëdergroep aan het werken
zijn. Bovendien moeten we aangeven hoe h2, ha en hb uit door hζ , u en t voortgebracht
worden.
Het spreekt vanzelf dat we nu u[τ ] gebruiken als notatie voor [[ufτ ;a2 (x)]]ha , waarbij dus
fτ ;a2 ∈ Fp[x] voldoet aan fτ ;a2(a

2) = τ . Dan vinden we:

Stelling 3.6.2. De groepen SL2(q) en PSL2(q) (q 6= 2, 3, 5, 9) hebben volgende korte be-
grensde presentatie:

Lengte: log q
Voortbrengers (6): u, h2, ha, hb, hζ , t
Relaties (22):

(1) up = 1
[[uma2 (x)]]ha = 1
uhb = uuha = uhau

(1’) [h?, h•] = 1, voor ?, • ∈ {2, a, b, ζ}
(2) uh2 = u4

uhζ = u[ζ2]

(3) [t2, u] = 1 voor SL2(q) en t2 = 1 voor PSL2(q)
(4) h−1

? = ht? voor ? ∈ {2, a, b, ζ}
(5) t = uutu

h?t = u[•](u[?])tu[•] waarbij • = ?−1 voor ? ∈ {2, a, b, ζ}
De exponenten van u worden verwerkt met de regel van Horner (§2.6). Wan-
neer de karakteristiek 2 is, gooien we de voortbrenger 2 en alle bijhorende
relaties weg en men kan nagaan dat dit de geldigheid van het bewijs noch de
lengte van de presentatie9 kunnen aantast.

Hoewel de lezer op dit punt ongetwijfeld al min of meer overtuigd is van de geldigheid van
deze presentatie houden we eraan het bewijs nog eens helemaal rond te maken, ook om
beter voorbereid te zijn op de presentaties voor andere groepen van rang 1. Guralnick et
al. breken het bewijs op in twee stappen: in een eerste stap bewijzen ze het nu volgend
Lemma en in een tweede stap maken ze het bewijs af van de stelling zoals de lezer het
verwacht. De gemaakte winst met deze methode lijkt hier eerder minimaal — om niet
te zeggen dat ze het bewijs obscuurder maakt — maar deze stapsgewijze aanpak zal een
voordeel blijken in de presentaties van de andere rang-1 groepen.

Lemma 3.6.3. De groep B̂ met presentatie

B̂ = 〈u, h2, ha, hb, hζ | (1), (1′), (2)〉 ,

waarbij de relaties zijn zoals in Stelling 3.6.2, is een oneindige centrale uitbreiding van de
Boreldeelgroep van SL2(q). (q 6= 2, 3, 5, 9)

9We gebruiken uh2 = u4 om machten ui met i ∈ Fp te verwerken, maar wanneer p = 2 is daar helemaal
geen nood aan.
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Wanneer q even is, gooien we ook hier de voortbrenger h2 en alle bijhorende relaties weg,
zonder dat dit het bewijs schaadt.

Bewijs.

1. Is B de Borel-deelgroep van SL2(q), dan bestaat een epimorfisme π : B̂ → B, dus B̂
is een uitbreiding van B. Ter herinnering:

h? =

(
?−1 0
0 ?

)
, u =

(
1 1
0 1

)
.

2. Definieer U := 〈u〈ha,hb〉〉 = 〈uhiah
j
b | i, j ∈ Z〉. We kunnen de BCRW-truc toepassen

(Lemma 3.6.1) en vinden dat U een abelse groep is. Omdat up = 1 is U een
elementair abelse p-groep, we kunnen U dus bekijken als Fp-vectorruimte. In het
bijzonder is de definitie van [[ug(x)]]ha niet afhankelijk van de volgorde van de termen
in g en is [[ug(x)]]ha [[u

h(x)]]ha = [[ug(x)+h(x)]]ha . Merk op dat U = 〈u〈ha〉〉 als groep en
U = 〈u, uha , uh2a , . . .〉 als vectorruimte.

3. Het element ha werkt op de vectorruimte U als een lineaire transformatie. Het
minimaal polynoom van de transformatie ha deelt dus het irreduciebele polynoom
ma2(x), bijgevolg is |U | ≤ q. De projectie π levert de andere ongelijkheid, dus
|U | = q.

4. De afbeelding F+
q → U : δ 7→ u[δ] is dus een isomorfisme F+

q → U van abelse groepen:

als δ, ε ∈ Fq, dan is fδ;a2(x) + fε;a2(x) ≡ fδ+ε;α2(x) mod ma2(x) en dus u[δ+ε] =
u[δ]u[ε].

5. Daarnaast hebben F+
q en U ook beiden een Fp[x]-moduulstructuur als we voor een

polynoom f de werking als volgt definiëren:

f · τ = f(a2)τ voor τ ∈ Fq
f · u = u[a2], lineair uit te breiden over heel U

De afbeelding δ 7→ u[δ] breidt dan uit tot een isomorfisme van Fp[x]-modulen, met
andere woorden

f · u[δ] = u[f(a2)δ],

omdat fδa2;a2(x) ≡ xfδ;a2(x) mod ma2(x). Het volgt dat vermenigvuldigen met a2

in Fq precies overeenkomt met de actie van ha op Fq.
6. Gebruik maken van commutatieregels als h−1

ζ u[τ ] = u[τζ2]h−1
ζ enerzijds en u[δ]+[ε] =

u[δ+ε] anderzijds, kunnen we elk element van G nu voorstellen als vh, waarbij v ∈ U
en h ∈ H = 〈ha, hb, hζ , h2〉. Om te vinden dat de uitbreiding centraal is volstaat
het nu dat we nagaan dat die elementen van de groep H, die omwille van (1) abels
is, die door π naar de eenheidsmatrix gezonden worden centraal zijn, dus dat ze
triviaal werken op U . We hebben bijvoorbeeld uhζ = u[ζ2], dus de actie van hζ op
U heeft orde (q − 1)/(2, q − 1). Met andere woorden hζ werkt op U precies zoals in
B gebeurt, de uitbreiding is dus centraal.

7. Omwille van relaties (6) geldt dat G = 〈U,U t, t〉 = 〈U,U t〉. We kunnen opnieuw,
zoals in §3.6.2 nagaan dat U = [U, h2] ≤ G′ ≤ G, en dus ook U t ≤ G′, zodat G = G′

perfect is.

Tot slot kan men opmerken dat er inderdaad een semidirect product U o Z bestaat dat
aan deze relaties voldoet, zodat B̂ inderdaad oneindig is.
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Bewijs van Stelling 3.6.2. We noemen de groep met gegeven presentatie G en bewijzen
de presentatie voor SL2(q).

1. We beginnen natuurlijk met op te merken dat een epimorfisme π : G → SL2(q)
bestaat, met u en h? zoals in Lemma 3.6.3 en

t =

(
0 −1
1 0

)
2. Beschouwen we nu de deelgroep B̂ = 〈u, h2, ha, hb, hζ〉 ≤ G dan voldoet B̂ aan de

relaties van Lemma 3.6.3, dus B̂ is een quotiëntgroep van een centrale uitbreiding
van een Boreldeelgroep van SL2(q). Omdat B̂ door π op een Boreldeelgroep wordt
afgebeeld, is B̂ dan zelf isomorf aan een centrale uitbreiding van een Boreldeelgroep.

3. We zien dat ha irreduciebel werkt op U := 〈u〈ha〉〉E B̂. Dus U = [U, ha] ≤ B̂′ ≤ G′,
zodat 〈U,U t〉 ≤ G′. We hebben dus dat t = uutu ∈ G′ en bijgevolg zitten alle h? in
G′. Alle voortbrengers zitten in G′, dus G is perfect.

4. We weten dat hζ werkt op U zoals vermenigvuldiging met ζ2 op F+
q . Stellen we

d = (q − 1)/(2, q − 1), dan werkt hdζ triviaal op U , maar omdat htζ = h−1
ζ werkt

hdζ dan ook triviaal op U t en dus op G. Hieruit volgt dat hdζ centraal is en dus dat

Z := 〈hdζ , t2〉 ≤ Z(G).
5. We kunnen nu de groep G/Z bekijken en beweren dat deze voldoet aan de Stein-

bergpresentatie voor PSL2(q):

• 〈hζ , t〉/Z is een diëdergroep van orde 2q, omdat t op hζ werkt door inversie.
• U〈hζ , t2〉/Z is isomorf met een Boreldeelgroep van PSL2(q).
• hζ werkt op de niet-triviale elementen van U met ten hoogste twee banen met

representanten u1 en u[ζ], we kunnen zo uit de relatie (5) alle Steinbergrelaties
terughalen.

6. Het volgt dat G/Z een perfecte centrale uitbreiding is van PSL2(q) die epimorf op
SL2(q) kan worden afgebeeld. De enige zulke uitbreidingen zijn (voor q > 9) PSL2(q)
zelf en SL2(q). Het volgt dat G ∼= SL2(q).

Het is nu ook duidelijk dat het toevoegen van de relatie t2 = 1 het centrum wegdeelt en dus
een presentatie voor PSL2(q) produceert; deze relatie vervangt dan de relatie [t2, u] = 1.
Vermits elk element van SL2(q) behoort tot UU tUU tU en we weten dat elk element van
U kan worden geschreven worden als een kort woord (dus lengte O(log q)) in de voort-
brengers, kunnen we dit voor elk element van SL2(q). We zullen dit verder niet gebruiken
maar in het artikel [GKKL08] is dit van belang wanneer de groepen van hogere rang aan
bod komen.

3.7 SU3(q)

3.7.1 Structuur van SU3(q)

De unitaire groep Un(k, θ) wordt vaak gëıntroduceerd als de verzameling van n×n-matrices
over een veld k die voldoen aan UTθ = 1. Hierbij is T de getransponeerde en θ involutorisch
veldautomorfisme van k dat elementsgewijs op de matrix U inwerkt. De deelverzameling
van van matrices met determinant 1 noemt men dan de speciale unitaire groep SUn(k, θ).
Geheel tussen haakjes vermelden we dat speciale unitaire groepen SU(n,C) bijvoorbeeld
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ook een cruciale rol spelen in het standaardmodel van de deeltjesfysica, bij de beschrijving
van de interactie of krachten tussen de deeltjes.
Bij de groepen die wij bestuderen zal steeds k een eindig veld zijn met involutorisch
automorfisme en n = 3. Dan moet |k| = q2 voor een zekere priemmacht q = ph, en is
xθ = xq het unieke involutorisch automorfisme. We noteren SU3(q) = SU3(Fq2 , x 7→ xq);
het automorfisme θ zullen we in de toekomst met¯noteren, dus xq = x̄.
Deze definitie is eigenlijk een bijzonder geval van een een algemenere definitie, waarbij
men de unitaire resp. speciale unitaire groepen definieert als de lineaire transformaties
resp. lineaire transformaties met determinant 1 die een Hermitische variëteit10 in een
projectieve ruimte — hier een Hermitische kromme in een projectief vlak — invariant
laten. Belangrijk is nu op te merken dat er op een basisovergang na maar één (niet-
ontaarde) Hermitische variëteit bestaat in een projectieve ruimte over een eindig veld
waarvan de orde een kwadraat is, en dat er dus ook maar één (speciale) unitaire groep
bestaat. In het bijzonder toont men aan dat alle Hermitische variëteiten in PG(2,F2

q) in
de vorm X1X̄1 +X2X̄2 +X3X̄3 kunnen worden gebracht. Als M nu een basisovergang is
die voldoet aan M = MT dan zal inderdaad inderdaad(

X̄1 X̄2 X̄3

)T
M̄TM

(
X1 X2 X3

)
= X1X̄1 +X2X̄2 +X3X̄3,

dus de vorm blijft bewaard. Men kan zonder veel moeite nagaan dat ook het omgekeerde
geldt, dus beide groepen vallen echt samen.
Een andere voor de hand liggende keuze is de vorm X1X̄3 + X2X̄2 + X3X̄1, dit is ook
de keuze die Guralnick et al. maken in [GKKL08] en daarom de keuze die wij zullen
aanhouden. Het verschil bestaat erin dat de matrices U die we nu zoeken voldoen aan
ŪaU , waarbij we a even gebruiken als notatie voor het spiegelen van de matrix om de
nevendiagonaal11.
De gemaakte winst bij deze manier van werken is we als we op zoek gaan naar een
Boreldeelgroep van de vorm B = U o 〈h〉 we voor U inderdaad matrices van de vorm1 α β

0 1 γ
0 0 1


die behoren tot SU3(q) kunnen nemen. Merk op dat zo’n matrix noodzakelijk zal voldoen
aan γ = −ᾱ en β + β̄ = αᾱ. We hanteren daarom de notatie

u(α, β) =

1 α β
0 1 −ᾱ
0 0 1

 waar α, β ∈ Fq2 voldoen aan β + β̄ = αᾱ.

Het is nu al duidelijk dat deze matrices een rol zullen spelen die vergelijkbaar is met de
rol van u? in het geval van SL2(q), de verzameling van al deze matrices zullen we ook U
noemen. In tegenstelling tot wat bij SL2(q) het geval was, is deze groep zeker niet abels
— Guralnick et al. introduceren SU3(q) met de woorden “en nu een niet-abelse variatie
op hetzelfde thema”. We kunnen nagaan dat |U | = q3:

Kies α ∈ Fq2 willekeurig, dan is αᾱ = α′ ∈ Fq. We tonen aan dat er
precies q elementen β zijn zodat β + β̄ = α′. Het volstaat op te merken dat
de afbeelding

T : F+
q2 → F+

q : β 7→ β + β̄ = βq + β

10Dit is de verzameling punten waar een symmetrische sesquilinaire vorm nul wordt.
11Denk aan een T , gespiegeld om de nevendiagonaal.
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een morfisme is van abelse groepen – dit is eigenlijk de spoorafbeelding die

hoort bij de velduitbreiding Fq2/Fq. (Inderdaad is β + β̄ = β + β̄ zodat het
beeld wel degelijk in Fq ligt.) Elementen uit de kern zijn oplossing van een
polynoom van graad q, het volgt dat | kerϕ| ≤ q. Anderzijds is | Imϕ| =
q2/| kerϕ| ≤ q. Bijgevolg is Imϕ = F+

q en ϕ een surjectie. De nevenklassen
van de kern hebben allemaal orde q, dus de vergelijking β + β̄ = α′ in β heeft
precies q oplossingen voor elke α′ ∈ Fq.

Om een beetje voeling te krijgen met de structuur van U kunnen we bijvoorbeeld bereke-
nen dat

u(α, β)u(γ, δ) = u(α + γ, β + δ − αγ̄).

We zien dat de u(α, β) die tot het centrum Z(U) behoren voldoen aan αγ̄ = γᾱ voor alle
γ, dus α = 0. Het centrum bestaat dus uit matrices a(0, β) waarbij β + β̄ = 0, we zagen
al dat hieruit volgt dat |Z(U)| = | kerTFq2/Fq | = q. We zien dus nu al dat de structuur

van Z(U) heel erg lijkt op die van U in het geval van SL2(q).
Om iets te weten te komen over de afgeleide groep G′ kunnen we berekenen dat

[u(α, β), u(γ, δ)] = u(0, ᾱγ − αγ̄),

het is dus makkelijk te controleren dat U ′ = Z(U).
We kunnen nu ook weer elementen h? definiëren, deze zien er bij SU3(q) als volgt uit

hδ =

−δ̄−1 0 0
0 δ̄/δ 0
0 0 δ

 .

We zijn natuurlijk gëınteresseerd in wat er gebeurt als h? inwerkt op u(α, β) in het alge-
meen, en in het geval α = 0 in het bijzonder. We vinden

u(α, β)hδ = u(αδ̄2/δ, βδ̄δ) = u(δ2q−1α, δq+1β),

bemerk de parallel, maar toch ook het verschil, met de relatie u(α)hδ = u(δ2α) die we
hadden bij SL2(q). We voeren daarom vanaf hier voor δ ∈ Fq2 volgende notaties in:

δ′ := δδ̄ = δq+1

δ′′ := δ̄2/δ = δ2q−1

In het bijzonder, als ζ een (multiplicatieve) voortbrenger is van Fq2 , dan is de orde van
de actie van hζ op U het kleinste gemeen veelvoud van

q2 − 1

(q2 − 1, 2q − 1)
=

q2 − 1

(3, q + 1)
en

q2 − 1

(q2 − 1, q + 1)
= q − 1,

of dus d = (q2 − 1)/(3, q + 1).

3.7.2 Een nieuwe relatie

Het is wellicht op basis van bovenstaande overwegingen nog niet helemaal duidelijk hoe
we de structuur van B = U o 〈hζ〉 in een presentatie kunnen incorporeren, of hoe we de
structuur van U gaan kunnen vastpinnen. We zullen ons daarom eerst concentreren op
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het vinden van een presentatie voor een centrale uitbreiding voor B voor we de hele groep
SU3(q) proberen geschrijven.
Een eerste interessante vaststelling is dat U nilpotent is van klasse 2, wat niet meer is dan
zeggen dat U ′ ≤ Z(U). 12 Het praktische gevolg is dat we bij het rekenen in U met letters
mogen schuiven mits betaling van één commutator, die we voorop of achteraan kunnen
schuiven, bijvoorbeeld

u1u2u3 = u2u1[u1, u2]u3 = u2u1u3[u1, u2].

Dit opent perspectieven: de structuur van het centrum Z(U) lijkt immers zeer sterk op
die van de U die voorkwam bij SL2(q), die we ginds konden uitdrukken op een manier
die we hier zonder meer zullen kunnen overnemen. Daarna kunnen we de extra structuur
in U vastleggen op een gelijkaardige manier, waarbij we telkens een extra woord in Z(U)
moeten meezeulen dat de kost van het niet-abels zijn draagt.
Als we voorlopig concentreren op de structuur van Z(U) ∼= F+

q , dan zien we dat

u(0, β)hδ = u(0, δq+1β).

We voeren daarom de notatie δ′ = δδ̄ = δq+1 in, voor δ ∈ Fq en we kiezen een a zodanig
dat Fq = Fp[aq+1]. We kunnen dan opnieuw gebruik maken van de notatie

[[wf(x)]]ha = wa0(wa1)ha . . . (wa`)h
`
a ,

waarbij f(x) =
∑`

i=0 aix
i ∈ Fp[x]. Wanneer w ∈ Z(U) weten we dat deze notatie zeker

ondubbelzinnig is vermits alle toegevoegden van Z(U) commuteren. We kiezen dus een
willekeurige w ∈ Z(U), w 6= 1 waarop we onze presentatie zullen baseren. We zullen
binnen onze presentatie de groep Z(U) proberen te reconstrueren als W := 〈w〈ha〉〉 (13)
en deze isomorf praten met F+

q met relaties als

wp = 1 en [[wma′ (x)]]ha = 1,

waarbij de laatste relatie uitdrukt dat u(0,ma′(a
′)) = u(0, 0) = 1. De actie van hζ op

Z(U) komt overeen met vermenigvuldiging met ζ ′, we beschrijven deze met een relatie

[[wfζ′;a′ (x)]]ha = whζ .

Hierin is fδ;a′(x) een polynoom dat voldoet aan fδ;a′(a
′) = δ. We zouden hiervoor graag

dezelfde notatie w[ζ′] invoeren als hiervoor, maar dit zou verwarrend werken wanneer we
straks met U aan de slag gaan. We noteren daarom whζ = w[ζ′]′ , waarbij het accent
buiten de rechte haakjes beduidt dat het bijhorende polynoom een index ;a′ heeft en dus
een element uit het veld Fq = Fp[a′] fabriceert. We zullen natuurlijk weer de BCRW-truc
gebruiken om te beschrijven dat W abels is, maar laat ons eerst U/W beschrijven.
We weten dat U/Z(U) een elementair abelse groep is van orde q2.

12In feite is hier Z(U) = U ′ = Φ(U), men noemt p-groepen met die eigenschap speciaal, en toont aan
(bvb. [Asc00, (23.7)]) dan het centrum noodzakelijk elementair abels is. (Als het bovendien cyclisch is,
noemt men de p-groep extraspeciaal.)

13 We proberen hier voor de duidelijkheid enig onderscheid te behouden tussen Z(U), het centrum van
een deelgroep van SU3(q) en W , die a priori gewoon een deelgroep voorstelt van de groep waarvan we
een presentatie zullen opgeven. Het is natuurlijk de bedoeling aan te tonen dat beide isomorf zijn.
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Zij u(α, β) ∈ U en u(0, ε) ∈ Z(U) dan is dus ε + ε̄ = 0. Het product van
beide is gegeven door u(α, β+ε). Omdat we voor ε een willekeurig element uit
de kern van de spoor-afbeelding kunnen kiezen en de mogelijke waardan δ voor
u(α, δ) zijn zien we dat de nevenklasse u(α, β)W bestaat uit alle elementen
van de vorm u(α, .), dit laatste kunnen we dus gebruiken als notatie voor de
elementen van U/Z(U).

In U/W kunnen we dus makkelijk rekenen door de tweede component niet mee te nemen
en of dus geen acht te slaan op de “hogere orde termen”. In het bijzonder hebben we
dat14

u(α, .)hδ ≡ u(δ2q−1α, .)hδ mod W,

wat ons ertoe noopt de notatie δ′′ = δ2q−1 = δ̄2/δ in te voeren. We kunnen nu onze
presentatie gaan baseren op een willekeurig element u ∈ U \ Z(U). Door toevoegen
met ha kunnen we polynomen in a′′ beschrijven, dus als we ervoor kunnen zorgen dat
Fq2 = Fp[a′′], dan vinden we volgende relaties, waarbij ma′′(x) het minimaal polynoom
van a′′ is.

[[uma′′ (x)]]ha ≡ 1 mod W,

gebaseerd op de vaststelling van u(ma′′(a
′′), .) = u(0, .) = 1 in U/Z(U). (In de echte

presentatie zullen we uiteraard relaties x ≡ y moeten vervangen door x = yw met w
een geschikt woord in W = 〈w〈ha〉〉.) Uiteraard gebruiken we nu de notatie u[δ′′]′′ =
[[ufδ′′;a′′ (x)]]ha .
We zullen nu willen uitdrukken dat W en U/W abels zijn. Daartoe kunnen we vertrouwen
op de BCRW-truc: we zouden bijvoorbeeld relaties van volgend type willen toevoegen:

w• = w♣w♠ = w♠w♣

u◦ ≡ u♥u♦ ≡ u♦u♥

waarbij {•,♣,♠} = {◦,♥,♦} = {1, a, b} ⊆ Fq2 . Dan moeten we dus hebben dat

•′ = ♣′ +♠′ en ◦′′ = ♥′′ +♦′′

Bovendien moeten we in het oog houden dat a′ en a′′ de geschikte velden voortbrengen,
zoals we al uitlegden. Op zoek naar een resultaat van die aard, bewezen Guralnick et al.

Lemma 3.7.1 ([GKKL08, Lemma 4.25]).

• Is q 6= 3, 5 een oneven priemmacht, dan bestaan er a, b ∈ Fq2 die voldoen aan

a′ + b′ = 1 en a′′ + b′′ = 1, Fq2 = Fp[a′′] en Fq = Fp[a′].

• Is q 6= 2 een even priemmacht, dan bestaan er a, b ∈ Fq2 die voldoen aan

a′ + b′ = 1 en a′′ + b′′ = 1, Fq = Fp[a′′] en Fq = Fp[a′].

Waarbij we steeds δ′ = δq+1 en δ′′ = δ2q−1 noteerden.

Bewijs. Dit bewijzen vereist flink wat rekenkunde over eindige velden, we laten het ach-
terwege. De lezer vindt het in [GKKL08, Appendix A].

14Voor de veiligheid benadrukken we hier dus dubbel dat we in de quotiëntgroep aan het rekenen zijn:
één keer door de notatie met het punt en nog een keer door “modW” te schrijven.
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Wanneer de karakteristiek even is, zien we dat er een vlieg aan de lamp zit, we zullen de
relatie u[ζ′′]′′ ≡ uhζ dus niet kunnen gebruiken, omdat er niet noodzakelijk een polynoom
in a′′ bestaat dat ζ ′′ voortbrengt.
Voorlopig hebben we dus volgende relaties in de voortbrengers u,w, ha, hb en hζ :

relaties voor W relaties voor U/W
wp = 1 up ≡ 1

[[wma′ (x)]]ha = 1 [[uma′′ (x)]]ha ≡ 1
w[ζ′]′ = whζ u[ζ′′]′′ ≡ uhζ (†)

w = whawhb = whbwha u ≡ uhauhb ≡ uhbuha

De relaties x ≡ y in de rechterkolom kunnen in de uiteindelijke presentatie vervangen
worden door x = yw met w een geschikt woord uit W , de relatie met (†) zal enkel werken
als q even is. We moeten nu nog volgende problemen oplossen:

1. Wanneer q even is beschikken we over een (te) zwakke versie van bovenstaand lemma,
daar is nog een oplossing voor nodig. We kiezen daarom een minimaalpolynoom voor
ζ ′′ in de velduitbreiding Fq2/Fq, ζ ′′2 = αζ ′′ + β met α, β ∈ Fq. We kunnen dan α en
β uitdrukken als polynomen in a′′ en kunnen volgende relatie gebruiken in de plaats
van (†).

(u[α]′′)hζu[β]′′ ≡ uh
2
ζ (mod W )

2. We zullen moeten aantonen dat U abels is, daartoe zullen we een situatie moeten
creëren zoals we in §3.6.3 gedaan hebben zodat we de BCRW-truc kunnen toepassen,
enerzijds voor W en U/W apart en anderzijds zullen we op één of andere manier
moeten uitdrukken dat W = Z(U) dus dat [W,U ] = 1. Om dit op te lossen maakt
de BCRW-truc in §3.7.3 een come-back.

3. Het vinden van een begrensde presentatie houdt in dat we niet al te veel relaties
mogen overhouden. In het bijzonder moeten we de |U | − 1 = q3 − 1 relaties uit
de Steinbergpresentatie zien te herleiden tot een begrensd aantal. We pakken dit
probleem aan in §3.7.5.

3.7.3 De BCRW-truc slaat terug

We zullen de situatie waarover we nu beschikken, met de twee groepen U/W en W die in
elkaar vernesteld zitten, enigszins symmetrisch maken en herformuleren in volgend lemma:

Lemma 3.7.2. Is G een groep, met deelgroepen U enW en elementen u,w, a, b die voldoet
aan volgende voorwaarden:

• [a, b] = 1.
• Elk van u, ua en ub kan worden uitgedrukt als woord van de andere twee, met ele-

menten van W.
• Elk van w,wa en ub kan worden uitgedrukt als woord van de andere twee, met ele-

menten van U .
• [u,w] = [ua, w] = 1.
• Ua = Ub = U en Wa =Wb =W.
• [U , w] = [u,W ] = 1.

Dan is [〈u〈a,b〉〉, 〈w〈a,b〉〉] = 1.
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Het bewijs hier loopt volkomen analoog aan dat in §3.6.3, in die mate dat we de details
achterwege laten.

Bewijs. We willen bewijzen dat us′,t′ := ua
s′bt
′

en ws,t := wasbt commuteren, voor alle
gehele i, j, i′, j′. Dat gaat als volgt:

1. Het volstaat duidelijk te bewijzen dat w en us,t commuteren voor alle s en t.
2. Als w commuteert met twee elementen uit {ui,j, ui+1,j, ui,j+1}, dan commuteert w

ook met het derde. Grafisch voorgesteld:

×
• •

•
• ×

•
× •

3. Als w commuteert met ui,j, dan ook met u−i,−j.
4. Er volgt dat als w commuteert met twee elementen uit {ui,j, ui−1,j, ui,j−1}, dan

commuteert w ook met het derde. Grafisch voorgesteld (door puntspiegeling van
vorige diagrammen):

× •
•

• •
×

• ×
•

5. Als we beide diagrammen samenleggen zien we dat we zoals in §3.6.3 dan zien we
dat als twee aanliggende hoekpunten van een vierkantje gekleurd zijn (dus als de
corresponderende ui,j met w commuteren), dat we dan het hele vierkantje mogen
kleuren.

Vermits we weten dat (0, 0) en (1, 0) commuteren, hebben we een “zijde van een vier-
kantje”, het gestelde volgt nu meteen.

3.7.4 De terugkeer van de Borelgroep

De notaties en ideeën uit voorgaande paragrafen laten ons toe volgend resultaat te claimen.

Stelling 3.7.3. Volgende presentatie definieert een oneindige centrale uitbreiding van de
Borel-deelgroep van SU3(q). (q 6= 2, 3, 5)

Lengte: log q
Voortbrengers (6): u,w, ha, hb, h2, hζ
Relaties (≤ 20):

(0) [h?, h•] = 1, voor ?, • ∈ {2, a, b, ζ}
(1) wp = 1

[[wma′ (x)]]ha = 1
(1’) w = whawhb = whbwha

wh2 = w4

whζ = w[ζ′]′

(2) up = w1

[[uma′′ (x)]]ha = w2

(2’) uhb = uuhaw3 = uhauw4

uh2 = u2w5

q even: uhζ = u[ζ′′]′′w6

q oneven:

{
(u[α]′′)hζu[β]′′ = uhζ2w6

[u, uhζ ] = w7 en [uha , uhζ ] = w8

58



3. Presentaties voor Sn en An 3.7. SU3(q)

(3) [u,w] = [uha , w] = 1

Hierbij worden ζ, a, b gekozen zoals in de tekst voorafgaand aan deze presentatie, de
afkortingen wi staan voor goed gekozen woorden in 〈w〈ha〉〉 zodanig dat voor een bepaalde
keuze van u en w de presentatie projecteert op de gekozen matrices. De exponenten van
u en w worden verwerkt met de regel van Horner (§2.6), behalve wanneer de q even is. In
dat geval mogen we net zoals bij SL2(q) h2 en alle bijhorende relaties weg gooien, zonder
dat dit het bewijs of de lengte van de presentatie verandert.
We geven het bewijs nogal schetsmatig weer; alle optredende ideeën zijn hiervoor al uit-
gebreid toegelicht. Het venijn zit vooral in de staart, waar nog een praktisch lemmaatje
nodig is om alles in elkaar te puzzelen.

Bewijs. 1. Laat B̂ de groep met deze presentatie zijn. Er bestaat een projectie π : B̂ →
B, waarbij B een Boreldeelgroep van SU3(q) is.

2. Zet W := 〈w〈ha〉〉. Met de BCRW-truc is W elementair abels. Met π hebben we
|W | ≤ q en met (1) en (1′) kunnen we W met Fq identificeren, zó dat h? werkt als
vermenigvuldigen met ?′ = ?q+1.

3. Met de BRCW-truc toegepast op U = W en W = 1, a = ha en b = hb, vinden we
dat [u,W ] = 1.

4. Zet U := 〈u〈ha〉,W 〉, dan is [U,W ] = 1, vermits [uh
i
a ,W ] = [u,W h−ia ] ⊆ [u,W ] = 1.

5. We kunnen nu met U/W redeneren: met de BCRW-truc is U/W elementair abels.
Met (2) en (2′) kunnen we U/W met dan met Fp[a2q−1] identificeren, zó dat h? werkt
als vermenigvuldigen met ?′′ = ?2q−1.

6. q oneven. Omdat uhζ = u[ζ′′]′′ , werkt hζ irreduciebel op U/W ; omdat U/W (als
vectorruimte) wordt voortgebracht door machten van u moet |U/W | ≤ q2. Met π
vinden we dus |U | = q3.
q even. We passen nogmaals de BCRW-truc toe om aan te tonen dat |〈U,Uhζ〉| ≤ q3,
wat met een π gelijkheid wordt. We kunnen dan verder met het bewijs zoals in het
geval waar q oneven is, door nu 〈U,Uhζ〉 te gebruiken in plaats van U .

7. We hebben nu dat U E B̂. Om aan te tonen dat B̂ een centrale uitbreiding van B
is, moeten we aantonen dat de actie van hζ op U gebeurt zoals in B het geval is.
(Cfr. Lemma 3.6.3, stap 6.) Dit volgt uit de overeenkomstige eigenschap voor de
actie op U/W enerzijds en de vaststelling dat W = Φ(U) de Frattinideelgroep van
U is en Lemma A.1.2 anderzijds.

3.7.5 De hulp van Hulpke en Seress

Met de presentatie voor een oneindige centrale uitbreiding van de Boreldeelgroep als
bouwsteen kunnen we nu een een presentatie voor SU3(q) gaan bouwen. Zoals ook voor
SL2(q) hebben we een extra voortbrenger t nodig, deze is hier van de vorm

t =

0 0 1
0 −1 0
1 0 0

 .

Merk op dat t een involutie is. (Vergelijk met SL2(q), waar t2 centraal maar niet de
eenheid is.)
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We herinneren er nu aan dat we op zoek zijn naar relaties van het type ut0 = u1h0tu2, en
wel één relatie voor elke u0 ∈ U . We kunnen narekenen dat t als volgt op U werkt:

u(α, β)t = u(−α/β̄, 1/β)hβtu(−α/β, 1/β).

In principe moeten we nu |U | − 1 = q3 − 1 relaties van dit bovenstaand type toevoegen
(samen met nog wat extra relaties) om een volledige beschrijving van SU3(q) te bekomen;
dat zijn er uiteraard veel te veel. Op dit punt gekomen steunen Guralnick et al. volkomen
op het artikel [HS01] uit 2001. In dit artikel beschrijven Alexander Hulpke en Ákos Seress
wat zij een korte presentatie voor PSU3(q) noemen, waarmee ze bedoelen een presentatie
met lengte O(log2 |G|). (Merk op dat hun presentatie niet begrensd is.) Om dit resultaat
te bekomen tonen zij in het bijzonder ook aan dat in de Steinbergpresentatie voor SU3(q)
hoogstens zeven goed gekozen relaties van dit type kunnen volstaan.
Als we nu onze zeven relaties uti = ui1h

mi
ζ tui2 zouden willen opschrijven ontmoeten we

het volgend probleem: hoewel de ui, ui1 en ui2 tot U behoren en dus kort te schrijven
zijn, is dit voor de macht van hζ zeker niet het geval. Om dit op de lossen voeren we de

machten van hζ die we nodig hebben in als zeven extra voortbrengers h̆i. Behalve zeven
extra voortbrengers moeten we nog wat relaties incasseren om deze nieuwe voortbrengers
in de rest van de presentatie te integreren — maar we kopen er wel een korte en begrensde
presentatie voor. We zullen de werking van de h̆i op U beschrijven met twee keer zeven
relaties van de vorm

uh̆i = [[ugi(x)]]hζ en uh̆
t
i = [[ug

•
i (x)]]hζ .

en zeven bijhorende relaties
[hζ , h̆i] = 1.

Stelling 3.7.4. SU3(q) heeft volgende korte begrensde presentatie.

Lengte: log q
Voortbrengers (14): t, u, w, ha, hb, h2, hζ , h̆i voor 1 ≤ i ≤ 7.
Relaties (≤ 52):

(0) Alle relaties uit stelling 3.7.3.
(1) t2 = 1
(2) h? = v?1v

t
?2v?3t voor ? ∈ {1, 2, a, b, ζ}, waarbij h1 := 1.

(3) uh
t
? = [[uf?(x)]]hζ voor ? ∈ {2, a, b, ζ}.

(4) uti = ui1h̆itui2 voor 1 ≤ i ≤ 7. (De relaties van Hulpke en Seress.)
(5) [hζ , h

t
ζ ] = 1.

(6) [hζ , h̆i] = 1 voor 1 ≤ i ≤ 7.

(7) uh̆i = [[ugi(x)]]hζ en uh̆
t
i = [[ug

•
i (x)]]hζ voor 1 ≤ i ≤ 7.

Zoals gebruikelijk worden machten van u verwerkt met de regel van Horner en zoals
gebruikelijk mogen we h2 en de bijhorende relaties weg gooien wanneer q even is.

Bewijs. We noemen de groep met bovenstaande presentatie G.

1. Er bestaat een surjectie π : G→ SU3(q).
2. Definieer B̂ := 〈u,w, h2, ha, hb, hζ〉 dan is B̂ een centrale uitbreiding van B en π(B̂)

een boreldeelgroep van SU3(q).
3. Zij U := 〈u〈hζ〉〉, dan is U E B̂, |U | = q3 en hζ werkt irreduciebel op U/Z(U) =
U/Φ(U).
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4. We hebben weer dat G perfect is, zoals al we al een paar keer gedaan hebben:

• U = [U, hζ ] ≤ G′ en dus 〈U,U t〉 ≤ G′

• t ∈ 〈U,U t〉 omwille van de relatie (2) (voor h1 = 1)
• h?, h̆i ∈ 〈U,U t〉 omwille van (2) en (4)
• Ergo: G ≤ 〈U,U t〉 ≤ G′.

In het bijzonder weten we uit lemma 3.7.4 dat U/Z(U) kan gëıdentificeerd worden
met Fq2 en dat hdζ , met d = (q2 − 1)/(3, q + 1) triviaal werkt op U .

5. We willen natuurlijk aantonen dat G/Z(G) ∼= PSU3(q) met de hulp van de Stein-
bergpresentatie. We hebben dat:

• B̂Z/Z = U〈h?〉Z/Z = U〈hζ〉Z/Z ∼= U isomorf is met een Boreldeelgroep van
PSU3(q) (Hier is 〈h?〉 = 〈h2, ha, hb, hζ〉).
• 〈hζ , t, Z〉/Z heeft orde 2d en is dus isomorf met de overeenkomstige deelgroep

van PSU3(q).
• De Steinbergrelaties zijn voldaan dankzij de relaties van Hulpke en Seress.

We verduidelijken het eerste punt. Neem voor h één van de h? of h̆i dan tonen we
aan dat hhkζ ∈ Z(G) voor zekere k ∈ Z, dus dat hhkζ zowel U als U t centraliseert.
Omwille van Lemma 3.7.4 en relaties (6) en (7) wordt U door h genormaliseerd. Er
bestaat nu een k die voldoet aan 1 ≤ k < d waarvoor U door hhkζ gecentraliseerd

wordt. Analoog geldt: ht normaliseert U = 〈u〈htζ〉〉 en er bestaat een k′ die voldoet
aan 1 ≤ k′ < d waarvoor (hhk

′

ζ )t U centraliseert. Met π vinden we dat k = k′, dus

hhkζ centraliseert 〈U,U t〉 = G.
6. Bijgevolg is SU3(q) een epimorf beeld van G, zodat G ∼= SU3(q). (Dit is een resultaat

uit [GLS98, Corr. 6.1.7], dat natuurlijk kennis van de Schurmultiplicator vereist.)

3.8 Sz(q)

3.8.1 Structuur van Sz(q)

De Suzukigroepen Sz(q) zijn samen een derde klasse van groepen van rang 1. In het kader
van de classificatie van eindige enkelvoudige groepen van Lie-type worden ze vaak met
2B2(q) genoteerd. In tegenstelling tot de vorige klassen zijn ze enkel gedefinieerd wanneer
q = 22e+1 een oneven macht van 2 is. We zullen hier een uitgebreid verhaal over hun
constructie en ontdekking aan de verbeelding van de lezer en de gerefereerde werken over
laten en ons beperken tot de “fenomenologie” die nodig is om met deze groepen aan de
slag te kunnen.
In een veld Fq, met q = 22k+1, voldoet het Frobenius-automorfisme θ : x 7→ x2k+1

aan
θ2 = 2 in die zin dat voor alle x xθ

2
= x2. We kiezen weer een voortbrenger ζ voor de

multiplicatieve groep F∗q. De Boreldeelgroep heeft ook hier uiteraard de structuur Uo〈hζ〉
en zoals bij SU3(q) kunnen we U beschrijven met koppels (α, β) ∈ Fq × Fq. In dit geval
alle koppels (bij SU3(q) waren deze elementen aan voorwaarden gebonden), dus |U | = q2

die vermenigvuldigen volgens

(α, β)(γ, δ) = (α + γ, β + δ + αγθ).

We kunnen narekenen dat, zoals bij SU3(q) het centrum W = Z(U) = U ′ is een elementair
abelse 2-groep die bestaat uit die koppels met eerste component 0. Merk nog op dat als
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we voor u een niet-triviaal element (α, 0) van U kiezen, dat dan 1 6= u2 = (0, ααθ) ∈ W .
We kunnen onze presentatie dus baseren op zo’n element u en een bijhorende w = u2.
hε ∈ 〈hζ〉 werkt hier op U volgens de transformatie

(α, β)hε = (εα, εθ+1β),

en dus transitief op de (niet-triviale) elementen van zowel U als U/W . Puttend uit onze
ervaring met SU3(q) zullen we W in de presentatie inbouwen als een groep 〈w〈hζ〉〉 en U
als 〈u〈hζ〉〉, waarbij we dus een u ∈ U \W kiezen en w = u2 stellen. (We gebruiken w
dus gewoon als afkorting en niet als extra voortbrenger.) We voorzien we nu de volgende
moeilijkheden: we willen

• W abels maken,
• U/W abels maken,
• [U,W ] = 1 krijgen.

We weten wat ons te doen staat en streven ernaar de BCRW-truc toe te passen, de
originele versie uit §3.6.3 voor de eerste twee problemen en de aangepaste versie uit §3.7.3
voor het derde probleem.
We willen bijvoorbeeld een relatie van het type wb = waw = wwa. Stellen we a = hε
dan eisen we dat (0, β)a = (0, ε1+θβ) = (0, ζβ) en het is leuk te ontdekken dat we hieruit
a = hε kunnen bepalen: door links en rechts θ − 1 te laten inwerken vinden we, gebruik
makend van θ2 − 1 = 1, dat ε = ζ−1ζθ dus a = h−1

ζ hζθ . We willen nu bijvoorbeeld dat

wb = wwa, met b = hδ. Dan moet δθ+1 = 1 + εθ+1 of equivalent, na inwerking van θ − 1
moet δ = 1 + ε = (1 + ζ)θ−1 = (1 + ζ)−1(1 + ζθ). Dus

a = h−1
ζ hζθ en b = h−1

ζ+1hζθ+1.

In U/W is de situatie nog gemakkelijker. We kunnen namelijk meteen opschrijven dat

uhζ+1 = uuhζ = uhζu.

Als we nu zouden willen aantonen dat [U,W ] = 1, met de aanpak uit 3.7.3, raken we vast:
die aanpak vereist immers dat we éénzelfde duo a en b gebruiken om op u en w te laten
werken. De oplossing die Guralnick et al. voorstellen is een vrij drastische uitbreiding van
de BCRW-truc. Deze techniek wordt vrij goed toegelicht in hun artikel en is behoorlijk
omslachtig, zodat we ons beperken tot volgende samenvatting.

3.8.2 De BCRW-truc

In §3.6.3 noteerden we elementen 〈uaibj〉 al met ui,j. We zullen deze notatie nu vervangen
door u(i,j). Omdat 〈a, b〉 = {aibj | (i, j) ∈ Z2} op u werkt, is het zinvol dit echt te zien als
een actie van Z2 op een element u. We veralgemenen dit idee meteen door willekeurige
vectoren v ∈ Zm te laten inwerken op een elementen u van een groep.
In het geval van de Suzukigroepen zullen we Z4 gebruiken en u(i,j,k,`) invullen als uh

met h = hiζh
j
ζ+1h

k
ζθ
h`
ζθ+1

. Om de definitie eenduidig te houden leggen we de nodige

commutatieregels [h?, h•] op.
In de terminologie van §3.6.3 zouden we zeggen dat een verzameling stippen gesloten is
als we met onze deductieregels geen nieuwe stippen kunnen kleuren. Meer algemeen: als
S0 ⊆ Zm een verzameling vectoren is, dan willen we die gesloten noemen als onze gekende
commutatieregels niet toelaten deze verzameling te vergroten.
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Om het idee van deductieregels in deze nieuwe taal uit te drukken maken we gebruik van
een verzameling M die een familie van eindige verzamelingen van vectoren is. In het
voorbeeld van §3.6.3 was deze familie bijvoorbeeld

{{(0, 0), (0, 1), (1, 0)}, {(0, 0), (−1, 0), (0,−1)}}.

We noemen een verzameling S0 ⊆ Zm nu gesloten (met betrekking tot M) als voor geen
van de vectoren M ∈M het zo is dat een translatie van M (dus v+M = {v+ r | r ∈M}
voor willekeurige v ∈ Zm) op precies één vector na in S0 bevat is, als het met andere
woorden niet voorkomt dat |S0 \ (v + M)| = 1. Denk om de gedachten te vestigen
bijvoorbeeld aan de stippen, waar we een nieuwe stip mochten kleuren zodra we ergens
een translatie van een basispatroon hadden dat op één stip na volledig gekleurd was.
We zullen nu bijvoorbeeld willen aantonen dat we “alle stippen mogen kleuren”, of dus dat
een bepaalde verzameling S0 die gesloten is met betrekking tot een collectie van eindige
verzamelingen vectorenM noodzakelijk volledig Zm is. Een degelijke bewijsstructuur zal
gebruik maken van volledige inductie op de verzameling vectoren.
We kiezen dus een bepaalde lengtefunctie | · | : Zm → R≥0 zodanig dat elke bal omheen
de oorsprong slechts een eindig aantal vectoren bevat en we noemen een vector v0 ∈ Zm
nu reduciebel (met betrekking totM) als er een bol B(0; d) omheen de oorsprong en een
getranslateerde v + M van een verzameling vectoren M ∈ M bestaan zodat v + M op
v0 na volledig in deze bol bevat is. De overige vectoren noemen we irreduciebel. Met
inductie op de lengte gaan we nu meteen dat een gesloten verzameling vectoren die alle
irreduciebele vectoren bevat, noodzakelijk heel Zm is.
In het geval van §3.6.3 konden we bijvoorbeeld het bewijs formeel maken door de leng-
tefuntie |(i, j)| = |i| + |j| op te schrijven. De bollen omheen de oorsprong waren dan
ruiten (♦) met hoekpunten (±i, 0) en (0,±i) en we verifiëren gemakkelijk dat de enige
irreduciebele vectoren de vijf vectoren (0, 0), (0,±1) en (±1, 0) met lengte hoogstens 1
zijn.
In het algemeen zeggen we dat een collectieM waarvoor het aantal irreduciebele vectoren
eindig is van het eindig type is.
Met deze terminologie vinden we dan (vergelijk met lemma 3.7.2):

Lemma 3.8.1. Stel dat Mu en Mw eindige verzamelingen van elementen van een deel-
groep H ∼= Zk van een groep G zijn en stel dat U ,W ≤ G en u,w ∈ G voldoen aan
volgende voorwaarden:

• Als M ∈ Mu en h ∈M , kan uh uitgedrukt worden als woord in {u` | ` ∈M \ {h}}
en W.
• Als M ∈Mw en h ∈M , kan uh uitgedrukt worden als woord in {w` | ` ∈M \ {h}}

en U .
• [UH , w] = [u,WH ] = 1.

Dan is S := {h ∈ H | [uh, w] = 1} gesloten onder Mu en M−w = {−M |M ∈Mw}.

Bewijs. We willen eerst dat S gesloten is onder Mu, dus dat voor willekeurige h ∈ M ∈
Mu en v ∈ H het volgende geldt: als w commuteert met uv+` voor alle ` ∈M \ {h}, dan
ook met uv+h. Maar we kunnen uv+h uitdrukken als woord in Uv en {uv+` | ` ∈M \{h}},
zodat het gestelde volgt.
Analoog vinden we dat −S = {h ∈ H | [u,wh] = 1} gesloten is onder Mw zodat S
gesloten is onder M−w.
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3.8.3 De Boreldeelgroep

Nu we ons materiaal in stelling gebracht hebben, zijn we klaar om volgend lemma te
bewijzen.

Lemma 3.8.2. Volgende korte begrensde presentatie bepaalt een oneindige centrale uit-
breiding van een Boreldeelgroep van Sz(q).

Lengte: log q
Voortbrengers (5): u, hζ , hζ+1, hζθ , hζθ+1

Relaties (33):

(0) [h?, h•] = 1, voor ?, • ∈ {ζ, ζθ, ζ + 1, ζθ + 1}
(1) w2 = 1, waarbij w = u2.

[[wmζ(x)]]a = 1, waarbij a = h−1
ζ hζθ .

(1’) w(0,0,−1,1) = ww(0,0,−1,1) = w(0,0,−1,1)w
w(0,0,2,−1) = ww(2,−1,0,0)

w(1,0,0,0) = [[wx
2k+1+1

]]a (Waarbij x2k modulo mζ(x) gereduceerd wordt.)
(2) (“u2 = w”)

[[umζ(x)]]hζ = w1

(2’) u(0,0,1,0) = uu(1,0,0,0)w2 = u(1,0,0,0)uw3

u(0,1,0,0) = uu(0,0,0,1)w4

u(0,1,0,0) = [[ux
2k+1

]]hζw5

(3) [u(i,j,k,`), w] = 1 voor een goed gekozen verzameling S0 ⊆ Z4.

In deze presentatie is u(i,j,k,`) een goed gekozen afkorting voor u
hiζh

j
ζ+1h

k
ζθ
h`
ζθ+1 .

Bewijs. We noemen B̂ de groep met deze presentatie en noteren verder nog a = h−1
ζ hζθ

en b = h−1
ζ+1hζθ+1.

1. Er bestaat uiteraard een projectie π : B̂ → B, met B ≤ Sz(q) een Boreldeelgroep.
2. Is W = 〈w〈a〉〉, dan is [a, b] = 1, wb = wwa = waw, zodat we met de BCRW-truc

kunnen aantonen dat W abels is. Met w2 = 1 is W dan elementair abels. We kunnen
dus W met Fq identificeren op zoń manier dat a en b werken als vermenigvulding
met ζ en ζ + 1. Met de uitdrukking voor w(1,0,0,0) vinden we dan dat hζ werkt
zoals vermenigvuldiging met ζθ+1 en met de andere relaties (1’) vinden we dat
de werking van h? op W overeenkomt met vermenigvuldiging met ?θ+1, voor alle
? ∈ {ζ, ζθ, ζ + 1, ζθ + 1}.

3. We noemen nu U = 〈u〈hζ〉 en we claimen dat [U,W ] = 1. Vermits W = W hζ is het
voldoende dat [u,W ] = 1. Het volstaat dus dat voor elk 4-tupel v = (i, j, k, `) ∈ Z4

geldt dat [u,wv] = 1 of ook dat [uv, w] = 1. Noemen we daarom S de verzameling
van v ∈ Z4 waarvoor [uv, w] = 1, dan weten we dat:

• S0 ⊆ S.
• S is gesloten onder de verzameling M = Mu ∪ M−w met volgende tripels

vectoren

{(0, 0, 0, 0), (1, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 0)} {(0, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 0, 1}
{(0, 0, 0, 0), (1,−1, 0, 0), (0, 0, 1,−1)} {(0, 0, 0, 0), (−2, 1, 0, 0), (0, 0,−2, 1)},

ten gevolge van lemma 3.8.1.
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Guralnick et al. bewijzen dan in een bijzonder technisch lemma15 dat voor een
geschikte keuze van S0, die uit 16 elementen bestaat, er geldt dat S = Z4, wat de
claim bewijst.

4. Met de relaties (2’) vinden we dat alle h? op U werken, in het bijzonder is 〈(u2)〈a〉〉 =
〈w〈a〉〉 = W ⊆ Z(U).

5. We kunnen dus redeneren met het quotiënt U/W en vinden dat het elementair abels
is met orde |U/W | ≤ q, zodat |U | = q.

We kunnen het bewijs nu verder afwerken zoals in lemma 3.7.4.

3.8.4 De hulp van Suzuki

We kunnen het bewijs nu afmaken zoals we voor SU3(q) deden, op voorwaarde dat we
een analogon vinden voor het resultaat van Hulpke en Seress. Zo’n analogon bestaat, en
de situatie is zelfs eenvoudiger dan in het geval van SU3(q)16. In [Suz62] toonde Suzuki
al aan dat één goed gekozen Steinbergrelatie in de Steinbergpresentatie volstaat om de
groep Sz(q) te definiëren.
Voor het overige is de situatie volkomen analoog aan die bij SU3(q), dus we stellen verder
zonder bewijs:

Stelling 3.8.3. De groep Sz(q) heeft volgende korte begrensde presentatie:

Lengte: log q
Voortbrengers (7): u,w, t, hζ , hζ+1, hζθ , hζθ+1.
Relaties (43):

(0) Alle relaties uit lemma 3.8.2.
(1) t2 = 1
(2) ht? = h−1

? voor ? ∈ {ζ, ζ + 1, ζθ, ζθ + 1}.
(3) t = u1u

t
2u3, de relatie van Suzuki

(4) h?t = u?1u
t
?2u?3 voor ? ∈ {ζ, ζ + 1, ζθ, ζθ + 1}.

Hierbij zijn u1, u2, u3, u?1, u?2, u?3 goed gekozen elementen uit U := 〈u〈hζ〉〉.

3.9 2G2(q)

De lezer heeft uit §1.7 misschien onthouden dat Guralnick et al. er niet geslaagd zijn hun
stelling ook te bewijzen voor de Reegroepen van type 2G2(q). Gelukkig voor hen vormt
dit geen beperking voor het werken met groepen van algemene rang, vermits deze groepen
nergens optreden als bouwsteen voor deze grotere groepen.
Dit wil niet zeggen dat er niks interessants te vertellen valt over deze groepen; in feite
kunnen we met de technieken die we hierboven al uitgebreid toelichtten wel degelijk een
korte begrensde presentaties opschrijven voor oneindige centrale uitbreidingen van de
Boreldeelgroepen. Het bewijs faalt pas in de laatste stap. Als we zouden proberen om
een presentatie voor deze groepen op te schrijven stoten we op het probleem dat er geen
analogon van de resultaten van Hulpke en Seress resp. Suzuki bij de groepen SU3(q) resp.
Sz(q) bestaat dat de Steinbergrelaties herleidt tot minder relaties. Het gevolg is dat elke

15Ter informatie: de gebruikte lengtefunctie is |(x1, x2, x3, x4)|2 = x2
1 + 2x2

2 + x2
3 + 2x4

4 en er zijn dan
precies 139 irreduciebele vectoren.

16Niet zo verwonderlijk, vermits deze groepen enkel over velden van orde 22e+1 gedefinieerd zijn.
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bekende presentatie voor 2G2 minstens O(q) relaties gebruikt en dus zeker geen begrensd
aantal.
Niettemin geven we even heel bondig weer hoe de structuur van deze Reegroepen in elkaar
zit. Het zal duidelijk worden dat, hoewel hun structuur in enig opzicht lijkt op die van
Sz(q), ze toch ingewikkelder in elkaar zitten, zodat hoewel we bekende technieken kunnen
recycleren het bewijs geenszins een sinecure is.
Als we ons beperken tot de Boreldeelgroepen, dan hebben deze de structuur U o 〈hζ〉,
waarbij 〈hζ〉 zoals gewoonlijk de structuur heeft van F∗q. De orde q van het veld is hier
altijd een oneven macht van 3, zodat een automorfisme θ bestaat waarvoor θ2 = 3. De
wortelgroep U heeft nu orde q3 en kan worden voorgesteld als drietallen in (Fq)3 met de
vermenigvuldiging

(a1, b1, c1)(a2, b2, c2) = (a1 + a2, b1 + b2 + a1a
θ
2, c1 + c2 − a2

1a
θ
2 + a2b1 + a1a

θ+1
2 ).

Het element hζ werkt op U volgens

(a, b, c)hζ = (ζ2−θa, ζθ−1b, ζc).

Het praktische gevolg is dat we om deze wortelgroep en de werking van hζ precies te
beschrijven nu moeten werken drie groepen U, V en W en de structuur van U moeten
opbouwen door eerst W , dan V/W , daarmee V , vervolgens U/V en ten slotte U te
beschrijven met geschikte relaties. De BCRW-truc zal weer een monumentale hulp zijn,
maar dit keer moeten we werken met zestallen.

u(i,j,k,`,m,n) = uh met h = hiζh
j
ζθ
hkζ+1h

`
ζθ+1h

m
ζ+2h

n
ζθ+2.

De moeilijkheden zijn groot, maar overkomelijk en vereisen eigenlijk geen echt vernieuw-
dende ideeën. Uiteindelijk vinden Guralnick et al. een vrij kolossale presentatie voor een
centrale uitbreiding van de Boreldeelgroep van 2G2(q) waarvan het aantal voortbrengers
9 en het aantal relaties 46 +x bedraagt, waarbij x een niet nader bepaalde bijdrage is die
afhangt van het aantal irreduciebele vectoren dat optreedt wanneer de BCRW-truc wordt
toegepast.
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A Appendix

A.1 Lemma’s

Identificatielemma. Het volgende lemma wordt doorheen de tekst vele keren gebruikt
om een deelgroep in een presentatie te identificeren. Het bewijs is eenvoudig en is vaak
gewoon ter plekke mee opgenomen voor de duidelijkheid. Toch houden we eraan om in
navolging van [GKKL08, Lemma 2.3] het lemma apart te formuleren:

Lemma A.1.1. Zij G = 〈X, Y | R, S〉 en H = 〈X | R〉 twee presentaties. Onderstel
dat H eindig is en dat α : G → G0 een homomorfisme is waarvoor α〈X〉 ∼= H. Dan is
〈X〉 ∼= H.

Bewijs. We hebben op natuurlijke wijze deze surjecties:

H ∼= 〈X | R〉� 〈X〉� α〈X〉 ∼= H

H is eindig dus beide moeten bijecties zijn, α is een morfisme en dus is 〈X〉 ∼= H.

Interpreteer in dit lemma 〈X〉 als deelgroep van G, voortgebracht door X. [In een striktere
notatie wordt dit 〈π(X)〉 waarbij π : F(X ∪ Y ) → G de bijhorende projectie is. Omdat
dit het eerder moeilijker maakt dan gemakkelijker laten we dit achterwege.]
Het lijkt op het eerste gezicht ongeloofwaardig dat men in praktische situaties over een
dergelijk morfisme α zou beschikken. Men moet zich echter voor ogen houden dat presen-
taties vaak ontstaan uit bepaalde permutatie- of lineaire representaties van groepen, in die
zin beschikt men dan over een natuurlijk morfisme naar de corresponderende permutatie-
of matrixgroep.

Het Frattiniquotiënt. AlsG een groep is, dan noemt men de doorsnijding van de maxi-
male deelgroepen Φ(G) de Frattinideelgroep van G en het bijhorende quotiënt G/Φ(G)
het Frattiniquotiënt. Dit quotiënt heeft vele opmerkelijke eigenschappen, één ervan is de
volgende:

Lemma A.1.2. Zij α : H → Aut(G) een actie van H op G en onderstel dat |H| ⊥ |Φ(G)|.
Als de gëınduceerde actie van H op G/Φ(G) triviaal is, dan ook de actie van H op G.

Bewijs. [Isa08, 3D.4]

A.2 Lijmen

Lemma A.2.1. [GKKL08, 2.9] Zij T = 〈D | R〉 een presentatie van een transitieve per-
mutatiegroep die werkt op {1, 2, . . . , n} zo dat D1 ⊂ D de stabilisator T1 van 1 voortbrengt.
Onderstel dat elk geordend drietal verschillende punten door T naar (1, 2, 3) of (1, 2, 4)
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kan worden gezonden. Laat vi, i = 2, 3, 4 woorden in D zijn die projecteren op permutaties
die i 7→ 1 sturen. Dan heeft een semidirect product T nSn+1 volgende presentatie (waarbij
Sn+1 werkt op {0, 1, . . . , n}):
Voortbrengers: D en z (te zien als de transpositie (0, 1)).
Relaties: R, z2, [z,D1], [z, v2]3, ([z, v2][z, v3])2, ([z, v2][z, v4])2.

Merk eerst op dat de opgave van dit lemma een beetje misleidend is. Het lijkt alsof de
actie van T op Sn+1 in het semi-directe product T nφ Sn niet helemaal vast ligt, of vrij
te kiezen is. Maar we verwachten dat deze groepen op een compatibele manier inwerken
op {1, . . . , n} en dan is er maar één manier waarop dat kan. Neem bijvoorbeeld (t, 1) en
(1, z) in T nφ Sn dan hebben we dat

it
−1zt = i(t,1)−1(1,z)(t,1) = i(1,z

φ(t)) = iz
φ(t)

voor i ∈ {1, . . . , n} willekeurig.

Maar bij gegeven t, z en i ligt het linkerlid volkomen vast, dus ligt ook φ(t) volkomen
vast. De keuze van φ is dus een valse keuze en de actie van T op Sn+1 is precies deze die
overeen komt met de toevoeging wanneer we beide elementen bezien als permutaties.

Bewijs. De groep T heeft een natuurlijke permutatievoorstelling ι : T ↪→ Sn+1. Zoals
gebruikelijk is, schrijven we die niet en vereenzelvigen we ι(T ) en T .
Noemen we de groep met bovenstaande presentatieG, dan bestaat een natuurlijk morfisme
α : G→ T nφ Sn+1 gedefinieerd op de voortbrengers:

d 7→ (d, 1) voor d ∈ D en z 7→ (1, (0 1))

Om zeker te zijn dat dit een morfisme is, moeten we nagaan dat de relaties bewaard
blijven. Het volstaat op te merken dat

α([z, vi]) = α(zzvi) = (1, (0 1))(1, (0 1)di) = (1, (0 1)(0 i)) = (1, (0 i 1)),

en dat (0 2 1)(0 3 1) = (0 3)(1 2).
We beweren nu dat α surjectief is. Inderdaad zal al T n 1 ⊆ α〈D, z〉. Bovendien kunnen
we in D altijd een ri vinden waarvoor ri(0) = 0 en ri(i) = 1.1 Dan is

α(r−1
i )α(z)α(ri) = (1, zri) = (1, (0 i)),

en omdat 〈(1, (0 i)) voor i = 1, . . . , n〉 = 1 n Sn+1, is α een epimorfisme.
We kunnen dus lemma A.1.1 toepassen, dat leert ons dat T ∼= 〈D〉.
Voor α geldt: α〈z〈D〉〉 = {(1, (0 i))}. Dus er bestaat een natuurlijke afbeelding z〈D〉 →
{1, 2, . . . , n}, dit is zelfs een bijectie omdat D 0 stabiliseert en transitief werkt op de rest.
Bovendien is [z,D1] = 1, het volgt dat de actie van T op {1, . . . , n} equivalent is met de
actie van 〈D〉 op α(z〈D〉). In het bijzonder kan elk drietal uit z〈D〉 door een element van
〈D〉 naar (z, zv2 , zv3) of (z, zv2 , zv4) gestuurd worden.
We tonen nu aan datN := 〈zT 〉 ∼= Sn+1 door aan te tonen dat de relaties van de presentatie

Sn+1 = 〈xi, 1 ≤ n | x2
i = (xixj)

3 = (xixjxixk)
2〉

voldaan zijn wanneer we voor xi, xj, xk willekeurige elementen van z〈D〉 kiezen. We
kunnen kiezen dus in 〈D〉 een element d vinden dat z 7→ xi, z

v2 7→ xj en zv3 7→ xj stuurt

1De eerste voorwaarde is dus een non-voorwaarde, want T werkt in het geheel niet op 0.
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(of analoog maar met zv4) en we vinden door de opgegeven relaties met d toe te voegen
dat

(zd)2 = (zdzv2d)3 = (zdzv2dzdzv3d)2 = 1.

Dat is precies wat we wilden nagaan.
Nu is het duidelijk dat G = 〈D〉N , dus |G| ≤ |〈D〉||Sn+1|. Maar omdat G als surjectief op
T nSn+1 kan worden afgebeeld, geldt ook de andere ongelijkheid. Dus moet 〈D〉∩N = 1
en G ∼= T n Sn+1.
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