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1 Inleiding

Lineaire groepen komen voor in allerlei takken van de wiskunde. Het begrijpen van deze
groepen kan in vele gevallen dus helpen bij problemen waar ze natuurlijk in naar voor
komen. In deze thesis doen we een poging om de speciale lineaire groepen over Z beter
te begrijpen.

Definitie. De speciale lineaire groep SLn(R) voor een ring met eenheid R is de groep
van (n× n)-matrices over deze ring met determinant 1.

Een groep ‘begrijpen’ kan op vele manieren gëınterpreteerd worden. Men kan kijken naar
de representaties, acties op specifieke verzamelingen, deelstructuren... Hier gaan we de
kant van de deelstructuren op: we bestuderen de soorten deelgroepen van SLn(Z). Zoals
misschien te verwachten is, is het bepalen van alle deelgroepen wat hoog gegrepen. We
beperken ons hier tot deelgroepen van eindige index in SLn(Z). Het zal blijken dat alle
deelgroepen van eindige index van een speciaal type zijn, namelijk ‘congruentiedeelgroe-
pen’. Aantonen dat dit het geval is, zal heel wat werk vereisen uit verschillende takken
van de algebra.

1.1 Probleemstelling

1.1.1 Congruentiedeelgroepenprobleem

Wanneer we op zoek gaan naar alle deelgroepen van eindige index, kunnen we ons in
zekere zin beperken tot normaaldelers. Indien H een deelgroep van eindige index is,
kunnen we namelijk de doorsnede van de toegevoegden van H nemen, om een normaal-
deler H̄ van eindige index te vinden die H bevat. Wanneer we dan naar de eindige
quotiëntgroep SLn(Z)/H̄ kijken, kunnen we een deelgroep vinden die het quotiënt van
H met H̄ is. Het vinden van de deelgroepen van een eindige groep beschouwen we hier
als een ‘gemakkelijk’ probleem, dat ons niet hindert in het zoeken naar alle deelgroepen
van eindige index.

Binnen SLn(Z) zijn er heel wat natuurlijke normaaldelers van eindige index. We kun-
nen namelijk de kern van de projectie SLn(Z) → SLn(Z/qZ) beschouwen. Dit geeft de
hoofdcongruentiedeelgroepen:

Definitie. De hoofdcongruentiedeelgroep van niveau q in SLn(Z) is

Γq = {x ∈ SLn(Z) | x ≡ In (mod qZ)} .

Indien verwarring mogelijk is over de dimensie noteren we ook Γq(n).

Net zoals we deelgroepen van eindige index kunnen vinden via normaaldelers van eindige
index, kunnen we ook een grote klasse normaaldelers vinden via de hoofdcongruentie-
deelgroepen. Nemen we namelijk een quotiënt van SLn(Z/qZ), dan vinden we als kern
een normaaldeler die Γq bevat. Dit geeft ons de notie van congruentiedeelgroep:

5
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Definitie. Een congruentiedeelgroep is een normaaldeler H E SLn(Z) die een hoofd-
congruentiedeelgroep Γq bevat.

Congruentiedeelgroepen bepalen alvast een groot aantal normaaldelers en deelgroepen
van eindige index in SLn(Z). Het probleem dat we in deze thesis behandelen is het
congruentiedeelgroepenprobleem:

Probleem (Congruentiedeelgroepenprobleem). Elke normaaldeler van eindige index in
SLn(Z) is een congruentiedeelgroep.

Een equivalente formulering hiervan, die mogelijks meer aansluit bij het zoeken naar alle
deelgroepen van eindige index is de volgende:

Probleem. Elke deelgroep van eindige index in SLn(Z) bevat een hoofdcongruentiedeel-
groep.

Het probleem zal blijken te kloppen voor n > 3, maar klopt niet voor n = 2. We zullen
ons niet bezighouden met het geval n = 2, maar wel het hele verhaal geven voor n > 3.

1.1.2 Gevolgen van het probleem

Eens we bewezen hebben dat elke normaaldeler een congruentiedeelgroep is, kunnen we in
principe alle deelgroepen van eindige index oplijsten. Hiertoe nemen we alle quotiënten
SLn(Z/qZ), lijsten we daar alle deelgroepen in op, en liften we deze deelgroepen dan
terug naar SLn(Z). Bij wijze van voorbeeld bekijken we een congruentiedeelgroep die
geen hoofdcongruentiedeelgroep is.

Voorbeeld. Beschouw G = SL3(Z/7Z). Een niet-triviale normaaldeler hiervan is het
centrum Z(G), dat bestaat uit de drie matrices1 0 0

0 1 0
0 0 1

 ,

2 0 0
0 2 0
0 0 2

 en

4 0 0
0 4 0
0 0 4

 .

Bijgevolg hebben we een normaaldeler N van eindige index in SL3(Z) bepaald door

N =

x ∈ SL3(Z) | ∃k ∈ {1, 2, 4} : x ≡

k 0 0
0 k 0
0 0 k

 (mod 7)

 .

Deze methode verklaart meteen ook de naam ‘congruentiedeelgroep’. We kunnen zo’n
deelgroep namelijk voorstellen via congruentievoorwaarden op de elementen van de ma-
trix.
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1.2 Zoeken naar een antwoord

1.2.1 Overbrengen naar topologie

Het congruentiedeelgroepenprobleem kan men redelijk rechtstreeks vertalen naar een
topologisch probleem. Noteren we Fa voor de verzameling van normaaldelers van eindige
index in SLn(Z), en Fc voor de verzameling van congruentiedeelgroepen, dan is de vraag
gereduceerd tot “is Fa = Fc?”. We kunnen deze twee verzamelingen nu zien als basissen
van open verzamelingen voor topologieën op SLn(Z), die we noteren als Ta en Tc. We
krijgen dus twee topologieën waarvan we ons afvragen of deze gelijk zijn. Merk op dat
Ta een verfijning is van Tc, gezien alle congruentiedeelgroepen van eindige index zijn. De
identiteitsafbeelding SLn(Z)a → SLn(Z)c, waarbij de index de topologie aanduidt, is dus
continu.

Na deze observatie kunnen we wat zwaardere technieken uit de topologische groepen-
theorie op ons probleem afvuren. We kunnen namelijk de ‘profiniete completering’ van
beide topologische groepen nemen. Deze completering is een grotere groep die de gege-
ven groep als dichte deelgroep bevat (met uiteraard nog wat andere eigenschappen). De

continue identiteitsafbeelding zal uitbreiden tot een afbeelding ŜLn(Z)→ SLn(Z) tussen
de completeringen, die bovendien surjectief zal blijken te zijn. Door de kern van deze
afbeelding te beschouwen, krijgen we een korte exacte rij

1→ C → ŜLn(Z)→ SLn(Z)→ 1 .

Deze kern C wordt de congruentiekern genoemd. Deze kern geeft ons een manier om
te meten hoe sterk de topologieën Ta en Tc verschillen. Indien de kern triviaal is, zullen
de topologieën gelijk zijn, en zal het congruentiedeelgroepenprobleem opgelost zijn. We
hebben het probleem dus gereduceerd tot het bepalen van C.

Een laatste stap die we in de topologische wereld moeten zetten, is het veralgemenen van
ons probleem naar SLn(Q). We kunnen de notie van de topologieën Ta en Tc uitbreiden
op de groep SLn(Q), en zo exact dezelfde vragen stellen. We krijgen opnieuw een korte
exacte rij, waarbij de kern dezelfde C zal blijken te zijn. Met andere woorden, we hebben
een korte exacte rij

1→ C → ŜLn(Q)→ SLn(Q)→ 1 , (∗)

waarbij C dezelfde congruentiekern is als voorheen. Belangrijk is hier dat C centraal is

in ŜLn(Q). Dit zorgt ervoor dat deze exacte rij een centrale extensie van SLn(Q) bepaalt:

Definitie. Een centrale extensie van een groep G is een korte exacte rij 1 → C →
E → G→ 1 waarbij C centraal is in E.

We zullen zelfs meer aantonen: deze extensie is ‘universeel’ en ‘relatief’ met betrekking
tot SLn(Q), twee eigenschappen die de extensie uniek zullen bepalen. Het ietwat expli-
cieter bepalen van de congruentiekern C zal ook aantonen dat het voldoende is aan te
tonen dat C triviaal is voor n = 3 om het congruentiedeelgroepenprobleem voor n > 3
op te lossen.
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1.2.2 Herkenning van adèles

In de voorgaande paragraaf definieerden we SLn(Q) als de profiniete completering van
SLn(Q) m.b.t. de topologie Tc. We kunnen deze groep echter ook herkennen uit een
volledig andere constructie. Wanneer we namelijk kijken naar de topologie Tc, merken
we dat deze topologie dezelfde is als de topologie die SLn(Q) krijgt via de diagonale
inbedding in een ‘adelizering’ van SLn(Q).

De adelizering van SLn(Q) is een veralgemening van de adelering van Q. De adele-
ring geeft een manier om alle completeringen tegelijk te bestuderen (zowel de eindige,
p-adische completeringen als de reële completering). We beschouwen namelijk een speci-
fieke deelring A van R×

∏
p<∞Qp: het ‘beperkt topologische product’ m.b.t. de deelringen

van gehelen (Zp)p<∞. We kunnen elementen van Q diagonaal in dit product inbedden,
door een rationaal getal te beschouwen als een element van de completeringen.

Hetzelfde kunnen we ook doen voor SLn(Q): we bekijken alle speciale lineaire groepen
SLn(Qp) tegelijk, opnieuw via een specifieke deelgroep SLn(Af ) van het product. De
belangrijkste stelling hierover die we nodig zullen hebben, is dat de diagonale inbedding
van SLn(Q) in SLn(Af ) een dicht beeld heeft, en dat SLn(Af ) lokaal compact en dus
compleet is. Wegens de uniciteit van de completering zullen we dan vinden dat SLn(Q) ∼=
SLn(Af ).

1.2.3 Studie van centrale extensies

Omdat de exacte rij (∗) een universele, relatieve centrale extensie is, zal het nuttig zijn
enkele eigenschappen van centrale extensies te bestuderen. Hierbij zullen we de volgende
stelling bewijzen:

Stelling. Voor een veld K met minstens 5 elementen is er een universele centrale ex-
tensie

1→ π1(SLn(K))→ Stn(K)→ SLn(K)→ 1 .

Deze kern π1(SLn(K)) noemen we de fundamentaalgroep van SLn(K). Via deze stel-
ling vinden we universele centrale extensies van SLn(Qp). Via de theorie van Moore is
het mogelijk om deze centrale extensies samen te voegen tot een universele centrale ex-
tensie van SLn(Af ), en om hieruit ook een universele relatieve centrale uitbreiding m.b.t.
SLn(Q) te maken. Het bepalen van de congruentiekern zal dan juist het bepalen van de
kern van deze centrale uitbreiding zijn.

We hebben het congruentiedeelgroepenprobleem nu herleid tot het zoeken naar de fun-
damentaalgroepen π1(SLn(Qp)). Het berekenen hiervan zal vergemakkelijkt worden door
de studie van Steinbergsymbolen op een veld K:

Definitie. Een Steinbergsymbool met waarden in een abelse groep A, is een bilineaire
afbeelding c : K∗ ×K∗ → A waarvoor c(s, 1− s) = 1.

Deze afbeeldingen zullen in bijectief verband staan met centrale extensies met als kern A.
We zullen aantonen dat Hom(π1(SL3(K)), A) isomorf is met de groep van Steinbergsym-
bolen met waarden in A. Wanneer we de groep van Steinbergsymbolen bepalen, zullen
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we er via gepaste keuzes voor A dus in slagen om π1(SL3(K)) te bepalen. Hieruit zullen
we dan de congruentiekern bepalen, die triviaal zal zijn. Dit geeft dan de oplossing van
het congruentieprobleem.

Een kleine nuance die we bij dit verhaal moeten toevoegen, is dat er in het verhaal van de
centrale extensies ook topologie aan bod kan komen. Omdat we centrale extensies in een
ruimere topologische context willen gebruiken, moeten we dus ook ‘topologische centrale
extensies’ invoeren. Dit geeft ook aanleiding tot topologische Steinbergsymbolen en de
topologische fundamentaalgroep. De verbanden tussen de topologische fundamentaal-
groep, Steinbergsymbolen en centrale extensies blijven behouden dankzij de stelling van
Matsumoto.

1.3 Structuur en bronnen

De opbouw van deze thesis is ongeveer omgekeerd aan de schets van de oplossing uit de
vorige sectie. We bouwen de nodige theorie van de start uit, zodat we weinig moeten
refereren naar dingen die verder bewezen worden. Een nadeel van deze volgorde is dat
de redenen voor het bewijzen van resultaten niet altijd duidelijk zijn. De vorige sectie
geeft daarom de beweegredenen achter alle theorie die opgebouwd zal worden.

Het tweede hoofdstuk geeft wat globale stellingen rond groepen met een Titssysteem.
Hieruit haalt men de Weylgroep en de Bruhatdecompositie, die beide zullen helpen om de
structuur van SLn(K) beter te begrijpen. Deze structuren zullen helpen bij de constructie
van centrale extensies, doordat we de decompositie kunnen imiteren. Verder bekijken
we voortbrengers en relaties in SLn(K), waar we in latere hoofdstukken veel gebruik van
maken en mee rekenen. Bronmateriaal voor deze hoofdstukken zijn [2, §12] en [1, §6.2].

In hoofdstuk drie bestuderen we centrale extensies van SL3(K). Veel van deze theorie kan
ook voor andere dimensies gedaan worden, maar dit kan de notaties sterk vermoeilijken.
Voor ons is het geval n = 3 echter voldoende, omdat het congruentiedeelgroepenprobleem
voor n > 3 hier ook uit volgt. De belangrijkste doelen van dit hoofdstuk zijn het
vinden van een universele centrale extensie en het aantonen van het verband tussen de
fundamentaalgroep en de Steinbergsymbolen. Dit hoofdstuk komt voornamelijk overeen
met [2, §18].

We werken in hoofdstuk vier verder op de theorie van centrale extensies, door er topolo-
gie aan toe te voegen. Daartoe begint het hoofdstuk met een introductie tot topologische
groepentheorie, afkomstig uit [2,6,7]. Verder zijn de voornaamste resultaten opnieuw het
verband tussen de topologische fundamentaalgroep en Steinbergsymbolen, en de theorie
van Moore die ons de mogelijkheid geeft van een grotere klasse groepen de fundamentaal-
groep te definiëren en bepalen. De inhoud is afkomstig van [2, §20], met enkele bewijzen
aangevuld uit [5].

Hoofdstuk vijf gaat over de completeringen van Q. We starten met een basis over
p-adische getallen, afkomstig uit [3]. Daarna gaan we over naar de adelering van Q en
adelizering van SLn. Deze twee secties komen uit [2, §3-6,14], waarbij we naar de dichtheid
van SLn(Q) in SLn(Af ) toewerken. In de laatste sectie behandelen we topologische
Steinbergsymbolen op de completies van Q. Deze resultaten zullen ons ertoe in staat
stellen de fundamentaalgroepen van SL3(Qp) te bepalen, en zijn afkomstig uit [2, §20]
en [4, §11,Appendix].
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In het laatste hoofdstuk plakken we dan alle stukjes aan elkaar tot een oplossing van het
congruentiedeelgroepenprobleem. In de eerste sectie tonen we enkele eigenschappen van
q-elementaire deelgroepen aan, die ons in sectie 6.2 in staat stelt aan te tonen dat de
exacte rij (∗) centraal is. We tonen daarna aan dat (∗) een universele relatieve centrale
extensie is m.b.t. SL3(Q). Vervolgens berekenen we de fundamentaalgroep van SLn(Af )
en leiden daaruit af dat de congruentiekern triviaal is. Dit hoofdstuk is grotendeels
afkomstig uit [2, §16-17,20].



2 Decompositie en
voortbrengers van SLn(K)

Voor we beginnen met de studie van normaaldelers van SLn(Z), is het nuttig om iets
af te weten van decomposities van deze matrixgroepen. We kijken eerst en vooral naar
de Bruhat decompositie, die we eenvoudig vinden in een algemene context met behulp
van Titssystemen, en daarna toepassen op SLn(K) voor een algemeen veld K. Daarna
onderzoeken we een manier om SLn(K), alsook enkele van de deelgroepen die we gebruikt
hebben bij de Bruhatdecompositie, voort te brengen door enkele eenvoudige matrices.
Deze voortbrengers en decompositie zullen we dan later gebruiken bij de constructie van
extensies van SLn(K), door slechts een beperkt aantal relaties op de voortbrengers te
gebruiken, of door de Bruhatdecompositie te imiteren.

2.1 Titssystemen en Bruhatdecompositie

2.1.1 Titssystemen

We beginnen meteen met de definitie van een Titssysteem. Hier komt de definitie nogal
uit de lucht vallen, maar ze komt in feite natuurlijk uit bepaalde acties van groepen op
gebouwen. Omdat het niet de bedoeling is om ons hier in gebouwentheorie te verdiepen,
laten we deze connectie hier achterwege.

Definitie 2.1.1. Een Titssysteem is een viertal (G,B,N, S) waarbij G een groep is
die voortgebracht wordt door de deelgroepen B en N , en S een verzameling involuties is
die de Weylgroep W = N

B∩N voortbrengt (hierbij is dus ook nodig dat B ∩ N E N).
Verder moet gelden dat

∀s ∈ S ∀w ∈ W : sBw ⊆ BswB ∪BwB ; (TS1)

∀s ∈ S : sBs 6= B . (TS2)

Een Titssysteem wordt ook wel eens een (B,N)-paar voor G genoemd. Hierbij moeten
we opmerken dat in zowel (TS1) als (TS2) de elementen s en w eigenlijk nevenklassen van
B ∩N zijn. Gezien B ∩N een deelgroep is van B, hangen de producten Bw, wB, BwB
dus niet af van de gekozen representant voor de nevenklasse (en zo zijn de producten ook
goed gedefinieerd). Daarnaast is de asymetrie in (TS1) in feite maar schijn, we vinden
heel eenvoudig, gezien S bestaat uit involuties en W een deelgroep is, dat

∀s ∈ S ∀w ∈ W : sBw−1 ⊆ Bsw−1B ∪Bw−1B

=⇒ ∀s ∈ S ∀w ∈ W : wBs ⊆ BswB ∪BwB . (TS1’)

Wanneer we een Titssysteem hebben, kunnen we een lengte definiëren op elementen van
de Weylgroep, namelijk het aantal generatoren uit S minimaal nodig om een element te
vormen.

11
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Definitie 2.1.2. Zij W een eindige groep voortgebracht door een verzameling involuties
S. Voor w ∈ W definiëren we de lengte van w

`(w) = min{k ∈ N | ∃s1, . . . , sk ∈ S : s1s2 . . . sk = w} .

Als k = `(w) en w = s1 . . . sk, dan noemen we deze uitdrukking gereduceerd.

Met deze lengte kunnen we nu aantonen dat de dubbele nevenklasse BwB voor elke
keuze van w ∈ W uniek is. Voor we dit bewijzen, beargumenteren we even dat deze
nevenklassen ofwel gelijk zijn, ofwel lege doorsnede hebben. Onderstel dat g ∈ BwB, dan
hebben we g = bw̄b′ voor een representant van w, en dus ook w̄ = b−1gb′−1. We hebben
dus: BwB = Bw̄B ⊆ BgB ⊆ BwB, dus BwB = BgB. Dus als g ∈ BwB ∩ Bw′B
hebben we BwB = BgB = Bw′B.

Propositie 2.1.3. Onderstel dat we een Titssysteem (G,B,N, S) met Weylgroep W
hebben. Dan geldt

∀w,w′ ∈ W : BwB = Bw′B ⇒ w = w′ .

Bewijs. We zullen dit bewijzen door inductie op min(`(w), `(w′)). Zonder verlies van
algemeenheid kunnen we stellen dat dit minimum bereikt wordt door w, en kunnen we
dus inductie toepassen op `(w). Voor onze inductiehypothese gebruiken we het geval
`(w) = 0, oftewel, w = 1, het eenheidselement van W . In dat geval is B = Bw′B. Laat
nu w̄′ ∈ N een representant zijn voor w′ ∈ W , dan is w̄′ ∈ Bw′B = B, dus w̄′ ∈ B ∩N ,
of w′ = 1 in W = N

B∩N .
Veronderstel nu dat `(w) > 1, dan is er een s waarvoor `(sw) = `(w) − 1 < `(w) (als
we een gereduceerde uitdrukking w = s1 . . . sk hebben, dan is s2 . . . sk ook gereduceerd,
want een kortere uitdrukking voor s1w zou tot een kortere uitdrukking voor w leiden).
We schrijven w∗ = sw, waaruit ook w = sw∗ volgt, gezien s een involutie is. We krijgen
sw∗B ⊆ wB ⊆ BwB ⊆ Bw′B, en dus (wegens (TS1))

w∗B ⊆ sBw′B ⊆ Bsw′B ∪Bw′B .

Op basis hiervan hebben we dus w∗ ∈ Bw′B of w∗ ∈ Bsw′B. In het eerste geval hebben
we Bw∗B = Bw′B, waaruit we per inductie halen dat w∗ = w′, maar dat zou willen
zeggen dat `(w′) = `(w∗) < `(w), wat in strijd is met `(w) = min(`(w), `(w′)). In het
tweede geval hebben we Bw∗B = Bsw′B, dus, gezien `(w∗) < `(w) 6 `(w′) kunnen we
via inductie besluiten dat sw = w∗ = sw′, en dus w = w′.

2.1.2 Bruhatdecompositie

We willen nu aantonen dat we de decompositie G =
⋃
w∈W BwB hebben, waarbij dit

de unie is van disjuncte verzamelingen. Hierbij geldt dus dat voor elke g ∈ G er een
unieke w is zodat g ∈ BwB. Deze decompositie van elementen van G als bwb′ is de
Bruhatdecompositie. We bewijzen iets algemener, namelijk dat de deelverzamelingen
van S aanleiding geven tot deelgroepen van G die B bevatten.

Stelling 2.1.4. Beschouw een Titssysteem (G,B,N, S) met Weylgroep W . Voor J ⊆ S
definiëren we WJ = 〈J〉 als de deelgroep van W voortgebracht door J . Voor elke J is
GJ = BWJB een deelgroep van G.
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Bewijs. Gezien S bestaat uit involuties, is J = J−1. Daaruit volgt dat BWJB gesloten
is onder het nemen van inversen. Daarnaast moeten we aantonen dat deze verzameling
gesloten is onder vermenigvuldiging. Beschouw dus Bs1 . . . srB · BwB met si ∈ J en
w ∈ WJ . Wegens (TS1) is

srBwB ⊆ BsrwB ∪BwB ⊆ BWJB .

We kunnen dit nu inductief toepassen om te vinden dat

Bs1 . . . srBwB ⊆ Bs1 . . . srwB ∪Bs2 . . . srwB ∪ . . . ∪BwB ⊆ BWJB ,

zodat de verzameling inderdaad gesloten is onder vermenigvuldiging.

Een gevolg hiervan is hetgene we wilden bewijzen:

Gevolg 2.1.5 (Bruhatdecompositie). Voor een Titssysteem (G,B,N, S) geldt dat G =⋃
w∈W BwB, waarbij de unie disjunct is.

Bewijs. Uit het voorgaande weten we dat
⋃
w∈W BwB = GS een deelgroep is van G.

Maar GS bevat duidelijk B, en gezien W = N
N∩B hebben we ook voor elke n ∈ N een

w ∈ W zodat n(N ∩ B) = w, oftewel n ∈ BwB. Bijgevolg hebben we ook N 6 GS,
maar dan volgt uit de definitie van een Titssysteem dat

G = 〈N,B〉 6 GS 6 G ,

dus G = GS =
⋃
w∈W BwB.

In feite geldt nog een sterker feit over de groepen GJ dan wat we bewezen hebben in de
voorgaande stelling. Het is namelijk zo dat voor alle J,K ⊆ S geldt dat

GJ ⊆ GK ⇐⇒ J ⊆ K .

Ook is het zo dat als B 6 M 6 G, dan is M = GJ voor een J ⊆ S. Deze twee feiten
samen zeggen in feite dat de tralie van deelgroepen van G die B bevatten isomorf is aan
de tralie van deelverzamelingen van S.

Voorbeeld 2.1.6. We bekijken nu de Bruhatdecompositie van G = SLn(K), met K een
veld. We vormen een Titssysteem voor G door

B = {(aij)ij ∈ G | ∀i > j : aij = 0} ,
N = {(aij)ij ∈ G | ∀i, j1 6= j2 : aij1 6= 0⇒ aij2 = 0} .

Eenvoudiger gezegd: B zijn de bovendriehoeksmatrices in G en N zijn de veralgemeende
permutatiematrices of monomiale matrices in G, dat zijn matrices met in elke rij en elke
kolom exact één niet-nul element. Het is eenvoudig in te zien dat

N ∩B = {(aij)ij ∈ G | ∀i 6= j : aij = 0} ,

oftewel dat N ∩B de diagonaalmatrices in G zijn. Bijgevolg is de Weylgroep W = N
N∩B

isomorf aan de groep van permutatiematrices (en dus ook isomorf aan Sn). Gezien we
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eisen dat de matrices determinant 1 hebben, is het echter onmogelijk om de standaard
permutatiematrices als representanten te nemen. We moeten bij oneven permutaties
minstens één 1 vervangen door −1. Voor n = 3 kunnen we bijvoorbeeld representanten
kiezen zoals hieronder.0 −1 0

0 0 −1
1 0 0

  0 0 1
−1 0 0
0 −1 0

 1 0 0
0 1 0
0 0 1


0 1 0

1 0 0
0 0 −1

 −1 0 0
0 0 1
0 1 0

  0 0 −1
0 −1 0
−1 0 0


Het laatste wat we nodig hebben voor ons Titssysteem is de verzameling S van involuties
die W voortbrengt. Gezien we al weten dat W ∼= Sn, kunnen we voor S de elementen in
W nemen die overeenkomen met de involuties (i i+ 1) voor i = 1, . . . , n− 1. Mogelijke
representanten voor deze permutaties zijn matrices van de volgende vorm:

wi =



1
. . .

0 1
−1 0

. . .

1


waarbij overal enen staan op de hoofddiagonaal, behalve de nullen op rij i en i+ 1 (merk
op dat deze representanten niet noodzakelijk een deelgroep van SLn(K) isomorf aan Sn
voortbrengen). Wanneer we nu bewijzen dat (G,B,N, S) voldoet aan de axioma’s van
een Titssysteem (dat doen we in sectie 2.3), hebben we dat elke matrix g ∈ SLn(K)
ontbonden kan worden als g = bwb′, met b en b′ bovendriehoeksmatrices, en w een
permutatiematrix (met eventueel tekenwissels om determinant 1 te bekomen).

2.1.3 Verfijnen van de Bruhatdecompositie

We willen de gewone Bruhatdecompositie graag wat verfijnen in het bijzonder in het geval
dat het Titssysteem splitst. We zullen in deze sectie voor een Titssysteem (G,B,N, S)
vaak de notatie H = B ∩N gebruiken.

Definitie 2.1.7. Een Titssysteem (G,B,N, S) splitst als er een normaaldeler U E B
bestaat met U ∩H = 1 en B = HU , m.a.w. als B = U oH voor een normaaldeler U .

In dit geval kunnen we de Bruhatdecompositie dus wat verfijnen:

G = ∪w∈WBwB = ∪w∈WUwHU .

De vraag is nu in welke mate deze decompositie uniek is. Uit de Bruhatdecompositie
weten we dat w uniek bepaald is door g ∈ G, terwijl we snel kunnen zien dat de factoren
uit U niet uniek zijn, wanneer we bijvoorbeeld de component U ·U beschouwen. Wat zal
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blijken is dat, wanneer we een verzameling representanten van W fixeren in N en slechts
een gepaste deelverzameling van U toelaten als eerste factor, dat de decompositie uniek
is. Hiervoor moeten we wel nog een extra voorwaarde opleggen op het Titssysteem,
namelijk dat het verzadigd is.

Definitie 2.1.8. Een Titssysteem (G,B,N, S) is verzadigd als ∩n∈NBn = H.

Het verzadigd zijn van een Titssysteem is niet echt een belangrijke eis. Indien (G,B,N, S)
niet verzadigd is, kan men N en S vervangen door N ′ en S ′, en een verzadigd Titssys-
teem (G,B,N ′, S ′) krijgen. We geven de schets van belangrijke stappen voor het be-
wijs van uniciteit van de verfijnde Bruhatdecompositie, wat voornamelijk overeenkomt
met [2, 12.3]. Cruciaal in het vinden van de gepaste deelverzameling van U is het vinden
van een element w0 ∈ W waarvoor B ∩ Bw0 = H. Om een idee te krijgen van wat voor
een element dit moet zijn kan men het volgende bewijzen:

Lemma 2.1.9. Zij (G,B,N, S) een Titssysteem, s ∈ S en w ∈ W . Als `(w) > `(sw),
is B ∩Bw ⊆ B ∩Bsw.

Bewijs. [2, p. 47]

Gezien H de kleinste groep is die bereikt kan worden door B∩Bw, gaan we logischerwijze
op zoek naar een element w0 ∈ W met maximale lengte. Nu is het zo dat W een
Coxetergroep is (zie [1, p. 313]), en dus zo’n uniek element van maximale lengte bevat,
dat bovendien een involutie is (zie [1, p. 83]). We noemen dat element w0. Voor het
gebruiken van deze stellingen onderstellen we dat W eindig is. Zoals we verwachten geldt

Propositie 2.1.10. Zij (G,B,N, S) een verzadigd Titssysteem met w0 ∈ W het element
van maximale lengte (met W eindig). Dan is B ∩Bw0 = H.

Bewijs. [2, p. 48]

Met behulp van deze w0 kunnen we nu de verfijnde Bruhatdecompositie uitvoeren:

Stelling 2.1.11 (Verfijnde Bruhatdecompositie). Zij (G,B,N, S) een verzadigd Tits-
systeem dat splitst via B = UoH. Kies voor elke w ∈ W een representant sw ∈ N zodat
sw−1 = s−1

w . Dan geldt

G = ∪w∈W (U ∩ Uw0w−1

)swHU ,

waarbij de unie disjunct is, en de decompositie van een g ∈ G uniek.

Bewijs. Het bestaan van deze decompositie vereist enkele technische lemma’s, waarvan
de belangrijkste conclusie [2, p. 50] is. De unicitieit kunnen we snel afleiden uit wat we
hierboven beschreven hebben. Uit de gewone Bruhatdecompositie weten we al dat twee
decomposities dezelfde factor sw moeten hebben. Stel nu dat g = uswb = u′swb

′, waarbij
u, u′ ∈ U ∩Uw0w−1

en b, b′ ∈ B. Dan hebben we b′b−1 = s−1
w u′−1usw ∈ B∩ (U ∩Uw0w−1

)w.
We hebben (U ∩ Uw0w−1

)w ⊆ Uw0 , zodat b′b−1 ∈ B ∩ Uw0 . Nu volgt uit

(B ∩ Uw0)w0 = Bw0 ∩ U = Bw0 ∩B ∩ U = H ∩ U = 1

dat B ∩ Uw0 enkel de eenheid bevat. Bijgevolg is b′ = b en u′ = u. Gezien B = U oH
kunnen we b op unieke wijze factoriseren als h · u′′, zodat we een unieke decompositie
hebben.
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Voorbeeld 2.1.12. We gaan verder met het voorbeeld G = SLn(K) (ook al hebben we
nog niet bewezen dat dit een Titssysteem is), waarbij we hadden dat B de bovendrie-
hoeksmatrices waren, N de monomiale matrices, en H de diagonaalmatrices. We kunnen
B alvast splitsen via de unipotente bovendriehoeksmatrices, bovendriehoeksmatrices met
enen op de diagonaal. Noemen we de groep unipotente bovendriehoeksmatrices U , dan
vinden we inderdaad een unieke decompositie

a11 a12 · · · a1n

a22 · · · a2n

. . .
...
ann

 =


a11 0 · · · 0

a22 · · · 0
. . .

...
ann




1 a−1
11 a12 · · · a−1

11 a1n

1 · · · a−1
22 a2n

. . .
...
1

 .

Het is ook duidelijk dat U ∩ H = 1, en een snelle matrixberekening toont dat U E B.
Daarmee zijn alle voorwaarden opdat het Titssysteem splitst voldaan.

Dit Titssysteem is ook verzadigd, zoals blijkt uit het toevoegen van B met het speci-
fieke element w0 = (1 n)(2 n − 1) . . . uit de Weylgroep Sn. Merk op dat dit ook het
element van maximale lengte is. Daarmee zetten we een bovendriehoeksmatrix om in
een onderdriehoeksmatrix, zodat we B∩Bw0 = H hebben. Gezien we steeds hebben dat
H ⊆ ∩n∈NBn ⊆ B ∩Bw0 , vinden we inderdaad dat het Titssysteem verzadigd is.

2.2 Voortbrengen van SLn(K)

2.2.1 Elementaire generatoren

We zullen SLn(K) voortbrengen door een (grote) verzameling elementaire matrices.
Daarnaast zullen we enkele relaties op deze voortbrengers geven, om deze later te kunnen
gebruiken. Eerst en vooral definiëren we onze voortbrengers:

Definitie 2.2.1. Een elementaire matrix is een n × n matrix van de vorm xij(t) =
(akl)kl, voor t ∈ K en i 6= j, waarbij

akl =


t als k = i en l = j

1 als k = l

0 anders,

met andere woorden, xij(t) is de eenheidsmatrix waar we op positie i, j het element t bij
plaatsen.

Het is nuttig om op te merken wat er gebeurt als we een willekeurige n × n matrix
vermenigvuldigen met een elementaire matrix. Nemen we een matrix met kolommen
C1, C2 . . . Cn. Dan hebben we

(C1 C2 · · · Cn) · xij(t) = (C1 · · · Cj−1 Cj+t·Ci Cj+1 · · · Cn) . (2.2.1)



HOOFDSTUK 2. DECOMPOSITIE EN VOORTBRENGERS VAN SLn(K) 17

Analoog kunnen we, gegeven een matrix met rijen R1, . . . Rn, rijen bij elkaar optellen
door rechts te vermenigvuldigen met een elementaire matrix:

xij(t) ·


R1

R2

...
Rn

 =



R1

...
Ri−1

Ri+t·Rj

Ri+1

...
Rn


. (2.2.2)

We willen nu aantonen dat deze elementaire matrices SLn(K) voortbrengen. We proberen
eerst de unipotente bovendriehoeksmatrices, dat zijn matrices van de vorm

1 a12 a13 · · · a1n

0 1 a23 · · · a2n

0 0 1 · · · a3n

...
...

...
. . .

...
0 0 0 · · · 1

 ,

te vormen met de elementaire matrices. Het is niet zo moeilijk in te zien (door recht-
streeks uit te rekenen, of door dit te zien als telkens ‘rechts vermenigvuldigen met een
elementaire matrix’) dat we zo’n matrix element per element kunnen opbouwen als

xn−1,n(an−1,n) · · ·x23(a23)x1n(a1n) · · ·x13(a13)x12(a12) . (2.2.3)

Deze decompositie is zelfs uniek, zie propositie 2.2.4. Om meer dan de unipotente ma-
trices in SLn(K) te bekomen, zullen we nog enkele matrices invoeren:

Definitie 2.2.2. Een elementaire monomiale matrix is een matrix van de vorm
wij(t) = xij(t)xji(−t−1)xij(t) voor i 6= j en t ∈ K∗. Een elementaire diagonaalma-
trix is een matrix hij(t) = wij(t)wij(−1) voor i 6= j en t ∈ K∗.

Deze matrices zien er als volgt uit:

wij(t) =


1
. . .

0 ··· t
...

. . .
...

−t−1 ··· 0
. . .

1

 , hij(t) =


1
. . .

t
. . .

t−1

. . .
1

 ,

waarbij op de rijen waar niets aangegeven staat, er enkel een 1 op de hoofddiagonaal
staat. Wat we eerst opmerken, is dat de elementaire diagonaalmatrices voortbrengers
zijn voor alle diagonaalmatrices. Zo krijgen we

diag(d1, . . . , dn) =


d1

d2

. . .

dn

 = hn−1,n(dn−1) · · ·h2n(d2)h1n(d1) .
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Het product heeft op de diagonaal inderdaad d1, d2, . . . , d
−1
n−1 · · · d−1

2 d−1
1 , waarbij het laat-

ste element wegens de determinant d1 · · · dn = 1 gelijk is aan dn. Omdat een bovendrie-
hoeksmatrix te schrijven is als product van een diagonaalmatrix met een unipotente
matrix, hebben we nu alvast aangetoond dat B volledig wordt voortgebracht door alle
xij(t).

Wegens de Bruhatdecompositie is het nu voldoende om voor elke nevenklasse in W een
voortbrenger te vinden die voortgebracht is door xij(t). Maar gezien W voortgebracht
wordt door S, hebben we al voldoende aan representanten voor elk element in S. We
hebben echter al beargumenteerd dat de elementen in S in feite permutaties (i i+1) zijn,
en de matrices wi,i+1(1) zijn precies representanten hiervoor. Als laatste merken we op
dat we elke monomiale matrix (elke matrix in N) kunnen schrijven als permutatiema-
trix vermenigvuldigd met diagonaalmatrix. Gezien alle wi,i+1(1) de permutatiematrices
voortbrengen, en alle hij(t) = wij(t)wij(−1) de diagonaalmatrices, hebben we dat N
voortgebracht is door de elementaire monomiale matrices.

In het voorgaande hebben we dus de volgende stelling bewezen:

Stelling 2.2.3. Voor elk veld K wordt de groep SLn(K) voortgebracht door de elementaire
matrices. De deelgroep N wordt voortgebracht door de elementaire monomiale matrices,
en de deelgroep N ∩B wordt voortgebracht door de elementaire diagonaalmatrices.

2.2.2 Relaties op elementaire matrices

Een natuurlijke vraag die men kan stellen over een verzameling voortbrengers van een
groep, is welke relaties er tussen deze voortbrengers zijn. De relaties die voor ons be-
langrijk zullen zijn, zijn de volgende:

xij(s) · xij(t) = xij(s+ t) (X1)(
xij(s), xjk(t)

)
= xik(st) voor i 6= k (X2a)(

xij(s), xkl(t)
)

= 1 voor i 6= l en j 6= k (X2b)

waarbij (a, b) = aba−1b−1 de commutator van a en b is. Deze identiteiten kan men
narekenen met de matrixuitdrukking van de elementaire matrices. Een direct gevolg van
(X1), dat we heel vaak zullen gebruiken, is dat xij(t)

−1 = xij(−t).

We bewijzen nog twee eigenschappen van de generatoren, waarbij het van belang is dat
deze eigenschappen enkel afhangen van de relaties hierboven. De eerste betreft de manier
om de uitdrukking (2.2.3) te vinden. Meer specifiek willen we bewijzen:

Propositie 2.2.4. Zij (aij)ij een unipotente bovendriehoeksmatrix (aij = 0 voor alle
i > j en aii = 1 voor alle i). Dan is (aij)ij op unieke wijze te schrijven als

xn−1,n(tn−1,n) · · ·x23(t23)x1n(t1n) · · ·x13(t13)x12(t12) .

Elk eindig product van matrices xij(t) met i < j is om te vormen tot een uniek product
van bovenstaande vorm, enkel gebruik makend van de relaties (X1), (X2a) en (X2b).
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Bewijs. De eerste claim van de stelling is triviaal, gezien het uitrekenen van een pro-
duct xn−1,n(tn−1,n) · · ·x23(t23)x1n(t1n) · · ·x13(t13)x12(t12) leidt tot de unipotente boven-
driehoeksmatrix met elementen tij voor i < j. Het belangrijkste is dus het aantonen van
de tweede claim van de stelling. Merk hiervoor op dat de indexparen (i, j) van de ma-
trices in het gezochte product in dalende lexicografische volgorde staan. Als we dus een
willekeurig product van xij(t) met i < j hebben, willen we aantonen dat we dit product
m.b.v. (X1), (X2a) en (X2b) om te vormen is tot een product in dalende lexicografische
volgorde. Hiervoor is het voldoende om aan te tonen dat we een product van twee zulke
elementen kunnen omvormen tot een product in strikt dalende volgorde. We beginnen
dus met een product xij(s)xkl(t). We zullen dus, afhankelijk van de volgorde van indices,
dit product omvormen in de juiste volgorde. Hierbij mogen we telkens gebruik maken
van i < j en k < l. Als (i, j) > (k, l), staat het product al in de juiste volgorde. Als
(i, j) = (k, l), kunnen we gebruik maken van (X1), en vinden we xij(s)xkl(t) = xij(s+ t).
Het lastige deel doet zich voor als (i, j) < (k, l). Hiervoor maken we een gevallenonder-
scheid:

(i) i = k: uit de ongelijkheid halen we j < l. Wegens (X2b) commuteren de twee
elementaire matrices in dat geval, dus

xij(s)xil(t) = xil(t)xij(s) ,

wat in strikt dalende volgorde staat.
(ii) i < k ∧ j = l: opnieuw wegens (X2b) commuteren de twee elementaire matrices,

dus we kunnen ze van plaats wisselen in de juiste volgorde.
(iii) i < k = j < l: m.b.v. de relaties vinden we

xij(s)xjl(t) = xjl(t)xij(s)xil(st) wegens (X2a)

= xjl(t)xil(st)xij(s) wegens (X2b).

Hierin staan de factoren in de laatste gelijkheid in strikt dalende volgorde.
(iv) i < k ∧ j 6= l ∧ j 6= k: in dit laatste geval is, wegens k < l ook i 6= l, waardoor we

(X2b) kunnen gebruiken om de factoren in dalende volgorde te zetten.

Door nu herhaaldelijk deze stappen toe te passen kunnen we een willekeurig product
omzetten in een product van de gewenste vorm, enkel door gebruik te maken van de
opgegeven relaties.

Een tweede eigenschap die we aantonen is de actie onder toevoeging van een veralge-
meende permutatiematrix op een elementaire matrix, waarbij we onderstellen dat we
minstens met 3× 3-matrices werken.

Propositie 2.2.5. Zij n ∈ N een veralgemeende permutatiematrix met w = n(N ∩ B)
de overeenkomstige permutatie in W ∼= Sn. Zij d = diag(d1, . . . , dn) de diagonaalmatrix
zo dat π · d = n, waarbij π de gewone permutatiematrix is die overeenkomt met w. Dan
hebben we de gelijkheid

n · xij(t) · n−1 = xw(i)w(j)(did
−1
j t) , (2.2.4)

en deze gelijkheid hangt enkel af van de relaties (X1), (X2a) en (X2b).
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Bewijs. Gezien N voortgebracht wordt door elementaire monomiale matrices, is het
voldoende om dit te bewijzen voor wkl(u). In dit geval hebben we als permutatie (k l)
en als diagonaalmatrix die met getallen dk = −u−1, dl = u en verder enen. Afhankelijk
van gelijkheden tussen indices i,j,k en l hebben we nu verschillende gevallen, waarbij we
meestal gebruiken dat wkl(u) = xkl(u)xlk(−u−1)xkl(u)

(i) i, j, k, l verschillend: in dit geval is het rechterlid van (2.2.4) gewoon xij(t), terwijl
elke factor van wkl(u) met xij(t) commuteert wegens (X1). Bijgevolg hebben we
gelijkheid.

(ii) i = k, j 6= l: we hebben als rechterlid van (2.2.4) xlj(−u−1t). Het linkerlid is:

wil(u)xij(t)wil(u)−1 = xil(u)xli(−u−1)xij(t)xli(u
−1)xil(−u)

= xil(u)xij(t)xli(−u−1)xlj(−u−1t)xli(u
−1)xil(−u)

= xil(u)xij(t)xlj(−u−1t)xil(−u)

= xil(u)xij(t)xil(−u)xlj(−u−1t)xij(−t)
= xij(t)xlj(−u−1t)xij(−t)
= xlj(−u−1t) .

Hierbij gebruikten we in de tweede en vierde gelijkheid (X2a) en in de andere
(X2b).

(iii) i = l, j 6= k: analoog aan hierboven.
(iv) j = k, i 6= l: analoog aan hierboven.
(v) j = l, i 6= k: analoog aan hierboven.

(vi) i = k, j = l: het rechterlid van (2.2.4) is xji(−u−2t). Kies nu een index q 6= i, j (dit
kan, gezien we de dimensie minstens 3 verondersteld hebben). Dan kunnen we het
eerste en het vorige geval gebruiken om te zien dat

wij(u)xij(t)wij(u)−1 = wij(u)
(
xiq(t), xqj(1)

)
wij(u)−1

=
(
wij(u)xiq(t)wij(u)−1, wij(u)xqj(1)wij(u)−1

)
=
(
xjq(−u−1t), xqi(u

−1)
)

= xji(−u−2t) ,

waarbij we in de eerste en laatste gelijkheid (X2a) gebruikt hebben.
(vii) i = l, j = k: analoog aan hierboven.

2.3 Het Titssysteem voor SLn(K)

Op het einde van sectie 2.1 gaven we al aan hoe een Titssysteem voor G = SLn(K) eruit
zou kunnen zien, namelijk als (G,B,N, S), waarbij

B = {(aij)ij ∈ G | ∀i > j : aij = 0} ,
N = {(aij)ij ∈ G | ∀i, j1 6= j2 : aij1 6= 0⇒ aij2 = 0} .

We weten ook dat W = N
N∩B

∼= Sn, waardoor we voor S de verzameling kiezen die
overeenkomt met de permutaties (i i+ 1). In praktijk kiezen we

S = {wi,i+1(1)(N ∩B) ∈ W | i = 1, . . . n− 1}

waarbij we de matrices wi,i+1(1) dus vaak als standaardrepresentanten zullen gebruiken.
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(i) G = 〈B,N〉: merk eerst en vooral op dat we bovendriehoeksmatrices kunnen
omzetten in onderdriehoeksmatrices door toe te voegen met een matrix van onder-
staande vorm.  ±1

. .
.

±1


Wanneer we dit vergelijken met voorgaande, is dit in feite de permutatie (1 n)(2 n−
1) . . . toepassen op de matrix, op teken na. Deze toevoeging zorgt dus ook dat (op
het teken na) alle elementen en van de bovendriehoeksmatrix exact één keer voor-
komen in de onderdroehoeksmatrix, en dus kunnen we alle onderdriehoeksmatrices
bereiken met deze toevoeging. Gezien, voor gepaste keuze van tekens zodat de
determinant 1 wordt, deze matrix in N zit, volgt hieruit dat 〈B,N〉 ook alle onder-
driehoeksmatrices bevat. Het volgt nu uit de bekende LDU-decompositie (die zegt
dat elke inverteerbare n× n-matrix te schrijven is als product van een unipotente
bovendriehoeksmatrix, een diagonaalmatrix en een unipotente onderdriehoeksma-
trix) dat G = 〈B,N〉.

(ii) (TS1): we moeten aantonen dat, voor alle s ∈ S,w ∈ W , sBw ⊆ BswB ∪ BwB.
Wanneer we deze incusie rechts vermenigvuldigen met w−1, krijgen we een equiva-
lente inclusie sB ⊆ BsB′ ∪ BB′, waar B′ = wBw−1. Voor de eenvoud bewijzen
we dit enkel voor s = w12(1)(N ∩ B), voor andere s verloopt het bewijs volledig
analoog. We willen aantonen dat voor elke g ∈ sB we b ∈ B en b′ ∈ B′ kunnen
vinden zodat g = bsb′ of g = bb′, of equivalent b−1gb′−1 ∈ {s, In}. Een element
g ∈ sB is van de vorm

g =


0 a12 a13 · · · a1n

a21 a22 a23 · · · a2n

0 0 a33 · · · a3n

...
...

...
. . .

...
0 0 0 · · · ann

 .

Ons doel is om links met elementen uit B en rechts met elementen uit B′ te ver-
menigvuldigen, tot we s of In krijgen. Gezien xij(t) met i < j een bovendriehoeks-
matrix is, zit deze in B, dus we kunnen er links mee vermenigvuldigen, dus wegens
(2.2.2) kunnen we bij een rij een veelvoud van een lagere rij optellen. Hiermee kun-
nen we alle elementen boven de hoofddiagonaal, behalve a12, nul maken via linkse
vermenigvuldiging met B. Bijvoorbeeld, we kunnen starten xn−1,n(−an−1,n ·a−1

nn) ·g
om het element in positie (n− 1, n) nul te maken. Merk hierbij op dat ann inver-
teerbaar is, omdat de determinant −a21a12a33 · · · ann = 1. Bijgevolg hebben we een
b ∈ B gevonden waarvoor

b · g =


0 a12 0 · · · 0
a21 a22 0 · · · 0

a33 · · · 0
. . .

...
ann

 .
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We kijken nu naar de groep B′ = wBw−1. Gezien we voor w een representant uit
n mogen kiezen, kunnen we (2.2.4) gebruiken om te zien dat in deze groep alvast
alle elementen xw(i)w(j)(t) zitten voor i < j, en waarbij t ∈ R vrij te kiezen is (de
factor uit de toevoeging is inverteerbaar). We vinden dus dat xkl(t) ∈ B′ als en
slechts als w−1(k) < w−1(l). We bekijken nu twee gevallen:

• w−1(1) < w−1(2): dus x12(t) ∈ B′ voor alle t ∈ R. Wanneer we nu rechts
vermenigvuldigen met x12(−a22 · a−1

21 ) komt er wegens (2.2.1) een 0 op positie
(2, 2). We krijgen dus een representant van s in W .

• w−1(1) > w−1(2): nu kunnen we rechts vermenigvuldigen met x21(−a21 ·a−1
22 ),

zodat we een matrix van de vorm

b · g · x21(−a21 · a−1
22 ) =


b a12 0 · · · 0
a22 0 · · · 0

a33 · · · 0
. . .

...
ann


overhouden. We kunnen nu opnieuw links vermenigvuldigen met x12(−a12 ·
a−1

22 ) om een diagonaalmatrix te bekomen, wat in W gelijk is aan In.

In beide gevallen kunnen we g dus herleiden tot s of In

(iii) (TS2): voor n = 2 zien we heel eenvoudig dat(
0 1
−1 0

)(
1 1
0 1

)(
0 1
−1 0

)
=

(
−1 0
1 −1

)
/∈ B ,

dus in dit geval is w1Bw1 6= B. Voor algemene n kunnen we dit geval eenvoudig
uitbreiden door de n× n-matrices verder aan te vullen als de eenheidsmatrix.

De Bruhatdecompositie voor G geeft nu dus dat elke matrix g ∈ SLn(K) ontbonden kan
worden als g = bnb′, met b en b′ bovendriehoeksmatrices, en n een permutatiematrix
(met eventueel enkele tekenwissels).



3 Centrale extensies

Deze sectie behandelt centrale extensies van een groep G.

Definitie. Een centrale extensie van G is een korte exacte rij

1→ C → E → G→ 1

waarbij C centraal is in E.

We doen dit uiteraard in de context van de speciale lineaire groepen. Eerst zoeken we
naar een universele centrale extensie van SLn(K), de Steinberggroep, waarvan de kern een
belangrijke rol zal spelen. Daarna leggen we een verband tussen alle centrale extensies
met kern A en zogenaamde Steinbergsymbolen, hierbij ook gebruik makend van de kern
van de universele centrale extensie. De kernen van universele centrale extensies zullen
leiden tot de oplossing van het congruentiedeelgroepenprobleem.

3.1 Steinberggroep voor SLn(K)

3.1.1 Definitie van de Steinberggroep

In deze sectie zoeken we een universele centrale extensie van G = SLn(K) voor n > 3.

Definitie 3.1.1. Een centrale extensie 1→ C → E → G→ 1 is universeel als er voor
elke andere centrale extensie 1 → C ′ → E ′ → G → 1 een unieke afbeelding σ is van E
naar E ′, waarvoor

1 −−−→ C −−−→ E −−−→ G −−−→ 1yσ|C yσ ∥∥∥
1 −−−→ C ′ −−−→ E ′ −−−→ G −−−→ 1

commuteert.

De universele centrale extensie van SLn(K) zal de Steinberggroep zijn:

Definitie 3.1.2. De Steinberggoep Stn(K) voor n > 3 en een veld K is de groep
voortgebracht door symbolen x̃ij(t) (i 6= j ∧ t ∈ K) waarop we de relaties

x̃ij(s) · x̃ij(t) = x̃ij(s+ t) (X1)(
x̃ij(s), x̃jk(t)

)
= x̃ik(st) voor i 6= k (X2a)(

x̃ij(s), x̃kl(t)
)

= 1 voor i 6= l en j 6= k (X2b)

leggen.

Gezien deze relaties ook in SLn(K) gelden, hebben we een canoniek epimorfisme φ :
Stn(K) → SLn(K) : x̃ij(t) 7→ xij(t). We willen dus aantonen dat deze afbeelding een
centrale extensie bepaalt, die universeel is:

23
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Stelling. De korte exacte rij 1 → kerφ → Stn(K)
φ→ SLn(K) → 1 is centraal en

universeel.

Om de kern van φ te bepalen moeten we informatie zoeken over de afbeelding φ zelf.
Wat we hiervoor zullen doen is kijken naar de deelgroepen van G die bepaald worden
door het Titssysteem dat we eerder vonden, en de equivalenten van die deelgroepen in
G̃ = Stn(K). De eenvoudigste deelgroepen die we vinden zijn de deelgroepen Xij 6 G,
gegenereerd door de elementen xij(t), met vaste i en j. Het is duidelijk wegens (X1) dat
φ de deelgroep X̃ij 6 G̃ isomorf afbeeldt op Xij (ze zijn beide isomorf aan de additieve
groep van K).

We definiëren U 6 G als de groep van unipotente bovendriehoeksmatrices. We toonden
reeds aan dat U voortgebracht wordt door de elementaire matrices xij(t) waarvoor i < j.
Het is dus logisch om de deelgroep Ũ 6 G̃ te definiëren als de deelgroep voortgebracht
door x̃ij(t) met i < j. Voor deze groepen hebben we

Propositie 3.1.3. De restrictie van φ tot Ũ is een isomorfisme tussen Ũ en U .

Bewijs. Het meeste werk om dit te bewijzen is reeds gebeurd in propositie 2.2.4. We
kunnen namelijk in Ũ , net zoals in U zelf, elk product van voortbrengers herschrijven
als een product in dalende lexicografische volgorde van de indices (en dit herschrijven
gebeurt in beide groepen op dezelfde manier, enkel afhankelijk van de gegeven relaties).
Samen met het feit dat X̃ij

∼= Xij via φ bewijst dit het isomorfisme.

3.1.2 Identiteiten in de Steinberggroep

We kunnen net zoals in G enkele speciale matrices halen uit de voortbrengers x̃ij(t). We
definiëren voor t ∈ K∗

w̃ij(t) = x̃ij(t)x̃ji(−t−1)x̃ij(t)

h̃ij(t) = w̃ij(t)w̃ij(−1) .

De deelgroep in G̃ voortgebracht door w̃ij(t) noteren we met Ñ en de deelgroep gege-
nereerd door h̃ij met H̃. Deze zijn nauw verwant aan de monomiale matrices N 6 G
en de diagonaalmatrices H = N ∩ B 6 G (deze notatie hebben we nog niet gebruikt).
Net zoals we uit (X1) de inverse van x̃ij(t) konden halen, kunnen we ook afleiden dat
w̃ij(t)

−1 = w̃ij(−t). De volgende propositie is opnieuw een eigenschap die in G geldt,
maar enkel afhangt van de relaties die G̃ definiëren:

Propositie 3.1.4. Gegeven ñ ∈ Ñ , zij w ∈ Sn de permutatie die overeenkomt met
φ(ñ)H ∈ W ∼= Sn en d = diag(d1, . . . , dn) de diagonaalmatrix waarvoor π · d = φ(ñ),
waarbij π de gewone permutatiematrix is die overeenkomt met w. Dan is

ñ · x̃ij(t) · ñ−1 = x̃w(i)w(j)(did
−1
j t) . (3.1.1)

Bewijs. Gezien we weten dat dit geldt in G wegens (2.2.4), en dat deze gelijkheid enkel
afhangt van de relaties (X1), (X2a) en (X2b), geldt de gelijkheid ook in G̃.
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Een eerste gevolg hiervan geeft alvast een start voor het aantonen dat G̃ een centrale
extensie van G is:

Gevolg 3.1.5. De kern van φ
∣∣
Ñ

is centraal in G̃.

Bewijs. Zij ñ ∈ ker(φ
∣∣
Ñ

) en zij w, d zoals in de voorgaande propositie. Dan is φ(ñ) = In,
zodat w en d beiden de identiteit in hun respectievelijke groepen zijn. Hieruit volgt dat

ñ · x̃ij(t) · ñ−1 = x̃ij(t) ,

zodat zo’n ñ commuteert met de generatoren van G̃, en bijgevolg centraal is in G̃.

We zullen in stellin 3.1.14 bewijzen dat de kern van deze restrictie de volledige kern van
φ is.

Gevolg 3.1.6. Zij ñ, w en diag(d1, . . . , dn) zoals in de voorgaande propositie. Dan
hebben we

(i) ñ · w̃ij(t) · ñ−1 = w̃w(i)w(j)(did
−1
j t) ;

(ii) w̃ij(t) = w̃ji(−t−1) ;
(iii) ñ · h̃ij(t) · ñ−1 = h̃w(i)w(j)(did

−1
j t) · h̃w(i)w(j)(did

−1
j )−1 ;

(iv) voor i 6= j 6= k 6= i geldt(
h̃ij(s), h̃ik(t)

)
= h̃ik(st) · h̃ik(s)−1 · h̃ik(t)−1 .

Bewijs.

(i) Dit volgt gezien de toegevoegde van een product, het product van de toegevoegden
is.

(ii) We krijgen dit door ñ = w̃ij(t) te stellen in het vorige.
(iii) We maken tweemaal gebruik van de eerste identiteit en vinden

ñ · h̃ij(t) · ñ−1 = ñw̃ij(t)ñ
−1 · ñw̃ij(−1)ñ−1

= w̃w(i)w(j)(did
−1
j t) · w̃w(i)w(j)(−did−1

j )

= w̃w(i)w(j)(did
−1
j t) · w̃w(i)w(j)(did

−1
j )−1

= h̃w(i)w(j)(did
−1
j t) · h̃w(i)w(j)(did

−1
j )−1 ,

waarbij we voor de laatste gelijkheid w̃w(i)w(j)(−1)w̃w(i)w(j)(−1)−1 tussen de facto-
ren gezet hebben.

(iv) Wanneer we in het voorgaande ñ = h̃ij(s) kiezen, krijgen we als permutatie de
eenheid, di = s, dj = s−1 en de andere diagonaalelementen enen. We krijgen

h̃ij(s)h̃ik(t)h̃ij(s)
−1 = h̃ik(st) · h̃ik(s)−1 ,

waaruit de identiteit volgt na vermenigvuldigen met h̃ik(t)
−1.
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3.1.3 Kern van φ|Ñ

De waarde van die laatste identiteit zal van groot belang zijn voor ons. Dit zal het
Steinbergsymbool zijn van de geconstrueerde universele centrale extensie.

Definitie 3.1.7. Het Steinbergsymbool van de centrale extensie Stn(K) is voor elk
paar (s, t) ∈ K∗ ×K∗

{s, t} = h̃ik(st) · h̃ik(s)−1 · h̃ik(t)−1 voor i 6= k .

We moeten aantonen dat dit symbool wel goed gedefinieerd is, gezien het rechterlid a
priori kan verschillen voor verschillende keuzes van i en k. Het is echter zo dat deze
waarde altijd gelijk is:

Propositie 3.1.8. Het Steinbergsymbool voor s, t ∈ K∗ is goed gedefinieerd en zit in
ker(φ

∣∣
Ñ

).

Bewijs. Ons doel is bewijzen dat de waarde h̃ik(st) · h̃ik(s)−1 · h̃ik(t)−1 niet afhangt van
de keuze van i en k. Het is dus voldoende te bewijzen dat deze waarde steeds gelijk is
aan

c̃ = h̃12(st) · h̃12(s)−1 · h̃12(t)−1 .

Het is duidelijk dat φ(c̃) = In en dat c̃ ∈ Ñ . Hieruit volgt alvast dat c̃ centraal is in G̃.
Kies nu twee verschillende indices i, k. Laat ons onderstellen dat i 6= 2. Als i 6= 1, halen
we uit de derde identiteit van gevolg 3.1.6 dat

w̃1i(−1)h̃12(t)w̃1i(−1)−1 = h̃i2(t) ,

en door inversen te nemen geldt een analoge identiteit met h̃12(t)−1. Omdat c̃ centraal
is, hebben we

c̃ = w̃1i(−1)c̃w̃1i(−1)−1

= w̃1i(−1)h̃12(st) · h̃12(s)−1 · h̃12(t)−1w̃1i(−1)−1

= h̃i2(st) · h̃i2(s)−1 · h̃i2(t)−1 .

We kunnen nu op dezelfde manier toevoegen met w̃2k(−1) om de gelijkheid

c̃ = h̃ik(st) · h̃ik(s)−1 · h̃ik(t)−1

te bekomen. Indien i = 2 en k 6= 1 konden we deze toevoegingen in omgekeerde volgorde
doen en indien i = 2 en k = 1 konden we toevoegen met w̃12(−1). Hiermee hebben
we aangetoond dat de waarde van het Steinbergsymbool niet afhangt van de keuze van
indices en een element van de kern van φ

∣∣
Ñ

is.

Wat we willen aantonen is dat de kern van φ gegenereerd wordt door de Steinbergsymbo-
len. Bijgevolg zal de kern in H̃ liggen, dus het zal nuttig zijn om nog enkele identiteiten
in H̃ te bewijzen.

Propositie 3.1.9. Voor t ∈ K∗ en drie verschillende indices i,j en k hebben we
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(i) h̃jk(t) = h̃ik(t) · h̃ij(t)−1;
(ii) h̃jk(t) · h̃kj(t) = 1.

Bewijs. (i) Net zoals in het vorige bewijs hebben we

w̃kj(−1)h̃ik(t)
−1w̃kj(−1)−1 = h̃ij(t)

−1 ,

wat we links kunnen vermenigvuldigen met h̃ik(t) om te bekomen dat(
h̃ik(t), w̃kj(−1)

)
= h̃ik(t) · h̃ij(t)−1 .

Wanneer we beginnen met de drie linkse factoren van de commutator vinden we

h̃ik(t)w̃kj(−1)h̃ik(t)
−1 = h̃ik(t)w̃kj(−1)w̃ik(1)w̃ik(t)

= h̃ik(t)w̃ik(1)w̃ij(1)w̃ik(t)

= h̃ik(t)w̃ik(1)w̃ik(t)w̃kj(t
−1)

= h̃ik(t)h̃ik(t)
−1w̃jk(−t) = w̃jk(−t) .

Hierbij gebruiken we in feite herhaaldelijk de eerste identiteit van gevolg 3.1.6.
Vermenigvuldigen we dit nu rechts met w̃kj(−1)−1 = w̃kj(1) = w̃jk(−1), dan vinden
we (

h̃ik(t), w̃kj(1)
)

= w̃jk(−t)w̃jk(−1) = h̃jk(t) .

(ii) Kies een index i verschillend van j en k, dan hebben we uit het eerste deel h̃jk(t) =
h̃ik(t) · h̃ij(t)−1. Wisselen we nu de rol van j en k, dan krijgen we h̃kj(t) = h̃ij(t) ·
h̃ik(t)

−1. We kunnen deze twee identiteiten nu vermenigvuldigen om het gezochte
te bewijzen.

Een klein gevolg hiervan is dat we de Steinbergsymbolen ook iets anders hadden kunnen
definiëren:

Gevolg 3.1.10. Voor alle (s, t) ∈ K∗ ×K∗ en i 6= k geldt

{s, t} = h̃ik(st)
−1 · h̃ik(s) · h̃ik(t) .

We gaan nu verder met de studie van kerφ
∣∣
Ñ

. We willen bewijzen dat deze groep net
de groep is gegenereerd door de Steinbergsymbolen {s, t}, (s, t) ∈ K∗ ×K∗. We tonen
eerst aan dat deze kern in H̃ zit.

Lemma 3.1.11. De groep kerφ
∣∣
Ñ
6 G̃ is bevat in H̃.

Bewijs. We zullen modulo H̃ werken, en gebruik maken van het feit dat Ñ voortgebracht
is door de elementen w̃ij(t). Uit de definitie h̃ij(t) = w̃ij(t)w̃ij(−1) halen we al snel dat
w̃ij(t) ≡ w̃ij(1) (mod H̃) voor alle t ∈ K∗, zodat we in feite met de symbolen w̃ij kunnen
werken. Enkele van de identiteiten die we bewezen hebben worden dan de volgende
modulo H̃:

(i) w̃ijw̃1l = w̃π(1)π(l)w̃ij met π = (i j), uit de eerste relatie van gevolg 3.1.6;
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(ii) w̃ijw̃ij = 1;
(iii) w̃ij = w̃ji, wegens de tweede identiteit van gevolg 3.1.6.

Neem nu een ñ ∈ kerφ
∣∣
Ñ

. Modulo H̃ hebben we ñ =
∏
w̃ij. Wegens de derde gelijkheid

kunnen we onderstellen dat i < j in alle factoren. M.b.v. de eerste gelijkheid kunnen
we de factoren van de vorm w̃1l vooraan in het product zetten, en deze factoren ordenen
zodat de tweede index stijgt. Dankzij de tweede gelijkheid kunnen we veronderstellen
dat elk paar indices (1, l) hoogstens één keer voorkomt. Gegeven φ(ñ) = 1 weten we ook
dat de permutatie die overeenkomt met dat beeld de triviale is. Kijken we nu naar ons
product in de gevonden volgorde, dan krijgen we als permutatie

(1 i1)(1 i2) · (1 ik)σ ,

waar σ een permutatie op {2, 3, . . . , n} is en i1 < i2 < · · · < in. Maar deze permutatie
stuurt eerst 1 → i1, maar kan daarna nooit meer bij 1 uitkomen, en kan dus niet
de triviale permutatie zijn, tenzij k = 0. Bijgevolg zijn er geen factoren w̃1l in de
factorisatie van ñ modulo H̃. We kunnen nu hetzelfde doen met de factoren w̃2l, om
dan te concluderen dat we het product kunnen herschrijven zonder zulke factoren, en zo
verder, tot we concluderen dat ñ = 1 (mod H̃).

We gebruiken nu dezelfde techniek om te bewijzen dat de kern voortgebracht wordt door
de Steinbergsymbolen:

Propositie 3.1.12. De groep kerφ
∣∣
Ñ
6 G̃ wordt voortgebracht door de Steinbergsymbo-

len {s, t}, (s, t) ∈ K∗ ×K∗.

Bewijs. Zij ñ ∈ kerφ
∣∣
Ñ

. Uit het voorgaande lemma weten we dat ñ =
∏
h̃ij(tij) (waar-

bij factoren met dezelfde indices mogen voorkomen). We kunnen nu propositie 3.1.9
gebruiken om hiervan een product te maken van h̃1l(t1l) en inversen van zulke elemen-
ten. Indien 1 /∈ {i, j} kunnen we de eerste identiteit gebruiken, indien i = 1 hebben we
al een een factor zoals we wensen, anders is j = 1, en dan kunnen we de tweede identiteit
gebruiken. Merk op dat deze methode algemeen opgaat, dus dat H̃ voortgebracht wordt
door h̃1l(t1l).
Zij AS 6 kerφ

∣∣
Ñ

de deelgroep voortgebracht door de Steinbergsymbolen. We willen
nu aantonen dat, indien we modulo AS werken, ñ equivalent is aan de identiteit. Uit
{s, t} =

(
h̃1k(s), h̃1l(t)

)
= h̃1j(st)h̃1j(s)

−1h̃1j(t)
−1, waarbij we gebruik maken van het feit

dat we de indices mogen variëren, halen we dat

h̃1j(st) ≡ h̃1j(t)h̃1j(s) (mod AS)

h̃1k(s)h̃1l(t) ≡ h̃1l(t)h̃1k(s) (mod AS) .

Met deze eigenschappen kunnen we het product omvormen tot ñ =
∏n

j=2 h̃1j(tj)
ej , waar-

bij ej = ±1. Wanneer we φ(ñ) nu bekijken, zien we een matrix diag(d1, t
e2
2 , t

e3
3 , . . . , t

en
n ),

die de eenheidsmatrix moet zijn omdat ñ ∈ kerφ
∣∣
Ñ

. Bijgevolg zijn alle tj = 1 voor
j = 2, . . . , n, zodat ñ ≡ 1 (mod AS).
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3.1.4 De extensie is centraal

Na al deze voorbereidingen kunnen we nu bijna aantonen dat de extensie van G met G̃
een centrale extensie is. Hiervoor gebruiken we een decompositie G̃ die sterk verwant is
aan de Bruhatdecompositie van G.

Lemma 3.1.13. We hebben Stn(K) = G̃ = ŨÑ Ũ .

Bewijs. Laat ons eerst aantonen dat G̃ = ŨÑ Ũ . Als we onderstellen dat het rechterlid
een groep is, moeten we enkel bewijzen dat er een verzameling voortbrengers voor G̃
in deze groep zit. In Ũ zitten de elementen van de vorm x̃i,i+1(t), en die brengen alle
x̃ij(t) met i < j voort wegens (X2a). In Ñ zitten elementen van de vorm w̃i,i+1(1).
Combineren we deze twee soorten elementen, dan kunnen we heel G̃ voortbrengen: uit
(3.1.1) halen we dat ook x̃i+1,i(t) in de voortgebrachte groep, en met deze elementen
kunnen we, opnieuw wegens (X2a), alle x̃ij(t) met i > j maken. Bijgevolg brengt ŨÑ Ũ
de volledige groep G̃ voort.

We moeten nu nog bewijzen dat ŨÑ Ũ een groep is. Deze verzameling is duidelijk
gesloten onder het nemen van inversen en het vermenigvuldigen met elementen van Ũ .
We moeten dus nog aantonen dat de verzameling gesloten is onder vermenigvuldiging
met Ñ . Nu volgt uit de eerste identiteit van gevolg 3.1.6 dat Ñ voortgebracht is door
w̃i,i+1(t), dus we mogen kijken wat er gebeurt na rechtse vermenigvuldiging met een
dergelijk element. Neem dus ũ1ñũ2 ∈ ŨÑ Ũ . We schrijven ũ2 nu als x̃i,i+1(s)ũ3, waarbij
in ũ3 geen factoren met indexpaar (i, i + 1) meer voorkomen. We kunnen dit doen op
een manier volledig analoog aan het herschrijven van een element van Ũ als product van
generatoren in lexicografische volgorde. Uit het feit dat ũ3 geen dergelijke factoren heeft,
hebben we

ũ1ñx̃i,i+1(s)ũ3 · w̃i,i+1(t) = ũ1ñx̃i,i+1(s) · w̃i,i+1(t)ũ4 ,

met ũ4 ∈ Ũ . Dit is omdat toevoegen van een indexpaar (k, l) met (i i+1) de ongelijkheid
k < l bewaart, zolang (k, l) 6= (i, i+1). We mogen s 6= 0 onderstellen, anders is de factor
x̃i,i+1(s) triviaal. We willen nu gebruik maken van (3.1.1) om te stellen dat

ũ1ñx̃i,i+1(s)ũ3 · w̃i,i+1(t) = ũ1x̃w(i),w(i+1)(s
′)ñ · w̃i,i+1(t)ũ4 ,

met w de permutatie die overeenkomt met ñ, en s′ een gepast veelvoud van s. Dit zit
in ŨÑ Ũ als w(i) < w(i + 1), dus in dat geval zijn we klaar. In het andere geval schrij-
ven we x̃i,i+1(s) = w̃i,i+1(s)x̃i,i+1(−s)x̃i+1,i(s

−1), en dan krijgen we, door verschillende
toepassingen van (3.1.1)

ñx̃i,i+1(s)w̃i,i+1(t) = ñw̃i,i+1(s)x̃i,i+1(−s)x̃i+1,i(s
−1)w̃i,i+1(t)

= x̃w(i+1),w(i)(s
′)ñw̃i,i+1(s) · w̃i,i+1(t)x̃i+1,i(s

′′) ,

zodat ũ1ñx̃i,i+1(s)ũ3 · w̃i,i+1(t) ∈ ŨÑ Ũ . Al bij al hebben we nu dus bewezen dat G̃ =
ŨÑ Ũ .

Het is nu niet meer zo moeilijk om te bewijzen dat de gevonden extensie een centrale
extensie is:
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Stelling 3.1.14. De korte exacte rij

1→ kerφ→ Stn(K)
φ→ SLn(K)→ 1

is een centrale extensie, waarbij kerφ voortgebracht wordt door de Steinbergsymbolen.

Bewijs. Onderstel nu dat ũ1ñũ2 ∈ kerφ. Dan hebben we φ(ñ) = φ(ũ1)−1φ(ũ2)−1 ∈ N∩U .
Maar enkel de eenheidsmatrix zit in N ∩ U , dus φ(ñ) ∈ kerφ

∣∣
Ñ

en φ(ũ2ũ1) ∈ kerφ
∣∣
Ũ

.

Gezien φ
∣∣
Ũ

een isomorfisme is, is kerφ
∣∣
Ũ

triviaal, zodat ũ2ũ1 = 1. Gezien kerφ
∣∣
Ñ

centraal

is in G̃, krijgen we
ũ1ñũ2 = ũ1ũ2ñ = ñ ∈ kerφ

∣∣
Ñ
.

Bijgevolg is kerφ = kerφ
∣∣
Ñ

, zodat kerφ centraal is in G̃, en voortgebracht wordt door
de Steinbergsymbolen.

Omdat de kern van deze exacte rij een belangrijke rol speelt, zullen we ze een naam
geven:

Definitie 3.1.15. De fundamentaalgroep π1(SLn(K)) van SLn(K) is de kern van het
canonieke epimorfisme Stn(K)→ SLn(K).

3.1.5 De Steinberggroep is universeel

Het laatste wat we willen van de Steinberggroep, is dat ze ook universeel is als extensie.
Dat zal zo zijn onder de voorwaarde dat K geen al te klein veld is:

Stelling 3.1.16. Zij |K| > 5 en 1→ A→ E → G→ 1 een centrale extensie. Dan is er
een uniek homomorfisme σ waarvoor

1 −−−→ π1(G) −−−→ G̃
φ−−−→ G −−−→ 1y yσ ∥∥∥

1 −−−→ A −−−→ E
ψ−−−→ G −−−→ 1

commuteert.

Bewijs. Het doel van dit bewijs is het construeren van het homomorfisme σ. Als we σ
vinden zodat de rechterhelft van het diagram commuteert, dan krijgen we automatisch
als kernafbeelding σ

∣∣
π1(G)

, waardoor de linkerhelft commuteert. Om σ te construeren is

het voldoende om de afbeelding te definiëren op de voortbrengers van G̃. Merk op dat
de beelden van deze voortbrengers dan wel zullen moeten voldoen aan de relaties die G̃
definiëren. Daarnaast moeten we de beelden σ(x̃ij(t)) zo kiezen dat ψ(σ(x̃ij(t))) = xij(t).

Om de beelden de kiezen, merken we eerst en vooral op dat voor a ∈ A en x, y ∈ E
(wegens A centraal in E) (

ax, y
)

=
(
x, y
)

=
(
x, ay

)
,
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met andere woorden, de waarde
(
x, y
)

hangt enkel af van ψ(x) en ψ(y), en niet van de

keuze van x, y met die gegeven beelden. In G hebben we (vergelijk met (3.1.1) in G̃)(
hij(c), xij(t)

)
= hij(c)xij(t)hij(c)

−1xij(−t) = xij((c
2 − 1)t) .

Kiezen we nu een vaste c zo dat c2 − 1 6= 0, dan kunnen we met deze commutator alle
elementen van Xij bereiken. Bijgevolg definiëren we dus

σ(x̃ij(t)) =
(
h, x
)

waarbij ψ(h) = hij(c) en ψ(x) = xij((c
2 − 1)−1t).

We zullen verder σ(x̃ij(t)) = x̂ij(t) noteren. Merk hierbij op dat, als we een willekeurige
σ hadden waarvoor het diagram commuteert, dat de gelijkheid met de commutator nog
steeds zou moeten gelden, zodat σ inderdaad uniek is.
Net zoals in G en G̃ kunnen we ook hier op de standaardmanier ĥij(t) en ŵij(t) definiëren,

en dan weten we, gezien ĥij(c) afgebeeld wordt op hij(c), dat

x̂ij((c
2 − 1)t) =

(
ĥij(c), x̂ij(t)

)
.

We hebben dus een unieke afbeelding σ, wat we nog moeten nagaan is dat het wel degelijk
een groepsmorfisme is, i.e. dat de elementen x̂ij(t) voldoen aan de relaties (X1), (X2a)

en (X2b). Eerst bekijken we wat er gebeurt wanneer we toevoegen met een element ĥ,
waarvoor ψ(ĥ) ∈ H. In G hebben we hxij(t)h

−1 = xij(dt), voor een d ∈ K∗. We krijgen

ĥx̂ij(t)ĥ
−1 = ĥ

(
ĥij(c), x̂ij((c

2 − 1)−1t)
)
ĥ−1

=
(
ĥĥij(c)ĥ

−1, ĥx̂ij((c
2 − 1)−1t)ĥ−1

)
=
(
ĥij(c), x̂ij(d(c2 − 1)−1t)

)
= x̂ij(dt) .

Hierin volgt de derde gelijkheid uit ψ(ĥĥij(s)ĥ
−1) = hhij(s)h

−1 = ψ(ĥij(s)), het feit

dat ψ(ĥx̂ij(t)ĥ
−1) = hxij(t)h

−1 = ψ(x̂ij(dt)), en het feit dat deze elementen in een
commutator staan.

Voor (X2b) gaan we als volgt te werk: we stellen, voor vaste i 6= l en j 6= k,

f(s, t) =
(
x̂ij(s), x̂kl(t)

)
∈ A .

We willen aantonen dat f(s, t) identisch 1 is. We bewijzen eerst additiviteit van f in de
eerste variabele:

f(s+ s′, t) =
(
x̂ij(s+ s′), x̂kl(t)

)
=
(
x̂ij(s)x̂ij(s

′), x̂kl(t)
)

=
(
x̂ij(s),

(
x̂ij(s

′), x̂kl(t)
))(

x̂ij(s
′), x̂kl(t)

)(
x̂ij(s), x̂kl(t)

)
= 1 · f(s′, t)f(s, t) = f(s, t)f(s′, t) .

De derde gelijkheid is een standaard commutatoreigenschap, voor de vierde en de vijfde
gebruiken we het feit dat de commutatoren in A zitten, en dus centraal zijn in E. Merk
op dat hieruit volgt dat f(s, t)−1 = f(−s, t). We hebben nu drie verschillende gevallen:
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(i) i,j,k,l allen verschillend: in dat geval commuteert hij(r) met xkl(t), zodat (opnieuw
wegens f(s, t) centraal en commutators die identiek blijven onder verschillende
inverse beelden)

f(s, t) =
(
ĥij(r)x̂ij(s)ĥij(r)

−1, x̂kl(t)
)

=
(
x̂ij(r

2s), x̂kl(t)
)

= f(r2s, t) .

We hebben dus 1 = f(r2s, t)f(−s, t) = f((r2 − 1)s, t), zodat we, als we r kiezen
zodat r2 − 1 6= 0 vinden dat f in dit geval identisch 1 is.

(ii) i = k ∧ j 6= l: in dit geval voegen we toe met ĥij(r
2)ĥkl(r

−1), en zo krijgen we

f(s, t) =
(
ĥij(r

2)x̂ij(r
−1s)ĥij(r

2)−1, ĥij(r
2)x̂kl(r

−2t)ĥij(r
2)−1

)
=
(
x̂ij(r

3s), x̂kl(t)
)

= f(r3s, t) .

Analoog aan voordien hebben we f((r3 − 1)s, t) = 1, dus we kiezen r zo dat
r3 − 1 6= 0, waaruit f identisch 1 volgt.

(iii) i 6= k ∧ j = l: analoog aan het vorige.
(iv) i = k ∧ j = l: we kiezen een index q verschillend van i en j, en voegen toe met

ĥiq(r). We vinden, zoals in de vorige berekeningen, dat f(s, t) = f(rs, rt). Kiezen
we nu r zo dat r − r2 6= 0 en r2 − r + 1 6= 0, dan hebben we

f(s(r − r2), t) = f(s, t(r − r2)−1) = f(s, tr−1 + t(1− r)−1)

= f(s, tr−1)f(s, t(1− r)−1) = f(rs, t)f((1− r)s, t)
= f(s, t) ,

dus f(s(r2 − r + 1), t) = 1, dus opnieuw is f identisch 1.

Deze gevallen samen bewijzen (X2b).

Om (X1) te bewijzen gebruiken we nu het voorgaande, in het laatste geval. Stel x̂ =
x̂ij((c

2 − 1)−1s)x̂ij((c
2 − 1)−1t)x̂ij((c

2 − 1)−1(s + t))−1 ∈ A. Voegen we dit nu toe met

ĥij(c), dan vinden we (met c′ = (c2 − 1)−1)

x̂ = ĥij(c)x̂ij(c
′s)x̂ij(c

′t)x̂ij(c
′(s+ t))−1ĥij(c)

−1

= x̂ij(s)x̂ij(c
′s)x̂ij(t)x̂ij(c

′t)x̂ij(s+ t)−1x̂ij(c
′(s+ t))−1

= x̂ij(c
′s)x̂ij(c

′t)x̂ij(c
′(s+ t))−1x̂ij(s)x̂ij(t)x̂ij(s+ t)−1

= x̂x̂ij(s)x̂ij(t)x̂ij(s+ t)−1 ,

zodat, na delen door x̂, (X1) volgt.

Als laatste bewijzen we (X2a). We doen dit analoog aan het bewijs van (X2b), namelijk,
we definiëren voor vaste, verschillende i, j, l een functie

f(s, t) =
(
x̂ij(s), x̂jl(t)

)
x̂il(st)

−1 ∈ A .

Deze functie is opnieuw additief, al wordt hier ook gebruik gemaakt van de twee voor-
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gaande relaties.

f(s+ s′, t)x̂il((s+ s′)t) =
(
x̂ij(s+ s′), x̂jl(t)

)
=
(
x̂ij(s),

(
x̂ij(s

′), x̂jl(t)
))(

x̂ij(s
′), x̂jl(t)

)(
x̂ij(s), x̂jl(t)

)
=
(
x̂ij(s), f(s′, t)x̂il(s

′t)
))
f(s′, t)x̂il(s

′t)f(s, t)x̂il(st)

=
(
x̂ij(s), x̂il(s

′t)
))
f(s′, t)x̂il(s

′t)f(s, t)x̂il(st)

= f(s, t)f(s′, t)x̂il((s+ s′)t) .

We voegen nu (zoals in het bewijs van (X2b)) f(s, t) toe met de gepaste combinatie
ĥij(r

2)ĥjl(r), met als resultaat

f(s, t)x̂il(r · r2st) =
(
x̂ij(r

−1 · r4s), x̂jl(r
2 · r−2t)

)
∈ A .

Hieruit volgt opnieuw f(s, t) = f(r3s, t), zodat f((r3 − 1)s, t) = 1, waaruit voor een
keuze van r met r3 − 1 6= 0 volgt dat f(s, t) identisch 1 is.

Uit al het voorgaande volgt nu dat σ een goed gedefinieerd, uniek homomorfisme van G̃
naar E is, waarvoor het gegeven diagram commuteert.

3.2 Steinbergsymbolen

3.2.1 Eigenschappen van de Steinbergsymbolen {s, t}

De Steinbergsymbolen die we in paragraaf 3.1.3 gedefinieerd hebben, voldoen aan een
groot aantal eigenschappen. Ter herinnering, we hebben ze gedefinieerd als

{s, t} =
(
h̃ij(s), h̃ik(t)

)
= h̃ik(st) · h̃ik(s)−1 · h̃ik(t)−1 ,

waarbij i,j en k verschillend waren en (s, t) ∈ K∗ ×K∗. We hebben ook al bewezen dat
dit wel degelijk goed gedefinieerd is, i.e. dat de waarde {s, t} niet afhangt van de keuze
van indices. We bewijzen enkele eigenschappen:

Propositie 3.2.1. Voor s, s′, t, t′ ∈ K∗ hebben we

(i) {s, t} = {t, s}−1;
(ii) {s, s}2 = 1;

(iii) {ss′, t} = {s, t} {s′, t};
(iv) {s, tt′} = {s, t} {s, t′};
(v) {s, 1− s} = 1 voor s waarvoor 1− s ∈ K∗.

Bewijs.

(i) Dit volgt uit
(
h̃ij(s), h̃ik(t)

)−1
=
(
h̃ik(s), h̃ij(t)

)
en het feit dat de waarde hiervan

niet afhangt van de keuze van indices.
(ii) Stel t = s in het vorige.
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(iii) Gebruik makend van het feit dat Steinbergsymbolen centraal zijn, en van een be-
kende commutatorrelatie, krijgen we

{ss′, t} =
(
h̃ij(ss

′), h̃ik(t)
)

=
(
h̃ij(s)h̃ij(s

′){s, s′}, h̃ik(t)
)

=
(
h̃ij(s)h̃ij(s

′), h̃ik(t)
)

=
(
h̃ij(s),

(
h̃ij(s

′), h̃ik(t)
))(

h̃ij(s
′), h̃ik(t)

)(
h̃ij(s), h̃ik(t)

)
=
(
h̃ij(s), {s′, t}

)(
h̃ij(s

′), h̃ik(t)
)(
h̃ij(s), h̃ik(t)

)
=
(
h̃ij(s

′), h̃ik(t)
)(
h̃ij(s), h̃ik(t)

)
= {s, t} {s′, t} .

(iv) Dit volgt uit het voorgaande gecombineerd met de eerste identiteit.
(v) Voor de eenvoud stellen we t = 1− s. We willen aantonen dat

1 = {s, t} = h̃ik(st) · h̃ik(s)−1 · h̃ik(t)−1

= w̃ik(st)w̃ik(−1)w̃ik(1)w̃ik(−s)w̃ik(1)w̃ik(−t) ,

of equivalent dat

w̃ik(st) = w̃ik(t)w̃ik(−1)w̃ik(s)

= w̃ik(t)x̃ki(1)x̃ik(−1)x̃ki(1)w̃ik(s) .

Wanneer we nu zowel in het rechterlid tweemaal gebruik maken van (3.1.1), vinden
we in het rechterlid

x̃ik(−t2)w̃ik(t)x̃ik(−1)w̃ik(s)x̃ik(−s2)

= x̃ik(t− t2)x̃ki(−t−1)x̃ik(t) · x̃ik(−1) · x̃ik(s)x̃ki(−s−1)x̃ik(s− s2)

= x̃ik(t− t2)x̃ki(−t−1)x̃ik(t+ s− 1)x̃ki(−s−1)x̃ik(s− s2)

= x̃ik((1− t)t)x̃ki(−t−1 − s−1)x̃ik(st) = w̃ik(s(1− s))
= x̃ik(st)x̃ki(−(ts)−1)x̃ik(st) = w̃ik(st) ,

wat precies het linkerlid is dat we moesten uitkomen.

Merk op dat uit de bilineariteit, dus de tweede en derde eigenschap van hierboven, volgt
dat voor alle s, t ∈ K∗

{1, t} = 1

{s, 1} = 1

{s, t}−1 =
{
s−1, t

}
=
{
s, t−1

}
3.2.2 Steinbergsymbolen algemeen

Gegeven een veld K definiëren we nu Steinbergsymbolen iets algemener, zodat ze ook
aan bovenstaande eigenschappen voldoen.
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Definitie 3.2.2. Een Steinbergsymbool met waarden in een abelse groep A is een
bilineaire functie c : K∗ ×K∗ → A waarvoor c(s, 1 − s) = 1 wanneer s en 1 − s in K∗

zitten.

Uit de vorige propositie volgt dan duidelijk dat {s, t} een Steinbergsymbool met waarde
in π1(G) is, in de zin van bovenstaade definitie. Met deze veronderstellingen hebben
we nog niet alle eigenschappen uit de vorige propositie, waaraan we eigenlijk verwachten
dat een algemeen Steinbergsymbool moet voldoen. De veronderstelde eigenschappen zijn
echter voldoende om ook aan te tonen dat een Steinbergsymbool scheefsymmetrisch is:

Propositie 3.2.3. Een Steinbergsymbool c : K∗×K∗ is scheefsymmetrisch, i.e. c(s, t) =
c(t, s)−1, en c(s,−s) = 1.

Bewijs. Uit bilineariteit hebben we nog steeds c(1, t) = 1 = c(s, 1) en c(s, t)−1 =
c(s−1, t) = c(s, t−1). We tonen eerst aan dat c(s,−s) = 1 voor alle s ∈ K∗. Gezien
dit voor s = 1 alvast uit de bilineariteit volgde, veronderstellen we s 6= 1. We starten
met 1 = c(s, 1−s)c(s−1, 1−s−1), wat uit de definitie volgt, en gebruiken de bovenstaande
eigenschappen van de bilineariteit, samen met (1− s)(1− s−1)−1 = −s:

1 = c(s, 1− s)c(s−1, 1− s−1) = c(s, 1− s)c(s, 1− s−1)−1

= c(s, 1− s)c(s, (1− s−1)−1) = c(s, (1− s)(1− s−1)−1) = c(s,−s) .

Om de scheefsymmetrie aan te tonen, gebruiken we nu het bovenstaande, opnieuw ge-
bruik makend van de bilineariteitseigenschappen:

c(s, t) = c(s, t)c(s,−s) = c(s,−st) = c(s,−st)c(st,−st)−1

= c(s,−st)c((st)−1,−st) = c(t−1,−st)
= c(t−1,−st)c(t−1,−t−1) = c(t−1, s) = c(t, s)−1 .

Steinbergsymbolen met waarden in A vormen op een eenvoudige manier een groep dank-
zij de vermenigvuldiging in A. Gezien A abels is, kunnen we eenvoudig aantonen dat
producten en inversen van Steinbergsymbolen opnieuw Steinbergsymbolen zijn, en uiter-
aard is ook de afbeelding die alles op 1 afbeeldt een Steinbergsymbool.

Definitie 3.2.4. De groep van Steinbergsymbolen met waarden in A is de verza-
meling Steinbergsymbolen S(K∗, A) met de natuurlijke bewerking.

3.2.3 Van centrale extensies naar Steinbergsymbolen

We beschouwen nu een relatie tussen algemene centrale extensies en Steinbergsymbolen.
We definiëren eerst een verzameling centrale extensies modulo een geschikte equivalen-
tierelatie.

Definitie 3.2.5. De groep van centrale extensies van een groep G met een abelse
groep A of de tweede cohomologiegroep van G met coëfficiënten in A is

H2(G,A) = {1→ A→ E → G→ 1 centrale extensie} / ∼ ,
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waarbij ∼ de equivalentierelatie is die gegenereerd wordt door

1→ A→ E → G→ 1 ∼ 1→ A→ E ′ → G→ 1
m

∃ϕ :

1 −−−→ A −−−→ E −−−→ G −−−→ 1∥∥∥ yϕ ∥∥∥
1 −−−→ A −−−→ E ′ −−−→ G −−−→ 1

commuteert.

Hierin betekent de equivalentie in feite dat E ∼= E ′, uit een standaardeigenschap van
korte exacte rijen. De naamgeving tweede comohologiegroep is in feite die van een andere
groep, die isomorf is aan deze. De bewerking op korte exacte rijen definiëren is niet zo
eenvoudig, en laten we hier dus achterwege.

In de volgende propositie zullen we duidelijk zien hoe deze verzameling een rol zal spelen
in de algemenere context van Steinbergsymbolen:

Propositie 3.2.6. Voor een abelse groep A hebben we natuurlijke monomorfismen

H2(G,A) ↪→ Hom(π1(G), A) ↪→ S(K∗, A) .

Bewijs. Laat ons deze homomorfismen afzonderlijk bekijken, beginnende met H2(G,A)→
Hom(π1(G), A). Neem zo’n centrale extensie 1 → A → E → G → 1, dan hebben we
wegens stelling 3.1.16 een afbeelding σ waarvoor

1 −−−→ π1(G) −−−→ G̃ −−−→ G −−−→ 1y yσ ∥∥∥
1 −−−→ A −−−→ E −−−→ G −−−→ 1

commuteert. Hieruit volgt dat we de afbeelding σ
∣∣
π1(G)

: π1(G) → A hebben, dus we

krijgen op een natuurlijke wijze een element van Hom(π1(G), A). Gezien we de groeps-
bewerking van H2(G,A) achterwege gelaten hebben, laten we ook het bewijs dat de
afbeelding een groepshomomorfisme is achterwege. In die veronderstelling kunnen we
wel aantonen dat de afbeelding injectief is. Onderstel dat σ

∣∣
π1(G)

de triviale afbeelding

is, die alles naar 1 stuurt. Dan is σ(G̃) ∼= G 6 E, zodat de centrale extensie splitst (en
dus triviaal is).

We kijken nu naar de tweede afbeelding Hom(π1(G), A) → S(K∗, A). Wanneer we σ ∈
Hom(π1(G), A) hebben, definieert de compositie met het standaard Steinbergsymbool,
die (s, t) ∈ K∗ ×K∗ op σ({s, t}) afbeeldt, een element van S(K∗, A). Gezien zowel de
groepsbewerking in Hom(π1(G), A) als in S(K∗, A) op natuurlijke wijze gedefinieerd is
via de groepsstructuur in A, is deze afbeelding een groepshomomorfisme. Als we nu
onderstellen dat σ({s, t}) = 1 voor alle s, t, dan is σ de triviale afbeelding, gezien de
Steinbergsymbolen {s, t} de groep π1(G) voortbrengen.

3.3 Stelling van Matsumoto

In propositie 3.2.6 zagen we een manier om vanuit een centrale extensie van SLn(K)
met A een Steinbergsymbool te vinden. We willen nu aantonen dat de injecties van
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die propositie in feite bijecties zijn. Gegeven een Steinbergsymbool c construeren we
dus een centrale extensie met als kern A. We bouwen deze extensie stap voor stap op
als extensie van de diagonaalmatrices, monomiale matrices, en uitendelijk heel SLn(K).
In deze sectie beperken we ons tot G = SL3(K), voor notationele eenvoud en omdat
we de bijectie ook enkel voor n = 3 nodig zullen hebben. Om de notatie verder te
vereenvoudigen schrijven we α = (1, 2) en β = (2, 3) voor de indexparen van elementaire
matrices, monomiale matrices en diagonaalmatrices.

3.3.1 Extensie van de diagonaalgroep

We zoeken een centrale extensie van de diagonaalgroep H 6 G met A, met een voor-
opgegeven Steinbergsymbool c. Dit betekent dat we van inverse beelden ĥα(s) en ĥβ(t)
van hα(s) en hβ(t) eisen dat

c(s, t) = ĥα(st)−1ĥα(s)ĥα(t) = ĥβ(st)−1ĥβ(s)ĥβ(t) =
(
ĥα(s), ĥβ(t−1)

)
,

gezien dit definiërende identiteiten zijn voor het Steinbergsymbool. We construeren nu
zo’n centrale extensie door op zoek te gaan naar een functie f : H ×H → A en dan de
extensie te definiëren als Ĥ = AoH, met als bewerking (a, h)·(a′, h′) = (aa′·f(h, h′), hh′).
We gebruiken de standaardinclusie a 7→ (a, 1) voor a ∈ A en de projectie φ : (1, h) 7→ h
voor h ∈ H. Om een idee te krijgen van hoe f er uit moet zien, kunnen we met de
inverse beelden (1, hα(s)) en (1, hβ(t)) aan het rekenen gaan, om te vinden dat

f(hα(s), hα(t)) = c(s, t) ;

f(hβ(s), hβ(t)) = c(s, t) ;

f(hα(s), hβ(t−1)) = c(s, t)f(hβ(t−1), hα(s)) .

Hieruit halen we het vermoeden dat we f kunnen definiëren als

f(hα(sα)hβ(sβ), hα(tα)hβ(tβ)) = c(sα, tα)c(sβ, tβ)c(sα, t
−1
β ) ,

waarbij we gebruik maken van het feit dat elk element in H te schrijven is als een product
hα(sα)hβ(sβ). Hiervoor gelden de bovenstaande identiteiten inderdaad als we gebruiken

dat c(1, s) = c(s, 1) = 1. Wat we nog moeten checken, is dat Ĥ met de gedefiniëerde
bewerking een groep vormt. We hebben de eenheid (1, 1) wegens c(1, s) = c(s, 1) = 1
voor alle s ∈ K∗, en inverse (a, h)−1 = (a−1f(h, h−1)−1, h−1). De associativiteit is wat
rekenwerk om te controleren, maar volgt essentieel uit de bilineariteit van het Steinberg-
symbool c. De gezochte centrale extensie is dus

1→ A→ Ĥ
φ→ H → 1 .

We noteren de standaard inverse beelden van hα(s) en hβ(s) als ĥα(s) = (1, hα(s)) en

ĥβ(s) = (1, hβ(s)). Merk op dat de relaties die we op deze inverse beelden geëist hebben

voldoende zijn om Ĥ volledig te bepalen. D.w.z. dat Ĥ is voortgebracht door a ∈ A,
ĥα(s) en ĥβ(s), met hierop alle relaties in A, de relaties van het begin van deze paragraaf

en de relaties die zeggen dat A centraal is in Ĥ. Dit omdat we met deze relaties alle
elementen kunnen omvormen tot een standaardgedaante aĥα(s)ĥβ(t), die uniek is omdat
hα(s)hβ(t) een unieke decompositie in H is.
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3.3.2 Eigenschappen van de Weylgroep

Om de centrale extensie van de diagonaalgroep uit te breiden naar alle monomiale ma-
trices, zullen we gebruik maken van een deelgroep van N die in essentie overeenkomt
met de Weylgroep. De groep die we bestuderen zullen is W = 〈wα, wβ〉, waarbij

wα = wα(−1) =

0 −1 0
1 0 0
0 0 1

 en wβ = wβ(−1) =

1 0 0
0 0 −1
0 1 0

 .

We noteren verder hα = w2
α, hβ = w2

β en H = 〈hα, hβ〉. Eerst geven (en bewijzen) we
een presentatie van de groep W :

Propositie 3.3.1. De groep W wordt gepresenteerd door {wα, wβ} met de relaties

hαwβh
−1
α = w−1

β en hβwαh
−1
β = w−1

α (W1)

wαwβw
−1
α = wβw

−1
α w−1

β en wβwαw
−1
β = wαw

−1
β w−1

α (W2)

h2
α = 1 = h2

β (W3)

waarin hα = w2
α en hβ = w2

β.

Bewijs. Enkele korte matrixberekeningen geven dat deze relaties gelden in W , zodat er
een surjectie W̄ → W is, met W̄ de groep met de gegeven presentatie, waarbij we de
voortbrengers als w̄α en w̄β noteren. We bekijken de deelgroep H̄ 6 W̄ voortgebracht
door h̄α = w̄2

α en h̄β = w̄2
β. Uit (W1) halen we

w̄−1
β h̄αw̄β = w̄−2

β h̄α = h̄−1
β h̄α ,

en analoog met α en β gewisseld. Gezien w̄α en h̄α commuteren en analoog met β,
vinden we dat H̄ E W̄ . Uit (W1) en (W3) halen we

h̄αh̄βh̄
−1
α h̄−1

β = (h̄αw̄βh̄
−1
α )2h̄−1

β

= w̄−2
β h̄−1

β = h̄−2
β = 1 ,

zodat H̄ een abelse groep is met twee verschillende elementen van orde 2, dus de viergroep
van Klein. Het quotient W̄/H̄ is nu een groep met twee involuties a en b (de reducties
van w̄α en w̄β) die wegens (W2) voldoen aan aba = bab. Dit is voldoende om te besluiten
dat W̄/H̄ ∼= S3. Merk nu op dat ook W/H ∼= S3, en dat H ook de viergroep van Klein
is. Bijgevolg is

∣∣W̄ ∣∣ = |W |, zodat de surjectie W̄ → W een isomorfisme is.

Net zoals we bij de Steinberggroep een gepaste extensie vonden door slechts een beperkt
aantal relaties te gebruiken, bekijken we nu de groep die we vinden als we de relatie
(W3) weglaten. Deze groep zal cruciaal zijn voor het uitbreiden van de centrale extensie
van H naar N .

Stelling 3.3.2. Zij Ŵ de groep voortgebracht door elementen ŵα en ŵβ waarop we de

relaties (W1) en (W2) leggen. Noteer de deelgroep voortgebracht door ĥα = ŵ2
α en

ĥβ = ŵ2
β als Ĥ, en π het natuurlijke epimorfisme Ŵ → W . Dan hebben we
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(i) Z = ker(π) is centraal in Ŵ en wordt voortgebracht door ĥ2
α en ĥ2

β;
(ii) Z heeft orde 2;

(iii) Ĥ wordt gedefinieerd door de relaties ĥ−1
β ĥαĥβ = ĥαĥ

2
β en ĥ−1

α ĥβĥα = ĥβĥ
2
α.

Bewijs. We tonen eerst aan dat ĥ2
α en ĥ2

β centraal zijn in Ŵ . Door tweemaal (W1) toe
te passen vinden we namelijk dat

ĥ2
αŵβĥ

−2
α = ĥαŵ

−1
β ĥ−1

α = ŵβ ,

zodat ĥ2
α centraal is (het commuteert triviaal met ŵα). Dezelfde redenering geldt met

α en β omgewisseld. Nu is Ŵ/〈ĥ2
α, ĥ

2
β〉 een groep die voldoet aan (W1), (W2) en (W3),

en gezien ĥ2
α, ĥ

2
β ∈ Z, definieert π een surjectie Ŵ/〈ĥ2

α, ĥ
2
β〉 → W , zodat uit de vorige

propositie volgt dat deze twee groepen isomorf zijn en dat Z = 〈ĥ2
α, ĥ

2
β〉. Wegens de

derde isomorfiestelling hebben we ook Ŵ/Ĥ ∼= W/H ∼= S3.

We bestuderen nu de groep die bepaald wordt door de relaties in het derde deel van de
stelling. Zij T die groep met presentatie 〈a, b | b−1ab = ab2, a−1ba = ba2〉. Uit de relaties
halen we

b2 = a−1b−1ab = (a−1ba)−1b = a−2 ,

zodat a met b2 commuteert en omgekeerd. We vinden

a = b−2ab2 = b−1(ab2)b = (b−1ab)b2 = ab4 ,

zodat b4 = 1. Analoog vinden we a4 = 1 en uit het eerste halen we dan ook dat a2 = b2.
De gevonden identiteiten komen overeen met die van de presentatie 〈i, j | i4 = 1 =
j4, i2 = j2, j−1ij = i−1〉, de quaternionengroep. Omgekeerd voldoet de quaternionen-
groep aan de relaties waarmee we gestart zijn, dus T is de quaternionengroep.

In de groep Ĥ geldt wegens (W1)

ĥ−1
β ĥαĥβ = ŵ−2

β ĥαĥβ = ĥαŵ
2
βĥβ = ĥαĥ

2
β ,

en analoog met α en β omgewisseld. Hieruit volgt dat er een surjectie is van de quater-

nionengroep op Ĥ, dus
∣∣∣Ĥ∣∣∣ 6 8. Ook volgt dat ĥ2

α = ĥ2
β en ĥ4

α = 1, dus Z is cyclisch,

voortgebracht door ĥ2
α, en dus hoogstens van orde 2. Het is nu voldoende om aan te

tonen dat
∣∣∣Ĥ∣∣∣ > 8, zodat de groep in feite de quaternionengroep is (wat het derde deel

van de stelling bewijst), en zodat ĥ2
α niet triviaal is, en dus |Z| = 2.

Om het bewijs af te werken, construeren we expliciet een groep die voldoet aan de relaties
(W1) en (W2), die een normale deelgroep isomorf aan T bevat. Hiervoor gebruiken we
twee specifieke isomorfismen van T gedefinieerd door de beelden van a en b:

θa :

{
a 7→ a
b 7→ ba−1 en θb :

{
a 7→ ab−1

b 7→ b
.

Controleren dat dit wel degelijk groepsautomorfismen zijn laten we hier achterwege.
Merk op dat θ2

a(b) = ba−2 = aba−1, zodat θ2
a in feite toevoegen met a is. Analoog is θ2

b



HOOFDSTUK 3. CENTRALE EXTENSIES 40

toevoegen met b. De groep die we zoeken zal nu een groep permutaties zijn die op T ×S3

werkt, namelijk de groep X voortgebracht door λa en λb, die gedefinieerd worden als

λa(t, s) =

{
(θa(t), (1 2)s) als `((1 2)s) < `(s)
(θa(t)a, (1 2)s) anders.

Hierbij is `(s) het minimale aantal factoren om s te vormen met voortbrengers (1 2)
en (2 3). De permutatie λb wordt volledig analoog gedefinieerd. Het controleren of
λa en λb voldoen aan de relaties (W1) en (W2) is redelijk technisch en vereist wat
gevallenonderscheid. Een uitwerking is te vinden in [2, p. 127-129]. In de veronderstelling
dat dit geldt hebben we dus de groep gevonden die we zochten. Gezien Ŵ precies de
groep is die gepresenteerd wordt m.b.v. die relaties, is er een epimorfisme Ŵ → X. Dit
epimorfisme stuurt ĥα op λ2

a en ĥβ op λ2
b . Gezien λ2

a(t, s) = ((ata−1)a, s) = (at, s) en

λ2
b(t, s) = ((btb−1)b, s) = (bt, s), is het beeld van Ĥ isomorf aan T , dus

∣∣∣Ĥ∣∣∣ > 8.

3.3.3 Extensie van de groep van monomiale matrices

Met behulp van de groep die we net bestudeerd hebben, zullen we een extensie voor
de groep van monomiale matrices constueren. Eerst bekijken we hoe dit in zijn werk
gaat in G zelf. We beschouwen het semidirect product W nH, waarbij W op H werkt
door toevoeging. Gezien elke monomiale matrix te schrijven is als het product van een
permutatiematrix (met eventueel enkele mintekens) uit W en een diagonaalmatrix in H,
is er een natuurlijke surjectie

p : W nH → N : (w, h) 7→ hw ,

met als kern de groep J van elementen (h, h−1) met h ∈ W ∩ H = H, dus in essentie
een groep isomorf aan H. We proberen deze constructie nu te imiteren met Ŵ en Ĥ
om een extensie voor N te bekomen. Hiervoor zoeken we dus een actie van Ŵ op Ĥ,
die op natuurlijke wijze reduceert tot toevoeging. Het is uiteraard voldoende om dit te
doen voor de voortbrengers van Ŵ : ŵα en ŵβ. Om een idee te krijgen, kijken we naar
de werking van de toevoeging op de voortbrengers voor H:

wαhα(s)w−1
α = hα(s−1) wαhβ(s)w−1

α = hβ(s)hα(s−1)−1 .

Analoge formules voor α en β omgewisseld gelden ook. Deze identiteiten kunnen recht-
streeks als matrixidentiteiten gecontroleerd worden, maar ze volgen ook uit gevolg 3.1.6
(de eigenschappen voor toevoeging in G̃ gelden uiteraard ook in G). Hieruit halen we
het volgende:

Propositie 3.3.3. De afbeeldingen δα en δβ, gedefiniëerd door δα(a) = δβ(a) = a voor
alle a ∈ A en

δα :

{
ĥα(s) 7→ ĥα(s−1)

ĥβ(s) 7→ ĥβ(s)ĥα(s−1)−1
en δβ :

{
ĥβ(s) 7→ ĥβ(s−1)

ĥα(s) 7→ ĥα(s)ĥβ(s−1)−1

zijn automorfismen van Ĥ die reduceren tot toevoeging met wα en wβ. Daarboven geldt
dat δα en δβ voldoen aan de relaties (W1) en (W2).
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Bewijs. We tonen eerst aan dat deze afbeeldingen endomorfismen zijn, dus dat de beelden
voldoen aan de relaties die Ĥ definiëren. We moeten dus controleren dat de relaties
ook na de afbeeldingen nog kloppen. Ter illustratie tonen we hoe dit nagegaan wordt
voor ĥα(s)ĥα(t) = c(s, t)ĥα(st). Laat ons dus het beeld van het linker en rechterlid
uitrekenen onder de afbeelding δβ (dat de relatie behouden blijft onder δα volgt uit
c(s−1, t−1) = c(s, t)):

δβ(ĥα(s)ĥα(t)) = ĥα(s)ĥβ(s−1)−1ĥα(t)ĥβ(t−1)−1

= c(t, s)ĥα(s)ĥα(t)ĥβ(s−1)−1ĥβ(t−1)−1

= c(t, s)c(s, t)ĥα(st)c(t−1, s−1)−1ĥβ((st)−1)−1

= c(s, t)ĥα(st)ĥβ((st)−1)−1

δβ(c(s, t)ĥα(st)) = c(s, t)ĥα(st)ĥβ((st)−1)−1 .

De controle van de andere relaties zijn analoge berekeningen. Om te controleren of de
endomorfismen automorfismen zijn, moeten we controleren of ze bijectief zijn. In het
bijzonder is het voldoende om aan te tonen dat δ2

α en δ2
β bijecties zijn. Het zal echter

blijken dat deze kwadraten in feite toevoegingen zijn in Ĥ (merk op dat we dit kunnen
verwachten, gezien de afbeeldingen zelf overeenkomen met toevoeging met elementen
van W , waarvan de kwadraten in Ĥ zit). We verwachten dus dat δ2

α overeenkomt met
toevoegen met ĥα(−1), en analoog met β. We bekijken beide acties op voortbrengers
ĥα(s) en ĥβ(s):

δ2
α(ĥα(s)) = ĥα(s)

ĥα(−1)ĥα(s)ĥα(−1)−1 = c(−1, s)ĥα(−s)ĥα(−1)−1

= ĥα(s)

δ2
α(ĥβ(s)) = δα(ĥβ(s)ĥα(s−1)−1)

= ĥβ(s)ĥα(s−1)−1ĥα(s)−1

= c(s, s−1)−1ĥβ(s)ĥα(1)−1

= c(s, s−1)ĥβ(s)

ĥα(−1)ĥβ(s)ĥα(−1)−1 = c(−1, s−1)ĥβ(s)ĥα(−1)ĥα(−1)−1

= c(−1, s−1)ĥβ(s) .

Omdat c(−1, s−1)c(s, s−1)−1 = c(−s−1, s−1) = 1 zijn de beelden van alle voortbrengers
gelijk, dus δ2

α is bijectief (en komt overeen met toevoegen met ĥα(−1)). Hetzelfde geldt
ook met β. Het feit dat deze automorfismen reduceren tot toevoeging met wα en wβ,
volgt meteen uit de manier waarop we ze gedefinieerd hebben.

Het laatste feit dat we moeten bewijzen, dat δα en δβ voldoen aan (W1) en (W2), doen
we op dezelfde manier: door beide kanten van de relatie te laten inwerken op de voort-
brengers van Ĥ en te observeren dat we hetzelfde resultaat bekomen. De berekeningen
zijn recht-door-zee en gebruiken enkel wat eigenschappen van het Steinbergsymbool c,
dus we laten ze hier achterwege.

Met deze actie kunnen we nu het semidirect product Ŵ n Ĥ definiëren, met een na-

tuurlijke surjectie Ŵ n Ĥ
(π,φ)−→ W nH. We willen nu het epimorfisme p : W nH → H
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imiteren, door de kern te bekijken. We vonden reeds dat ker(p) = H, dus het zou logisch
zijn om Ĥ als kern in Ŵ n Ĥ te vinden. Merk op dat we Ĥ eenvoudig kunnen inbedden
in Ĥ door ĥα 7→ ĥα(−1) en ĥβ 7→ ĥβ(−1). Hiervoor moet worden nagegaan dat ĥα(−1)

en ĥβ(−1) voldoen aan de relaties uit stelling 3.3.2 die Ĥ definiëren. Uit de relaties in

Ĥ halen we snel dat

ĥβ(−1)−1ĥα(−1)ĥβ(−1) = ĥα(−1)ĥβ(−1)2 = c(−1,−1)ĥα(−1) ,

en analoog voor de andere relatie. We vinden dus de deelgroep

Ĵ = 〈(ĥα, ĥα(−1)−1), (ĥβ, ĥβ(−1)−1)〉 6 Ŵ n Ĥ ,

die duidelijk isomorf is aan Ĥ. Men kan checken dat deze groep een normaaldeler is
met de relaties die we kennen in Ŵ en Ĥ. Met deze normaaldeler definiëren we nu
q : Ŵ n Ĥ → (Ŵ n Ĥ)/Ĵ . Dit quotiënt zal precies de groep zijn die we zoeken.

Stelling 3.3.4. Voor N̂ = (Ŵ n Ĥ)/Ĵ geldt dat we een natuurlijke korte exacte rij

1→ A→ N̂
ψ→ N → 1

vinden, waarvan de restrictie tot Ĥ overeenkomt met de eerder gevonden korte exacte
rij.

Bewijs. Tot zover hebben we reeds de volgende afbeeldingen besproken:

1 −−−→ Ĥ −−−→ Ŵ n Ĥ −−−→ N̂ −−−→ 1yπ|Ĥ y(π,φ)

1 −−−→ H −−−→ W nH −−−→ N −−−→ 1

Enkel de afbeelding tussen Ĥ en H hebben we nog niet vermeld, deze vindt men door
naar de natuurlijke isomorfieën van de kernen met Ĥ en H te kijken. We vinden nu
op natuurlijke wijze de cokernafbeelding ψ tussen N̂ en N als ψ((ŵ, ĥ)J) = φ(ĥ)π(ŵ).
In N̂ vinden we de groep Ĥ terug als de deelgroep met elementen (1, ĥ)J , die door ψ
afgebeeld wordt op H. We vinden dus dat A zeker een deelgroep moet zijn van ker(ψ).
We bekijken nu de kernen van de verticale afbeeldingen:

Z Z n A ker(ψ)y y y
1 −−−→ Ĥ −−−→ Ŵ n Ĥ −−−→ N̂ −−−→ 1yπ|Ĥ y(π,φ)

yψ
1 −−−→ H −−−→ W nH −−−→ N −−−→ 1

De eerste kern is Z omdat ze wegens kardinaliteiten van orde 2 moet zijn en minstens Z
moet bevatten. De tweede kern vinden we als het semidirect product van de kernen van
π en φ. We willen enkel nog aantonen dat ker(ψ) = A. Wegens het negenlemma is de
rij van kernen met corresponderende kernafbeeldingen een korte exacte rij, m.a.w.

1 −−−→ Z −−−→ Z n A −−−→ ker(ψ) −−−→ 1
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is exact. De inclusie van Z in het semidirect product is de restrictie van de afbeelding
eronder, dus ĥ2

α 7→ (ĥ2
α, ĥα(−1)−2) = (ĥ2

α, c(−1,−1)). Elk element van ker(ψ) ∼= (Z n
A)/Z is dus van de vorm

{(1, a), (ĥ2
α, c(−1,−1)a)}.

We vinden een isomorfisme met A door {(1, a), (ĥ2
α, c(−1,−1)a)} 7→ a.

3.3.4 De extensie van SL3(K)

Als laatste willen we nu de Bruhatdecompositie van G gebruiken en imiteren om van N̂
naar een extensie voor heel G te gaan. Hiervoor gebruiken we de volgende afbeelding:

ν : G→ N : g = unu′ 7→ ν(g) = n .

Hierin is u′nu de verfijnde Bruhatdecompositie, waaruit ook volgt dat n uniek bepaald
is. Naast de gebruikelijk notatie α = (1, 2) en β = (2, 3) definiëren we nu ook γ = (1, 3).
We voeren ook de kortere notatie −α = (2, 1), −β = (3, 2) en −γ = (3, 1) in. We zullen
moeten weten hoe ν zich gedraagt onder het nemen van producten met elementen uit N
voor we verder kunnen met de constructie van een extensie van G.

Lemma 3.3.5. Zij g ∈ G. Dan hebben we

(i) ν(wα(−1)g) = wα(−1)ν(g) of hα(s−1)ν(g) voor een s ∈ K∗;
(ii) ν(gwβ(1)) = ν(g)wβ(1) of ν(g)hα(t) voor een t ∈ K∗.

en analoge gelijkheden voor α en β gewisseld.

Bewijs. We bewijzen enkel de eerste gelijkheden voor α, de andere bewijzen zijn ana-
loog. Stellen we g = unu′, dan kunnen we u = xγ(u)xβ(t)xα(s) schrijven. Gezien
wα(−1)xγ(u)xβ(t)wα(−1)−1 ∈ U , kunnen we deze factoren negeren, en is het in feite
voldoende om te kijken wat er gebeurt in het geval g = xα(s)n. De twee gevallen on-
derscheiden zich naargelang wat de permutatie w overeenkomstig met n−1 doet met α.

(i) Indien w(α) ∈ {α, β, γ} kunnen we de toevoeging van n−1 op xα(s) gebruiken,
zodat

wα(−1)xα(s)n = wα(−1)nxw(α)(s
′) voor een s′ ∈ K∗,

zodat ν(wα(−1)g) = wα(−1)ν(g).
(ii) Als dit niet het geval is, gebruiken we de definitie van wα(s) om te vinden dat

xα(s) = x−α(s−1)xα(−s)wα(s). Vullen we dit nu in in g = xα(s)n, dan vinden we

wα(−1)xα(s)n = wα(−1)x−α(s−1)xα(−s)wα(s)n .

We gebruiken nu de actie van wα(−1) op x−α(s−1) en van wα(s)n op xα(−s) om
te vinden dat

wα(−1)xα(s)n = xα(s′)wα(−1)wα(s)nxα(t′) voor s′, t′ ∈ K∗.

Hieruit volgt dat ν(wα(−1)g) = wα(−1)wα(s)ν(g) = hα(s−1)ν(g).
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Met dit lemma achter de hand definiëren we nu een groep van permutaties van een wel-
bepaalde verzameling, en deze groep zal de extensie zijn die we zoeken. De verzameling
waarop onze permutaties zal werken is de volgende:

S = {(g, n̂) ∈ G× N̂ | ν(g) = ψ(n̂)} .

De permutatiegroep zal de groep zijn die voortgebracht wordt door de volgende elemen-
ten:

λ(ĥ)(g, n̂) = (φ(ĥ)g, ĥn̂) voor ĥ ∈ Ĥ
λ(u)(g, n̂) = (ug, n̂) voor u ∈ U

λα(g, n̂) =

{
(wα(−1)g, ŵα(−1)n̂)

(wα(−1)g, ĥα(s−1)n̂)

λβ(g, n̂) =

{
(wβ(−1)g, ŵβ(−1)n̂)

(wβ(−1)g, ĥβ(s−1)n̂)
.

Hierbij is de keuze voor λα(g, n̂) en λβ(g, n̂) afhankelijk van welk geval zich voordoet in
het vorige lemma.

Lemma 3.3.6. De hierboven gedefinieerde afbeeldingen zijn permutaties van S.

Bewijs. De afbeelding λ(ĥ) heeft beelden in S omdat ν(hg) = hν(g), gezien U door H
genormaliseerd wordt. Omdat λ(ĥ−1) de inverse van λ(ĥ) is, is de afbeelding bijectief,
en dus een permutatie van S. De afbeelding λ(u) heeft beelden in S omdat ν(ug) = ν(g)
en ze is opnieuw bijectief (en dus een permutatie) omdat λ(u−1) de inverse is.

Het feit dat λα beelden heeft in S volgt uit het lemma dat we hiervoor bewezen hebben.
Men kan nu uitrekenen dat λ2

α = λ(ĥα(−1)), zodat uit de bijectiviteit van het kwadraat
ook volgt dat λα een permutatie van S is. Analoog is λβ een permutatie.

De groep voortgebracht door alle λ(ĥ), alle λ(u), λα en λβ is dus een permutatiegroep,

die we E noemen. De afbeeldingen λ : Ĥ → E en λ : U → E vormen op een natuurlijke
wijze een monomorfisme. Daarnaast kunnen we de tweede component van elementen van
S vergeten, en E op natuurlijke wijze beschouwen als een permutatiegroep op G. Merk op
dat deze permutaties op G in feite allemaal linkse vermenigvuldiging met een element van
G zijn. Gezien we daarmee alle permutaties op G bekomen die voortgebracht zijn door
h·, u·, wα(−1)· en wβ(−1)·, vinden we in feite alle permutaties op G die overeenkomen
met linkse vermenigvuldiging. Deze permutatiegroep is isomorf aan G zelf, dus deze
afbeelding is een epimorfisme χ van E op G. Omdat φ(a) = 1 voor a ∈ A, zit A (die als
deelgroep van Ĥ via λ ingebed is in E) in de kern van χ. De sleutel tot het bewijzen
dat E de extensie is die we zoeken, is aantonen dat E scherp transitief werkt op S.

Lemma 3.3.7. De actie van E op S is scherp transitief.

Bewijs. We tonen eerst aan dat de actie transitief is. Laat ons beginnen met (g, n̂)
en op zoek gaan naar een element van E dat het gegeven koppel op (g′, n̂′) afbeeldt.
Wegens de surjectiviteit van χ is er een λ ∈ E waarvoor χ(λ) overeenkomt met linkse
vermenigvuldiging met g′g−1. Op die manier krijgen we λ(g, n̂) = (g′, n̂′′). Uit de definitie

van S halen we dat ψ(n̂′) = ν(g′) = ψ(n̂′′), dus n̂n̂′′
−1 ∈ ker(ψ) = A. Hieruit volgt dat
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λ(n̂n̂′′
−1

)(g′, n̂′′) = (φ(n̂n̂′′
−1

)g′, n̂′) = (g′, n̂′), dus λ(n̂n̂′′
−1

)λ is de gezochte permutatie,
waaruit we halen dat E transitief werkt op S.

Om aan te tonen dat de actie simpel transitief is, definiëren we permutaties die analoog
zijn aan die in E, maar die rechts werken in plaats van links:

ρ(ĥ)(g, n̂) = (gφ(ĥ), n̂ĥ) voor ĥ ∈ Ĥ
ρ(u)(g, n̂) = (gu, n̂) voor u ∈ U

ρα(g, n̂) =

{
(gwα(1), n̂ŵα(1))

(gwα(1), n̂ĥα(t))

ρβ(g, n̂) =

{
(gwβ(1), n̂ŵβ(1))

(gwβ(1), n̂ĥβ(t))
.

We noemen de groep voortgebracht door deze permutaties E∗. Het bewijs dat deze
afbeeldingen permutaties zijn is volledig analoog aan dat voor de linkse permutaties.
Ook werkt E∗ net zoals E transitief op S. Het belangrijkste van de twee acties die we
nu hebben, is dat de acties commuteren. M.a.w. voor λ ∈ E, ρ ∈ E∗ en (g, n̂) ∈ S geldt

λ
(
(g, n̂)ρ

)
=
(
λ(g, n̂)

)
ρ .

Het is voldoende dit te controleren voor de voortbrengers, en voor λ(ĥ) en λ(u) met
ρ(ĥ) en ρ(u) is dit triviaal. Ook commuteert λ(u) met ρα en ρβ op triviale wijze (en ook
ρ(u) met λα en λβ). Het grootste probleem zit dus in het commuteren van permutaties
die overeenkomen met de Weylgroep, in een generiek geval λα en ρβ. We moeten in dit
geval controleren of de tweede coördinaat na het toepassen van de acties overeenkomt.
Dit leidt tot een technisch gevallenonderscheid afhankelijk van de verschillende uitkom-
sten uit lemma 3.3.5, naargelang de permutatie die overeenkomt met n̂. De expliciete
berekeningen voor één generiek geval zijn te vinden in [2, p. 135-136].

We tonen nu aan dat de actie scherp transitief is. Onderstel dat de actie niet scherp is,
dan hebben we λ(g, n̂) = λ′(g, n̂). Hieruit volgt

λ
(
(g, n̂)ρ

)
= λ′

(
(g, n̂)ρ

)
voor alle ρ ∈ E∗,

en uit de transitiviteit van E∗ volgt dan dat λ(s) = λ′(s) voor alle s ∈ S, dus λ = λ′.

Uit dit lemma halen we nu de extensie van G met Steinbergsymbool c.

Stelling 3.3.8 (Matsumoto). Voor elk Steinbergsymbool c ∈ S(K∗, A) is er een centrale
extensie 1→ A→ E → G→ 1 waarvan het corresponderende Steinbergsymbool c is.

Bewijs. We hebben alvast de afbeelding χ : E → G gevonden, waarbij A in de kern
bevat zit. Onderstel nu dat χ(λ) = 1, m.a.w. dat de actie van λ op de eerste coördinaat
triviaal is. We hebben dus λ(g, n̂) = (g, n̂′) = λ(n̂′n̂−1)(g, n̂), waarbij n̂′n̂−1 ∈ A zoals in
het bewijs van de transitiviteit van E. Omdat de actie simpel transitief is, volgt hieruit
dat λ = λ(n̂′n̂−1), zodat λ in de natuurlijke inbedding van A in E zit. Bijgevolg hebben
we ker(χ) = A, en dus de bijbehorende centrale extensie. Het is duidelijk dat λ(ĥα(s))
een invers beeld is voor hα(s), zodat we als Steinbergsymbolen inderdaad

λ(ĥα(s)ĥα(t)ĥα(st)−1) = λ(c(s, t))

vinden, waarbij de gelijkheid volgt uit de gelijkheid in Ĥ.
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Een eerste gevolg is dat de inclusies die we eerder hadden in feite isomorfismen zijn:

Gevolg 3.3.9. We hebben H2(G,A) ∼= Hom(π1(G), A) ∼= S(K∗, A).

Bewijs. We hadden eerder al aangetoond dat er injecties waren tussen deze groepen. Uit
de stelling van Matsumoto halen we nu een surjectie van de laatste groep naar de eerste,
we hebben dus

S(K∗, A)� H2(G,A) ↪→ Hom(π1(G), A) ↪→ S(K∗, A) ,

waarbij de samenstelling van links naar rechts de identiteit vormt. Hieruit volgt snel dat
de afbeeldingen allemaal isomorfismen zijn, wat we moesten bewijzen.

We vinden dankzij de stelling van Matsumoto ook een eenvoudige presentatie voor π1(G).

Gevolg 3.3.10. De fundamentaalgroep π1(G) is de abelse groep voortgebracht door sym-
bolen {s, t} voor s, t ∈ K∗, modulo de relaties

1 = {ss′, t}{s, t}−1{s′, t}−1

1 = {s, tt′}{s, t}−1{s, t′}−1

1 = {s, 1− s}

voor alle s, s′, t, t′ ∈ K∗, met in de laatste relatie ook 1− s ∈ K∗.

Bewijs. Zij A de abstracte abelse groep voortgebracht door de symbolen {s, t} modulo
de gegeven relaties. We beschouwen de afbeelding π : A→ π1(G), die het symbool {s, t}
afbeeldt op het Steinbergsymbool {s, t}. Deze afbeelding is surjectief, gezien π1(G)
voortgebracht wordt door de Steinbergsymbolen, en goed gedefinieerd omdat de gegeven
relaties gelden voor Steinbergsymbolen.

De afbeelding (s, t)→ {s, t} ∈ A definieert op natuurlijke wijze een veralgemeend Stein-
bergsymbool, dus een element van S(K∗, A). De stelling van Matsumoto geeft nu een
afbeelding σ : π1(G)→ A die het Steinbergsymbool {s, t} ∈ π1(G) afbeelding op het sym-
bool {s, t} ∈ A. Het is duidelijk dat σ en π elkaars inversen zijn, zodat A ∼= π1(G).

Gevolg 3.3.11. De fundamentaalgroep π1(G) is isomorf aan (Q∗ ⊗Z Q∗)/I, met I de
normaaldeler voortgebracht door a⊗ (1− a) voor a, 1− a ∈ Q∗.



4 Toevoegen van topologie

Indien we een topologie leggen op de groepen uit de studie van centrale extensies, kunnen
we proberen meer informatie te halen uit die topologie. Hiervoor moeten we de concepten
uit het vorige hoofdstuk dus uitbreiden met topologische voorwaarden. We starten dit
hoofdstuk met een samenvatting van de theorie rond topologische groepen, gezien we er
eigenschappen uit zullen gebruiken. Daarna leggen we topologische voorwaarden op de
Steinbergsymbolen en de centrale extensies, om zo de stelling van Matsumoto ook in het
topologische geval te kunnen gebruiken. Als laatste gaan we in op de algemene theorie
van Moore, waarmee we later expliciet fundamentaalgroepen zullen berekenen.

4.1 Topologische groepen

Voor we de topologie in ons verhaal inbedden, geven we een korte oplijsting van basis-
eigenschappen van topologische groepen. We beginnen met basisdefinities, en gaan dan
verder naar enkele meer specifieke eigenschappen die een topologische groep kan hebben.

4.1.1 Topologie op een groep

Een topologische groep G is exact wat men zou verwachten dat het is: een groep met
een topologie erop. Opdat we de topologie en de groepsstructuur samen zouden kunnen
gebruiken, eisen we ook dat de groepsbewerking en het nemen van de inverse continue
afbeeldingen zijn. Door deze continue bewerkingen, kunnen we de topologie op G vast-
leggen aan de hand van open omgevingen van een vast element g ∈ G. Een natuurlijke
keuze is uiteraard het eenheidselement.

Definitie 4.1.1. Een fundamenteel systeem van open omgevingen van e ∈ G
is een verzameling F van open omgevingen van e, zodat elke omgeving van e in G een
element van F bevat.

Als we uitgaan van een topologische groep, dan vinden we de volgende eigenschappen
van F :

(i) voor alle U, V ∈ F is er een W ∈ F zodat W ⊆ U ∩ V ;
(ii) voor alle a ∈ U ∈ F is er een V ∈ F zodat V a ⊆ U ;

(iii) voor alle U ∈ F is er een V ∈ F zodat V −1V ⊆ U ;
(iv) voor alle U ∈ F en a ∈ G is er een V ∈ F zodat aV a−1 ⊆ U .

Omgekeerd kan men ook aantonen dat een verzameling F van deelverzamelingen van
G die e bevatten, en die voldoet aan bovenstaande eigenschappen, een unieke topologie
definiëert waarvoor F een fundamenteel systeem van open omgevingen van e is. Men
kan controleren dat voor bovenstaande eigenschappen de continüıteit van de afbeelding
(a, b) 7→ a−1b in (e, e) en van a 7→ bab−1 in e voor alle b ∈ G voldoende is.

Wanneer we een topologie op een groep hebben, is het natuurlijk om te kijken naar wat
deze topologie met de deelgroepen te maken heeft.

47
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Propositie 4.1.2. Zij H een deelgroep van een topologische groep G, dan geldt:

(i) de topologische sluiting van H is een (gesloten) deelgroep van G;
(ii) als H open is, is H gesloten;

(iii) als H een omgeving van e bevat, is H open;
(iv) H is open a.e.s.a. G/H discreet is met de quotiënttopologie.

Ook voor de scheidingsaxioma’s zijn er speciale eigenschappen in het geval van topolo-
gische groepen. In dit geval gaat het over de axioma’s T1 en Hausdorff. Een ruimte is
T1 als en slechts als alle punten gesloten zijn. Een ruimte is Hausdorff a.e.s.a. rond elk
paar punten disjuncte open omgevingen van die punten gevonden kunnen worden. In
het geval van topologische groepen zijn deze twee noties equivalent:

Propositie 4.1.3. Een topologische groep G is T1 a.e.s.a. ze Hausdorff is, en beide zijn
equivalent met de voorwaarde dat de doorsnede van alle omgevingen van e het singleton
{e} is.

Als volgende spenderen we even aandacht aan samenhangendheid:

Propositie 4.1.4. Zij G een topologische groep, dan geldt:

(i) als G samenhangend is, heeft G geen echte open deelgroepen en G wordt voortge-
bracht door elke open omgeving van e;

(ii) als H de samenhangende component van e is, dan is H een gesloten normaaldeler
van G, met als nevenklassen alle samenhangscomponenten van G (dus G/H is
totaal onsamenhangend);

(iii) het product van totaal onsamenhangende groepen is totaal onsamenhangend.

Het laatste standaardonderwerp uit de topologie dat we willen behandelen is compactheid
en lokale compactheid. Wanneer we topologische groepen beschouwen, hebben deze
kenmerken de volgende eigenschappen:

Propositie 4.1.5. Zij G een topologische groep, dan geldt:

(i) G is lokaal compact a.e.s.a. e een compacte omgeving heeft;
(ii) als G lokaal compact is en H 6 G is gesloten, dan is H lokaal compact;

(iii) als G lokaal compact is en H 6 G, dan is G/H lokaal compact;
(iv) een product van topologische groepen

∏
i∈I Gi is lokaal compact a.e.s.a. alle Gi

lokaal compact zijn en bijna alle Gi compact zijn.

4.1.2 Profiniete groepen

Een profiniete groep is een topologische groep die op een bepaalde manier is opgebouwd
uit eindige groepen met de discrete topologie. De manier waarop de groep opgebouwd
wordt is een zogenaamde colimiet uit de categorietheorie, voor een specifiek type partieel
geordende verzamelingen. Zij I een partieel geordende verzameling, dan is onze eis dat
elke twee elementen een gemeenschappelijke bovengrens hebben.
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Definitie 4.1.6. Een invers systeem voor I een partieel geordende verzameling waarin
elke twee elementen een gemeenschappelijke bovengrens hebben, bestaat uit een topologi-
sche groep Ai voor elke i ∈ I en een morfisme fji : Aj → Ai voor alle i 6 j waarvoor

• fii is de identiteit op Ai;

• fjifkj = fki voor alle i 6 j 6 k.

Met behulp van een dergelijk invers systeem maken we nu de inverse limiet.

Definitie 4.1.7. De inverse limiet lim←−i∈I Ai voor een invers systeem zoals hierboven
is de groep A met morfismen σi : A→ Ai waarvoor

A A

σj

y σi

y
Aj

fji−−−→ Ai

commuteert voor alle i 6 j, die bovendien universeel is met deze eigenschap.

A priori is het niet evident om in te zien dat deze inverse limiet bestaat. We kunnen ze
echter explicitiet definiëren als deelgroep van

∏
i∈I Ai, namelijk als de deelgroep

A =

{
(ai)i∈I ∈

∏
i∈I

Ai

∣∣∣∣∣ ∀i 6 j : fji(aj) = ai

}
.

De topologie die op een inverse limiet gelegd wordt is de restrictie van de producttopologie
op
∏

i∈I Ai. Een profiniete groep is nu zo’n inverse limiet, waarbij de groepen waarvan
we starten eindig en discreet moeten zijn.

Definitie 4.1.8. Een topologische groep G is profiniet a.e.s.a. G = lim←−i∈I Ai voor een

familie eindige, discrete groepen (Ai)i∈I .

Een van de belangrijkste karakterisaties van profiniete groepen is de volgende stelling:

Stelling 4.1.9. Een topologische groep is profiniet a.e.s.a. ze compact en totaal onsa-
menhangend is.

Enkele andere eigenschappen van profiniete groepen zijn

Propositie 4.1.10. Zij G een topologische groep. Als G profiniet is, geldt:

(i) elke open deelgroep van G is van eindige index;
(ii) elke gesloten deelgroep van G is profiniet;

(iii) als H een gesloten normaaldeler van G is, dan is G/H profiniet.

Verder is het product van profiniete groepen profiniet, en met H E G geldt dat als H en
G/H profiniet zijn, dat G profiniet is.

Een bijzonder geval van profiniete groepen zijn de pro-p-groepen.

Definitie 4.1.11. Een topologische groep G is een pro-p-groep a.e.s.a. G profiniet is
en elk quotiënt met een open normaaldeler een p-groep is.

Een alternatieve karakterisering is dat G een pro-p-groep is a.e.s.a. de inverse limiet is
van een familie eindige, discrete p-groepen.
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4.1.3 Uniforme structuren en completering

We zullen verder gebruik maken van de noties ‘compleet’ en ‘uniform continu’, die we
goed kennen in de context van metrische ruimtes. We kunnen deze notie echter uitbreiden
tot algemene topologische ruimtes, indien we een uniforme structuur op de topologische
ruimte kunnen leggen:

Definitie 4.1.12. Een uniforme structuur op een verzameling X is een familie E
van deelverzamelingen van X ×X genaamd entourages, waarvoor geldt dat

• voor alle V ∈ E en U ⊇ V geldt dat U ∈ E;

• voor alle U, V ∈ E geldt dat U ∩ V ∈ E;

• de diagonaal van X ×X zit in V voor alle V ∈ E;

• voor alle V ∈ E geldt dat V −1 = {(y, x) | (x, y) ∈ V } ∈ E;

• voor alle V ∈ E geldt dat er een W ∈ E is waarvoor W ◦W = {(x, z) | ∃y ∈ X :
(x, y), (y, z) ∈ W} ⊆ V .

Via een uniforme structuur op X kunnen we een topologie definiëren door de zeggen dat
V 3 x een omgeving is a.e.s.a. er een entourage V ′ ∈ E is waarvoor y ∈ V ⇔ (x, y) ∈
V ′. Indien X een topologie heeft die overeenkomt met de topologie afkomstig van een
uniforme structuur, noemen we X een uniforme ruimte. Deze entourages geven nu een
manier om de ‘afstand’ tussen elementen van X te meten.

Definitie 4.1.13. Indien (x, y) ∈ V ∈ E zeggen we dat x V -dicht bij y ligt.

Met deze afstand hebben we ook een natuurlijke manier om uniforme continüıteit te
definiëren:

Definitie 4.1.14. Een afbeelding f : X → Y , waarbij X en Y uniforme structuren
hebben, is uniform continu als voor elk entourage W in Y er een entourage V in X
is zodat (x, x′) ∈ V ⇒ (f(x), f(x′)) ∈ W .

Om ook compleetheid te kunnen invoeren, hebben we een vorm van convergentie nodig.
Hiervoor definiëren we het analoog aan Cauchy-rijen in metrische ruimtes, dit m.b.v.
filters:

Definitie 4.1.15. Zij X een topologische ruimte. Een filter F op X is een collectie
deelverzamelingen van X waarvoor

• voor alle F ∈ F en E ⊇ F geldt dat E ∈ F ;

• voor alle E,F ∈ F geldt dat E ∩ F ∈ F .

Indien X een uniforme ruimte is, is F een Cauchyfilter als voor elk entourage V er
een deelverzameling A ∈ F is waarvoor A×A ⊆ V . Een punt x ∈ X is een limietpunt
van F a.e.s.a. alle omgevingen van x in F zitten.

Met behulp van deze limietpunten kunnen we nu compleetheid van een uniforme ruimte
bepalen:
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Definitie 4.1.16. Een uniforme ruimte X is compleet als alle Cauchyfilters een li-
mietpunt in X hebben.

Enkele resultaten rond complete ruimtes zijn de volgende eigenschappen:

Propositie 4.1.17. Zij X een uniforme ruimte en Y een deelruimte, dan hebben we

(i) als X lokaal compact of discreet is, is X compleet;
(ii) als X compleet is en Y gesloten in X, dan is Y compleet m.b.t. de gëınduceerde

uniforme structuur;
(iii) als X Hausdorff is en Y compleet, dan is Y gesloten in X;
(iv) als Y dicht is in X en elke Cauchyfilter op Y heeft een limietpunt in X, dan is X

compleet.

Propositie 4.1.18. Zij X, Y uniforme ruimtes met Y compleet en Hausdorff, en A ⊆ X
dicht in X. Als f : A→ Y uniform continu is, kunnen we f op unieke manier uitbreiden
tot een continue afbeelding f : X → Y .

Stelling 4.1.19 (Hausdorff completering). Zij X een uniforme Hausdorff ruimte. Dan
bestaat er een unieke (op isomorfisme na) complete uniforme Hausdorff ruimte X̂ en
een uniform continue inclusieafbeelding i : X → X̂ waarvoor geldt: voor elke uniforme
continue afbeelding f : X → Y , met Y een complete uniforme Hausdorff ruimte, is er
een unieke uniforme continue afbeelding g : X̂ → Y zodat g ◦ i = f .

Een topologische groep G kunnen we op natuurlijke wijze tot een uniforme ruimte maken:

Definitie 4.1.20. De rechtse uniforme structuur op een topologische groep G be-
staat uit de entourages Vr voor elke omgeving V van e, waarbij

Vr = {(x, y) ∈ G×G | yx−1 ∈ V } .

We kunnen hetzelfde uiteraard doen met x−1y, waaruit we de linkse uniforme structuur
halen. Er zijn dus twee natuurlijke uniforme structuren op G. Uit deze natuurlijke
definitie volgt dat elk continu groepsmorfisme meteen ook uniform continu is. We krijgen
de volgende eigenschappen in dit specifieke geval:

Propositie 4.1.21. Zij G1, G2 topologische groepen met H1 6 G1, H2 6 G2 dicht.
Onderstel dat G2 compleet Hausdorff is. Dan kunnen we elk continu groepsmorfisme
f : H1 → H2 op unieke wijze uitbreiden tot f : G1 → G2. De extensie is een isomorfisme
indien f een isomorfisme is en G1 compleet Hausdorff is.

Propositie 4.1.22 (Hausdorff completering). Zij G een Hausdorff topologische groep
waarvoor inversie Cauchyfilters op Cauchyfilters afbeeldt. Dan is G isomorf aan een
dichte deelgroep in een complete Hausdorff topologische groep Ĝ, die uniek is op isomor-
fisme na. Bovendien zijn de sluitingen van omgevingen van e in G een fundamenteel
systeem van omgevingen van e in Ĝ.
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4.1.4 Beperkt topologisch product

We definiëren in deze paragraaf het beperkt topologisch product, wat a priori niets te
maken heeft met topologische groepen.

Definitie 4.1.23. Gegeven een indexverzameling I en een eindige deelverzameling J ⊆ I.
Zij (Xi)i∈I een familie topologische ruimtes met voor alle i ∈ I\J een open deelruimte
Yi ⊆ Xi. Het beperkt topologisch product van (Xi)i∈I ten opzichte van (Yi)i∈I\J is
de verzameling

X = {(xi)i∈I ∈
∏
i∈I

Xi | xi ∈ Yi voor bijna alle i ∈ I\J} .

De topologie die we op deze ruimte leggen is die met als basis van open verzamelingen
de verzamelingen ∏

i∈I

Zi ,

waarbij Zi open is in Xi voor alle i ∈ I en Zi = Yi voor bijna alle i ∈ I\J .

Voor elke eindige verzameling S ⊆ I met J ⊆ S stellen we

X(S) =
∏
i∈S

Xi ×
∏
i/∈S

Yi ,

met de producttopologie (dus de topologie met als basis alle producten van open deel-
verzamelingen van de factoren). Er geldt dat al deze X(S) open deelruimtes zijn van X,
en dat

⋃
J⊆S⊆I X(S) = X. Hiermee kunnen we het volgende bewijzen:

Propositie 4.1.24. Zij X het beperkt topologisch product van (Xi)i∈I ten opzichte van
(Yi)i∈I\J . Als alle Xi lokaal compact en alle Yi compact zijn, is X lokaal compact.

Bewijs. We bekijken de verzameligen X(S). Gezien het product van compacte ruimtes
compact is (dit is de stelling van Tychonoff), is

∏
i/∈S Yi compact. Gezien S eindig is, is

X(S) dus een eindig product van lokaal compacte ruimtes, en bijgevolg lokaal compact.
Neem nu x ∈ X. Wegens X =

⋃
J⊆S⊆I X(S) is er een S waarvoor x ∈ X(S), zodat uit

het voorgaande volgt dat x een compacte omgeving in X(S), en bijgevolg in X heeft.

We kunnen dezelfde constructie nu uitvoeren voor topologische groepen, en dan beko-
men we opnieuw een topologische groep. Het is uiteraard nodig om te checken dat de
groepsbewerking en inverse nemen nog steeds continue afbeeldingen zijn, maar dat laten
we hier achterwege.

4.1.5 Topologie uit deelgroepen

Een vaak voorkomende methode om een topologie op een groep te leggen, gebeurt door
een bepaalde verzameling deelgroepen F als fundamenteel systeem van open omgevingen
rond e te kiezen. De voorwaarden die op een fundamenteel systeem voorkomen worden
in dat geval gereduceerd tot



HOOFDSTUK 4. TOEVOEGEN VAN TOPOLOGIE 53

(i) voor alle U, V ∈ F is er een W ∈ F zodat W ⊆ U ∩ V ;
(ii) voor alle U ∈ F en a ∈ G is er een V ∈ F zodat aV a−1 ⊆ U .

Het is dus voldoende als de verzameling deelgroepen gesloten is onder toevoeging en
eindige doorsneden.

We beschouwen nu het bijzondere geval dat F bestaat uit een verzameling normaalde-
lers (Hi)i∈I van G van eindige index die gesloten is onder doorsnede (merk op dat de
doorsnede van deelgroepen van eindige index opnieuw eindig index heeft). Dan is Hi

open in G, dus G/Hi is een eindige discrete groep. We kunnen nu op natuurlijke wijze
een invers systeem definiëren op (G/Hi)i∈I , waarbij i 6 j a.e.s.a. Hj 6 Hi, en de afbeel-
ding fji de natuurlijke projectie van G/Hj op G/Hi is. We krijgen op deze manier een
profiniete groep lim←−i∈I(G/Hi), die we de profiniete completering van G relatief aan

(Hi)i∈I noemen. Er is een natuurlijk morfisme van G in lim←−i∈I(G/Hi):

f : G→ lim←−
i∈I

(G/Hi) : g 7→ (gHi)i∈I .

Voor deze afbeelding geldt het volgende:

Propositie 4.1.25. Zij G, (Hi)i∈I en f zoals hierboven. Dan geldt:

(i) f is injectief a.e.s.a.
⋂
i∈I Hi = e;

(ii) f(G) is dicht in lim←−i∈I(G/Hi).

Bewijs. (i) Er geldt dat f(g) triviaal is, of dus dat f(g) = (Hi)i∈I , a.e.s.a. g ∈ Hi

voor alle i. Dit wil zeggen dat ker(f) =
⋂
i∈I Hi, zodat de equivalentie volgt.

(ii) We moeten aantonen dat in elke omgeving van een element in lim←−i∈I(G/Hi), er een

element van f(G) zit. Neem zo’n open omgeving. Uit de producttopologie halen
we dan dat er in die omgeving een niet-ledige open verzameling U zit van de vorm

U = lim←−
i∈I

(G/Hi) ∩
∏
i∈I

Ui ,

waarbij Ui open deelverzamelingen van G/Hi zijn, die bijna overal samenvallen met
de hele groep. Onderstel dat i1, . . . , in de indices zijn waar de open deelverzameling
verschilt van de hele quotiëntgroep. We kunnen nu de normaaldeler H =

⋂n
j=1Hij

beschouwen, die als eindige doorsnede ook in {Hi | i ∈ I} zit. Neem de inverse
beelden Vj van Uij onder de projectie G/H → G/Hij . Dan is V =

⋂n
j=1 Vj niet

ledig. Gezien voor een willekeurige (giHi)i∈I ∈ U geldt dat de coördinaat in H een
element is van V (het beeld na projectie op G/Hij moet namelijk in Uij zitten), is
V niet leeg. Voor een willekeurige g in het inverse beeld van V van de afbeelding
G → G/H geldt nu dat f(g) ∈ U . Bijgevolg bevat de omgeving waarmee we
gestart zijn een element van f(G), dus f(G) is dicht in lim←−i∈I(G/Hi).

De naam profiniete completering doet al vermoeden dat er een verband is met compleet-
heid in topologische ruimtes. In de context zoals hierboven blijkt namelijk dat de de
profiniete completering namelijk de completering van G is.

Propositie 4.1.26. Zij G, (Hi)i∈I zoals hierboven, met de extra veronderstellingen dat⋂
i∈I Hi = e en dat G Hausdorff is. Dan is lim←−i∈I(G/Hi) de completering van G.
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Bewijs. Gezien het fundamenteel systeem van open omgevingen rond e hier bestaat uit
normaaldelers, is de linkse en rechtse uniforme structuur op G dezelfde. Omdat in
het algemeen de inversie het linkse uniforme systeem op het rechtse afbeeldt, hebben
we in dit geval dat inversie uniform continu is, en dus Cauchyfilters in Cauchyfilters
omzet. Hiermee volgt uit propositie 4.1.22 dat G een unieke Hausdorff completering
heeft. Omdat lim←−i∈I(G/Hi) totaal onsamenhangend is, is deze groep T1, dus Hausdorff.
Als profiniete groep is ze ook compact, en dus compleet. Uit het voorgaande hebben we
nu dat G door f ingebed wordt in lim←−i∈I(G/Hi) als een dichte deelgroep, zodat uit de

uniciteit van de Hausdorff completering volgt dat lim←−i∈I(G/Hi) de completering van G
is.

4.1.6 Duale groepen

In de representatietheorie, of meer specifiek in de karaktertheorie, komt de notie van een
duale groep aan bod. We werken in deze paragraaf steeds met een groep A die lokaal
compact en abels is. Laat ons eerst karakters op A invoeren:

Definitie 4.1.27. De cirkelgroep T is de verzameling {z ∈ C | |z| = 1} met de
vermenigvuldiging als bewerking.
Een karakter χ op een lokaal compacte abelse groep A is een continu groepsmorfisme
χ : A→ T.

Met andere woorden, een karakter is een element van de verzameling continue groeps-
morfismen Hom(A,T). Op een natuurlijke wijze kunnen we hier een bewerking op leggen,
namelijk door

(χ · ξ)(a) = χ(a) · ξ(a) ∀a ∈ A .

Dit maakt van Hom(A,T) een abelse topologische groep, die we de duale groep van A
noemen:

Definitie 4.1.28. De duale groep van A is de topologische abelse groep Hom(A,T).

Veel van de eigenschappen van deze duale groep kunnen worden bewezen door het doen
van Fourieranalyse op groepen (waarbij we integratie kunnen definiëren via een bepaalde
maat op de groep, de Haarmaat). Een eerste eigenschap is de volgende:

Stelling 4.1.29. De duale groep van een lokaal compacte abelse groep is opnieuw een
lokaal compacte abelse groep.

Bewijs. [6, 1.2.6]

Een tweede belangrijke eigenschap is de rechtvaardiging van de benaming ‘duale groep’:

Stelling 4.1.30 (Pontryagin dualiteit). Zij A een lokaal compacte abelse groep met duale
groep Â = Hom(A,T). Dan is de afbeelding

α : A→ Hom(Â,T) : a 7→ [χ 7→ χ(a)]

een isomorfisme en homeomorfisme. I.e. A is isomorf aan de duale van zijn duale groep.

Bewijs. [6, 1.7.2]
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4.2 Topologische centrale extensies

We definiëren topologische centrale extensies, en leiden daaruit ook af welke voorwaarden
we op de Steinbergsymbolen moeten leggen opdat ze hun relatie met de centrale extensies
behouden. Voor we dit kunnen doen kijken we echter even naar de topologie van SLn(K)
zelf.

4.2.1 Topologie in SLn(K)

De meest natuurlijke manier om topologie in SLn(K) te beschouwen is in het geval dat
K zelf een topologie heeft. In dat geval kunnen we SLn(K) eenvoudigweg beschouwen
als deelgroep van de matrixgroep Kn×n, dus met de producttopologie. In dat geval zijn
veldbewerkingen ook continu, en kunnen we dus op een continue manier matrixelementen
optellen, vermenigvuldigen...

We zullen een specifieke open deelverzameling van SLn(K) beschouwen, die ‘groot genoeg’
is. Later kunnen we met deze deelverzameling dan een analoge deelverzameling in een
centrale extensie associëren, en daarmee de centrale extensie een topologie geven. We
maken gebruik van de unipotente bovendriehoeksmatrices U en de diagonaalmatrices H.
We hebben het volgende:

Propositie 4.2.1. Zij w0 = (1 n)(2 n − 1) . . . het element van maximale lengte in de
Weylgroep Sn. Zij ϕ de productafbeelding Uw0 × H × U → SLn(K). Dan is ϕ injectief
en het beeld Ω = Uw0HU een open deelverzameling van SLn(K).

Bewijs. De injectiviteit van ϕ is equivalent aan de uniciteit van de decompositie Uw0HU .
Dit is equivalent aan uniciteit van een decompositie w0U

w0HU = Uw0HU . Dit is ech-
ter een van de disjuncte verzamelingen van de verfijnde Bruhatdecompositie, waaruit
de uniciteit volgt. Bijgevolg is een decompositie in Uw0HU uniek, zodat ϕ inderdaad
injectief is.

Om te bewijzen dat Ω open is, zullen we aantonen dat

g ∈ Ω ⇐⇒ ∆i(g) 6= 0 voor i = 1, . . . , n ,

waarbij ∆i(g) de determinant van de i × i-deelmatrix linksboven in g is. Merk op dat
HU = B de verzameling bovendriehoeksmatrices is, en dat de factorisatie uniek is. Ook
is het zo dat Uw0 de unipotente onderdriehoeksmatrices zijn. We tonen de voorwaarde
op g aan per inductie op n. Voor n = 1 is het gestelde triviaal, dus onderstel dat n > 1,
en dat we de voorwaarde reeds bewezen hebben voor n− 1. Neem dus het product van
een unipotente onderdriehoeksmatrix ū en een bovendriehoeksmatrix b, en splits het op
in een n− 1× n− 1 blok en corresponderende andere blokken.(

ū′ 0
ū′′ 1

)(
b′ b′′

0 bnn

)
=

(
ū′b′ ū′b′′

ū′′b′ bnn + ū′′b′′

)
.

Per inductie is ∆i(ūb) 6= 0 voor i = 1, . . . , n − 1, en omdat het product in SLn(K) zit,
is ∆n(ūb) 6= 0. Hieruit volgt de implicatie van links naar rechts. Omgekeerd, onderstel
dat ∆i(g) 6= 0 voor i = 1, . . . , n voor

g =

(
g′ q
p gnn

)
,
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dan vinden we per inductie alvast een ū′ ∈ Uw0 en b′ ∈ B van dimensie n− 1 waarvoor
g′ = ū′b′. Gezien b′ en ū′ niet-singulier zijn, vinden we ook ū′′ = pb′−1 en b′′ = qū′−1. Als
laatste stellen we bnn = gnn−ū′′b′′. We hebben zo n×n-matrices ū en b geconstrueerd met
g = ūb, waarvan we enkel nog moeten weten of bnn 6= 0. Indien dit element echter wel 0
zou zijn, zou b singulier zijn, zodat ∆n(g) = 0, een strijdigheid met de veronderstellingen.
Bijgevolg is onze voorwaarde voldaan.

Uit de voorwaarde volgt nu dat

Ω = {g ∈ SLn(K) | ∆i(g) 6= 0 voor i = 1, . . . , n} .

De afbeeldingen ∆i : SLn(K) → K zijn echter continu, zodat het inverse beeld van K∗

open verzamelingen zijn voor alle i. Uit de voorwaarde halen we nu dat Ω de doorsnede
is van al die inverse beelden, dus als doorsnede van een eindig aantal open verzamelingen
is Ω open.

4.2.2 Topologische centrale extensies

We zijn op het punt gekomen om topologische centrale extensies te definiëren.

Definitie 4.2.2. Een korte exacte rij van topologische groepen

1→ A
ι→ E

π→ G→ 1

is een topologische centrale extensie als

• A door ι afgebeeld wordt op een isomorfe gesloten deelgroep van E;

• π open is en een isomorfisme G ∼= E/A induceert.

Een natuurlijke vraag is nu welke Steinbergsymbolen overeenkomen met topologische
centrale extensies. Zoals men kan verwachten zal dit een continüıteitsvoorwaarde ople-
veren, namelijk dat c(s, 1 + st) continu is rond (0, 0). Hierbij maken we de conventie
c(1, 0) = c(0, 1) = 1. Om aan te tonen dat dit zo zal zijn voor elk Steinbergsymbool
dat van een topologische centrale extensie komt, bewijzen we eerst een identiteit in de
Steinberggroep:

Lemma 4.2.3. Zij G̃ = Stn(K), s, t ∈ K∗ met u = 1 + st 6= 0. Dan is

x̃ji(s)x̃ij(t) = x̃ij(tu
−1)h̃ij(u

−1)
{
s, u
}
x̃ji(su

−1) ,

voor alle i 6= j.

Bewijs. Uit de definitie van w̃ij(−s−1) halen we

x̃ji(s) = x̃ij(s
−1)w̃ij(−s−1)x̃ij(s

−1) ,

zodat

x̃ji(s)x̃ij(t) = x̃ij(s
−1)w̃ij(−s−1)x̃ij(s

−1)x̃ij(t)

= x̃ij(s
−1)w̃ij(−s−1)x̃ij(s

−1 + t) .
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We kunnen nu dezelfde techniek toepassen op x̃ij(s
−1 + t) = x̃ij(us

−1), om te bekomen
dat

x̃ji(s)x̃ij(t) = x̃ij(s
−1)w̃ij(−s−1)w̃ij(−us−1)−1x̃ij(−us−1)x̃ji(us

−1)

= x̃ij(s
−1)h̃ij(−s−1)h̃ij(−us−1)−1x̃ij(−us−1)x̃ji(us

−1)

= x̃ij(s
−1)
{
−us−1, u−1

}
h̃ij(u

−1)x̃ij(−us−1)x̃ji(us
−1) ,

waarbij we eerst w̃ij(−1)w̃ij(−1)−1 tussen de w̃-factoren gevoegd hebben, en dan de
definitie van het standaard Steinbergsymbool gebruikten. Voor het Steinbergsymbool

geldt
{
−us−1, u−1

}
=
{
−u, u

}−1{
s−1, u

}−1
=
{
s, u
}

. Als laatste maken we gebruik

van de toevoeging van x̃ij(−us−1) met h̃ij(u
−1) (zie (3.1.1)) om te vinden dat

x̃ji(s)x̃ij(t) = x̃ij(s
−1)x̃ij(−u−1s−1)h̃ij(u

−1)
{
s, u
}
x̃ji(us

−1) ,

en dit is de identiteit die we willen, gezien s−1 − u−1s−1 = tu−1.

Onderstel nu dus dat we een topologische centrale extensie 1 → A → E → G → 1
hebben. Dan kunnen we de inverse beelden van xij(s) zo kiezen dat x̂ij((c

2 − 1)s) =(
ĥij(c), x̂ij(s)

)
(we hebben dit expliciet gedaan in stelling 3.1.16). Zoals voordien de-

finiëren we ŵij(s) en ĥij(s). Met deze elementen vormen we de volgende deelgroepen:

X̂ij = 〈x̂ij(s) | s ∈ K〉 Ŵ = 〈ŵij(s) | i 6= j ∧ s ∈ K∗〉
Ĥ = 〈ĥij(s) | i 6= j ∧ s ∈ K∗〉
Û = 〈ĥij(s) | i < j ∧ s ∈ K〉 Ûw0 = 〈ĥij(s) | j < i ∧ s ∈ K〉

Met deze deelgroepen kunnen we nu enkele continüıteitseigenschappen bewijzen

Propositie 4.2.4. Met een topologische centrale extensie en notaties zoals hierboven
hebben we:

(i) de afbeelding x̂ij : K → X̂ij is een isomorfisme als topologische groep, en X̂ij is
gesloten in E;

(ii) Û en Ûw0 zijn gesloten en worden isomorf op U en Uw0 afgebeeld;
(iii) de afbeelding s 7→ ĥij(s) is een homeomorfisme van K∗ in E en het beeld is gesloten;

(iv) de productafbeelding Ûw0 × Ĥ × Û → E is een injectief homeomorfisme en heeft
een open beeld in E;

(v) het Steinbergsymbool c is continu, en de afbeelding (s, t) 7→ c(s, 1 + st) is continu
in (0, 0).

Bewijs. (i) Dat de afbeelding een groepsisomorfisme is, volgt meteen uit de relatie
x̂ij(s + t) = x̂ij(s)x̂ij(t) van de Steinberggroep. Wat we dus moeten aantonen is
dat de afbeelding continu is. Zij V een omgeving van 1 in E. Uit de continüıteit
van de bewerking volgt dat ĝ 7→

(
ĥij(c), ĝ

)
continu is, zodat we een open omgeving

V ′ van 1 in E vinden waarvoor
(
ĥij(c), V

′) ⊆ V . Omdat π een open afbeelding
is, is π(V ′) een open omgeving van 1 in G. In G is het echter duidelijk dat er een
omgeving U ⊆ K rond 0 is waarvoor xij(u) ∈ π(V ′) voor alle u ∈ U . Gezien de

waarde van
(
ĥij(c), x̂ij(u)

)
niet afhangt van het gekozen inverse beeld van xij(u),

vinden we dus dat x̂ij((c
2 − 1)u) ∈ V voor alle u ∈ U . Bijgevolg hebben we een
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open omgeving (c2 − 1)U gevonden die door x̂ij in V afgebeeld wordt, dus x̂ij
is continu in 0. Omdat we een groepsisomorfisme hebben is de afbeelding overal
continu. De inverse afbeelding kunnen we vinden als de projectie van E op G en
vervolgens op het (i, j)-de element van de matrix in G. Gezien beide projecties
continu zijn, kunnen we X̂ij zien als het inverse beeld van de (gesloten) groep K.

(ii) Het feit dat ze als groepen isomorf op U en Uw0 afgebeeld worden, is opnieuw een
gevolg van de relaties die de Steinberggroep definiëren. Gezien we elementen van
Û op een unieke wijze kunnen schrijven als product

û = x̂n−1,n(an−1,n) · · · x̂13(a13)x̂12(a12) ,

vinden we de afbeelding Û → U als product van de continue afbeeldingen x̂ij.
We vinden de inverse afbeelding door het beeld in u op dezelfde unieke wijze te
factoriseren, en vervolgens de inverse afbeeldingen van x̂ij te gebruiken. Opnieuw

is Û gesloten als het inverse beeld van de gesloten deelgroep U 6 G. Dezelfde
redenering geldt ook voor Ûw0 .

(iii) Gezien ĥij het product is van verschillende afbeeldingen x̂i′j′ , is deze afbeelding

continu. We kunnen de inverse afbeelding vinden door ĥij(s) af te beelden op
hij(s) ∈ G, en vervolgens te projecteren op het i-de diagonaalelement. Beide
projecties zijn continu, dus we hebben een continu inverse gevonden. Het beeld is
gesloten als invers beeld van de gevonden inverse afbeelding.

(iv) We hebben de volgende twee exacte rijen:

1 −−−→ A −−−→ Ûw0 × Ĥ × Û −−−→ Uw0 ×H × U −−−→ 1∥∥∥ y ϕ

y
1 −−−→ A −−−→ E −−−→ G −−−→ 1

,

waarbij ϕ injectief is. Hieruit volgt dat ook de middelste afbeelding injectief is.
Gezien de afbeelding vermenigvuldiging is, is ze continu, en bijgevolg een continue
bijectie op zijn beeld (wegens injectiviteit). Gezien Ûw0ĤÛ het inverse beeld van
de open verzameling Ω = Uw0HU is, is het open.

(v) De continüıteit van (s, t) 7→ c(s, t) voor (s, t) ∈ K∗ × K∗ volgt omdat we deze
afbeelding kunnen schrijven als product van continue afbeeldingen ĥij.
Voor het tweede deel gebruiken we het voorgaande lemma, dat via de universele
eigenschap van de Steinberggroep overgedragen wordt naar alle centrale extensies.
We beschouwen dus de afbeelding (s, t) 7→ x̂ji(s)x̂ij(t), die continu is wegens het
eerste deel van deze propositie. Indien u = 1+st 6= 0 hebben we wegens het lemma

x̂ji(s)x̂ij(t) = x̂ij(tu
−1)ĥij(u

−1)c(s, u)x̂ji(su
−1) ,

en met de conventie dat c(1, 0) = c(0, 1) = 1, vinden we voor (s, t) ∈ K × K de
continue afbeelding (s, t) 7→ x̂ij(tu

−1)ĥij(u
−1)c(s, u)x̂ji(su

−1). Uit de continüıteit

van x̂ij, x̂ji en ĥij volgt nu dat de afbeelding (s, t) 7→ c(s, 1 + st) continu is in een
omgeving van (0, 0).

We kunnen ons nu afvragen of de kenmerken van het Steinbergsymbool uit het laatste
deel van de propositie voldoende zijn om de topologische extensies te karakteriseren. Dit
zal zo blijken, zodat we een Steinbergsymbool met zo’n eigenschappen topologisch zullen
noemen:
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Definitie 4.2.5. Een topologisch Steinbergsymbool met waarden in een abelse to-
pologische groep A is een continu Steinbergsymbool c : K∗ ×K∗ → A, waarvoor (s, t) 7→
c(s, 1 + st) continu is in (0, 0) met de conventie c(1, 0) = c(0, 1) = 1.

Met behulp van de stelling van Matsumoto kunnen we nu, gegeven een topologisch
Steinbergsymbool c, een centrale extensie vinden met c als Steinbergsymbool. Als de
voorwaarden die we opgelegd hebben voldoende zijn, zou deze centrale extensie dus ook
topologisch moeten zijn. Merk op dat we de stelling van Matsumoto enkel voor n = 3
bewezen hebben, dus deze voorwaarde wordt overgedragen naar deze stelling.

Stelling 4.2.6. Zij A een abelse topologische groep, en c een topologisch Steinbergsymbool
met waarden in A. Dan is de overeenkomstige centrale extensie van SL3(K) uit de stelling
van Matsumoto een topologische centrale extensie.

Bewijs. Zij E de centrale extensie van G waarvoor het Steinbergsymbool het topologische
Steinbergsymbool c is. Wat we nog nodig hebben is een topologie op E waarin A via
de inclusie een gesloten deelgroep van E is, en de projectieafbeelding open en continu
is. Zoals voordien kunnen we op natuurlijke wijze inverse beelden van xij en hij vinden,

waarmee we deelgroepen Ĥ, Û en Ûw0 kunnen construeren. Om de topologie op E te
construeren, definiëren we eerst de topologie op Û en Ûw0 als die op U en Uw0 . We
kunnen de topologie overdragen gezien we een groepsisomorfisme hebben. We stellen
dus dat een verzameling in Û , resp. Ûw0 , open is als en slechts als de overeenkomstige
verzameling in U , resp. Uw0 open is. Analoog hebben we een groepsisomorfisme tussen
het direct product H×A en Ĥ, waarbij we (h, a) op ĥa afbeelden, met ĥ het vaste inverse
beeld van h dat we eerder gefixeerd hebben. We kunnen op Ĥ dus de producttopologie
van H ×A leggen. We hebben nu de deelverzameling ΩE = Ûw0ĤÛ ⊆ E die bijectief is
met Ûw0 × Ĥ × Û , zoals in de vorige propositie. Via de producttopologie kunnen we dus
een topologie op ΩE leggen. Hieruit halen we een topologie op E door te stellen dat een
verzameling 1 ∈ V ⊆ E open is als en slechts als V ∩ ΩE ⊆ ΩE open is.

Opdat dit van E een topologische groep zou maken, moeten we de condities op een fun-
damenteel systeem van open omgevingen checken. We gebruiken hiervoor een opmerking
die we net na definitie 4.1.1 gegeven hebben. We tonen dus aan dat alle toevoegingen
continu zijn in 1, en dat (x̂, ŷ) 7→ x̂−1ŷ continu is in (1, 1). We bekijken eerst de con-
tinüıteit van de toevoegingen in 1. Wegens de definitie van open omgevingen rond 1 is
het voldoende om aan te tonen dat toevoegingen continu zijn in ΩE. We controleren dit
voor toevoeging met x̂ij(s), waarbij we aannemen dat i < j, of dat x̂ij(s) ∈ Û .

• In Û volgt uit de constructie van de topologie dat û 7→ x̂ij(s)ûx̂ij(−s) continu is

rond 1, gezien de hele afbeelding zich in Û , op zich een topologische groep, afspeelt.

• In Ûw0 kunnen we elk element factoriseren in factoren van de vorm x̂kl(tkl) met
k > l (dit is volledig analoog aan propositie 2.2.4). We kunnen de toevoeging dus
per factor bekijken, m.a.w. de afbeeldingen x̂kl(t) 7→ x̂ij(s)x̂kl(t)x̂ij(−s). In de
meeste gevallen kunnen we hier één van de relaties (X2a) of (X2b) op toepassen
om het beeld te herleiden tot een canoniek element in ΩE. Het enige lastige geval is
wanneer k = j en i = l. In dat geval geeft lemma 4.2.3 de oplossing. Dan hebben we
x̂ij(s)x̂ji(t)x̂ij(−s) = x̂ji(tu

−1)ĥji(u
−1)c(s, u)x̂ij(su

−1)x̂ij(−s) voor u = 1 + st 6= 0.
In ΩE hangt dit product continu af van t rond 0, of dus continu van x̂ji(t) rond 1.
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• In Ĥ hebben we de afbeelding ĥ 7→ x̂ij(s)ĥx̂ij(−s). Uit de relatie (3.1.1) in de
Steinberggroep, die op natuurlijke wijze overgedragen wordt op E, halen we dat
x̂ij(s)ĥx̂ij(−s) = ĥx̂ij(s

′)x̂ij(−s) voor een s′ die continu afhangt van ĥ. Bijgevolg
is deze afbeelding ook continu met beelden in ΩE.

Door alle bovenstaande continue afbeeldingen samen te voegen, vinden we dat toevoeging
met x̂ij(s) rond 1 kan herleid worden tot een continue afbeelding van ΩE in zichzelf. De

toevoeging met een element x̂ij(s) ∈ Ûw0 , dus met i > j, kan men volledig analoog
behandelen. Door deze toevoegingen samen te stellen, vinden we dat toevoegen met elke
x̂ ∈ E continu is rond 1.

We bekijken nu de continüıteit van de afbeelding (x̂, ŷ) 7→ x̂−1ŷ in (1, 1). Opnieuw zorgt
de definitie van open omgevingen ervoor dat we enkel in ΩE hoeven te kijken. We doen
dit in twee gevallen.

• Eerst kijken we naar continüıteit in het geval dat x̂ ∈ Ûw0Ĥ. In dat geval vinden

we dat x̂−1ŷ van de vorm ĥ1

−1
û′1
−1
û′2ĥ2û, met û′1, û

′
2 ∈ Ûw0 . We kunnen nu û′1

−1
û′2

factoriseren in x̂ij(tij) op continue wijze, en de relatie (3.1.1) gebruiken om een

uitdrukking x̂−1ŷ = û′ĥ′û te vinden, die continu afhangt van x̂ en ŷ.

• In het tweede geval hebben we x̂ ∈ Û . Door toevoeging met w0 vinden we de
ketting van afbeeldingen

(x̂, ŷ) 7→ (x̂w0 , ŷw
−1
0 ) 7→ (x̂w0)−1ŷw0 = (x̂−1ŷ)w0 7→ x̂−1ŷ ,

waarbij de eerste en derde afbeelding continu zijn wegens continüıteit van toevoe-
ging rond 1, en de tweede afbeelding continu is wegens het vorige puntje.

Hieruit volgt nu dat de afbeelding inderdaad continu is rond (1, 1).

Als laatste moeten we nu aantonen dat E met deze topologie een topologische centrale
extensie wordt. Het is echter duidelijk uit de definitie van de topologie op E dat de
inclusie van A in E continu is, en dat het beeld van A gesloten is. Om dezelfde reden is
de projectie op G een continu projectiemorfisme.

Wat we nu hebben bewezen is het analogon van H2(G,A) ∼= S(K∗, A) in het topologische
geval. We definiëren de analoge verzamelingen in het topologische geval:

Definitie 4.2.7. De groep van topologische centrale extensies van G met A is de
deelgroep H2

top(G,A) ⊆ H2(G,A) van topologische centrale extensies.
De groep van topologische Steinbergsymbolen Stop(K∗, A) ⊆ S(K∗, A) is de deel-
groep van topologische Steinbergsymbolen.

Omdat we in het zuiver groepentheoretisch geval ook een fundamentaalgroep π1(G)
hadden waarvoor H2(G,A) ∼= Hom(π1(G), A), willen we in feite ook zo’n groep vinden
in het topologische geval.



HOOFDSTUK 4. TOEVOEGEN VAN TOPOLOGIE 61

4.3 Theorie van Moore

Ook in een algemenere context kunnen we dingen zeggen over centrale extensies. Het
bestaan van een universele centrale extensie is op zich een interessante vraag. We be-
kijken kort enkele eigenschappen die voor ons van nut zullen zijn, alsook een manier
waarmee we de fundamentaalgroep zouden kunnen bepalen. De meeste definities en ar-
gumenten komen uit [5], die in een grotere mate gebruik maakt van groepscohomologie.
We zullen van enkele stellingen in deze sectie de bewijzen achterwege laten, afhankelijk
van de mate waarin ze gebruik maken van de cohomologie. Voor de eenvoud zullen we in
deze sectie het adjectief ‘topologisch’ vaak weglaten, alle groepen en centrale extensies
zijn topologisch. Om technische redenen zullen de groepen ook steeds lokaal compact
verondersteld worden.

4.3.1 Overdekkingen

We starten met de definitie van een enkelvoudig samenhangende groep:

Definitie 4.3.1. Een (topologische) groep G is enkelvoudig samenhangend als elke
(topologische) centrale extensie van G met A op unieke wijze splitst.

De analogie met de enkelvoudig samenhangendheid van een topologische ruimte zit in
de fundamentaalgroep. Als G namelijk enkelvoudig samenhangend is, in bovenstaande
zin, dan is G een universele centrale extensie van zichzelf, en bijgevolg is de fundamen-
taalgroep triviaal.

Een tweede concept dat we zullen gebruiken, is een overdekking. Dit is het soort centrale
extensies die voor ons van belang zullen zijn.

Definitie 4.3.2. Een centrale extensie E van G is een overdekking als E =
(
E,E

)
.

Wanneer we deze twee concepten combineren, zal blijken dat de overdekking die we
krijgen universeel is:

Propositie 4.3.3. Zij E een enkelvoudig samenhangende overdekking van G en F een
willekeurige overdekking van G. Dan is E een overdekking van F .

Bewijs. We zoeken eerst en vooral een afbeelding van E naar F . Via het epimorfisme
π : E → G krijgen we de groep E ′ = {(f, e) ∈ F ×E | π′(f) = π(e)} (de pullback van π
en π′). Hiermee krijgen we het volgende commutatieve diagram:

1 −−−→ A −−−→ E ′
p−−−→ E −−−→ 1∥∥∥ β

y π

y
1 −−−→ A −−−→ F

π′−−−→ G −−−→ 1

Hierin is de middelste rij ook een centrale extensie, die eindigt in de enkelvoudig samen-
hangende groep E. Daaruit volgt dus dat er een ϕ is waarvoor p◦ϕ de identiteit op E is.
We vinden dus de afbeelding ψ = β ◦ϕ : E → F . Eerst tonen we aan dat ψ surjectief is.
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Stel dat F ′ ⊆ F het beeld van ψ is, dan volgt uit π′ ◦ψ = π surjectief dat π′
∣∣
F ′

surjectief

is. Bijgevolg is F = AF ′. Nu volgt uit E =
(
E,E

)
dat F ′ =

(
F ′, F ′

)
. Dan halen we uit

F een overdekking en A centraal in F dat

F =
(
F, F

)
=
(
AF ′, AF ′

)
=
(
F ′, F ′

)
= F ′ ,

dus ψ is surjectief. Het laatste wat we nodig hebben opdat E een overdekking van F
is, is dat de kern van ψ centraal is in E. Maar omdat π′ ◦ ψ = π, is kerψ ⊆ kerπ, dus
omdat E een centrale extensie is van G, is kerψ centraal in E.

Deze propositie zegt alvast dat een enkelvoudig samenhangende overdekking universeel
is:

Definitie 4.3.4. Een centrale extensie E van G is een universele overdekking als ze
een enkelvoudig samenhangende overdekking is.

Het is nu natuurlijk om ons af te vragen wanneer zo’n universele overdekking voor een
groep bestaat. Hier zijn enkele algemene stellingen rond bekend, maar in ons geval is de
volgende relevant:

Stelling 4.3.5. Zij G een samenhangende Liegroep met G =
(
G,G

)
. Dan heeft G een

universele overdekking E.

In ons geval is een bewijs voor deze stelling echter niet nodig, omdat de Steinberggroep
precies de universele overdekking is die we zoeken. Het feit dat de Steinberggroep een
overdekking is, volgt meteen uit de commutatierelatie (X2a). Net zoals we bij de uni-
versele centrale extensie deden, kunnen we ook hier de kern een bijzondere naam geven:

Definitie 4.3.6. Zij G een topologische groep met universele overdekking E. De kern
van die overdekking noemen we dan de fundamentaalgroep van G, en noteren we als
πtop

1 (G).

In het geval van G = SLn(K) hebben we dat πtop
1 (G) = π1(G) de groep voortgebracht

door de Steinbergsymbolen {s, t} voor (s, t) ∈ K∗ ×K∗ is.

4.3.2 Relativeren is belangrijk

We bekijken nu in algemene context de relatieve situatie, waarbij we een deelgroepH 6 G
nemen, die beide een universele overdekking hebben, en vervolgens kijken hoe deze in
verband staan, en hoe we eventueel de eigenschappen van H kunnen ‘wegdelen’. We mer-
ken eerst op dat we op natuurlijke wijze een afbeelding tussen de fundamentaalgroepen
krijgen:

Lemma 4.3.7. Wanneer we een afbeelding H → G tussen groepen met een universele
overdekking hebben, vinden we ook een afbeelding πtop

1 (H)→ πtop
1 (G).
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Bewijs. Vanuit de universele overdekking EG van G en de afbeelding H → G krijgen
we een overdekking E van H (dit is opnieuw de pullback, zoals in propositie 4.3.3). De
universele eigenschap van de universele overdekking EH van H geeft dan een afbeelding
van EH naar E, waarvan de restrictie tot de kern de afbeelding tussen de fundamentaal-
groepen geeft. We krijgen een commutatief diagram

1 −−−→ πtop
1 (H) −−−→ EH −−−→ H −−−→ 1y y ∥∥∥

1 −−−→ πtop
1 (G) −−−→ E −−−→ H −−−→ 1∥∥∥ y y

1 −−−→ πtop
1 (G) −−−→ EG −−−→ G −−−→ 1

, (4.3.1)

waarbij de rijen telkens exact zijn.

De manier waarop we vanuit een overdekking van G een overdekking van H krijgen,
geeft aanleiding tot de definitie van een relatieve overdekking:

Definitie 4.3.8. Een overdekking E van G is relatief met betrekking tot H 6 G als
de middelste rij in het overeenkomstige diagram (4.3.1) splitst. De relatieve overdekking
E van G m.b.t. H is universeel als er voor elke relatieve overdekking E ′ een unieke
afbeelding van centrale extensies E → E ′ is.

Als zowel G als H een universele overdekking hebben, kunnen we een universele rela-
tieve overdekking van G m.b.t. H construeren. Wanneer we even de topologie vergeten,
kunnen we dit doen zoals in de volgende stelling:

Stelling 4.3.9. Zij H 6 G en onderstel dat G en H universele overdekkingen hebben.
Dan is er een universele relatieve overdekking van G m.b.t. H, waarvan de kern π1(G,H)
het quotiënt is van πtop

1 (G) met het natuurlijke beeld van πtop
1 (H) erin.

Bewijs. Zij D 6 πtop
1 (G) het beeld van πtop

1 (H) van de natuurlijke afbeelding uit het
lemma. Gezien de fundamentaalgroep centraal is in de universele overdekking, is ook D
centraal in EG, de universele overdekking van G. Bijgevolg hebben we de overdekking

1→ πtop
1 (G)

D
→ EG

D
→ G→ 1 .

Om te controleren of dit wel degelijk een relatieve overdekking is gebruiken we het
commutatieve diagram

1 −−−→ πtop
1 (H) −−−→ EH

πH−−−→ H −−−→ 1

1

y φ

y ∥∥∥
1 −−−→ πtop

1 (G)

D
−−−→ E

π−−−→ H −−−→ 1∥∥∥ y y
1 −−−→ πtop

1 (G)

D
−−−→ EG

D
−−−→ G −−−→ 1

.
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Om aan te tonen dat de middelste rij splitst, zoeken we een afbeelding ψ van H naar E
waarvoor π ◦ ψ de identiteit is. We definiëren ψ als volgt:

ψ(h) = φ(ĥ) waarbij πH(ĥ) = h.

Deze afbeelding is goed gedefinieerd omdat twee inverse beelden van h verschillen op een
factor in πtop

1 (H), en dat het beeld van elementen in πtop
1 (H) onder φ triviaal is. Uit de

commutativiteit van het diagram volgt dat π ◦ ψ de identiteit op H is.

Onderstel nu dat E een relatieve overdekking is van G m.b.t. H, met als kern A. De
restrictie van deze centrale extensie tot H splitst, dus is van de vorm 1→ A→ A×H →
H → 1. Nemen we nu de universele overdekking van H, dan zien we dat de afbeelding
πtop

1 (H)→ A de triviale afbeelding is. Betrekken we nu ook de kernen van de universele
overdekking EG en van de overdekking E, dan krijgen we via de restrictie tot H een
commutatief vierkant

πtop
1 (H) −−−→ πtop

1 (G)y y
A A

Uit ons argument van zonet halen we dus dat de afbeelding πtop
1 (G) → A triviaal is op

D. Bijgevolg induceert de unieke afbeelding van de universele overdekking van G op E
een afbeelding van EG

D
op E, en dit is precies de universele eigenschap die we moesten

bewijzen.

Het idee in dit bewijs is dus het ‘grootst’ mogelijke quotiënt van EG te nemen waarvoor de
restrictie tot H triviaal is. Wanneer we nu bovendien met topologische groepen werken,
dan moeten we zorgen dat het quotiënt dat we nemen ook topologisch nog voldoet aan
alle eisen van centrale extensies. In dat geval wordt de stelling het volgende:

Stelling 4.3.10. Zij H 6 G lokaal compacte topologische groepen en onderstel dat G en
H universele overdekkingen hebben. Dan is er een universele relatieve overdekking van
G m.b.t. H, waarvan de kern πtop

1 (G,H) het quotiënt is van πtop
1 (G) met de sluiting van

het natuurlijke beeld van πtop
1 (H) erin.

4.3.3 Fundamentaalgroep van beperkte topologische producten

Het zal nuttig zijn om te weten hoe de fundamentaalgroep van een beperkt topologisch
product van topologische groepen in verband staat met de fundamentaalgroepen van zijn
factoren.

Stelling 4.3.11. Zij G het beperkt topologisch product van lokaal compacte topologische
groepen (Gi)i∈I ten opzichte van de compacte open deelgroepen (Hi)i∈I\J . Onderstel dat
alle Gi een universele overdekking Ei hebben en bijna alle Hi een universele overdekking
Li. Dan geldt:

• G heeft een universele overdekking, namelijk het beperkte topologische product van
(Ei)i∈I ten opzichte van de natuurlijke beelden van Li in Ei;

• πtop
1 (G) is het beperkte topologische product van (πtop

1 (Gi))i∈I ten opzichte van de
natuurlijke beelden van πtop

1 (Hi) in πtop
1 (Gi).
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Bewijs. [5, Theorem 12.1]

Het bewijs van deze stelling is technisch, wegens de technische definitie van het beperkt
topologisch product.



5 p-adische getallen en de adelering

In onze studie van SLn(Z) zullen we op natuurlijke wijze in aanraking komen met comple-
teringen van Q. Hier geven we een korte inleiding op deze completeringen, de p-adische
getallen, en bekijken we de adelering, die al deze completeringen samenneemt in één
object. De inleiding tot p-adische getallen is voornamelijk afkomstig uit [3], waar ook de
bewijzen van de stellingen te vinden zijn. Daarna veralgemenen we de constructie van
de adelering tot adelische groepen, in ons geval voor SLn, waarna we nog even aandacht
spenderen aan de mogelijke Steinbergsymbolen op de completeringen van Q.

5.1 Inleiding tot p-adische getallen

5.1.1 Valuatie, norm en completering

Er zijn verschillende manieren om p-adische getallen in te voeren. De snelste manier op
dit moment zou zijn om de p-adische gehelen te definiëren als Zp = lim←−i>0

(Z/piZ), en de

p-adische getallen algemeen dan als het breukenveld van Zp. Wij zullen het echter iets
anders aanpakken, en het benaderen via de completering van Q met de p-adische norm.
Een groot deel van deze inleiding komt uit hoofdstuk 1 van [3].

Definitie 5.1.1. Zij p priem. De p-adische valuatie op Q is de afbeelding

vp : Q→ Z : q 7→ vp(q) = k ,

waarbij k ∈ Z zo is dat q = pk · s
t
, met s, t ∈ Z niet deelbaar door p. We stellen

vp(0) = +∞.

Een eenvoudige eigenschap van deze valuatie is dat

vp(ab) = vp(a) + vp(b) .

Met deze valuatie vormen we nu een norm, die dan de aanleiding zal geven tot de p-
adische getallen als completering van Q m.b.t. deze norm:

Definitie 5.1.2. Voor p priem definiëren we de p-adische norm als

|·|p : Q→ R+ : q 7→ |q|p = p−vp(q) .

Een van de redenen dat deze norm zo sterk verbonden is met algebra, en in het bijzonder
getaltheorie, is dat ze sterk gerelateerd is aan het modulorekenen. Het is namelijk zo dat

∀a, b ∈ Z : a ≡ b (mod pn)⇐⇒ |a− b|p 6
1

pn
.

Het is niet volkomen triviaal dat deze afbeelding wel degelijk een norm is, maar aantonen
dat dit zo is laten we achterwege. We vermelden echter wel dat deze norm ‘bijzonder’ is
in vergelijking met de Euclidische norm doordat ze niet-Archimediaans is:

66
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Propositie 5.1.3. De p-adische norm |·|p voor een priemgetal is een niet-Archimediaanse
norm, i.e. een norm met de sterke driehoeksongelijkheid

|a+ b|p 6 max(|a|p , |b|p) ,

of equivalent, een norm met |k|p 6 1 voor alle k ∈ Z.

We willen nu de completering van Q m.b.t. deze norm construeren. Een Cauchyrij in
Q met een p-adische norm, is een rij getallen (an)n>1 waarvoor voor elke k geldt dat
|an − am| 6 1

pk
voor alle n,m voldoende groot. M.a.w. an − am moet (als gereduceerde

breuk) minstens een factor pk in de teller hebben. Het blijkt nuttig te zijn om hiervoor
de elementen te schrijven in basis p, dus

an =
+∞∑
i=−∞

an,ip
i ,

waarbij de som eindig is. De conditie op de Cauchyrij geeft nu dat, gegeven een k,
an,i = am,i voor alle i 6 k en n,m voldoende groot. Vanaf een bepaalde n hebben we
dus ook een gemeenschappelijke ondergrens N ∈ Z voor i in de sommatie:

an =
+∞∑
i=N

an,ip
i .

Laten we k nu naar oneindig gaan, dan vinden we dat alle an,i stabiliseren, en zo vinden
we een limiet

a =
+∞∑
i=N

āip
i ,

waarbij āi de waarde is waarin (an,i)n>1 stabiliseert. Merk hierbij op dat, ondanks het
feit dat de sommen voor elke an eindig waren, dat dit voor de som voor a niet het geval
hoeft te zijn. De completering van Q met de p-adische norm is dus

Qp =

{
+∞∑
i=N

aip
i | N ∈ Z en ai ∈ {0, 1, . . . , p− 1}

}
.

Definitie 5.1.4. Het veld van de p-adische getallen is de verzameling Qp zoals hier-
boven gedefinieerd, met de optelling en vermenigvuldiging gedefinieerd zoals van formele
machtreeksen.

5.1.2 p-adische gehelen

We kunnen, naar analogie met de inclusie van Z in Q, ook p-adische gehelen beschouwen.
Men kan inzien dat de sluiting van Z in Qp bestaat uit de elementen van Qp die geen
negatieve machten van p in hun som hebben.

Definitie 5.1.5. De ring van p-adische gehelen is de deelverzameling

Zp =

{
+∞∑
i=0

aip
i | ai ∈ {0, 1, . . . , p− 1}

}
⊆ Qp .
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Een andere eenvoudige karakterisatie m.b.v. de p-adische norm is

Zp = {a ∈ Qp | |a|p 6 1} .

Een natuurlijke vraag die men kan stellen over een ring van gehelen is wat de inver-
teerbare elementen binnen Zp zijn. In dit geval zijn dat precies de elementen van norm
1:

Stelling 5.1.6. Een element a =
∑+∞

i=0 aip
i ∈ Zp heeft een inverse in Zp als en slechts

als a0 6= 0, of equivalent, als |a|p = 1.

Een andere belangrijke eigenschap van de ring van p-adische gehelen, is dat ze lokaal is.
Dit wil zeggen dat Zp een uniek maximaal ideaal bevat, in dit geval is dat pZp = {a ∈
Qp | |a|p < 1}. We kunnen uiteraard projecteren op het quotiënt met dit ideaal, dan
krijgen we de natuurlijke reductie modulo p in Zp:

Zp →
Zp
pZp
∼= Fp : a =

+∞∑
i=0

aip
i 7→ a0 .

Als laatste willen we het volgende opmerken:

Propositie 5.1.7. Voor q ∈ Q geldt dat |q|p 6 1 voor bijna alle p. Als |q|p 6 1 voor alle
priemen p, zit q in Z.

Bewijs. De priemen p waarvoor |q|p > 1 zijn precies de priemfactoren van de noemer van
q, in de veronderstelling dat q vereenvoudigd is. Dit zijn er sowieso eindig veel, waaruit
het eerste volgt, en in de tweede veronderstelling kunnen er dus geen priemenfactoren
van de noemer van de vereenvoudigde breuk zijn.

5.1.3 Topologische aspecten van Qp

De topologie van de p-adische getallen lijkt nogal vreemd, omdat ze nogal afwijkt van
de reële getallen, de completering van Q die we het beste kennen. Enkele voorbeelden
van deze vreemde topologie zijn bevat in de volgende propositie:

Propositie 5.1.8. Een open bal B(a, r) = {x ∈ Qp | |a− x|p < r} is open en gesloten.
Indien b ∈ B(a, r) is B(a, r) = B(b, r), m.a.w. elk punt van een bal is een middelpunt
van de bal. Voor alle r′ < r is B(a, r) de unie van eindig veel open ballen met straal r′.

Wat voor ons van belang zal zijn, is de lokaal compactheid en totaal onsamenhangendheid
van Qp. Voor de lokale compactheid kunnen we het volgende gebruiken:

Stelling 5.1.9. Elke rij p-adische gehelen bevat een convergente deelrij, m.a.w. Zp is
compact.

Voor elke a ∈ Qp hebben we dus de compacte omgeving a+Zp = {x ∈ Qp | |a− x|p 6 1}.
Dit is juist zeggen dat Qp lokaal compact is. Dankzij het open en gesloten zijn van de
ballen in Qp hebben we ook het volgende:

Stelling 5.1.10. De ruimte Qp is totaal onsamenhangend.
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5.1.4 Chinese reststelling

In de context van p-adische getallen kunnen we een alternatieve versie van de Chinese
reststelling formuleren.

Propositie 5.1.11 (Chinese reststelling). Zij p1, . . . , pk verschillende priemgetallen en
αi ∈ Qpi voor i = 1, . . . , k. Voor alle ε1, . . . , εk > 0 is er een α ∈ Q zodat

|α− αi|pi < εi voor i = 1, . . . , k

|α|p 6 1 voor p /∈ {p1, . . . , pk}.

Deze zal nuttig zijn om binnen de adelering adeles te benaderen met rationale getallen.

5.2 Adelering van Q

5.2.1 Combineren van normen

We kennen nu twee types normen en overeenkomstige completeringen van Q:

• de Euclidische norm, met R als completering;

• de p-adische normen, met Qp als completeringen.

De stelling van Ostrowski zegt dat dit, op equivalentie van normen na, alle normen zijn.

Stelling 5.2.1 (Ostrowski). Zij ‖ ·‖ een niet-triviale norm op Q. Dan is ‖ ·‖ ∼ |·|p voor
een priemgetal p of ‖ · ‖ ∼ |·|∞, met |·|∞ de Euclidische norm.

Bewijs. [3, p. 43]

Wat de adelering poogt te doen, is alle completeringen van Q te combineren. We willen
niet alleen de algebräısche structuur combineren, maar ook een topologisch interessant
object maken. De manier waarop we dit doen is via het beperkt topologisch product.

Definitie 5.2.2. De adelering A is het beperkt topologisch product van (Qp)p6∞ ten
opzichte van (Zp)p<∞. Een element van de adelering noemen we een adele.

Hierbij nemen we dus enkel een product over p priem, en we stellen Q∞ = R. We zullen
een generiek adele noteren als α = (αp)p6∞, waarbij er dus geëist wordt dat |αp|p 6 1
voor bijna alle p.

5.2.2 Inclusie van Q in A

We kunnen op natuurlijke wijze Q in A inbedden via

i : Q→ A : q 7→ (q)p6∞ .

Het beeld zit inderdaad in A omdat q ∈ Zp voor bijna alle p. Een relatief eenvoudige
eigenschap van deze inclusie is dat we op deze manier Q als discrete deelgroep van A
terugvinden:
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Propositie 5.2.3. Met bovenstaande inclusie zit Q discreet in A.

Bewijs. Onderstel dat deze inclusie niet discreet was, dan vinden we voor elke omgeving
van 0 een element van i(Q∗). In het bijzonder is dit zo voor omgevingen van de vorm
X = X∞×

∏
p<∞ Zp, voor X∞ een omgeving van 0 in R. Stel dat i(q) ∈ X, dan hebben

we wegens i(q) ∈ Zp voor alle p dat |q|p 6 1 voor alle p. Bijgevolg hebben we q ∈ Z. We
kunnen nu X∞ klein genoeg kiezen, zodat het geen gehele getallen verschillend van nul
bevat. In dat geval hebben we een omgeving van 0 ∈ A waar geen element van i(Q∗)
zit.

Wanneer we een discrete deelgroep binnen een groep vinden, is het natuurlijk te zoeken
naar een ‘mooi’ fundamenteel domein van het quotiënt A/Q. In ons geval zal dit

F = [0, 1)×
∏
p<∞

Zp

zijn.

Propositie 5.2.4. De deelverzameling F ⊆ A is een fundamenteel domein voor Q in A.

Bewijs. We merken eerst en vooral op dat F ∩ Q = {0}, dus het is voldoende om aan
te tonen dat elke adele door translatie met Q in F terecht kan komen. Merk op dat
F ⊆ R ×

∏
p<∞ Zp, dus eerst willen we aantonen dat we bij een willekeurig adele een

rationaal getal kunnen optellen om in R ×
∏

p<∞ Zp te komen. Zij α een adele, dan
zijn er slechts eindig veel priemen p1, . . . , pk waarvoor |αpi |pi > 1. Stel dat |αpi |pi = peii .

Wanneer we α vermenigvuldigen met m =
∏k

i=1 p
ei
i , dan vinden we

|mαp|p 6 1

voor alle priemgetallen. Merk op dat |m|p = 1 voor p /∈ {p1, . . . , pk}. Via de veralgeme-
ning van de Chinese reststelling vinden we β ∈ Q waarvoor

|β −mαpi |pi < |m|pi voor i = 1, . . . , k

|β|p 6 1 voor p /∈ {p1, . . . , pk}.

Hieruit halen we q = β/m ∈ Q waarvoor |q − αpi |pi < 1 voor i = 1, . . . , k. Bovendien
geldt dat

|q − αp|p =
∣∣m−1

∣∣
p
|β −mαp|p = |β −mαp|p 6 max(|β|p , |mαp|p) 6 1 ,

voor p /∈ {p1, . . . , pk}. Hieruit volgt dat α− q ∈ R×
∏

p<∞ Zp.
Onderstel nu dat we α ∈ R ×

∏
p<∞ Zp hebben. Dan moeten we hier nog een rationaal

getal bij optellen om in F terecht te komen. Zij r = α∞ ∈ R. Dan is er een getal l ∈ Z
zodat r − l ∈ [0, 1). Gezien αp − l geen norm groter dan 1 zal krijgen, blijft αp − l ∈ Zp
voor alle (eindige) priemen p. We vinden dus α − l ∈ F . Dit toont aan dat F een
fundamenteel domein is voor Q in A.

Merk op dat F het product is van de compacte verzamelingen Zp en het halfopen interval
[0, 1) ⊆ R, dat een compacte sluiting heeft. Hieruit volgt dat F een compacte sluiting
heeft in A, en dat A/Q compact is met de quotiënttopologie.
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5.2.3 Sterke approximatie

Voor we hier aan beginnen, definiëren we een maat op onze ring van adelen. Deze maat
zal een Borelmaat zijn:

Definitie 5.2.5. De σ-algebra van Borelverzamelingen van een topologische ruimte
X is de kleinste verzameling B deelverzamelingen van G waarvoor geldt:

(i) B bevat alle open deelverzamelingen van X;
(ii) B is gesloten onder complementen;

(iii) B is gesloten onder het nemen van aftelbare unies.

Een Borelmaat op X is een maat waarvoor alle Borelverzamelingen meetbaar zijn, en
alle compacte verzamelingen een eindige maat hebben.

Via de extra structuur die de bewerkingen ons geven, leggen we nog een extra conditie
op onze maat:

Definitie 5.2.6. Een Haarmaat op een lokaal compacte abelse groep G is een niet-
triviale Borelmaat op G invariant onder translatie met elementen van G.

Zo’n Haarmaat bestaat altijd en is op een veelvoud na uniek. Dit niet-triviale feit is in
de grootste algemeenheid bewezen door Weil en von Neumann. We kunnen dus op alle
completeringen van Q een maat leggen:

• op R leggen we de standaard Lebesguemaat ν∞;

• op elke lokaal compacte Qp leggen we de Haarmaat νp, die we normaliseren zodat
νp(Zp) = 1.

Met behulp van deze maten leggen we nu een maat op de adelering:

Definitie 5.2.7. De adelemaat ν is de maat op A gëınduceerd door de productmaat∏
p6∞ νp.

Met deze maat op A hebben we het volgende:

Lemma 5.2.8. Zij X ⊆ A meetbaar. Indien de natuurlijke afbeelding X → A/Q injectief
is, is ν(X) 6 ν(F ).

Bewijs. Wanneer we de doorsnede van X met alle nevenklassen van F beschouwen,
partitioneren weX. We kunnen al deze stukken translateren tot ze binnen F liggen. Deze
translatie bewaart de maat van de stukken, en bovendien zijn al deze getranslateerde
stukken nog steeds disjunct. Hieruit volgt dat ν(E) gelijk is aan de som van de maten
van al deze stukken, maar gezien al deze stukken binnen F liggen en niet overlappen, is
dit ten hoogste ν(F ).

Voor de sterke approximatie zullen we gebruik maken van nog enkele lemmata.

Lemma 5.2.9. Voor alle α ∈ A waarvoor
∏

p6∞ |αp|p > ν(F ) bestaat er een β ∈ Q∗
zodat |β|p 6 |αp|p voor alle p 6∞.
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Bewijs. Gegeven zo’n α definiëren we

T =

{
γ ∈ A

∣∣∣∣ |γ∞|∞ 6 |α∞|∞2
∧ ∀p <∞ : |γp|p 6 |αp|p

}
.

Dit is het direct product van [− |α∞| /2, |α∞| /2] ⊆ R met B̄(0, |αp|p) voor alle p < ∞.

Deze gesloten ballen zijn herschalingen van Zp = B̄(0, 1) met een factor |αp|p en hebben
als maat |αp|p · ν(Zp) = |αp|p. Bijgevolg is ν(T ) = 2 · (|α∞| /2) ·

∏
p<∞ |αp|p > ν(F ).

Hieruit volgt dat de afbeelding T → A/Q niet injectief is, m.a.w. er zijn twee verschillende
γ, γ′ ∈ T waarvoor γ − γ′ = β ∈ Q∗. Voor deze β geldt

|β|p =
∣∣γp − γ′p∣∣p 6

{
|γ∞|∞ + |γ′∞|∞ 6 |α∞|∞ voor p =∞
max(|γp|p ,

∣∣γ′p∣∣p) 6 |αp|p voor p <∞.

Een gevolg hiervan brengt ons al dicht bij een approximatiestelling:

Gevolg 5.2.10. Zij p0 6 ∞ vast. Voor willekeurige δp > 0 met p 6= p0 en δp = 1 voor
bijna alle p, is er een β ∈ Q∗ zodat |β|p 6 δp voor alle p 6= p0.

Bewijs. Stel αp = 1 voor de p waarvoor δp = 1 en kies αp ∈ Qp waarvoor 0 < αp 6 δp
voor de andere p 6= p0. Kies nu als laatste αp0 ∈ Qp0 zo dat

∏
p6∞ |αp|p > ν(F ). Uit het

voorgaande lemma vinden we dan een β ∈ Q∗ die aan de voorwaarden voldoet.

We definiëren nu verzamelingen die erg lijken op A, maar waar Q dicht in zal zitten
(in tegenstelling tot in A, waar Q discreet in was). We noteren Bp0 voor het beperkt
topologisch product van (Qp)p 6=p0 met betrekking tot (Zp)p 6=p0,∞.

Stelling 5.2.11 (Sterke approximatie). Zij Bp0 zoals net gedefinieerd, met p0 6∞ vast.
Dan zit Q dicht in Bp0.

Bewijs. De inclusie van Q in Bp0 wordt gedefinieerd zoals die in A. Om de dichtheid
aan te tonen zoeken we in elke open verzameling in Bp0 een element van Q. Een open
verzameling in Bp0 bevat steeds een open deelverzameling van de γ ∈ Bp0 waarvoor

|γp − αp|p 6 ε voor p ∈ I
|γp|p 6 1 voor p /∈ I ∪ {p0} ,

waarbij I een eindige verzameling p <∞ is die p0 niet bevat. Hierin is ε > 0 en αp ∈ Qp

voor p ∈ I.

We kunnen δp > 0 kiezen voor alle p 6∞, met bijna alle δp = 1, waarvoor 2
∏

p6∞ δp >
ν(F ). De verzameling

E =
{
γ ∈ A

∣∣∣∀p 6∞ : |γp|p 6 δp

}
heeft dan ν(E) > ν(F ), en bijgevolg bevat E een fundamenteel domein voor Q in A.
Gebruik makend van het voorgaande gevolg vinden we een λ ∈ Q∗ waarvoor |λ|p 6 δ′p,
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met δ′p = ε/δp voor p ∈ I en δ′p = 1/δp voor p /∈ I ∪ {p0}. Gezien λ ∈ Q∗, bevat ook λE
een fundamenteel domein voor Q in A, dus elk element van A is de som van een η ∈ λE
en een β ∈ Q. Nemen we in het bijzonder het adele α met als componenten αp voor
p ∈ I en 0 elders, dan vinden we β − α ∈ λE, of dus

|β − αp|p 6 δp |λ|p 6 ε voor p ∈ I
|γp|p 6 δp |λ|p 6 1 voor p /∈ I ∪ {p0} .

Dit wil zeggen dat β in de gegeven open deelverzameling van Bp0 zit, dus inderdaad, Q
zit dicht in Bp0 .

Een belangrijk voorbeeld hiervan is de ring Af = B∞ van eindige adeles, i.e. het beperkt
topologische product van (Qp)p<∞ met betrekking tot (Zp)p<∞.

5.3 Adelische groepen

5.3.1 Adelizering van SLn

Net zoals we de (additieve) groep Q hebben uitgebreid om de informatie van alle comple-
teringen te bevatten, kunnen we dit nu ook doen voor matrixgroepen. We zullen enkel
SLn behandelen, maar deze adelizering kan evengoed gedaan worden voor andere soorten
matrixgroepen. Laten we eerst opmerken dat we op natuurlijke wijze de groepen SLn(Qp)
hebben, als de n × n-matrices over Qp met determinant 1. De natuurlijke topologie op
deze groep is die gëınduceerd door de (lokaal compacte) producttopologie Qn2

p . Analoog
vinden we deelgroepen SLn(Zp), die de doorsnede van de (open, compacte) deelverzame-
ling Zn2

p ⊆ Qn2

p met SLn(Qp). Bijgevolg is SLn(Zp) een compacte, open deelgroep van
SLn(Qp).

Definitie 5.3.1. De adelegroep van SLn, genoteerd als SLn(A), is het beperkt topolo-
gisch product van

(
SLn(Qp)

)
p6∞ ten opzichte van

(
SLn(Zp)

)
p<∞.

Merk op dat er een zeker misbruik van notatie optreedt, gezien we SLn(A) niet definiëren
als matrices over A.

Uit de inclusie Q ↪→ Qp halen we ook een inclusie SLn(Q) ↪→ SLn(Qp). We krijgen op
een natuurlijke manier een diagonale inbedding van SLn(Q) in SLn(A).

5.3.2 Sterke approximatie van SLn

Net zoals we in het geval van de adelering deden, zoeken we nu ook een analoge con-
structie aan die van SLn(A), waarvan we kunnen aantonen dat SLn(Q) er dicht in bevat
is. We doen dit opnieuw door één p, in dit geval ∞, weg te laten uit de constructie:

Definitie 5.3.2. De groep van eindige adeles van SLn, genoteerd als SLn(Af ), is het
beperkt topologisch product van

(
SLn(Qp)

)
p<∞ ten opzichte van

(
SLn(Zp)

)
p<∞.

We kunnen hier ook een inbedding SLn(Q) ↪→ SLn(Af ) vinden. De eigenschap die we
hier verder van zullen gebruiken, is dat deze inbedding dicht is in SLn(Af ). Dit wordt
ook ‘sterke approximatie’ genoemd, naar analogie met de approximatie in de adelering.
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Stelling 5.3.3 (Sterke approximatie). Onder de natuurlijke inbedding zit SLn(Q) dicht
in SLn(Af ).

Bewijs. Eerst zullen we van elke factor Qp afzonderlijk aantonen dat ze in de sluiting
van SLn(Q) zit. Zij Xij,p de groep van elementaire matrices xij(t) met t ∈ Qp. Deze
groep is isomorf aan de additieve groep van Qp. Bekijken we Xij ⊆ SLn(Q) onder de
inclusie in SLn(Af ), dan volgt uit de sterke approximatie (stelling 5.2.11) dat de sluiting
van deze deelgroep Xij,B∞ is, i.e. de deelverzameling bestaande uit elementen(

xij(tp)
)
p<∞ ∈ SLn(Af ) met tp ∈ Qp en tp ∈ Zp voor bijna alle p.

Gezien Xij,p ⊆ Xij,B∞ , hebben we dus dat Xij,p in de sluiting van SLn(Q) in SLn(Af )
zit. Laten we nu i 6= j variëren, dan weten we dat heel SLn(Qp) hierdoor voortgebracht
wordt, dus SLn(Qp) zit in de sluiting van SLn(Q) in SLn(Af ).

We hebben dit voor elke p <∞, en bijgevolg hebben we ook dat eindige producten van
SLn(Qp) in de sluiting van SLn(Q) in SLn(Af ) zitten. Uit de definitie van open verzame-
lingen in SLn(Af ) als deelverzamelingen met op eindig veel plaatsen iets verschillend van
Zp, volgt dat de eindige producten van SLn(Qp) dicht zijn in SLn(Af ). Daarmee hebben
we dus dat SLn(Q) dicht is in SLn(Af ).

5.4 Steinbergsymbolen op Qp

5.4.1 Het reële geval

De eenvoudigste completering van Q waarvan we de Steinbergsymbolen kunnen onderzoe-
ken, is R. We kunnen alvast een ‘standaard’ Steinbergsymbool definiëren, dat universeel
zal blijken te zijn:

Definitie 5.4.1. Het tamme Steinbergsymbool op R is de afbeelding

(·, ·)∞ : R∗ × R∗ → {±1} : (a, b) 7→ (a, b)∞ =

{
1 als a > 0 of b > 0

−1 als a < 0 en b < 0.

Uiteraard moeten we eerst nagaan of dit wel een (topologische) Steinbergsymbool is:

Propositie 5.4.2. Het tamme Steinbergsymbool (·, ·)∞ is een topologisch Steinbergsym-
bool.

Bewijs. Om de bilineariteit van dit symbool na te gaan, moeten we nagaan dat (aa′, b)∞ =
(a, b)∞(a′, b)∞. Dit splitst op in verschillende gevallen, naargelang het teken van a, a′

en b. De analoge identiteit waarbij b splitst kan men ook expliciet nagaan, maar dit
hoeft niet wegens de symmetrie in de definitie. Het tweede dat we moeten nagaan is of
(a, 1−a)∞ = 1 voor a, 1−a ∈ R∗. Het is echter onmogelijk dat a en 1−a tegelijk negatief
zijn, dus het symbool geeft inderdaad 1. Dit toont aan dat (·, ·)∞ een Steinbergsymbool
is.

De continüıteit volgt omdat het inverse beeld van een open verzameling in {±1} (waarbij
deze groep de discrete topologie heeft) een eindige unie is van kwadranten in R∗ × R∗.
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Gezien een kwadrant open is, is ook de eindige unie open, dus het Steinbergsymbool is
continu. Voor a, b dicht bij 0 is 1 + ab > 0, dus (a, 1 + ab)∞ = 1. Uit deze eigenschappen
volgt dat (·, ·)∞ een topologisch Steinbergsymbool is.

We zullen nu op een relatief eenvoudige manier aantonen dat (·, ·)∞ universeel is, in de
zin dat elk Steinbergsymbool door (·, ·)∞ factoriseert.

Propositie 5.4.3. Zij c : R∗×R∗ → A een topologisch Steinbergsymbool. Dan is er een
continue afbeelding {±1} → A zodat

R∗ × R∗ (·,·)∞−−−→ {±1}∥∥∥ y
R∗ × R∗ c−−−→ A

commuteert.

Bewijs. Uit c(a, 1− a) = 1 volgt c(3,−2) = 1, terwijl we uit propositie 3.2.3 ook hebben
dat c(3,−3) = 1. Via de bilineariteit hebben we dan dat

c(3, (−2)i(−3)j) = 1 voor alle i, j ∈ Z.

Omdat de deelgroep {(−2)i(−3)j ∈ R∗ | i, j ∈ Z} dicht is in R∗, volgt uit de continüıteit
dat c(3, b) = 1 voor alle b ∈ R∗. Op dezelfde wijze vinden we via c(4,−3) = 1 = c(4,−4)
dat c(4, b) = 1 voor alle b ∈ R∗. Uit deze twee gelijkheden halen we nu dat c(3i4j, b) = 1
voor alle b ∈ R∗, en hieruit halen we dan dat c(a, b) = 1 voor a > 0. Via c(a, b)−1 = c(b, a)
halen we analoog dat c(a, b) = 1 voor alle b > 0. We moeten ons enkel nog afvragen wat
er gebeurt indien a < 0 en b < 0.

Stel dat a = −s2 en b = −t2 voor s, t > 0. Uit de bilineariteit en het vorige deel halen
we dat

c(a, b) = c(−1, b)c(s, b)2 = c(−1, b) = c(−1,−1)c(−1, t)2 = c(−1,−1) .

Hieruit volgt dat c(a, b)2 = c(−1,−1)2 = c(1,−1) = 1. Bijgevolg hebben we dat c(a, b) =
1 voor a > 0 of b > 0 en c(a, b) = ±1 anders (waarbij het overal 1 of overal −1 is). Hieruit
volgt dat de factorisatie mogelijk is.

Gevolg 5.4.4. Voor alle abelse groepen A hebben we Stop(R∗, A) ∼= Hom({±1}, A)

Bewijs. De afbeelding van Stop(R∗, A) naar Hom({±1}, A) vinden we via de vorige pro-
positie. Gezien de compositie van het tamme Steinbergsymbool met een continu groeps-
morfisme opnieuw een Steinbergsymbool is, vinden we ook de inverse afbeelding.

5.4.2 p-adische Steinbergsymbolen

Net zoals in R zullen we een universeel Steinbergsymbool op Qp definiëren, al is de
definitie hier iets ingewikkelder. Hiervoor merken we eerst op dat we voor elk p-adisch
getal a een i ∈ Z kunnen vinden zodat a = pi · u, met u ∈ Z∗p (dus |u|p = 1). Naar
analogie met de valuatie op Q noteren we vp(a) = i.
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Definitie 5.4.5. Het tamme Steinbergsymbool op Qp, voor p > 3, is de afbeelding

(·, ·)p : Q∗p ×Q∗p → (Zp/pZp)∗ : (a, b) 7→ (a, b)p = (−1)vp(a)vp(b)avp(b)b−vp(a) (mod pZp).

We moeten uiteraard argumenteren dat dit symbool wel degelijk een topologisch Stein-
bergsymbool is.

Propositie 5.4.6. Het tamme Steinbergsymbool (·, ·)p voor p > 3 is een topologisch
Steinbergsymbool.

Bewijs. Uit het feit dat vp(aa
′) = vp(a) + vp(a

′) volgt meteen de bilineariteit van het
tamme Steinbergsymbool. Voor de identiteit (a, 1 − a)p = 1 bekijken we verschillende
gevallen:

• vp(a) > 0, i.e. a ∈ pZp. Dit wil zeggen dat 1− a ≡ 1 (mod pZp), dus vp(1− a) = 0.
We hebben dus (a, 1− a)p = (1− a)vp(a) ≡ 1 (mod pZp).
• vp(a) < 0, i.e. a−1 ∈ pZp. We vinden (1 − a)/a = −1 + a−1 ≡ −1 (mod pZp), dus
vp(a) = vp(1− a). We vinden

(a, 1− a)p ≡ (−1)vp(a)2(a/1− a)vp(a) ≡ (−1)vp(a)2(−1)vp(a) ≡ 1 (mod pZp) .

• vp(1− a) > 0 is analoog aan het eerste geval.

• vp(1− a) < 0 is analoog aan het tweede geval.

• vp(a) = vp(1− a) = 0 geeft triviaal 1.

Hiermee is aangetoond dat (·, ·)p een Steinbergsymbool is.

Voor de continüıteit is het voldoende om op te merken dat het symbool gedefinieerd is als
een product, dus het is continu. Als laatste bekijken we de afbeelding (a, b) 7→ (a, 1+ab)p
voor (a, b) dicht bij (0, 0). Dit wil zeggen dat |a|p en |b|p klein zijn, oftewel dat vp(a) en
vp(b) groot zijn. Hieruit volgt dat we kunnen onderstellen dat vp(a) > 0 en vp(b) > 0.
Daaruit halen we dat vp(1 + ab) = 0, wegens 1 + ab ≡ 1 (mod pZp). Daaruit volgt nu
dat (a, 1 + ab)p ≡ (−1)0a0(1 + ab)vp(a) ≡ 1 (mod pZp). Daarmee hebben we bewezen dat
we een topologisch Steinbergsymbool hebben.

We merken nog op dat we de groep (Zp/pZp)∗ kunnen identificeren met de groep µp van
eenheidswortels in Qp. Deze identificatie volgt essentieel uit [3, Theorem 1.48]. Verder
volgt uit die stelling dat µp de cyclische groep van p−1-ste eenheidswortels in Qp is. Net
zoals in het reële geval hebben we ook hier dat het tamme Steinbergsymbool universeel
is voor de Steinbergsymbolen op Qp:

Propositie 5.4.7. Zij c : Q∗p × Q∗p → A een topologisch Steinbergsymbool, voor p > 3.
Dan is er een afbeelding µp → A zodat

Q∗p ×Q∗p
(·,·)p−−−→ µp∥∥∥ y

R∗ × R∗ c−−−→ A

commuteert.
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Bewijs. [4, p. 100]

Gevolg 5.4.8. Voor alle abelse groepen A en p > 3 hebben we Stop(Q∗p, A) ∼= Hom(µp, A).

We kunnen op gelijkaardige manier een tam Steinbergsymool definiëren op Q2, met
beeldwaarden in {±1}. Omdat het eigenaardige geval p = 2 zich hetzelfde gedraagt,
maar enkel wat extra technische definities meebrengt, laten we het hier achterwege. Ze
zijn te vinden in [4, p. 101].

5.4.3 Een globale stelling

Een laatste stelling die hier thuishoort legt een verband tussen de groepen van eenheids-
wortels in alle completeringen van Q en de eenheidswortels µQ = {±1} in Q, via de
tamme Steinbergsymbolen. Het bewijs van deze stelling heeft iets diepere resultaten uit
de klassenveldentheorie nodig, dus geven we hier niet.

Stelling 5.4.9. We hebben een exacte rij

Q∗ ⊗Z Q∗
ϕ−→
⊕
p6∞

µp
ψ−→ µQ −→ 1 .

De eerste afbeelding is ϕ(a⊗b) =
(
(a, b)p

)
p6∞, de tweede is ψ

(
(ζp)p6∞

)
=
∏

p6∞ ζ
(p−1)/2
p .

Het tensorproduct is hier gerechtvaardigd door (am, b)p = (a, b)mp = (a, bm)p. Verder is
ϕ goed gedefinieerd omdat voor vaste a, b ∈ Q∗ (a, b)p slechts voor eindig veel priemen p
kan verschillen van 1. Omdat (a, 1− a)p = 1 voor alle a, 1− a ∈ Q∗, bevat de kern van
ϕ de normaaldeler voortgebracht door a⊗ (1− a). Hieruit volgt meteen het volgende:

Gevolg 5.4.10. We hebben een exacte rij

πtop
1 (SLn(Q))

ϕ̄−→
⊕
p6∞

µp
ψ−→ µQ −→ 1 .

Hierin is ϕ̄ de afbeelding gëınduceerd door ϕ.



6 Het congruentiedeelgroepen-
probleem

We zijn nu eindelijk aangekomen bij het eigenlijke onderwerp van dit werk: het congru-
entiedeelgroepenprobleem. Hierin gaan we op zoek naar de normaaldelers van SLn(Z)
van eindige index. We stellen ons de vraag of al die normaaldelers te vinden zijn als
‘congruentiedeelgroepen’. Dit probleem zullen we kunnen vertalen naar een probleem
rond centrale extensies van bepaalde topologische groepen, en vervolgens oplossen met
de eigenschappen uit voorgaande hoofdstukken.

6.1 Congruentiedeelgroepen en q-elementaire deelgroepen

6.1.1 Congruentiedeelgroepen

Binnen SLn(Z) kunnen we op natuurlijke wijze een verzameling normaaldelers van eindige
index vinden, via de idealen in Z. We kunnen namelijk via de projectie Z → Z/qZ een
natuurlijke projectie SLn(Z) → SL(n,Z/qZ) vinden. De kern van deze projectie moet
een normaaldeler zijn, en deze is i.h.b. van eindige index, omdat SL(n,Z/qZ) eindig is.

Definitie 6.1.1. De hoofdcongruentiedeelgroep van niveau q in SLn(Z) is de nor-
maaldeler

Γq = {x ∈ SLn(Z) | x ≡ In (mod qZ)} ,

m.a.w. de matrices in SLn(Z) waarvan de diagonaalelementen 1 zijn modulo q, en waar-
van de andere elementen deelbaar zijn door q.

We hopen nu dat deze normaaldelers alle normaaldelers van eindige index zijn, maar dit
is jammer genoeg niet het geval. Een niet-triviaal quotient van SLn(Z/qZ) kan namelijk
zorgen voor een normaaldeler van eindige index die geen hoofdcongruentiegroep is. De
kern van zo’n quotiënt in SLn(Z) bevat echter wel steeds een Γq, wat leidt tot een volgende
verzameling normaaldelers die we eenvoudig kunnen begrijpen.

Definitie 6.1.2. Een normaaldeler H van SLn(Z) is een congruentiedeelgroep als er
een q ∈ Z is waarvoor Γq 6 H.

Opnieuw kunnen we hopen dat deze verzameling alle normaaldelers van eindige index
bevat. Dit probleem is precies het congruentiedeelgroepprobleem. We zullen deze hoop
kunnen bevestigen voor n > 3, terwijl we in het geval n = 2 nog steeds niet alle nor-
maaldelers van eindige index te pakken zullen hebben.

6.1.2 q-elementaire deelgroepen

We kunnen een verzameling deelgroepen van SLn(Z) definiëren die sterk verbonden zijn
met de hoofdcongruentiedeelgroepen, maar die makkelijker te behandelen zijn.

78
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Definitie 6.1.3. De q-elementaire deelgroep Eq van SLn(Z) is de normale sluiting
van de deelgroep voortgebracht door de elementaire matrices xij(qt) voor i 6= j en t ∈ Z.

Gezien alle matrices xij(qt) in Γq zitten, en gezien Γq een normaaldeler is, is het duide-
lijk dat Eq 6 Γq. Verder kunnen we voor deze elementaire deelgroepen wel eenvoudig
bewijzen dat elke deelgroep van eindige index zo’n q-elementaire deelgroep bevat:

Propositie 6.1.4. Elke deelgroep van eindige index in SLn(Z) bevat een Eq.

Bewijs. Gezien elke deelgroep van eindige index een normaaldeler van eindige index
bevat, is het voldoende dit te bewijzen voor normaaldelers. Zij H E SLn(Z) van eindige

index, stel
∣∣∣SLn(Z)

H

∣∣∣ = q, dan geldt voor alle x ∈ SLn(Z) dat xq ∈ H. Bijgevolg geldt dat

xij(t)
q = xij(qt) ∈ H voor alle i 6= j en t ∈ Z. Hieruit volgt dat Eq 6 H.

Merk wel op dat het a priori niet duidelijk is of Eq zelf eindige index in SLn(Z) heeft.
Dat dit het geval is, zullen we verderop bewijzen in gevolg 6.1.13.

6.1.3 Unimodulaire vectoren

Om de groepen Eq en Γq beter te begrijpen, zullen we de actie op een bepaalde verza-
meling vectoren bestuderen.

Definitie 6.1.5. Een vector a = (a1, . . . , an) ∈ Zn is unimodulair als a1Z+· · ·+anZ =
Z, m.a.w. als 1 te schrijven is als een Z-lineaire combinatie van de elementen van a.

De actie van SLn(Z) op de verzameling unimodulaire vectoren is relatief eenvoudig:

Stelling 6.1.6. De groep SLn(Z) werkt transitief op de verzameling unimodulaire vecto-
ren in Zn.

Bewijs. Zij a een unimodulaire vector en g ∈ SLn(Z). Laat ons eerst argumenteren dat
a · g opnieuw unimodulair is. Zij x de vector coëfficienten in Z waarvoor axt = 1. Dan
hebben we (a · g)(g−1 · xt) = 1, dus a · g is unimodulair, gezien we de elementen van
x · g−t als coëfficienten kunnen nemen van een lineaire combinatie van elementen van
a · g, waarvan de som 1 is. We hebben een goed gedefinieerde actie.

Voor transitiviteit is het voldoende aan te tonen dat voor elke unimodulaire a er een
g ∈ SLn(Z) bestaat waarvoor a · g = (1, 0, . . . , 0). Via de Smith normaalvorm vinden we
een basis e1, e2, . . . , en van Zn waarvoor a = de1 voor een factor d ∈ Z. Gezien dan d | ai
voor alle i volgt dat d = ±1. Door eventueel e1 te veranderen in −e1 kunnen we dus
veronderstellen dat a = e1. Gezien we een basis hebben, is er een matrix g ∈ GLn(Z)
van basisovergang van de standaardbasis (1, 0, . . . , 0), (0, 1, . . . , 0), . . . , (0, . . . , 0, 1) naar
de basis e1, . . . , en. Hiervoor hebben we dus (1, 0, . . . , 0) ·g = e1 = a. Indien det(g) = −1
kunnen we de tweede rij van teken veranderen om een matrix in SLn(Z) te vinden. Al bij
al vinden we dus een g ∈ SLn(Z) waarvoor (1, 0, . . . , 0)·g = a, of dus (1, 0, . . . , 0) = a·g−1.
Hieruit volgt de transitiviteit van de actie.
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Hieruit volgt uiteraard een natuurlijke actie van Γq en Eq op de unimodulaire vectoren.
We willen de actie van Eq op de unimodulaire vectoren beter begrijpen, en zoeken naar
de banen van deze actie. Wanneer we xij(qt) ∈ Eq en a = (a1, . . . , an) ∈ Zn unimodulair
nemen, is het duidelijk dat voor (a′1, . . . , a

′
n) = a′ = a · xij(qt) geldt dat ai ≡ a′i (mod q)

voor alle i = 1, . . . , n. Vandaar ons vermoeden dat deze congruenties precies de banen
van Eq zullen bepalen. Deze stelling zal enkele belangrijke gevolgen hebben voor het
vervolg van ons verhaal. We beginnen met twee technische lemma’s:

Lemma 6.1.7. Zij R = Z/qZ en neem a = (a1, a2, . . . , an) ∈ Zn unimodulair modulo q
(dus er bestaat een Z-lineaire combinatie van de ai die 1 geeft modulo q). Dan zijn er
b2, . . . , bn ∈ R waarvoor a1 + b2a2 + · · ·+ bnan inverteerbaar is in R.

Bewijs. We tonen dit aan in drie stappen, afhankelijk van de complexiteit van de facto-
risatie van q.

• Indien q priem is, is R een veld. Indien a1 6≡ 0 (mod q) kunnen we alle bi = 0
stellen. Anders is er een k > 2 waarvoor ak 6≡ 0 (mod q). In dat geval kunnen we
stellen dat bk = 1 en bi = 0 voor alle i 6= k.

• Wanneer q het product van m verschillende priemen p1, . . . , pm is, hebben we
R ∼= Z/p1Z ⊕ · · · ⊕ Z/pmZ. Voor elk priemgetal pk kunnen we nu b

(k)
i vinden

waarvoor a1 + b
(k)
2 a2 + · · · + b

(k)
n an inverteerbaar is modulo pk. We kunnen dus

bi = (b
(1)
i , . . . , b

(m)
i ) kiezen.

• Zij nu q een algemeen geheel getal. Dan is R ∼= Z/pe11 Z⊕ · · · ⊕Z/pemm Z met alle pi
priem en ei > 0. Beschouw nu de natuurlijke projectie

π :
Z
pe11 Z

⊕ · · · ⊕ Z
pemm Z

−→ Z
p1Z
⊕ · · · ⊕ Z

pmZ
= R′ ,

waarbij de kern bestaat uit nilpotente elementen (k1p1, . . . , kmpm) (verheffen tot de
macht e1 · · · em geeft nul). We kunnen in R′ elementen b̄2, . . . , b̄n vinden waarvoor
ā1 + b̄2ā2 + · · · + b̄nān een eenheid is. Dit wil zeggen dat er een c ∈ R bestaat
waarvoor

c(a1 + b2a2 + · · ·+ bnan) ≡ 1 (mod ker π) ,

waarbij bi een willekeurig invers beeld van b̄i is voor elke i. Hieruit volgt dat

c(a1 + b2a2 + · · ·+ bnan) = 1 + d in R ,

met d een element uit kerπ. Gezien d nilpotent is, is 1 + d inverteerbaar, zodat
a1 + b2a2 + · · ·+ bnan inverteerbaar is in R.

Lemma 6.1.8. Zij q ∈ Z\{0}, I ⊆ {1, . . . , n} en (a1, . . . , an), (b1, . . . , bn) ∈ Zn met∑
i∈I aiZ = q′Z. Onderstel dat ai = bi voor alle i ∈ I en aj ≡ bj (mod qq′) voor alle

j /∈ I. Dan is er een x ∈ Eq waarvoor (a1, . . . , an) · x = (b1, . . . , bn).

Bewijs. Voor alle j /∈ I hebben we uit de veronderstellingen dat

bj = aj + q
∑
i∈I

tijai
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voor bepaalde gehele getallen tij. We stellen nu

x =
∏
i∈I
j /∈I

xij(qtij) ,

waarbij de volgorde van het product irrelevant is wegens (X2b). Voor deze matrix kunnen
we uitrekenen dat inderdaad (a1, . . . , an) · x = (b1, . . . , bn).

Met deze lemma’s kunnen we nu de banen van de actie van Eq op de unimodulaire
vectoren bepalen:

Stelling 6.1.9. Zij a = (a1, . . . , an), a′ = (a′1, . . . , a
′
n) ∈ Zn (n > 3) unimodulair met

ai ≡ a′i (mod q) voor alle i. Dan is er een x ∈ Eq waarvoor a · x = a′.

Bewijs. Voor q = 1 is de stelling de transitiviteit van SLn(Z) op de unimodulaire vecto-
ren, wat we reeds bewezen hebben. Z.v.v.a. stellen we dus q > 1. Onderstel eerst dat
a′ = (1, 0, . . . , 0).

Uit de gegevens hebben we a1 ≡ 1 (mod q), dus a1 = 1 − r voor een r ∈ qZ. Gezien a
unimodulair is, hebben we c1, . . . , cn waarvoor 1 = c1a1 + · · · + cnan. Modulo a1 geeft
dit

1 ≡ c2a2 + · · ·+ cnan ≡ c2ra2 + · · ·+ cnran (mod a1) ,

zodat (a2, ra3, . . . , ran) unimodulair is modulo a1. Wegens het eerste lemma vinden we
dan t3, . . . , tn zodat b = a2 +

∑
i>2 rtiai een eenheid is modulo a1. Er bestaan dus k, l ∈ Z

waarvoor kb+ la1 = 1, dus b en a1 zijn copriem. Laat ons nu stap voor stap van a naar
(1, 0, . . . , 0) gaan.

• We passen het tweede lemma toe met als tweede vector (a1, b, a3, . . . , an) en I =
{3, 4, . . . , n}. We moeten enkel controleren dat a2 ≡ b(mod qq′), met q′ de grootste
gemene deler van a3, . . . , an. Dit volgt meteen uit b = a2 +

∑
i>2 rtiai en r ∈ qZ.

Bijgevolg vinden we x1 ∈ Eq waarvoor a · x1 = (a1, b, a3, . . . , an).

• Opnieuw gebruiken we het tweede lemma, dit keer voor I = {1, 2}, en om van
(a1, b, a3, . . . , an) naar (a1, b, r, 0, . . . , 0) te gaan. Gezien a1 en b copriem zijn, is
in dit geval q′ = 1, zodat de congruentievoorwaarden voldaan zijn omdat ai ≡
0 (mod q) voor i > 2 en r ∈ qZ. Via het lemma vinden we dan x2 ∈ Eq waarvoor
(a1, b, a3, . . . , an) · x2 = (a1, b, r, 0, . . . , 0).

• We wagen ons even buiten Eq en vermenigvuldigen met x31(1). Wegens a1 = 1− r
krijgen we (a1, b, r, 0, . . . , 0) · x31(1) = (1, b, r, 0, . . . , 0).

• Voor de derde keer gebruiken we het tweede lemma. Dit keer kiezen we I = {1}
zodat q′ = 1, en proberen we het doel (1, 0, . . . , 0) te bereiken. De te controleren
voorwaarden zijn r ≡ 0 (mod q), wat klopt per definitie van r, en b ≡ 0 (mod q),
wat volgt uit b = a2 +

∑
i>2 rtiai en ai ≡ 0 (mod q) voor i > 2. Bijgevolg vinden

we x3 ∈ Eq waarvoor (1, b, r, 0, . . . , 0) · x3 = (1, 0, . . . , 0).

Al bij al hebben we dus

a · x1x2x31(1)x3 = (1, 0, . . . , 0) .
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Om opnieuw inEq terecht te komen, kunnen we nu rechts vermenigvuldigen met x31(1)−1 =
x31(−1), gezien Eq E SLn(Z). Dit laat (1, 0, . . . , 0) invariant, dus wanneer we x =
x1x2x31(1)x3x31(−1) stellen, hebben we het gezochte element van Eq gevonden.

Indien a′ 6= (1, 0, . . . , 0), kunnen we via de transitiviteit van SLn(Z) een t vinden waarvoor
a′ · t = e1. Via het voorgaande geval (op a′t en at) vinden we dan een x ∈ Eq met
at · x = e1. Het element txt−1 ∈ Eq beeldt dan a op a′ af.

6.1.4 Gevolgen van de actie

Een eerste gevolg van de stelling geeft een manier om de groep Γq op de bouwen m.b.v.
de q-elementaire deelgroepen, via inductie op de dimensie. Laat ons dus Γq(n) en Eq(n)
schrijven voor resp. de hoofdcongruentiedeelgroep en q-elementaire deelgroep in SLn(Z).
We kunnen Γq(n− 1) op natuurlijke wijze inbedden in Γq(n) via

ι : Γq(n− 1)→ Γq(n) : g 7→
(
g 0
0 1

)
.

Met deze notatie en inbedding hebben we het volgende:

Gevolg 6.1.10. Voor n > 3 hebben we Γq(n) = Γq(n − 1)Eq(n), waarbij we Γq(n − 1)
identificeren met het beeld onder ι.

Bewijs. Zij en = (0, . . . , 0, 1) en g ∈ Γq(n). Dan is en · g unimodulair, met en · g ≡
en (mod q). Uit de stelling vinden we een x ∈ Eq(n) waarvoor en · gx = en. Hieruit halen
we dat

gx =

(
g′ y
0 1

)
met g′ ∈ Γq(n− 1) en y =

 y1

...
yn−1

 voor yi ∈ qZ.

We kunnen echter schrijven dat(
g′ 0
0 1

)
=

(
g′ y
0 1

)(
1 −g′−1y
0 1

)
= gxx′ ∈ Γq(n− 1) ,

waarbij x′ de laatste matrix in het product is. Gezien alle elementen van y deelbaar
waren door q, is dat ook voor alle elementen van −g′−1y het geval. We kunnen de matrix
x′ schrijven als het product van matrices xin(qti) voor qti het i-de element van −g′−1y,
zodat x′ ∈ Eq(n). Hieruit volgt meteen dat we g kunnen schrijven als product van een
elementen van Γq(n− 1) en Eq(n).

Het tweede gevolg van de stelling is in feite eerder een gevolg van het bovenstaande:

Gevolg 6.1.11. Voor n > 3 geldt
(
SLn(Z),Γq

)
⊆ Eq.
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Bewijs. Voor dit bewijs zullen we gebruik maken van twee relaties op commutatoren:(
ab, c

)
=
(
b, c
)a−1(

a, c
)

(1)(
a, bc

)
=
(
a, b
)(
a, c
)b−1

(2)

Neem eerst g ∈ SLn(Z) en g′ ∈ Γq. Wanneer we g = x1x2 · · ·xk schrijven als product
van elementaire matrices (waarvan we voor de eenvoud de expliciete vorm niet geven),
krijgen we via (1) dat (

g, g′
)

=
(
xk, g

′)(x1x2···xk−1)−1

· · ·
(
x1, g

′) ,
zodat uit Eq E SLn(Z) volgt dat het voldoende is aan te tonen dat

(
x, g′

)
∈ Eq voor x

een elementaire matrix en g′ ∈ Γq.
Nemen we nu zo’n willekeurige elementaire matrix xij(t), dan kunnen we indien i 6= n
toevoegen met win(1) om dankzij (2.2.4) te krijgen dat(

xnj(−t), g′
)win(1)

=
(
xnj(−t)win(1), g′win(1)

)
=
(
xij(t), g

′win(1)
)
.

Gezien g′ ∈ Γq en Γq E SLn(Z), hebben we g′win(1) ∈ Γq, dus uit het bovenstaande en
Eq E SLn(Z) volgt dat het voldoende is om aan te tonen dat

(
xnj(t), g

′) ∈ Eq voor t ∈ Z
en g′ ∈ Γq.

Dit geval kunnen we nu expliciet uitrekenen m.b.v. het vorige lemma. Zij g′ = hx met
h ∈ Γq(n− 1) en x ∈ Eq. We krijgen dankzij (2) dat(

xnj(t), hx
)

=
(
xnj(t), h

)(
xnj(t), x

)h−1

.

Gezien x ∈ Eq en Eq E SLn(Z), hebben we
(
xnj(t), x

)
∈ Eq en dus

(
xnj(t), x

)h−1

∈ Eq.
Voor de eerste factor hebben we(

xnj(t), h
)

=

(
1 0

xj(t) 1

)(
h′ 0
0 1

)(
1 0

xj(−t) 1

)(
h′−1 0

0 1

)
=

(
1 0

xj(t)− xj(t)h′−1 1

)
,

waarbij xj(t) een rijvector is met enkel t op de j-de positie en h′ de (n−1)×(n−1)-matrix
die overeenkomt met h. Gezien h′ ∈ Γq(n−1) hebben we dat xj(t)−xj(t)h′−1 ≡ 0(mod q),
dus

(
xnj(t), h

)
∈ Eq.

Het laatste gevolg zegt dat de q-elementaire deelgroepen eindige index hebben in SLn(Z).
Het volgt bijna meteen uit het voorgaande, gegeven een groepentheoretisch lemma:

Lemma 6.1.12. Zij A een groep en B E A. Als A/B en A/
(
A,A

)
eindig zijn, dan is

ook A/
(
A,B

)
eindig.

Bewijs. [2, 17.3]

Met dit lemma op zak kunnen we het volgende aantonen:

Gevolg 6.1.13. Voor n > 3 is [SLn(Z) : Eq] <∞.

Bewijs. Merk eerst op dat
(
SLn(Z), SLn(Z)

)
= SLn(Z), wat meteen volgt uit (X2a). Uit

het voorgaande lemma halen we dan dat het quotiënt SLn(Z)/
(
SLn(Z),Γq

)
eindig is.

Omdat
(
SLn(Z),Γq

)
6 Eq, is SLn(Z)/Eq hier een quotiënt van, en dus ook eindig.
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6.2 Vertaling naar centrale extensies

6.2.1 Twee topologieën op SLn(Q)

Tot zover hebben we het congruentiedeelgroepenprobleem benaderd binnen SLn(Z). Om-
dat we echter veel informatie hebben over SLn(K), waarbij K een veld is, zal het nuttig
zijn ons probleem uit te breiden naar SLn(Q). We moeten in dit geval onze definities
uiteraard wat aanpassen.

Definitie 6.2.1. Zij G1 en G2 deelgroepen van G. We noemen G1 en G2 commensu-
rabel als [G1 : G1 ∩G2] en [G2 : G1 ∩G2] eindig zijn.

Merk op dat commensurabiliteit in het algemeen een equivalentierelatie is, waarbij al-
leen de transitiviteit niet-triviaal is. Als A en B commensurabel zijn, en B en C zijn
commensurabel, dan hebben we

[A : A ∩B ∩ C] = [A : A ∩ C][A ∩ C : A ∩B ∩ C] = [A : A ∩B][A ∩B : A ∩B ∩ C] .

Uit de tweede gelijkheid volgt dat de uitdrukking eindig is (hiervoor moet men aantonen
dat [A ∩ B : A ∩ B ∩ C] < ∞), zodat we uit de eerste gelijkheid [A : A ∩ C] eindig
halen. Analoog hebben we ook [C : A ∩ C] eindig, zodat A en C commensurabel zijn.
Commensurabiliteit is in ons geval het analoge begrip in SLn(Q) voor ‘eindige index in
SLn(Z)’.

Definitie 6.2.2. Een deelgroep H 6 SLn(Q) is arithmetisch als H en SLn(Z) com-
mensurabel zijn.

In de definitie van congruentiedeelgroep voegen we ook de voorwaarde arithmetisch toe:

Definitie 6.2.3. Een congruentiedeelgroep is een arithmetische deelgroep H 6 SLn(Q)
waarvoor er een geheel getal q is met Γq 6 H.

Met behulp van deze twee types deelgroepen willen we nu twee topologieën op SLn(Q)
leggen. Opdat de verzamelingen deelgroepen een topologie zouden definiëren, moeten
we uiteraard nog enkele eigenschappen checken. Een klein lemma zal ons hiertoe helpen:

Lemma 6.2.4. Zij g ∈ SLn(Q) en σ: x 7→ gxg−1 het toevoegingsautomorfisme in SLn(Q).
Dan is er een geheel getal q waarvoor σ(Γq) ⊆ SLn(Z), σ−1(Γq) ⊆ SLn(Z) en Γrq ⊆ σ(Γr)
voor alle r ∈ Z.

Bewijs. Wanneer we puur op de matrixelementen kijken, kunnen we σ voorstellen als
een afbeelding

(xij)16i,j6n 7→
(
Qij(x11, x12, . . . , xnn)

)
16i,j6n

,

waarbij Qij(x11, . . . , xnn) een veelterm over Q is met constante term 0. Analoog kunnen
we uiteraard zulke veeltermen Pij vinden die overeenstemmen met σ−1. Kies nu q het
kleinste gemene veelvoud van alle noemers die in alle veeltermen Qij en Pij voorkomen.
Neem nu x ∈ Γq, d.w.z. dat alle elementen van x− 1 deelbaar zijn door q. We hebben,
omdat σ(1) = 1, dat

σ(x) = σ(x− 1) + 1 =
(
Qij(x11 − 1, x12, . . . , xnn − 1)

)
16i,j6n

+ 1 ,



HOOFDSTUK 6. HET CONGRUENTIEDEELGROEPENPROBLEEM 85

zodat uit de keuze voor q volgt dat de elementen van σ(x) geheel zijn, dus dat σ(x) ∈
SLn(Z). Het verhaal voor σ−1 is exact hetzelfde, waardoor we de eerste twee voorwaarden
op q gecontroleerd hebben. Neem nu een willekeurige r ∈ Z en een x ∈ Γrq. Dit wil
zeggen dat de elementen van x− 1 deelbaar zijn door rq, zodat de elementen van

σ−1(x)− 1 = σ−1(x− 1) =
(
Pij(x11 − 1, x12, . . . , xnn − 1)

)
16i,j6n

allemaal deelbaar zijn door r. Hieruit volgt dat σ−1(x) ∈ Γr, dus Γrq ⊆ σ(Γr).

Hiermee kunnen we nu aantonen dat de deelgroeptopologieën goed gedefinieerd zijn.

Propositie 6.2.5. De verzamelingen Fa van arithmetische deelgroepen voldoet aan de
eisen van een fundamenteel systeem van open omgevingen.

Bewijs. We moeten aantonen dat er een arithmetische deelgroep is bevat in elke inter-
sectie en toevoeging van arithmetische deelgroepen. Eerst behandelen we intersecties.
In het geval van arithmetische groepen H,H ′ hebben we dat

[SLn(Z) : H ∩ SLn(Z)] [H : H ∩ SLn(Z)]
[SLn(Z) : H ′ ∩ SLn(Z)] [H ′ : H ′ ∩ SLn(Z)]

allemaal eindig zijn. We hebben echter natuurlijke afbeeldingen

LSLn(Z)(H ∩H ′ ∩ SLn(Z))→ LSLn(Z)(H ∩ SLn(Z))× LSLn(Z)(H
′ ∩ SLn(Z))

LH∩H′(H ∩H ′ ∩ SLn(Z))→ LH(H ∩ SLn(Z))× LH′(H
′ ∩ SLn(Z))

waarbij LG(H) staat voor de verzameling linkse nevenklassen van H in G. Deze twee
afbeeldingen zijn injectief, en de eindige indexen van hierboven geven dat de beeldverza-
melingen telkens eindig zijn. Uit de injectiviteit volgt dan dat [SLn(Z) : H ′∩H∩SLn(Z)]
en [H ∩H ′ : H ∩H ′ ∩ SLn(Z)] eindig zijn. Bijgevolg is de doorsnede van twee arithme-
tische deelgroepen opnieuw arithmetisch.
Zij H nu een arithmetische deelgroep en σ een toevoeging. Neem q zoals in het lemma.
Uit transitiviteit van commensurabiliteit hebben we dat H commensurabel is met Γq,
zodat na toevoeging σ(H) commensurabel is met σ(Γq). Via de inclusie van σ−1(Γq) ⊆
SLn(Z) volgt uit [SLn(Z) : Γq] eindig dat [σ−1(Γq) : σ−1(Γq)∩Γq] eindig is. Na toevoeging
krijgen we dan dat [Γq : Γq ∩ σ(Γq)] eindig is. M.b.v. de gelijkheden

[SLn(Z) : Γq ∩ σ(Γq)] = [SLn(Z) : Γq][Γq : Γq ∩ σ(Γq)]

= [SLn(Z) : σ(Γq)][σ(Γq) : Γq ∩ σ(Γq)]

vinden we dat σ(Γq) commensurabel is met SLn(Z), zodat via transitiviteit ook σ(H)
commensurabel is met SLn(Z). Dit toont aan dat de toegevoegde van een arithmetische
groep opnieuw arithmetisch is.

Propositie 6.2.6. De verzamelingen Fc van congruentiedeelgroepen voldoet aan de eisen
van een fundamenteel systeem van open omgevingen.



HOOFDSTUK 6. HET CONGRUENTIEDEELGROEPENPROBLEEM 86

Bewijs. We moeten aantonen dat er een hoofdcongruentiedeelgroep in elke intersectie en
toevoeging van congruentiedeelgroepen bevat is. Eerst behandelen we intersecties. Zij
Γk ⊆ H en Γl ⊆ H ′, dan hebben we uiteraard dat Γk ∩Γl ⊆ H ∩H ′. Uit de definitie van
hoofdcongruentiedeelgroepen volgt nu dat Γm ⊆ Γk ∩ Γl, waarbij m het kleinste gemene
veelvoud van k en l is. Hieruit volgt dat de intersectie van congruentiedeelgroepen een
congruentiedeelgroep is. Zij Γr ⊆ H en σ een toevoeging. Neem q zoals in het lemma.
Uit de voorwaarden op q halen we dat Γrq ⊆ σ(Γr) ⊆ σ(H), zodat σ(H) inderdaad een
congruentiedeelgroep is.

Uit deze twee proposities volgt dus dat we inderdaad twee topologische ruimtes krijgen.
Laat ons ze meteen een naam geven:

Definitie 6.2.7. We noteren Ta voor de topologie op SLn(Q) met de arithmetische deel-
groepen als fundamenteel systeem van open omgevingen. We noteren Tc voor de topologie
met de congruentiedeelgroepen als fundamenteel systeem van open omgevingen.

Omdat elke congruentiedeelgroep per definitie een arithmetische deelgroep is, hebben
we Tc ⊆ Ta. Het congruentiedeelgroepenprobleem vertaalt zich naar de vraag of Tc =
Ta. Een laatste eenvoudige eigenschap van deze topologieën die we hier bewijzen is de
volgende:

Propositie 6.2.8. De groep SLn(Q) is met zowel Ta als Tc Hausdorff.

Bewijs. Gezien Tc ⊆ Ta is het voldoende dit aan te tonen voor Tc, en een equivalente
definitie van Hausdorff in topologische groepen is dat de doorsnede van de open omge-
vingen van 1 triviaal is. Gezien we voor de hoofdcongruentiedeelgroepen hebben dat
Γp ∩ Γq = Γr, met r = kgv(p, q), is de doorsnede van de hoofdcongruentiedeelgroepen
alvast 1, hieruit volgt meteen dat ook de doorsnede van alle congruentiedeelgroepen 1
is.

6.2.2 De gëınduceerde korte exacte rij

We kijken eerst even terug naar ons originele probleem in SLn(Z). De congruentiedeel-
groepen en normaaldelers van eindige index vormen hier op natuurlijke wijze topologieën,
die in feite de topologieën Tc en Ta zijn, beperkt tot SLn(Z). We kunnen nu voor beide
topologieën de profiniete completering gaan beschouwen:

Γ̂ = lim←−i∈Ia(SLn(Z)/Ni) met {Ni}i∈Ia alle normaaldelers van eindige index;

Γ̄ = lim←−i∈Ic(SLn(Z)/Mi) met {Mi}i∈Ic alle congruentiedeelgroepen in SLn(Z).

Omdat deze topologieën sterk gerelateerd zijn, krijgen we hieruit op natuurlijke wijze
een korte exacte rij:

Propositie 6.2.9. De identiteitsafbeelding SLn(Z)a → SLn(Z)c, waarbij de topologie die
van de corresponderende index is, geeft aanleiding tot een korte exacte rij

1→ C → Γ̂→ Γ̄→ 1 . (6.2.1)
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Bewijs. Laat ons even beschrijven wat de groepen Γ̂ en Γ̄ zijn. Beide zijn ze een product
van eindige quotiënten an SLn(Z), waarbij op een element (giNi)i de extra voorwaarde
gelegd wordt dat indien er een projectie tussen twee posities i en j bestaat, dat dan
giNj = gjNj. Gezien Γ̄ een product is van minder quotiënten dan Γ̂, kunnen we op

natuurlijke wijze een afbeelding van Γ̂ op Γ̄ definiëren, waarbij we een aantal posities
vergeten. We hebben dus een afbeelding π : Γ̂→ Γ̄.

Wanneer we C = kerπ stellen, moeten we enkel nog aantonen dat π surjectief is. Als
profiniete groepen hebben we dat Γ̂ compact is, en Γ̄ Hausdorff. Hieruit volgt dat im π
compact is, en dus gesloten in Γ̄. We weten echter dat de natuurlijke inbedding van
SLn(Z) in Γ̄ dicht is, en dat deze inbedding een deel is van im π. Hieruit volgt dat
imπ = Γ̄.

De relatie tussen het congruentiedeelgroepenprobleem en deze exacte rij is de volgende:

Propositie 6.2.10. Er geldt:

elke normaaldeler van eindige index in SLn(Z) is een congruentiedeelgroep
⇐⇒ de kern C is triviaal.

Bewijs. De implicatie van links naar rechts is eenvoudig: indien elke normaaldeler van
eindige index een congruentiedeelgroep is, zijn de open omgevingen van de eenheid in Ta
en Tc dezelfde, dus de profiniete completeringen Γ̂ en Γ̄ zijn dezelfde.

In de andere richting maken we gebruik van het feit dat de afbeelding Γ̂ → Γ̄ in de
beperking tot SLn(Z)a → SLn(Z)c een groepsisomorfisme is, dat continu is. Indien C

triviaal is, hebben we een inverse (continue) afbeelding Γ̄→ Γ̂. In de restrictie tot SLn(Z)
moet deze afbeelding ook de continue inverse zijn van SLn(Z)a → SLn(Z)c. Hieruit volgt
dat SLn(Z)a

∼= SLn(Z)c als topologische groepen. Omdat de afbeelding SLn(Z)a →
SLn(Z)c op de elementen de identiteitsafbeelding is, volgt hieruit dat Tc = Ta. Elke
normaaldeler van eindige index is een open verzameling in Ta = Tc, en bevat daarom een
congruentiedeelgroep. De gegeven normaaldeler is dus ook een congruentiedeelgroep.

De sleutel tot het congruentiedeelgroepenprobleem is dus de kern van de korte exacte rij
(6.2.2). We zullen deze kern de congruentiekern noemen.

We kunnen nu op eenvoudige wijze deze korte exacte rij gaan uitbreiden tot een analoge
rij voor SLn(Q). Waar we voor SLn(Z) de profinitie completering gebruikten, zullen we
hier de Hausdorff completering gebruiken. We noteren Ĝ voor de Hausdorff complete-
ring van SLn(Q) met de topologie Ta, en Ḡ voor de Hausdorff completering met Tc als
topologie. Gezien Γ̂ en Γ̄ ook gezien kunnen worden als Hausdorff completeringen van
SLn(Z) m.b.t. de twee topologieën, kunnen we Γ̂ zien als de sluiting van SLn(Z) in Ĝ,
en analoog met Γ̄ en Ḡ. Op analoge wijze vinden we een korte exacte rij, waarbij het
belangrijk is dat de kern dezelfde blijft:

Propositie 6.2.11. De identiteitsafbeelding SLn(Q)a → SLn(Q)c, waarbij de topologie
die van de corresponderende index is, geeft aanleiding tot een korte exacte rij

1→ C → Ĝ
π′→ Ḡ→ 1 , (6.2.2)

waarbij C de congruentiekern is.
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Bewijs. Gezien Tc ⊆ Ta, is de identiteit continu, zodat we via de dichtheid van SLn(Q)
in Ĝ en Ḡ een extensieafbeelding π′ : Ĝ→ Ḡ krijgen. Laat ons eerst opnieuw aantonen
dat π′ surjectief is. Zoals in het geval van SLn(Z) ligt hier SLn(Q) dicht in imπ′, zodat
het voldoende is aan te tonen dat het beeld gesloten is. We weten echter dat Γ̄ in imπ′

ligt, uit het vorige deel, terwijl Γ̄ juist de sluiting in Ḡ is van de open omgeving van
1 in SLn(Z) in SLn(Q). Gezien Ḡ de Hausdorff completering is, volgt dat Γ̄ een open
omgeving is van 1 in Ḡ. Hieruit volgt dat imπ′ een deelgroep van Ḡ is die een open
omgeving bevat. Bijgevolg is imπ′ een open deelgroep, en bijgevolg ook een gesloten
deelgroep. Hieruit volgt dat π′ surjectief is.

Neem nu x ∈ Ĝ met π′(x) = 1. Via de constructie van een Hausdorff completering kun-
nen we x beschouwen als een Cauchyfilter in SLn(Q) (met topologie Ta) is, die convergeert
naar 1 in Tc. Hieruit volgt dat alle hoofdcongruentiedeelgroepen in deze Cauchyfilter lig-
gen. Wanneer we de Cauchyfilter nu beperken tot SLn(Z) (dus met de topologie Ta),
vinden we een Cauchyfilter die nog steeds alle hoofdcongruentiedeelgroepen bevat en dus
in Tc convergeert naar 1. Ook is x in deze context dus een punt van Γ̂, zodat we x ∈ C
vinden. We hebben dus inderdaad is kerπ′ = C.

6.2.3 De congruentiekern

Nu we het congruentiedeelgroepenprobleem geherformuleerd hebben in de taal van de
congruentiekern, is het nodig dat we wat meer informatie proberen te vergaren over deze
kern. Het voornaamste doel in deze paragraaf is het aantonen dat de korte exacte rij
(6.2.2) een relatieve universele overdekking m.b.t. SLn(Q) is. Het eerste wat hiervoor
nodig is, is dat C centraal is in Ĝ. In eerste instantie zullen we ons beperken tot Γ̂: we
zoeken een alternatieve manier om Γ̂ en Γ̄ te definiëren.

Lemma 6.2.12. We hebben Γ̂ = lim←−q>1
(SLn(Z)/Eq) en Γ̄ = lim←−q>1

(SLn(Z)/Γq).

Bewijs. We tonen de eerste gelijkheid expliciet aan, de tweede is analoog. Merk opdat
de topologie die gedefinieerd wordt door {Eq}q>1 als fundamenteel systeem van open
verzamelingen te nemen in feite de topologie Ta is. Dit volgt in essentie uit propositie
6.1.4, want daaruit volgt dat elke normaaldeler H van eindige index een open omgeving
bevat, zodat ook H zelf open is. Hieruit halen we dat SLn(Z) met de topologie Ta
dicht ingebed wordt in lim←−q>1

(SLn(Z)/Eq). Bijgevolg is lim←−q>1
(SLn(Z)/Eq) de Hausdorff

completering, die wegens uniciteit inderdaad gelijk is aan Γ̂.

Hieruit kunnen we nu relatief eenvoudig aantonen dat C centraal is in Γ̂:

Propositie 6.2.13. Voor n > 3 is de congruentiekern is gelijk aan lim←−q>1
(Γq/Eq), en is

deze centraal in Γ̂.

Bewijs. De natuurlijke afbeelding Γ̂→ Γ̄ wordt in de profiniete groepen van het lemma
bepaald door de natuurlijke projecties SLn(Z)/Eq → SLn(Z)/Γq′ , overal waar deze pro-
jecties bestaan. In het bijzonder krijgen we de projecties die voortvloeien uit Eq ⊆ Γq.
Andere projecties moeten wegens de definitie van de profiniete groepen correct samen-
stellen via deze projecties. Neem nu een element in de kern van de afbeelding, d.w.z.
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g = (gqEq)q>1 waarvoor gq ∈ Γq, dan is duidelijk g ∈ lim←−q>1
(Γq/Eq). Omgekeerd, als we

g ∈ lim←−q>1
(Γq/Eq) hebben, dan is g = (gqEq)q>1, dus π(g) = (gqΓq)q>1 = (Γq)q>1, zodat

inderdaad g ∈ C.

Uit gevolg 6.1.11 weten we dat
(
SLn(Z),Γq

)
⊆ Eq. Nemen we het quotiënt met Eq,

dan vinden we dat Γq/Eq centraal is in SLn(Z)/Eq voor alle q > 1. Hieruit volgt dat∏
q>1 Γq/Eq centraal is in

∏
q>1 SLn(Z)/Eq, dus i.h.b. geldt dit ook voor de deelgroepen

C en Γ̂.

Een gevolg van deze uitdrukking voor de congruentiekern zal ons ook toelaten om verder
enkel het geval n = 3 te beschouwen:

Gevolg 6.2.14. Als we C(n) schrijven voor de congruentiekern in dimensie n, dan
hebben we een rij surjecties

C(3)� C(4)� C(5)� · · ·

Als C(3) triviaal is, zijn dus alle C(n) voor n > 3 triviaal.

Bewijs. Uit gevolg 6.1.10 en het feit dat Eq(n) E Γq(n), halen we dat

Γq(n)

Eq(n)
∼=

Γq(n− 1)

Eq(n) ∩ Γq(n− 1)

voor alle q en n > 3. We weten echter dat Eq(n−1) 6 Eq(n)∩Γq(n−1), dus we hebben
een natuurlijke surjectie

Γq(n− 1)

Eq(n− 1)
�

Γq(n− 1)

Eq(n) ∩ Γq(n− 1)
∼=

Γq(n)

Eq(n)
.

In de uitdrukking C(n) = lim←−q>1
(Γq(n)/Eq(n)) kunnen we deze projectie nu elementsge-

wijze gaan toepassen, zodat we een surjectie C(n− 1)� C(n) vinden.

Uit het feit dat C centraal is in Γ̂ zullen we nu bewijzen dat C centraal is in Ĝ.

Stelling 6.2.15. Voor n > 3 is de congruentiekern C centraal in Ĝ.

Bewijs. Zij Ĥ de centralisator van C in Ĝ. Omdat C E Ĝ, is ook Ĥ E Ĝ. Definieer
H = Ĥ ∩ SLn(Q), dan is ook H E SLn(Q). Gezien SLn(Z) ⊆ H, hebben we xij(1) ∈ H
voor alle i 6= j. Door toe te voegen met een diagonaalmatrix hik(t), met i 6= k 6= j en
t ∈ Q vinden we dat xij(t) ∈ H voor alle i 6= j en t ∈ Q. Hieruit volgt dat H = SLn(Q).

Gezien C door SLn(Q) gecentraliseerd wordt, heeft de afbeelding g 7→
(
c, g
)

van Ĝ in

zichzelf voor elke c ∈ C beeld 1 op SLn(Q). Omdat SLn(Q) dicht is in Ĝ hebben we dus(
Ĝ, c

)
= 1. Omdat c willekeurig was in C, volgt hier meteen uit dat

(
Ĝ, C

)
= 1, dus

dat C centraal is in Γ̂.

Als laatste willen we nu aantonen dat de rij (6.2.2) een relatieve universele overdekking
is.
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Stelling 6.2.16. De groep Ĝ is de relatieve universele overdekking van Ḡ m.b.t. SLn(Q).

Bewijs. Laat ons eerst opmerken dat Ĝ een relatieve overdekking is m.b.t. SLn(Q).
Opdat het een overdekking zou zijn, willen we dat

(
Ĝ, Ĝ

)
= Ĝ. Dit volgt omdat

SLn(Q) ⊆
(
Ĝ, Ĝ), en omdat het beeld van Ĝ onder

(
Ĝ, ·
)

gesloten is. Voor de rela-
tiviteit willen we dat de overdekking triviaal is m.b.t. SLn(Q). Dit volgt in essentie

omdat we de afbeelding Ĝ → Ḡ gevonden hebben als extensie van SLn(Q)
id→ SLn(Q).

We kunnen de identiteit dus gebruiken als afbeelding die de korte exacte rij, beperkt tot
SLn(Q), splitst.

Zij nu 1 → F → E
p→ Ḡ → 1 een relatieve overdekking m.b.t. SLn(Q). Een manier

om dit te karakteriseren is door aan te nemen dat E een deelgroep heeft, die door p
isomorf op SLn(Q) ⊆ Ḡ afgebeeld wordt. Gebruik maken van deze karakterisering van
de relatieve overdekking kunnen we puur verzamelingtheoretisch een afbeelding ϕ (in
essentie de identiteit) definiëren waarvoor

SLn(Q)
π−−−→ SLn(Q)

ϕ

y ∥∥∥
SLn(Q)

p−−−→ SLn(Q)

commuteert. Nemen we nu een open omgeving rond 1 in de SLn(Q) linksonder, dan wordt
die door p afgebeeld op een open omgeving in de SLn(Q) rechtsonder, dus rechtsboven.
Uit de continüıteit van π hebben we dan het open inverse beeld in de SLn(Q) linksboven,
dat meteen ook het inverse beeld van ϕ is. Bijgevolg is ϕ continu. Omdat we de
completering Ĝ van SLn(Q) hebben en omdat E een complete ruimte is (dit volgt uit de
algemene veronderstelling dat de groepen in context van overdekkingen lokaal compact
zijn), kunnen we ϕ nu uitbreiden tot de afbeelding in

1 −−−→ C −−−→ Ĝ
π′−−−→ Ḡ −−−→ 1y ϕ

y ∥∥∥
1 −−−→ F −−−→ E

p−−−→ Ḡ −−−→ 1

,

waarbij de commutativiteit van het diagram volgt uit de dichtheid van SLn(Q) in Ḡ.

Hieruit halen we dus meteen een iets concretere uitdrukking voor de congruentiekern,
die ons zal helpen om deze kern daadwerkelijk te berekenen.

Gevolg 6.2.17. De congruentiekern C is de relatieve fundamentaalgroep πtop
1 (Ḡ, SLn(Q)).

6.3 Berekening van de fundamentaalgroep

6.3.1 Bepalen van Ḡ

In hoofdstuk 3 vonden we een manier om de fundamentaalgroep van SL3(K) te bereke-
nen. We zouden deze methoden graag gebruiken om de congruentiekern te berekenen.
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Daarvoor willen we Ḡ concreter in verband brengen met de speciale lineaire groep. Meer
precies zullen we aantonen dat Ḡ in feite de adelegroep SLn(Af ) is. Gezien Ḡ de unieke
Hausdorff completering van SLn(Q) met de topologie Tc is, zal het voldoende zijn om
aan te tonen dat de gëınduceerde topologie van SLn(Q) door de inclusie in SLn(Af ), in
feite de topologie Tc is. Hiertoe moeten we aantonen dat elke open verzameling in de
gëınduceerde topologie een open verzameling is in Tc en omgekeerd. Deze identificatie
geldt voor elke n > 3, ook al zullen we ze verder enkel gebruiken voor n = 3.

We kunnen het probleem echter op twee manieren sterk vereenvoudigen. De eerste is het
gebruiken van de groepstructuur. Omdat we met een topologische groep werken, is het
voldoende de equivalentie van open verzamelingen aan te tonen voor open omgevingen
van de eenheid. De tweede manier om het probleem eenvoudiger te maken, is het kijken
naar een basis van de topologie. Voor Tc volgt hieruit dat het voldoende is te kijken naar
de hoofdcongruentiedeelgroepen.

De situatie in SLn(Af ) vraagt iets meer uitleg. De open verzamelingen zijn hier sterk
afhankelijk van de open verzamelingen in SLn(Qp). Deze worden gegeven als delen van
de open verzamelingen in Qn2

p . Een basis voor deze open verzamelingen wordt gegeven
door de open ballen

B(x, r) = {y ∈ Qn2

p | |xij − yij|p < r} .

Merk op dat het in Qp niet uitmaakte of we de ongelijkheid op de norm al dan niet strikt
maakten (de bal is wel verschillend, maar door r te variëren krijgen we nog steeds alle
open ballen). We krijgen hieruit een basis voor de open verzamelingen in SLn(Qp) door
de doorsnede te nemen. De topolgie in SLn(Af ) wordt nu gegeven door producten van
zo’n open verzamelingen, waarbij deze open verzamelingen bijna allemaal SLn(Zp) zijn.
We krijgen met andere woorden een basis voor de open verzamelingen, gegeven door∏

p∈S

(
B(xp, rp) ∩ SLn(Qp)

)
×
∏
p/∈S

SLn(Zp) ,

voor een eindige verzameling priemen S.

We tonen nu aan dat de twee topologieën equivalent zijn:

Propositie 6.3.1. De topologie Tc op SLn(Q) is dezelfde als de topologie gëınduceerd
door de inclusie in SLn(Af ).

Bewijs. Neem eerst een hoofdcongruentiedeelgroep Γq 6 SLn(Q). Zij q = pe11 · · · pemm de
priemfactorisatie van q. De voorwaarde opdat een matrix g = (gij)ij ∈ SLn(Q) in Γq zit,
vertaalt zich tot

vpk(gij) > ek voor i 6= j en k = 1, . . . ,m;
vpk(gii − 1) > ek voor i = 1, . . . , n en k = 1, . . . ,m;

vp(gij) > 0 voor i, j = 1, . . . , n en p - q.

Met andere woorden:

g ∈ SLn(Q) ∩
( m∏
k=1

(
B(In, p−ek+1

k ) ∩ SLn(Qpk)
)
×

∏
∀k:p 6=pk

SLn(Zp)
)
,
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dus Γq is open in de gëınduceerde topologie door SLn(Af ).

Voor de omgekeerde richting mogen we ook onderstellen dat we een open bal rond het
eenheidselement gekozen hebben, dus stel dat we de open omgeving

V = SLn(Q) ∩
(∏
p∈S

(
B(In, rp) ∩ SLn(Qp)

)
×
∏
p/∈S

SLn(Zp)
)

hebben. Indien rp > 1, kunnen we de bal B(In, rp) schrijven als de unie van open ballen
met kleinere straal, dus z.v.v.a. mogen we aannemen dat rp 6 1. In dat geval kunnen
we de redenering van zonet in de omgekeerde richting uitvoeren, zodat we vinden dat
V = Γq met q een product van priemen in S met gepaste exponent.

Het gevolg dat we hiervan zoeken is het volgende:

Gevolg 6.3.2. De groep Ḡ is isomorf aan SLn(Af ).

Bewijs. Gezien beide groepen SLn(Q) met topologie Tc als dichte deelgroep hebben, en
beide groepen compleet zijn, volgt uit de uniciteit van de Hausdorff completering dat de
groepen isomorf zijn.

6.3.2 Fundamentaalgroep van SL3(Af)

Uit de vorige paragraaf weten we dat het bepalen van de congruentiekern voor n = 3
neerkomt op het bepalen van πtop

1

(
SL3(Af ), SL3(Q)

)
. We proberen dus eerst en vooral

πtop
1

(
SL3(Af )

)
te bepalen, en daarvoor bepalen we eerst πtop

1

(
SL3(Qp)

)
:

Propositie 6.3.3. Voor p > 3 is πtop
1

(
SL3(Qp)

) ∼= µp = (Zp/pZp)∗, de groep van een-

heidswortels in Zp. Voor p = 2 is πtop
1

(
SL3(Qp)

) ∼= µ2 = {±1}.

Bewijs. Uit paragraaf 5.4.2 over Steinbergsymbolen op Qp weten we dat Stop(Q∗p, A) ∼=
Hom(µp, A). De stelling van Matsumoto geeft ook Stop(Q∗p, A) ∼= Hom

(
πtop

1 (SL3(Qp)), A
)
,

dus Hom(µp, A) ∼= Hom
(
πtop

1 (SL3(Qp)), A
)

voor alle abelse (topologische, Hausdorff)
groepen A. Stellen we nu A de cirkelgroep T, dan zegt dit isomorfisme dat µp en
πtop

1 (SLn(Qp)) isomorfe duale groepen hebben. Uit de Pontryagin dualiteit (Stelling
4.1.30) volgt dan dat µp ∼= πtop

1 (SL3(Qp)).

Voor we de fundamentaalgroep van SL3(Af ) kunnen bepalen, moeten we meer weten
over de fundamentaalgroep van SL3(Zp), zodat we de stelling 4.3.11 kunnen gebruiken.
Het zal voldoende zijn om te weten dat deze fundamentaalgroepen pro-p-groepen zijn:

Propositie 6.3.4. Indien p > 3 heeft SL3(Zp) een universele overdekking, en de funda-
mentaalgroep πtop

1 (SL3(Zp)) is een pro-p-groep.

Bewijs. [5, Lemma 11.3]

Een onmiddelijk gevolg hiervan is het volgende
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Gevolg 6.3.5. De natuurlijke afbeelding van πtop
1 (SL3(Zp)) naar πtop

1 (SL3(Qp)) is triviaal
voor p > 3.

Bewijs. Gezien voor een pro-p-groep alle eindige quotiënten p-groepen moeten zijn, en
πtop

1 (SL3(Qp)) ∼= µp een cyclische groep van orde p−1 is, moet het beeld van πtop
1 (SL3(Zp))

in πtop
1 (SL3(Qp)) triviaal zijn.

Een tweede direct gevolg is de feitelijke fundamentaalgroep:

Gevolg 6.3.6. De fundamentaalgroep van SL3(Af ) is

πtop
1 (SL3(Af )) ∼=

⊕
p<∞

µp .

Bewijs. We weten voor alle p > 3 dat de inclusie van πtop
1 (SL3(Zp)) in πtop

1 (SL3(Qp))
triviaal is. Wegens stelling 4.3.11 wordt πtop

1 (SL3(Af )) gegeven door het beperkt topolo-
gisch product van (πtop

1 (SL3(Qp)))p<∞ met betrekking tot de inclusies van πtop
1 (SL3(Zp))

erin. Dat beperkt topologisch product wordt nu gegeven door

{(gp)p<∞ ∈
∏
p<∞

µp | gp triviaal voor bijna alle p <∞} .

Het feit dat we voor p ∈ {2, 3} niet weten of de fundamentaalgroep πtop
1 (SL3(Zp)) bestaat,

en als ze bestaat, wat de inclusie is, maakt hier niet uit, omdat dit slechts in een eindig
aantal posities voorwaarden zou leggen. Het feit dat (gp)p<∞ bijna overal triviaal is, is
precies zeggen dat (gp)p<∞ ∈

⊕
p<∞ µp.

6.3.3 De relatieve fundamentaalgroep

Als laatste moeten we de fundamentaalgroep relatief beschouwen t.o.v. SL3(Q).

Stelling 6.3.7. De relatieve fundamentaalgroep πtop
1

(
SL3(Af ), SL3(Q)

)
is triviaal.

Bewijs. Uit het gevolg 5.4.10 halen we een exacte rij

πtop
1 (SL3(Q))

ϕ̄−→
⊕
p6∞

µp
ψ−→ µQ −→ 1 . (6.3.1)

Wat belangrijk is hierin, is dat ϕ̄ de Steinbergsymbolen {s, t} afbeeldt op de tamme
Steinbergsymbolen (s, t)p die we in sectie 5.4.2 gedefinieerd hebben. Omdat de Stein-
bergsymbolen de fundamentaalgroep voortbrengen, volgt hieruit dat ϕ̄ de natuurlijke
afbeelding van πtop

1 (SL3(Q)) naar
⊕

p<∞ µp
∼= πtop

1 (SL3(Af )) is. Wegen stelling 4.3.9 is
de relatieve fundamentaalgroep is het quotiënt van

⊕
p<∞ µp met het beeld van ϕ̄, zodat

we moeten bewijzen dat ϕ̄ surjectief is.

Zij
(
(ζp)p

)
p<∞ een willekeurig element van πtop

1 (SL3(Af )). Het toepassen van ψ (of exac-

ter: de afbeelding gëınduceerd door ψ) geeft ons
∏

p<∞ ζ
(p−1)/2
p ∈ {±1}. Stellen we nu

naargelang de waarde ζ∞ = ±1, dan vinden we
∏

p6∞ ζ
(p−1)/2
p = 1, zodat uit de exactheid

van de rij (6.3.1) halen dat er een element {s, t} ∈ πtop
1 (SL3(Q)) is waarvoor ϕ({s, t}) =(

(ζp)p
)
p6∞. Na de projectie op πtop

1 (SL3(Af )) vinden we ϕ̄({s, t}) =
(
(ζp)p

)
p<∞. Hieruit

volgt dat ϕ̄ inderdaad surjectief is, en πtop
1

(
SL3(Af ), SL3(Q)

)
triviaal.
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6.4 Conclusies over het congruentiedeelgroepenprobleem

In dit hoofdstuk hebben we nu alle componenten samengelegd die het congruentiedeel-
groepenprobleem oplost. Kort samengevat hebben we op SLn(Z) twee topologieën gelegd:
één van congruentiedeelgroepen en één van normaaldelers van eindige index. Uit de na-
tuurlijke inclusie van de twee topologieën haalden we een korte exacte rij waarvan de
kern alle gegevens bevat over het verschil tussen de topologieën. Daarna toonden we aan
dat deze kern in feite de relatieve fundamentaalgroep πtop

1

(
SLn(Af ), SLn(Q)

)
is, en dat

deze fundamentaalgroep voor n = 3 triviaal is. Hieruit kunnen we dus concluderen dat
de topologieën dezelfde zijn, dus dat alle normaaldelers van eindige index congruentie-
deelgroepen zijn:

Stelling 6.4.1. Alle normaaldelers van eindige index in SLn(Z) bevatten een hoofdcon-
gruentiedeelgroep.

Bewijs. Wegens propositie 6.2.10 is het te bewijzen equivalent aan aantonen dat de
congruentiekern C in dimensie n triviaal is. Wegens gevolg 6.2.14 is dit het geval als
C(3), de congruentiekern in dimensie 3, triviaal is. Uit gevolgen 6.2.17 en 6.3.2 weten
we dat C(3) ∼= πtop

1 (SL3(Af ), SL3(Q)). De voorgaande stelling zegt nu dat deze relatieve
fundamentaalgroep inderdaad triviaal is.

Dit impliceert ook dat alle deelgroepen van eindige index zo’n hoofdcongruentiedeelgroep
bevatten. We kunnen met andere woorden alle deelgroepen van eindige index vinden via
de quotiënten SLn(Z/qZ) van SLn(Z) met een hoofdcongruentiedeelgroep.
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