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Samenvatting

Een K-algebra is een vectorruimte over een lichaam K, waar boven-
dien een ringstructuur op gedefinieerd is. De Hamilton quaternionen
vormen bijvoorbeeld een zogeheten centrale simpele R-algebra. De
exacte betekenis van dit begrip zal in dit artikel worden toegelicht.
De verzameling van alle isomorfieklassen van eindigdimensionale cen-
trale simpele K-algebra’s kan worden beschreven door middel van een
groep Br(K) die de Brauergroep van K heet. In dit artikel wordt de
definitie van deze groep gegeven, gevolgd door een aantal voorbeelden.
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Referenties

Introductie

De Hamilton quaternionen H zijn te beschouwen als een vectorruimte over
R, met H = 1R⊕ iR⊕ jR⊕ kR. De Hamilton quaternionen vormen echter
meer dan alleen een vectorruimte. Op H is een ringstructuur gedefinieerd,
die bepaald wordt door de relatie i2 = j2 = k2 = ijk = −1. De Hamilton
quaternionen zijn hiermee een voorbeeld van een R-algebra.
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In dit artikel zullen we eerst het begrip algebra formeel definiëren en wat
het betekent dat zo’n algebra eindig, centraal en simpel is. In sectie 1 zullen
we dan direct beginnen met het onderzoeken van eigenschappen van centrale
simpele algebra’s. Hierbij zullen we de stelling van Wedderburn tegenko-
men, die zegt dat elke eindige simpele algebra isomorf is met een zekere
matrixalgebra over een unieke delingsalgebra. Hiermee laten we zien dat de
eigenschappen van een eindige simpele algebra grotendeels bepaald worden
door de onderliggende delingsalgebra. Dit gegeven gebruiken we vervolgens
om een equivalentierelatie te definiëren op de verzameling van alle eindige
centrale simpele algebra’s over een zeker lichaam K.

In sectie 2 zullen we de verzameling beschouwen van de ontstane equivalen-
tieklasses. Op deze verzameling wordt een groepsstructuur gedefinieerd, die
we de Brauergroep van K zullen noemen, vernoemd naar Richard Brauer
(1901-1977), notatie: Br(K) . Nadat we gekeken hebben naar deze Brauer-
groep over een willekeurig lichaam, zullen we nog zoeken naar de Brauergroep
van een aantal bekende lichamen. In het bijzonder zullen we zoeken naar de
Brauergroep van het lichaam van formele Laurentreeksen over de complexe
getallen: C((t)). Voordat we dit zullen doen, beschouwen we eerst in sectie
3 de definitie en een aantal eigenschappen van quasi-algebräısch afgesloten
lichamen, ook wel C1-lichamen genoemd.

In dit artikel zullen we er van uitgaan dat men beschikt over een zekere
basiskennis aangaande begrippen en stellingen van algebräısche structuren
zoals: vectorruimten, ringen en lichamen. In het bijzonder nemen we aan dat
men vertrouwd is met de verzamelingen: R, C, H en quaternionenalgebra’s
(α, β)K in het algemeen. Voor een goed begrip van de stof die we zullen
bespreken is het van belang dat men ook beschikt over een zekere basiskennis
wanneer het gaat over rekenen met tensorproducten. De lezer die dit niet is,
raden we aan om een kort maar zeer goed geschreven online dictaat van Keith
Conrad te lezen [4]. Verder worden er in de appendices op pagina 21 beknopte
introducties gegeven van de begrippen die we niet als vanzelfsprekend bekend
beschouwen.

Conventies

Om verwarring te voorkomen geven we hieronder een lijst van alle conventies
en notaties die we zullen aanhouden:

• Het karakteristieke polynoom van een matrix M wordt gedefinieerd
door p(λ) = det(λI −M).
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• ZR(S) is de centralisator van de deelring S ⊂ R:

ZR(S) = {r ∈ R | rs = sr ∀s ∈ S}.

ZR(S) is een deelring van R.

• Z(R) is het centrum van R: Z(R) := ZR(R).

• Een tweezijdig ideaal noemen we een ideaal zonder meer.

• Eij is de matrix met een 1 op de plek (i, j) en verder overal nullen.

• Het einde van een bewijs wordt aangegeven met: .

Voorbeeld 0.1. In dit voorbeeld zullen we laten zien wat het centrum van
de matrix ring Matn(R) is.

We zullen laten zien dat Z
(

Matn(R)
)

= Z(R)In, oftewel het centrum van
Matn(R) is gelijk aan de verzameling van alle matrices van de vorm rIn met
r ∈ Z(R).

[⊇] Wanneer r ∈ Z(R) geldt overduidelijk dat (rIn)A = A(rIn), voor alle
A ∈ Matn(R). Dus Z(R)In ⊆ Z

(
Matn(R)

)
.

[⊆] Per definitie bestaat het centrum van de matrix ring Matn(R) uit alle
n × n matrices die commuteren met alle andere matrices. Stel nu dat
A = (aij) ∈ Z

(
Matn(R)

)
. Dan moet in het bijzonder gelden dat:

EklA = AEkl,

voor alle keuzes van k en l. Dit betekent dat de matrix



l

0 · · · 0 · · · 0
...

. . . 0
. . . 0

k al1 · · · all · · · aln
...

. . . 0
. . .

...
0 · · · 0 · · · 0


︸ ︷︷ ︸

=EklA
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en de matrix 

l

0 · · · a1k · · · 0
...

. . .
...

. . .
...

k 0
... akk

...
...

...
. . .

...
. . .

...
0 · · · ank · · · 0


︸ ︷︷ ︸

=AEkl

aan elkaar gelijk moeten zijn. Dit laat zien dat A = (aij) moet voldoen aan:{
aij = δijaij

aii = ajj
voor alle 1 ≤ i, j ≤ n,

waarbij δij de kroneckerdelta is. Hieruit volgt dat A een matrix van de vorm
rIn is voor een r ∈ R. Daarnaast moet een matrix A = rIn ∈ Z

(
Matn(R)

)
nog voldoen aan

(rIn)(sIn) = (sIn)(rIn)

voor alle s ∈ R. Dit geldt dan en slechts dan als r ∈ Z(R). Dus hebben we
ook Z

(
Matn(R)

)
⊂ Z(R)In.
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1 Eindige centrale simpele algebra’s

In deze sectie introduceren we het begrip algebra. Er wordt uitgelegd wat
de begrippen; eindig, centraal en simpel precies inhouden binnen de context
van algebra’s. We zullen een aantal stellingen formuleren waarmee we eigen-
schappen van eindige centrale simpele algebra’s beschrijven. Deze resultaten
zullen dienen als de bouwstenen voor de rest van de secties.

Definitie 1.1. Een associatieve K-algebra A over een lichaam K is een
vectorruimte over K, waar bovendien een vermenigvuldiging A×A→ A op
gedefinieerd is die

• bilineair is over K

• een ringstructuur induceert op A.

Voor willekeurige a, b ∈ A en k ∈ K kennen we nu dus twee soorten ver-
menigvuldigingen. Een vermenigvuldiging van de vorm ka die we scalaire
vermenigvuldiging noemen, zoals we gewend zijn bij vectorruimten. Daar
naast kennen we nu ook een vermenigvuldiging van de vorm ab, die we (door
een gebrek aan fantasie) gewone vermenigvuldiging zullen noemen.

Aangezien we aannemen dat alle algebra’s associatief zijn spreken we ook
wel van een algebra zonder meer. Onder de dimensie van een K-algebra
verstaan we de dimensie van de onderliggende vectorruimte; dimK(A). Dit
wordt doorgaans ook wel genoteerd als [A : K]. Verder nemen we aan dat alle
algebra’s een multiplicatieve eenheid bevatten, oftwel unitair zijn. Hierdoor
kunnen we zeggen dat K ⊂ A, door een k ∈ K met k1 te identificeren.
Per definitie hebben we altijd dat K ⊂ Z(A). Een K-algebra noemen we
centraal wanneer het centrum van A samenvalt met K. Een algebra heet
simpel wanneer A alleen triviale idealen bevat. Een ideaal van een algebra
wordt op een soortgelijke manier gedefinieerd als die van een ring. Het is
een deelalgebra die vermenigvuldiging absorbeert. In het geval we met een
niet-unitaire algebra werken, moeten we in de definitie duidelijk onderscheid
maken tussen scalaire en gewone vermenigvuldiging.

Definitie 1.2.

I) Een delingsalgebra D over een lichaam K is een associatieve K-algebra
waarbij de gëınduceerde ringstructuur bovendien een delingsring is.

II) Een commutatieve algebra A over een lichaam K is een associatieve K-
algebra waarbij de gëınduceerde ringstructuur bovendien commutatief
is.
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III) Een eindige K-algebra A is een associatieve K-algebra die als vector-
ruimte over K eindigdimensionaal is. Een oneindige algebra wordt
analoog gedefinieerd.

Voorbeeld 1.3. De polynoomring K[x] over een lichaam K, met de ge-
wone optelling en vermenigvuldiging van polynomen is een voorbeeld van
een commutatieve K-algebra. Verder is de algebra K[x]:

• Oneindig, want dimK(K[x]) =∞.

• Niet centraal, want Z(K[x]) = K[x] en dit valt niet samen met K.

• Niet simpel, want (x2) is een voorbeeld van een niet-triviaal ideaal.

• Geen delingsalgebra, want x is een voorbeeld van een element zonder
multiplicatieve inverse.

Definitie 1.4. De algebra’s A en Atg bestaan uit dezelfde optelgroep. Stel
nu dat op A de vermenigvuldiging · : A × A → A gedefinieerd is. De ver-
menigvuldiging ∗ : Atg × Atg → Atg op Atg wordt nu zodanig gedefinieerd
dat: a ∗ b = b · a ∀a, b ∈ Atg. In het bijzonder is A = Atg in het geval A
commutatief is. We noemen Atg de tegengestelde algebra van A.

Lemma 1.5. Neem R een ring en neem n ∈ Z>0. Er is dan een bijec-
tie f tussen de idealen van R en de idealen van Matn(R) gegeven door:
f(I) = Matn(I) voor een I C R.

Bewijs. We volgen het bewijs van stelling 1.1.5 in [9].
Neem I C R. Het is niet lastig om te zien dat Matn(I) C Matn(R) en dat
f een injectieve afbeelding is. Om aan te tonen dat f bovendien een bijectie
is, zullen we laten zien dat er een

g : {idealen in Matn(R)} → {idealen in R}

is zodanig dat f ◦ g = g ◦ f = id.
Kies hiervoor σ(J) = J ∩ RIn voor een J C Matn(R) en τ het isomorfisme
τ(rIn) = r. We definiëren g nu als g := τ ◦ σ. We zien nu bijna direct dat
g ◦ f = id. Om te zien dat f ◦ g = id kijken we naar de matrices A = (aij)
en Eij. De vergelijking

aijIn =
n∑
k=1

EkiAEjk ∈ J

toont aan dat A = (aij) ∈ J =⇒ aijIn ∈ J , voor alle i, j = 1, . . . , n. Dit
laat zien dat ook f ◦ g = id en dus is f een bijectie.
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Gevolg 1.6. Stel nu dat Matn(R) een K-algebra is. Dan is Matn(R) een
simpele algebra, dan en slechts dan als R ook simpel is. In het bijzonder is
een K-algebra Matn(D) simpel, wanneer D een delingsalgebra is.

Dus mocht het zo zijn dat we een zekere algebraD vinden zodatA ∼= Matn(D)
voor een simpele algebra A, dan moet D dus simpel zijn. Het is zelfs zo, dat
D een delingsalgebra is wanneer A bovendien eindig is. Dit wordt verwoord
in één van de belangrijkste stellingen die we zullen gebruiken aangaande cen-
trale simpele algebra’s: de stelling van Wedderburn. Voor het bewijs van de
stelling van Wedderburn verwijzen we naar sectie 1.11 in [7], of sectie 3 in
[10].

Stelling van Wedderburn. Neem voor A een eindige simpele K-algebra.
Er is nu een unieke n ∈ N en op isomorfie na één delingsalgebra D over K,
zodanig dat A ∼= Matn(D) als K-algebra’s.

Stel we hebben een eindige simpele K-algebra A, die bovendien centraal is.
Vanwege voorbeeld 0.1 is de delingsalgebra D die men vindt met de stelling
van Wedderburn dan ook centraal over K.

Lemma 1.8. Neem een eindige simpele K-algebra A. Het centrum van A,
Z(A) is een eindige lichaamsuitbreiding van K.

Bewijs. Volgens de stelling van Wedderburn kunnen we schrijven:

A ∼= Matn(D),

voor unieke n en D. Dit betekent vanwege voorbeeld 0.1 dat

Z(A) ∼= Z
(

Matn(D)
)

= Z(D)In.

Dit is overduidelijk een lichaam, aangezien D een delingsring is. Omdat
sowieso K ⊆ Z(A) ⊆ A, concluderen we dat Z(A) een eindige lichaamsuit-
breiding van K is.

Vanaf nu zullen we ons richten op het tensorproduct van algebra’s. Aller-
eerst merken we op dat het tensorproduct van twee K-algera’s A en B weer
een nieuwe K-algebra is. Scalaire vemenigvuldiging en het optellen van ele-
menten in A ⊗K B vormen geen probleem. De vermenigvuldiging wordt
gedefinieerd door de relatie

(a1 ⊗ b1)(a2 ⊗ b2) = (a1a2 ⊗ b1b2)

lineair uit te breiden naar de gehele ruimte A⊗K B. Het eenheidselement is
de elementaire tensor (1⊗ 1).
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Lemma 1.9. Neem twee K-algebra’s A en A′. Neem B ⊂ A en B′ ⊂ A′

deelalgebra’s met bijbehorende centralisatoren ZA(B) = C en ZA′(B′) = C ′.
Er geldt nu:

ZA⊗KA′(B ⊗K B′) = C ⊗K C ′.

Bewijs. Het spreekt voor zich dat ZA⊗KA′(B ⊗K B′) ⊃ C ⊗K C ′. Aan de an-
dere kant zien we dat elk element uit ZA⊗KA′(B ⊗K B′) commuteert met alle
elementen uit B ⊗ 1. Zo zien we dat ZA⊗KA′(B ⊗K B′) ⊂ C ⊗K A′. Met een
soortgelijk argument zien we dat ook ZA⊗KA′(B ⊗K B′) ⊂ A⊗K C ′, oftewel

ZA⊗KA′(B ⊗K B′) ⊂ C ⊗K A′ ∩ A⊗K C ′ = C ⊗K C ′.

Lemma 1.10. Neem A een K-algebra en neem D een centrale delingsalgebra
over K. Dan is elke I C A⊗K D van de vorm J ⊗K D voor een J C A. In
het bijzonder is A⊗K D simpel als A dat is.

Bewijs. Voor een bewijs verwijzen we naar lemma 4.4 in [10].

Lemma 1.11. Voor een K-algebra A en een n ∈ Z>0 geldt:

A⊗K Matn(K) ∼= Matn(A).

Bewijs. We volgen het bewijs van stelling I.1.11 in [2].
Het homomorfisme

φ : A×Matn(K)→ Matn(A)

(a,M) 7→ aM

is een goed gedefinieerd bilineair homomorfisme. Per definitie van het tensor-
product betekent dit dat er een unieke lineaire afbeelding ϕ bestaat, zodat

A×Matn(K) A⊗K Matn(K)

Matn(A)

φ

⊗K

ϕ

commuteert.
Deze afbeelding wordt gegeven door

ϕ : A⊗K Matn(K)→ Matn(A)

a⊗M 7→ aM.
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Dit is bovendien een homomorfisme. Merk op datA⊗K Matn(K) en Matn(A)
gelijke dimensies hebben. Om te laten zien dat ϕ een isomorfisme is, vol-
staat het dus om aan te tonen dat ϕ surjectief is. Neem nu de matrix Eij.
Een willekeurige matrix N = (nij) ∈ Matn(A) is onder φ nu het beeld van∑
ij

(nij, Eij). Hiermee is φ en dus ook ϕ surjectief. Aangezien dit impliceert

dat ϕ een isomorfisme is, zijn we klaar.

Stelling 1.12. Neem twee simpele K-algebra’s A en B, waarvan er één
bovendien eindig en centraal over K is. In dat geval is A⊗K B simpel.

Bewijs. Stel dat B een eindige centrale simpele K-algebra is. Volgens de
stelling van Wedderburn hebben we B = Matn(D) voor een delingsalgebra
D. Omdat B centraal is over K, moet D dat ook zijn (zie voorbeeld 0.1).
Lemma 1.10 zegt ons nu dat A ⊗K D simpel is. Door herhaaldelijk gebruik
te maken van lemma 1.11 zien we dat

A⊗K B ∼= A⊗K Matn(D) ∼= A⊗K D ⊗K Matn(K) ∼= Matn(A⊗K D).

Tot slot volgt uit lemma 1.5 dat er een bijectie is tussen de idealen van A⊗KB
en A⊗K D.

Stelling 1.13.

I) Zijn A en B eindig, centraal en simpel als K-algebra’s, dan is A⊗K B
dat ook.

II) Is A een eindige centrale simpele algebra over een lichaam K en L ⊃ K
is een lichaamsuitbreiding, dan is A⊗K L een eindige centrale simpele
algebra over L.

Bewijs. Beide uitspraken volgen uit lemma 1.9 en stelling 1.12.

Stelling 1.14. Neem een eindige centrale simpele K-algebra A met
dimK(A) = n. Dan is A⊗K Atg ∼= EndK(A) ∼= Matn(K).

Bewijs. Volgens stelling 1.13 weten we dat A⊗K Atg simpel is. Hieruit volgt
dat de afbeelding

A⊗K Atg → EndK(A), a⊗ ã 7→ (x 7→ axã)

injectief is. Aangezien daarnaast de dimensies van beide ruimtes gelijk zijn
is de afbeelding ook surjectief.
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1.1 De stelling van Frobenius

De stelling van Frobenius classificeert alle eindigdimensionale associatieve
delingsalgebra’s over de reële getallen. De stelling van Frobenius toont aan
dat er op isomorfie na, slechts drie van zulke algebra’s bestaan. In deze sectie
zullen we het bewijs langslopen van de stelling van Frobenius en gaandeweg
de enige drie eindige delingsalgebra’s over R construeren.

Stelling van Frobenius. Elke eindigdimensionale delingsalgebra over R is
isomorf met R,C of H.

Om dit te bewijzen beschouwen we de delingsalgebra D over R, met
dimRD = m. Daarnaast beschouwen we de volgende afbeelding:

φ :D → End(D)

d 7→ Φd,

met Φd de afbeelding Φd(x) = d · x en End(D) de ring van alle afbeeldingen
van D naar zichzelf die lineair zijn.

Lemma 1.16.

I) φ is een ringhomomorfisme

II) φ is injectief

Bewijs.

I) • φ(1) = Φ1 = idD

• Φa+b(x) = (a+ b)x = ax+ bx = Φa(x) + Φb(x)⇒
φ(a+ b) = Φa+b = Φa + Φb

• Φab(x) = (ab)x = a(bx) = Φa(bx) = Φa ◦ Φb(x)⇒
φ(ab) = Φab = Φa ◦ Φb

⇒ φ is een ringhomomorfisme.

II) ker(φ) = {d ∈ D | φ(d) = 0 ∈ End(D)} =

= {d ∈ D | dx = 0∀x ∈ D} =

= {0}
⇒ φ is injectief.
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Met behulp van de afbeelding φ identificeren we een element d uit D met de
afbeelding Φd. Dit zullen we doorgaans doen zonder dit telkens expliciet te
vermelden.

Kies een a ∈ D en beschouw het karakteristieke polynoom p(x) dat hoort
bij φ(a). Dit noemen we ook wel het karakteristieke polynoom van a. We
kunnen het polynoom p(x) nu ontbinden als:

p(x) = (x−t1) · · · (x−tr)(x−z1)(x−z1) · · · (x−zs)(x−zs), ti ∈ R, zj ∈ C\R

Omdat we p(x) graag willen ontbinden in polynomen uit R[x], introduceren
we

Q(zj, x) := (x− zj)(x− zj) = x2 − 2<(zj)x+ |zj|2.

Elk polynoom Q(zj, x) is nu irreducibel in R[x]. Volgens de Cayley-Hamilton
stelling geldt nu dat: p(φ(a)) = 0. Omdat φ een injectief homomorfisme is,
kunnen we afleiden dat:

p(φ(a)) = φ(p(a)) = 0⇒ p(a) = 0.

We concentreren ons nu op de vergelijking

0 = p(a) = (a− t1) · · · (a− tr)Q(z1, a) · · ·Q(zs, a).

Omdat D een delingsalgebra is kunnen we nu concluderen dat

• ofwel a ∈ R

• ofwel Q(z, a) = 0 voor een z ∈ C\R.

We bekijken nu de verzameling

V = {a ∈ D | a2 ≤ 0}

en laten zien dat V een lineaire deelruimte van D is die voldoet aan
D = V ⊕ R.

Als a ∈ V ∩ R, dan is 0 ≤ a2 ≤ 0, oftewel a = 0. Als a ∈ V \R, dan
voldoet a aan Q(zj, a) = 0 voor zekere zj ∈ C\R. Hieruit volgt dat Q(zj, x)
het minimumpolynoom van a is. De polynomen p(x) en Q(zj, x) hebben
dezelfde nulpunten (zie appendix A). Daarnaast weten we dat p(x) monisch
en Q(zj, x) irreducibel is, dus kunnen we schrijven:

p(x) = (Q(zj, x))k = (x2 − 2<(zj)x+ |zj|2)k, k ∈ Z≥0
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In het bijzonder heeft φ(a) = Φa dus maar twee verschillende eigenwaarden,
namelijk zj en zj. Vanwege het feit dat a2 ≤ 0, voldoet de eigenwaarde zj
ook aan z2j ≤ 0. We weten dus dat <(zj) = 0.

Aangezien de coëfficiënt van x2k−1 gelijk is aan sp(a) kunnen we nu zien dat
sp(a) = −2k<(zj), voor alle a ∈ D\R. We weten ook dat <(zj) = 0 als
a ∈ V .

Hieruit kunnen we het volgende afleiden voor elke a ∈ V :

p(a) = (a2 − 2<(zj)a+ |zj|2)k = 0 en a ∈ V
⇐⇒

2<(zj)a = a2 + |zj|2 ∈ R
⇐⇒

<(zj) = 0

⇐⇒
sp(a) = 0

⇐⇒
a ∈ ker(sp(a))

(1.1)

Met behulp van (1.1) kunnen we zien dat V de kern is van de lineaire afbeel-
ding sp : D → R. En omdat sp(1) = dimRD 6= 0, is sp surjectief. Hieruit
volgt dat dimR(V ) = dimR(D) − 1. Omdat bovendien V ∩ R = {0} hebben
we nu laten zien dat V ⊕ R = D.

We definiëren nu de afbeelding 〈·, ·〉 : V × V → R door: 〈a, b〉 =
ab+ ba

−2
.

Claim 1.17. 〈·, ·〉 is goed gedefinieerd en is een (reëel) inproduct op V .

Bewijs. Allereerst hebben we voor a, b ∈ V : ab+ ba = (a+ b)2− a2− b2 ∈ R.
Dus 〈·, ·〉 is goed gedefinieerd. Daarnaast hebben we voor a, b, c ∈ V en
r ∈ R:

Symmetrie: 〈a, b〉 =
ab+ ba

−2
=
ba+ ab

−2
= 〈b, a〉

Bilineair: 〈ra, b〉 =
rab+ bra

−2
= r

ab+ ba

−2
= r 〈a, b〉.

〈a+ c, b〉 =
(a+ c)b+ b(a+ c)

−2
=
ab+ ba

−2
+
cb+ bc

−2
=
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= 〈a, b〉+ 〈c, b〉.
Vanwege de symmetrie-eigenschap geldt nu ook 〈a, rb〉 = r 〈a, b〉
en 〈a, b+ c〉=〈a, b〉+〈a, c〉.

Positief: 〈a, a〉 =
a2 + a2

−2
=

2a2

−2
= −a2 ≥ 0.

Bovendien geldt: 〈a, a〉 = 0 ⇐⇒ a = 0.

〈·, ·〉 definieert dus een reëel inproduct op V .

Laat tot slot W nu een kleinste deelruimte van V zijn die de algebra D
genereert. Dat wil zeggen: er bestaat geen lineaire deelruimte U ( W die D
genereert. Laat {e1, . . . , en} een orthonormale basis van W zijn. Met behulp
van ons inproduct kunnen we nu nagaan dat:

• 〈ei, ei〉 = ‖ei‖2 =
eiei + eiei
−2

= −ei2 = 1⇒ ei
2 = −1

• 〈ei, ej〉 =
eiej + ejei
−2

= 0⇒ eiej = −ejei

Op dit moment hebben we genoeg gegevens verzameld om de stelling van
Frobenius te bewijzen.

Bewijs van de stelling van Frobenius.
Met behulp van gevalsonderscheiding laten we zien dat W hooguit dimensie
2 heeft. Er zal per constructie ook direct blijken dat de algebra D isomorf is
met één van de algebra’s R,C of H.

n=0 In dit geval hebben we W = {0}, waaruit volgt dat D ∼= R.

n=1 In dit geval hebben we W = span(e1), met e1
2 = −1. Hieruit volgt dat

D ∼= C.

n=2 In dit geval hebben we W = span(e1, e2), met e1
2 = e2

2 = −1 en
e1e2 = −e2e1. Hieruit volgt dat D ∼= H.

n>2 In dit geval hebben we W = span(e1, . . . , en, ) met ei
2 = −1 en eiej =

−ejei ∀i, j = 1, 2, . . . , n. We kunnen nu het element d = e1e2en ∈ D
aanwijzen. Er geldt nu d2 = 1. Aangezien D een delingsalgebra is,
volgt uit de identiteit d2 − 1 = (d+ 1)(d− 1) dat d = ±1. Oftewel

e1e2en = ±1

e1e2enen = ±1en

−e1e2 = ±en,

9



wat inhoudt dat span(e1, . . . , en−1) D genereert. Dit is in tegenspraak
met het feit dat we W zodanig hebben gekozen dat het de kleinste
lineaire deelruimte van V is die D genereert.

2 De Brauergroep

We zullen nu toewerken naar een definitie van de Brauergroep van een li-
chaam K. Deze groep beschrijft eindige centrale simpele algebra’s over K
aan de hand van een equivalentierelatie. De Brauergroep is vernoemd naar
Richard Brauer (1901-1977).

Definitie 2.1. Twee eindige centrale simpele K-algebra’s A en B zijn Brauer
equivalent als er gehele m,n > 0 zijn zodanig dat Matm(A) ∼= Matn(B) als
K-algebra’s. We noteren dit door A ∼

Br
B.

Aangezien we telkens binnen dezelfde context zullen werken, noemen we twee
algebra’s in het vervolg ook wel equivalent zonder meer.

Propositie 2.2. Het Brauer equivalent zijn van eindige centrale simpele al-
gebra’s is een equivalentierelatie. We noteren de equivalentieklasse van een
centrale simpele K-algebra A als [A].

Bewijs. Stel dat A ∼
Br

B en B ∼
Br

C voor eindige centrale simpele alge-

bra’s A, B en C. Dit betekent dat er gehele m,n, p, q > 0 zijn zodat
Matm(A) ∼= Matn(B) en Matp(B) ∼= Matq(C). Maar dan hebben we ook dat

Matmp(A) ∼= Matnp(B) ∼= Matnq(C).

Dit impliceert dat A ∼
Br
C en dus hebben we transitiviteit. De reflexivitiet en

symmetrie volgen rechtstreeks uit het feit dat isomorf zijn een equivalentie-
relatie is.

Lemma 2.3.

I) Elke Brauer equivalentieklasse van eindige centrale simpele K-algebra’s
bevat op isomorfie na precies één unieke eindige delingsalgebra over K.

II) Neem A = Matn(D) en B = Matm(E), voor eindige centrale delingsal-
gebra’s D en E. Dan geldt:

A ∼
Br
B ⇐⇒ D ∼= E.
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Bewijs. Beide uitspraken volgen uit de existentie en uniciteit van de stelling
van Wedderburn. Zoals gezegd, verwijzen we voor een bewijs van Wedderburn
naar sectie 1.11 van [7].

Propositie 2.4. Neem ∼
K

de verzameling van alle Brauer equivalentieklassen

van eindige centrale simpele K-algebra’s. Definieer daarnaast de afbeelding

⊗ :∼
K
× ∼

K
→∼

K
, [A]⊗ [B] = [A⊗K B].

We beweren nu dat
(
∼
K
,⊗, [K]

)
een abelse groep is. Bovendien geldt in deze

groep dat [A]−1 = [Atg].

Bewijs. Met behulp van de stelling van Wedderburn en lemma 1.11 kunnen
we zien dat

[A]⊗ [B] = [A⊗K B] =
[

Matn(D)⊗K Matm(E)
]

=

=
[
D ⊗K Matn(K)⊗K E ⊗K Matm(K)

]
=

=
[
D ⊗K E ⊗K Matnm(K)

]
=

=
[

Matnm(D ⊗K E)
]

= [D ⊗K E].

Hieruit volgt dat ∼
K

gesloten is onder ⊗. De associativiteit en commutativi-

teit van ⊗ volgen vrij eenvoudig uit de eigenschappen van het tensorproduct
⊗K . Lemma 2.3 impliceert bovendien dat de keuze van de representanten
niet uitmaakt.

Aan de hand van lemma 1.11 zien we heel gemakkelijk dat [K] het eenheids-
element is. Tot slot geldt volgens stelling 1.14 dat [A]−1 = [Atg].

Definitie 2.5. De Brauergroep van een lichaam K is de abelse groep van
Brauer equivalentieklassen van centrale simpele K-algebra’s zoals beschreven
in propositie 2.4. We noteren deze groep als Br(K).

Voor het vinden van Br(K) voor een lichaam K, hoeven we niet eerst alle
eindige centrale simpele K-algebra’s te vinden. Volgens lemma 2.3 is het
voldoende om te zoeken naar eindige centrale delingsalgebra’s over K. Hoe-
wel we het probleem hiermee hebben versimpeld, is het zoeken naar eindige
centrale delingsalgebra’s niet altijd even gemakkelijk. Dit willen we graag
met het volgende voorbeeld illustreren.

Voorbeeld 2.6. De Brauergroep van Q bevat sowieso de twee verschillende
elementen [Q] en [(−1,−1)Q], zoals men gemakkelijk na kan gaan. We vra-
gen ons nu af of [(−1,−7)Q] een derde element van Br(Q) is. Dit is alleen
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het geval wanneer zowel Q en (−1,−1)Q niet isomorf zijn met (−1,−7)Q.
Uiteraard is Q � (−1,−7)Q.

We zullen nu een beknopte uitleg geven van het feit dat (−1,−1)Q en (−1,−7)Q
twee verschillende eindige centrale delingsalgebra’s over Q zijn. Dit doen we
door te laten zien dat de twee niet isomorf zijn, aangezien −7 een kwadraat
is in (−1,−7)Q en niet in (−1,−1)Q.

Neem hiervoor een willekeurig element a+ bi+ cj + dk ∈ (−1,−1)Q. Als we
nu willen weten wanneer

(a+ bi+ cj + dk)2 = −7

dan moeten we het volgende systeem van vergelijkingen oplossen over Q:

(a2 − b2 − c2 − d2) = −7

(2ab) = 0

(2ac) = 0

(2ad) = 0

(2.1)

Omdat a2 = −7 geen oplossingen heeft in Q, kunnen we zien dat a = 0. We
moeten nu dus kijken of −b2 − c2 − d2 = −7 ook oplossingen heeft in Q.
Wanneer we aan beide kanten van deze vergelijking met het product van de
noemers van a, b en c vermenigvuldigen, dan houden we een vergelijking in
Z over. Het wegdelen van eventuele gemeenschappelijke delers geeft ons dan
een vergelijking in Z van de vorm

p2 + q2 + r2 = 7s2

met ggd(p, q, r, s) = 1. Wanneer we deze vergelijking reduceren modulo 8,
zien we vrij gauw dat er geen oplossingen zijn. We trekken dan de conclusie
dat (−1,−1)Q � (−1,−7)Q.

Het moge duidelijk zijn dat we hier tegen aardig wat rekenwerk aanlopen.
We hebben nu nog maar drie elementen van Br(Q) gevonden. Het is vrij
gemakkelijk te zien dat de niet-triviale elementen van orde 2 zijn. Aangezien
we met een abelse groep te maken hebben moet er nog een derde element
van orde 2 zijn, namelijk [(−1,−1)Q]⊗ [(−1,−7)Q]. We weten nu echter nog
niet of we alle elementen van Br(Q) al gevonden hebben.

Het is bekend hoe Br(Q) er daadwerkelijk uit ziet. De groep blijkt oneindig
veel elementen te hebben. Voor het vinden van al deze elementen gebruikt
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men doorgaans technieken die we in deze tekst als onbekend beschouwen.
Hier willen we het dan ook bij laten.

Er zijn echter ook gevallen waarbij het zoeken naar eindige centrale delingsal-
gebra’s over een lichaam K, het vinden van Br(K) wel degelijk erg makkelijk
maakt. Dit zien we bijvoorbeeld terug in het bewijs van stelling 2.8 of in
voorbeeld 2.10.

Gevolg 2.7. De Brauergroep van een lichaam K is de triviale groep, dan en
slechts dan als K zelf de enige centrale delingsalgebra over K is.

Bewijs. We weten dat elke Brauer equivalentieklasse precies één centrale de-
lingsalgebra over K bevat. De uitspraak volgt nu direct uit het gegeven dat
een lichaam K ook altijd een centrale delingsalgebra is over zichzelf.

Stelling 2.8. Als K een algebräısch afgesloten lichaam is, dan is Br(K)
triviaal.

Bewijs. Zoals gezegd, is het voor het beschrijven van Br(K) genoeg om alle
eindige centrale delingsalgebra’s over K te vinden. Stel nu dat D zo’n eindige
centale delingsalgebra over K is. Voor een f ∈ K[x] is evalueren in d ∈ D
nu goed gedefinieerd. We weten namelijk dat het centrum van D samenvalt
met K, dus commuteert d met alle coëfficiënten van f . Neem nu d ∈ D en
beschouw K[d] ⊂ D. Aangezien K[d] een algebräısche uitbreiding is en K
een algebräısch gesloten lichaam, geldt dat K = K[d]. In het bijzonder geldt
d ∈ K voor elke d ∈ D. We hebben dus D ⊂ K ⊂ D, oftewel K = D. Elke
centrale simpele K-algebra A is dus een matrix algebra over K wat volgens
de definitie inhoudt dat Br(K) = {0}.

Lemma 2.9. Neem voor A een eindige centrale simpele K-algebra. In dat
geval is dimK(A) een kwadraat.

Bewijs. Neem {a1, . . . , ad} als basis van A over K. We tonen nu eerst aan
dat voor een L ⊃ K, {a1⊗K 1, . . . , ad⊗K 1} een basis van A⊗K L over L is.
Hiertoe moeten we eerst nog de scalaire vermenigvuldiging definiëren. Dit
doen we door te zeggen dat

λ(a⊗K l) = a⊗K (λl), ∀λ ∈ L, a⊗K l ∈ A⊗K L.

We zien nu dat we voor elk element in A⊗K L kunnen zeggen dat∑
λij(ai ⊗K lj) =

∑
(λijlj)︸ ︷︷ ︸
∈L

(a⊗K 1),
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waarmee we duidelijk zien dat (ai ⊗K 1)di=1 een basis voor A⊗K L over L is.
Evident is nu dat dimK(A) = dimL(A⊗K L), voor alle L ⊃ K.

Neem nu L = K, de algebräısche afsluiting van K. Volgens stelling 1.13 is
A ⊗K K nu een centrale simpele K-algebra. En volgens stelling 2.8, gevolg
2.7 en de stelling van Wedderburn is nu A⊗KK ∼= Matn(K), voor een zekere
n. Er volgt nu direct dat dimK(A) = dimK(A⊗K K) = n2.

Voorbeeld 2.10. In dit voorbeeld laten we zien wat de Brauergroep van R is.
Wanneer we alle eindige centrale delingsalgebra’s over R gevonden hebben,
zijn we klaar. Dankzij de stelling van Frobenius weten we dat R,C en H de
enige eindige delingsalgebra’s over R zijn. Hiervan zijn R en H centraal over
R. C is dit niet. Br(R) bestaat dus enkel uit de elementen [R] en [H], wat
inhoudt dat

Br(R) =
{

[R], [H]
} ∼= Z/2Z.

We weten al dat [R] het eenheidselement is en dus is [H] het element van
orde 2.

Merk op dat C in voorbeeld 2.10 ook al afviel vanwege lemma 2.9. We heb-
ben namelijk dat dimR(C) = 2 en dit is geen kwadraat.

In deze sectie laten we tot slot zien dat we Br(R) kunnen gebruiken om een
explicite uitdrukking voor H⊗R H te vinden.

Voorbeeld 2.11. Om H ⊗R H te berekenen, kijken we eerst naar Br(R).
Hierin geldt dat

[H⊗R H] = [H]⊗ [H] = [R].

De uniek bepaalde eindige delingsalgebra in [H ⊗R H] is dus R. De stelling
van Wedderburn eist nu dat

H⊗R H ∼= Matn(R),

voor een zekere n. Omdat de R-dimensies aan beide kanten gelijk moeten
zijn moet dus 4 · 4 = n2, oftewel n = 4. Hierdoor vinden we dat

H⊗R H ∼= Mat4(R) ∼= EndR(R4) ∼= EndR(H).

Een expliciet isomorfisme vinden we volgens het bewijs van stelling 1.14.
Hierbij merken we op dat H ∼= Htg moet gelden, omdat ord

(
[H]
)

= 2.
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3 Quasi-algebräısch afgesloten lichamen

In de vorige sectie hebben we de Brauergroepen van het lichaam R weten te
bepalen en van alle algebräısch afgesloten lichamen. In deze sectie laten we
zien dat we ook voor eindige lichamen en voor het lichaam C((t)) de Brauer-
groep kunnen vinden. C((t)) is het lichaam van Formele Laurentreeksen over
C. Voor degenen die niet bekend zijn met dit lichaam wordt in appendix B
een korte uitleg gegeven.

We zullen laten zien dat we de Brauergroepen van Fq en C((t)) kunnen vin-
den, omdat deze lichamen zogenaamd “quasi-algebräısch afgesloten” zijn.
De term “quasi-algebräısch afgesloten” is gëıntroduceerd door Emil Artin
(1898-1962). In deze sectie worden de definitie en de Brauergroep van een
quasi-algebräısch gesloten lichaam gegeven. Daarnaast geven we een aantal
voorbeelden van zulke lichamen. De stellingen en bewijzen in deze sectie zijn
grotendeels gebaseerd op sectie 6.2 van [6].

Voor de goede orde definiëren we eerst wat we verstaan onder een homogeen
polynoom.

Definitie 3.1. Een homogeen polynoom is een polynoom waarvan alle ter-
men (monomia) dezelfde totale graad hebben. Wanneer elke term totale
graad d heeft, dan definiëren we de graad van een homogeen polynoom f als
deg(f) = d.

Het is equivalent om te zeggen dat een polynoom p homogeen van graad d
is, dan en slechts dan als

p(λx1, . . . , λxn) = λdp(x1, . . . , xn)

voor elke λ die met alle mogelijke coëfficiënten van p commuteert. In het
bijzonder geldt:

p(x1, . . . , xn) = 0 =⇒ p(λx1, . . . , λxn) = 0.

Nu we weten wat een homogeen polynoom is, kunnen we de definitie geven
van een quasi-algebräısch gesloten lichaam.

Definitie 3.2. Een lichaam K is quasi-algebräısch gesloten, wanneer elk ho-
mogeen polynoom f ∈ K[x1, . . . xn] met 1 ≤ deg(f) < n een niet-triviaal nul-
punt in Kn heeft. Men noemt deze lichamen doorgaans ook wel C1-lichamen.

In de bewijzen van de volgende twee lemmata wordt gebruik gemaakt van
de norm NA|K en de gereduceerde norm NrdA. Voor een beknopte uitleg van
deze begrippen verwijzen we naar appendix C.
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Lemma 3.3. Neem K een quasi-algebräısch afgesloten lichaam. In dat geval
is Br(K) triviaal.

Bewijs. Volgens gevolg 2.7 is het voldoende om te laten zien dat K de enige
delingsalgebra over K is.

Stel nu dat we een delingsalgebra D � K over K hebben met dimK(D) = n2

(zie lemma 2.9) en basis {e1, . . . , en2}. Voor een d ∈ D geldt nu dat

NrdD(d) = NrdD(d1e1 + . . .+ dn2en2)

een polynoom is van graad n in de variabelen d1, . . . , dn2 . Maar K is quasi-
algebräısch gesloten. Dit betekent dat we een oplossing (d1, . . . , dn2) 6= 0
kunnen vinden, zodat NrdD(d) = 0. Dit impliceert dat d geen eenheid is,
wat weer in tegenspraak is met het feit dat D een delingsalgebra is.

Lemma 3.4. Als K een quasi-algebräısch afgesloten lichaam is, dan is elke
eindige lichaamsuitbreiding L ⊃ K dat ook.

Bewijs. Stel we hebben K een quasi-algebräısch afgesloten lichaam en L ⊃ K
een eindige lichaamsuitbreiding met K-basis {l1, . . . , lm}. Neem het poly-
noom f ∈ L[x1, . . . , xn] met deg(f) = d, waarbij 1 ≤ d < n. We moeten
nu aantonen dat er een λ ∈ Ln met λ = (λ1, . . . , λn) 6= 0 bestaat, zodanig
dat f(λ) = 0. Aangezien L een lichaam is geldt dit, dan en slechts dan als
NL|K

(
f(λ)

)
= 0. Merk op dat NL|K

(
f(λ)

)
nu een polynoom van graad m

in m variabelen is.

Vervolgens zeggen we dat

λi = αi1l1 + . . .+ αimlm


αij ∈ K
i = 1, . . . , n

j = 1, . . . ,m

Deze substitutie zorgt er nu voor dat we NL|K kunnen schrijven als een ho-
mogeen polynoom van graad md in mn variabelen. Omdat de variabelen van
NL|K

(
f(λ)

)
in K liggen en we hebben dat d < n, is er een niet-triviaal nul-

punt te vinden. Dit houdt in dat ook λ 6= 0 en dus heeft f een niet-triviaal
nulpunt in Ln.

Gevolg 3.5. Elke eindige lichaamsuitbreiding van een quasi-algebräısch af-
gesloten lichaam heeft een triviale Brauergroep.
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We weten nu dat quasi-algebräısch afgesloten lichamen, triviale Brauergroep
hebben. We zullen nu een aantal stellingen geven, waarmee we gemakkelijk
een aantal voorbeelden kunnen vinden van lichamen die quasi-algebräısch
afgesloten zijn.

Stelling van Chevalley. Eindige lichamen zijn quasi-algebäısch afgesloten.

Bewijs. Neem het eindige lichaam Fq, waarbij q een macht is van een zeker
priemgetal p. Neem een willekeurig polynoom g ∈ Fq[x1, . . . xn]. Definieer
nu

Y (g) :=
∑

(α1,...,αn)∈Fnq

(
g(α1, . . . , αn)

)q−1
en merk daarbij op dat in Fq, αq−1 = 1 voor elke α 6= 0. Dit betekent dat
Y (g) ∈ Fp ⊂ Fq. In het bijzonder telt Y (g) het aantal elementen in Fnq dat
geen nulpunt van g is en reduceert dat modulo p. Daarnaast definiëren we
N(g) als het aantal nulpunten van g in Fnq . Het is nu niet moeilijk om te zien
dat

qn − Y (g) ≡ N(g) mod p.

Vervolgens nemen we een homogeen polynoom f ∈ Fq[x1, . . . , xn] met
deg(f) = d, waarbij 1 ≤ d < n. We tonen nu eerst aan dat Y (f) = 0 in

Fq. Wanneer we
(
f(x1, . . . , xn)

)q−1
uitschrijven, dan krijgen we een line-

aire combinatie van monomia xa11 · · · xann . We beweren dat voor elk van deze
monomia geldt dat ∑

(x1,...,xn)∈Fnq

xa11 · · ·xann ≡ 0 ∈ Fq. (3.1)

Dit spreekt voor zich wanneer er een ai = 0 is.

Stel nu dat alle ai 6= 0. Om te zien dat (3.1) ook dan geldt, concentreren we
ons op het feit dat per constructie geldt:

n∑
i=1

ai = d(q − 1) < n(q − 1).

Dit kan alleen als er minimaal één ai < q− 1 is. Zeg nu dat a1 < q− 1. Kies
een vaste (a2, . . . , an) ∈ Fq en een primitief element β van de cyclische groep
F×q . We zien nu dat∑

x1∈Fq

xa11 x
a2
2 · · ·xann = (xa22 · · ·xann )

∑
x1∈Fq

xa11 . (3.2)

17



Maar we weten ook dat

∑
x1∈Fq

xa11 =

q−2∑
k=0

(βk)a1 =
(βa1)q−1 − 1

βa1 − 1
≡ 0 ∈ Fq.

Dit betekent dat (3.2) gelijk is aan 0 in Fq, voor elke keuze van (a2, . . . , an) ∈ Fq.
We hebben nu dus vergelijking (3.1) aangetoond.

Vergelijking (3.1) vertelt ons dat elk van de monomia in
(
f(x1, . . . , xn)

)q−1
gelijk is aan 0 in Fq. Maar dan geldt ook dat Y (f) ≡ 0 mod p, oftewel

qn − Y (f) ≡ 0 mod p = N(f) mod p.

Dit betekent precies dat p|N(f). Maar omdat we f homogeen gekozen heb-
ben, heeft f sowieso de triviale oplossing. Om te zorgen dat p|N(f) moet er
dus nog een niet-triviale oplossing zijn, wat betekent dat Fq quasi-algebräısch
afgesloten is.

Stelling van Tsen. Als K een algebräısch afgesloten lichaam is, dan is K(t)
quasi-algebräısch afgesloten.

Bewijs. Neem een homogeen polynoom f ∈ K(t)[x1, . . . , xn] met deg(f) = d,
waarbij 1 ≤ d < n. We kunnen nu schrijven:

f =
∑

a1,...,an∈N,∑n
i=1 ai=d

γ(a1, . . . , an)xa11 x
a2
2 · · ·xann ,

waarbij γ(a1, . . . , an) ∈ K(t).
Neem nu Λ het product van alle noemers die voorkomen in de coëfficiënten
van f en beschouw: F := Λ · f ∈ K[t][x1, . . . , xn]. Merk op dat

F (α) = 0 ⇐⇒ f(α) = 0,

dus kunnen we verder zoeken naar nulpunten van de homogene F , met

F =
∑

a1,...,an∈N,∑n
i=1 ai=d

λ(a1, . . . , an)xa11 x
a2
2 · · ·xann , λ(a1, . . . , an) ∈ K[t].

Neem r de maximale graad van de coëfficiënten van F , i.e.

r := max
{

degt
(
λ(a1, . . . , an)

) ∣∣ K[t] 3 λ(a1, . . . , an) coëfficiënten van F
}
.
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Stel nu dat we een niet-triviaal nulpunt β ∈ K(t)n van F vinden. Aangezien
F homogeen is, geldt dat µβ ook een nulpunt is ∀µ ∈ K(t)n. Nemen we nu
µ gelijk aan het product van alle noemers die voorkomen in β1, . . . , βn, dan
zien we dat F ook een niet-triviaal nulpunt in K[t]n heeft.

We hebben het probleem nu gereduceerd tot zoeken naar niet-triviale nul-
punten van F in K[t]n. Voor een α = (α1, . . . , αn) ∈ K[t]n, met F (α) = 0
kunnen we schrijven:

α1 =a10 + a11t+ . . .+ a1N t
N

α2 =a20 + a21t+ . . .+ a2N t
N

...
...

αn =an0 + an1+ . . .+ anN t
N

met aij ∈ K.

Hierbij mogen we N willekeurig groot kiezen.

Op deze manier kunnen we F (α1, . . . , αn) uitschrijven als een polynoom in
de variabele t waarvan de coëfficiënten polynomen fm in de variabelen aij
zijn, oftewel F (α1, . . . , αn) ∈ K[aij][t]. Merk op dat de polynomen fm(aij)
per constructie homogeen zijn.

We zien nu dat:

F (α1, . . . , αn) =
dN+r∑
m=0

fm(aij)t
m = 0

⇐⇒
fm(aij) = 0, m = 0, . . . , dN + r.

We willen dus weten of dit stelsel met dN + r + 1 vergelijkingen en
n(N + 1) onbekenden een niet-triviale oplossing heeft. Aangezien d en n vast
staan met d < n en we N zelf mogen kiezen, kunnen we altijd een N vinden
zodat n(N + 1) > dN + r + 1. En omdat K bovendien een algebräısch afge-
sloten lichaam is, kunnen we volgens gevolg 10.85 in [8] concluderen dat er
inderdaad een niet-triviaal nulpunt is. Hierdoor heeft ook f een niet-triviaal
nulpunt en is K(t) dus quasi-algebräısch afgesloten.

Nu we weten dat K(t) quasi-algebräısch afgesloten is voor een algebräısch
gesloten lichaam K, vragen we ons af of dit mischien ook geldt voor K((t)).
Dit blijkt inderdaad het geval te zijn, zo zal blijken uit de stelling van Lang.
Om de stelling van Lang te bewijzen, zullen we gebruik maken van de stelling
van Greenberg. Voor een bewijs van Greenberg verwijzen we naar pagina 145
van [6].
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Stelling van Greenberg. Neem een algebräısch afgesloten lichaam K en
de verzameling S = {f1, . . . , fm}, waarbij fi ∈ K[[t]][x1, . . . , xn]. Beschouw
nu de vergelijkingen

f1(x1, . . . , xn) ≡ 0 mod
(
tN
)

f2(x1, . . . , xn) ≡ 0 mod
(
tN
)

...

fm(x1, . . . , xn) ≡ 0 mod
(
tN
) (3.3)

Er is nu een gehele Ñ(S) > 0, afhankelijk van S, zodanig dat voor alle
N > Ñ(S) het bestaan van een gemeenschappelijke oplossing van de vergelij-
kingen (3.3) impliceert dat de polynomen in S een gemeenschappelijk nulpunt
in K[[t]] hebben.

Stelling van Lang. Als K een algebräısch afgesloten lichaam is, dan is
K((t)) quasi-algebräısch afgesloten.

Bewijs. Neem een homogeen polynoom f ∈ K((t))[x1, . . . , xn] met
deg(f) = d waarbij 1 ≤ d < n. Door methodes analoog aan die in het
bewijs van de stelling van Tsen, kunnen we zonder verlies van algemeenheid
aannemen dat we zoeken naar een niet-triviaal nulpunt in K[[t]]n voor een
zekere F ∈ K[[t]][x1, . . . , xn].

Neem nu de verzameling S = {F} en beschouw de vergelijking

F (x1, . . . , xn) ≡ 0 mod
(
tN
)

Wanneer we N groot genoeg nemen, is het volgens de stelling van Greenberg
voldoende om te zoeken naar nulpunten in K[[t]]/

(
tN
)

in plaats van nulpun-
ten in K[[t]]n. Maar K[[t]]/

(
tN
) ∼= K[t]/

(
tN
)
. Volgens de stelling van Tsen

is er nu een niet-triviaal nulpunt te vinden voor elk homogeen polynoom in
K[t][x1, . . . , xn]. In het bijzonder kunnen we dus een niet-triviaal nulpunt
vinden in K[t]/

(
tN
)
, wat impliceert dat we een niet-triviaal nulpunt hebben

in de isomorfe ring K[[t]]/
(
tN
)
.

Voorbeeld 3.10. We kunnen nu heel gemakkelijk zien wat Br
(
C((t))

)
is.

We weten namelijk dat C een algebräısch afgesloten lichaam is. Dit houdt
volgens de stelling van Lang in dat C((t)) quasi-algebräısch afgesloten is.
Tot slot gebruiken we lemma 3.3 om te zien dat de Brauergroep van C((t))
triviaal is:

Br
(
C((t))

)
= {0}.
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A Nulpunten van het karakteristieke poly-

noom

Lemma A.1. Neem K een lichaam, f ∈ K[x], A ∈ Matn(K) en λ een
eigenwaarde van A met bijbehorende eigenvector vλ 6= 0. Dan geldt:

f(λ)vλ = f(A)vλ.

Oftewel: f(λ) is een eigenwaarde van f(A).

Bewijs. Dit volgt heel eenvoudig door uitschrijven en toepassen van de dis-
tributieve wetten.

Stelling A.2. Voor een lichaam K nemen we A ∈ Matn(K), met karakte-
ristiek polynoom κA(x) en minimumpolynoom µA(x). Er geldt nu dat:

κA(λ) = 0 ⇐⇒ µA(λ) = 0.

Bewijs.
[⇐] Dit spreekt voor zich, aangezien κA(x) in het ideaal voortgebracht door
µA(x) zit.

[⇒] Neem het nulpunt λ van κA(x). We weten dan dat λ een eigenwaarde van
A is, met een bijbehorende eigenvector vλ 6= 0. Volgens lemma A.1 kunnen
we nu zeggen dat uit µA(A) = 0 volgt dat

µA(λ)vλ = µA(A)vλ = 0.

Aangezien vλ 6= 0 zien we dat µA(λ) = 0.

B Formele machtreeksen

We zullen hier kort uitleggen wat formele machtreeksen zijn en zullen een
aantal eigenschappen nader toelichten. In deze sectie gaan we er van uit dat
0 ∈ N. Voor een uitgebreidere uitleg van formele machtreeksen verwijzen we
naar [1, 11].

Formele machtreeksen

R[[x]] is de ring van formele machtreeksen over een ring R in de variabele x.
De onderliggende verzameling is RN, met

RN = {(a0, a1, a2, . . .) | ai ∈ R, i ∈ N}.
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We schrijven ook wel (a0, a1, a2, . . .) = (ai)i∈N. In het vervolg houden we de
volgende notatie aan:

xn = (δin)i∈N, met δij de kroneckerdelta.

We definiëren daarbij rxn = (rδin)i∈N, ∀r ∈ R. Alles tezamen is elke
A ∈ R[[x]] te schrijven als

A =
∑
n∈N

anx
n = a0 + a1x+ a2x

2 + . . . , ai ∈ R, ∀i ∈ N.

Wanneer A op deze manier gedefinieerd is, noemen we ai de coëfficiënt i van
A. We zeggen dat ai 6= 0 de laagste coëfficiënt van A is, wanneer aj = 0 voor
alle j < i. Dit is de notatie die we zullen aanhouden.

Tot dusver hebben we alleen notatie ingevoerd. We zullen nu de definities van
optelling en vermenigvulding in R[[x]] geven, en beweren dat R[[x]] hiermee
een ring is. Het bewijs hiervan wordt niet gegeven.

Definitie B.1. Neem R een ring en neem A,B ∈ R[[x]], met A =
∑
n∈N

anx
n

en B =
∑
n∈N

bnx
n. We definiëren nu de volgende bewekingen:

Optellen:

A+B =
∑
n∈N

(an + bn)xn.

Vermenigvuldigen:

AB =
∑
n∈N

(
n∑
k=0

akbn−k

)
xn.

Het neutrale element in R[[x]] is

O =
∑
n∈N

0xn = (0, 0, 0 . . .).

Het eenheids element is

I =
∑
n∈N

δ0nx
n = (1, 0, 0, . . .).

R[[x]] is commutatief wanneer R dat ook is. Een A ∈ R[[x]] is inverteerbaar
wanneer coëfficiënt 0 dit ook is.

We merken daarnaast op dat de factorringen k[[t]]/
(
tN
)

en k[t]/
(
tN
)

isomorf
zijn voor alle N > 0.
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Formele Laurentreeksen

We kunnen de ring R[[x]] uitbreiden tot de ring R((x)) door een eindig aantal
coëfficiënten met een negatieve index toe te staan.

Definitie B.2. R((x)) is de ring van formele Laurentreeksen over R in de
variabele x. Een element A ∈ R((x)) is te schrijven als

A =
∑
n∈Z

anx
n

waarbij an 6= 0 voor slechts een eindig aantal negatieve waardes van n. Ook
dit is een ring. Als we N door Z vervangen in definitie B.1, dan hebben we
een definitie voor de optelling, de vermenigvuldiging, het neutrale element
en het eenheidselement van R((x)).
Wederom geldt dat R((x)) commutatief is wanneer R dat is. Een element
A ∈ R((x)) is inverteerbaar wanneer de laagste coëfficiënt van A dat ook is.

Voor formele Laurentreeksen geldt bovendien dat K((x)) een lichaam is voor
een lichaam K. In dat geval blijkt K((x)) gelijk te zijn aan het quotiënten-
lichaam van K[[x]]:

K((x)) = Q
(
K[[x]]

)
.

C De norm en de gereduceerde norm

Voor A, een centrale simpele K-algebra, zijn de norm en de gereduceerde
norm twee afbeeldingen A → K, die gebruikt worden om een aantal eigen-
schappen over een element a ∈ A te beschrijven. In deze sectie geven we een
minimale uitleg over deze afbeeldingen. We zullen hier enkel de totstand-
koming en een aantal belangrijke eigenschappen geven. Formele bewijzen
zullen hier niet worden gegeven. Eigenschappen zoals het goed en uniek ge-
definieerd zijn, zullen hier simpelweg genoemd of aangenomen worden, maar
niet bewezen. Voor een uitgebreidere uitleg over deze afbeeldingen verwijzen
we naar [3, 5, 6].

De norm We merken allereerst op dat de definitie van deze norm niet
equivalent is met de definitie van een norm zoals we die kennen van een
genormeerde vectorruimte. De norm die we hier definiëren is een wezenlijk
ander begrip. Om te beginnen nemen we een a ∈ A en beschouwen de
bijbehorende afbeelding Φa = (x 7→ ax). We definiëren nu de norm als

NA|K(a) = det(Φa).
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De afbeelding NA|K kunnen we nu gebruiken om te zien of een element a een
eenheid is door middel van de relatie

NA|K(a) = det(Φa) 6= 0 ⇐⇒ Φa is inverteerbaar ⇐⇒ a is een eenheid.

Belangrijk om op te merken is dat voor a = a1e1 + . . . + an2en2 , het beeld
NA|K(a) een homogeen polynoom is van graad n2 in de n2 variabelen ai.

De gereduceerde norm Voor het berekenen van de gereduceerde norm
kijken we naar de algebräısche afsluiting K. Volgens stelling 1.13 is A⊗K K
nu een centrale simpele algebra over K. Bovendien is er een isomorfisme
ϕ zodat A⊗K K ∼= Matn(K) als K-algebra’s, waarbij dimK(A) = n2 (zie
bewijs lemma 2.9). We definiëren nu de gereduceerde norm als

NrdA(a) = det(ϕ(a⊗ 1)).

Tussen de norm en de gereduceerde norm bestaat de volgende relatie:

NA|K(a) = (NrdA)n.

Ook voor de gereduceerde norm geldt dus dat NrdA(a) 6= 0 dan en slechts
dan als a een eenheid is. Misschien nog wel belangrijker is het feit dat voor
een a = a1e1 + . . .+ an2en2 , het beeld NrdA(a) een homogeen polynoom is
van graad n in de n2 variabelen ai.
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