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21 Field extensions

After the zero ring, fields1 are the commutative rings with the simplest imaginable ideal

structure. Because of the absence of non-trivial ideals, all homomorphisms K → L

between fields are injective, and this allows us to view them as inclusions.

There can exist multiple inclusions between given fields K and L, and it is often

useful (see 23.2) to study the entire set Hom(K,L) of field homomorphisms K → L.

I Extension fields

An extension field of a field K is a field L that contains K as a subfield. We call K ⊂ L

a field extension and also denote it by L/K. The classical examples in analysis are the

field extensions Q ⊂ R and R ⊂ C. Every field K can be viewed as an extension field

of a minimal field k ⊂ K.

21.1. Theorem. Let K be a field. Then the intersection k of all subfields of K is

again a field, and it is isomorphic to Q or to a finite field Fp.

Proof. We consider the unique ring homomorphism φ : Z → K. The image φ[Z] is

contained in every subfield of K, hence also in k. Since Z/ ker(φ) ∼= φ[Z] is a subring of

a field and therefore an integral domain, kerφ is a prime ideal in Z. If φ is non-injective,

then we have kerφ = pZ for a prime p, in which case φ[Z] ∼= Fp is a subfield of k and

therefore equal to k. If φ is injective, then k contains a subring φ[Z] ∼= Z. Since every

field that contains Z also contains quotients of elements of Z, we find that, in this

case, k contains a subfield isomorphic to Q and must therefore itself be isomorphic

to Q.

The non-negative generator of kerφ in 21.1 is the characteristic char(K) of K, and

the field k ⊂ K is the prime field of K. We have char(K) = p when k ∼= Fp and

char(K) = 0 when k ∼= Q.

Exercise 1. Do there exist homomorphisms between fields of different characteristics?

For a field extension K ⊂ L, by restriction, the multiplication L×L→ L gives a scalar

product K × L→ L. This makes L into a vector space over K.

Exercise 2. Determine which ring axioms imply that L is a K-vector space.

By 16.6, for every field extension K ⊂ L, we can choose a basis for L as a vector

space over K; by 16.7, the cardinality of such a basis, the dimension of L over K, is

independent of the choice.

21.2. Definition. The degree [L : K] of a field extension K ⊂ L is the dimension of L

as a K-vector space.

A field extension of finite degree is called finite for short. Finite field extensions of Q

are called number fields. Examples are the fields of fractions Q(i) and Q(
√
−5) of the

rings Z[i] and Z[
√
−5] from §12. Extensions of degree 2 and 3 are called quadratic and

cubic, respectively.
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Algebra III– §21

In a chain K ⊂ L ⊂M of field extensions, also called a tower of fields, the degree

behaves multiplicatively.

21.3. Theorem. Let K ⊂ L ⊂ M be a tower of fields, X a K-basis for L, and Y an

L-basis for M . Then the set of elements xy with x ∈ X and y ∈ Y forms a K-basis

for M , and we have

[M : K] = [M : L] · [L : K].

In particular, K ⊂M is finite if and only if K ⊂ L and L ⊂M are finite.

Proof. Every element c ∈ M can be written uniquely as c =
∑

y∈Y by · y with co-

efficients by ∈ L that are almost all 0. The elements by ∈ L each have a unique

representation as by =
∑

x∈X axyx with coefficients axy ∈ K that are almost all 0. Sub-

stituting this in the first representation, we obtain a unique way to write c as a finite

K-linear combination of the elements xy with x ∈ X and y ∈ Y :

c =
∑
y∈Y

(
∑
x∈X

axyx)y =
∑

(x,y)∈X×Y

axyxy.

In particular, the elements xy with (x, y) ∈ X × Y form a basis for M over K.

Because the cardinality of X × Y is equal to #X · #Y , we obtain the product

relation [M : K] = [M : L] · [L : K] for the degrees. It is clear that X × Y is finite if

and only if X and Y are finite, because X and Y are non-empty.

In an extension K ⊂ L, every element α ∈ L generates a subring

K[α] = {
∑

i≥0 ciα
i : ci ∈ K} ⊂ L

consisting of polynomial expressions in α with coefficients in K. Since K[α] is a subring

of a field, it is an integral domain; we denote the field of fractions of K[α] by K(α) ⊂ L.

This field, which is the smallest subfield of L that contains both K and α, is called the

extension of K generated by α.

More generally, given a subset S ⊂ L, we can form the ring K[S] ⊂ L consisting

of polynomial expressions in the elements of S with coefficients in K. Since this ring

is a subring of L, it is again an integral domain; we denote its field of fractions by

K(S) ⊂ L. The field K(S) is the smallest subfield of L that contains K and S. It is

the extension of K generated by S.

A field extension of K generated by a finite set S is said to be finitely gen-

erated over K. For S = {α1, α2, . . . , αn}, we write K[S] = K[α1, α2, . . . , αn] and

K(S) = K(α1, α2, . . . , αn). When S consists of a single element, we speak of a simple

or primitive extension of K. If K1 and K2 are subfields of L containing K, then the

subfield K1K2 ⊂ L generated by S = K1 ∪K2 over K is called the compositum of K1

and K2 in L.

Exercise 3. Show that a compositum (in L) of finitely generated extensions of K is again finitely

generated.
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Algebra III– §21

21.4. Example. In the extension Q ⊂ C, the element
√

2 generates the ring

Q[
√

2] = {a+ b
√

2 : a, b ∈ Q}

over Q. Because of the identity (
√

2)2 = 2 ∈ Q, no higher powers of
√

2 are needed. The

ring Q[
√

2] is equal to its field of fractions Q(
√

2) because every element a+ b
√

2 6= 0

has an inverse 1
a2−2b2

(a− b
√

2) ∈ Q[
√

2].

Similarly, every element d ∈ Q that is not a square in Q leads to a quadratic field

Q(
√
d), which is of degree 2 over Q.

For the set S = {i,
√

2} ⊂ C, we obtain Q[S] = Q(S) as a quadratic extension

L(i) of the field L = Q(
√

2). After all, −1 is not a square in the real field L ⊂ R. By

21.3, the field Q(
√

2, i) = L(i) is of degree [L(i) : L] · [L : Q] = 2 · 2 = 4 over Q with

basis {1, i,
√

2, i
√

2}.

I Algebraic and transcendental numbers

An element α in an extension field L of K is said to be algebraic over K if there exists

a polynomial f ∈ K[X] \ {0} with f(α) = 0. If such an f does not exist, α is called

transcendental over K. The extension K ⊂ L is called algebraic if every element α ∈ L
is algebraic over K. In the case of the extension Q ⊂ C, we simply speak of algebraic

and transcendental numbers. Examples of algebraic numbers are 3,
√

2, 3
√

10, and the

primitive nth root of unity ζn = e2πi/n for n ≥ 1. Polynomials in Q[X] that have these

numbers as zeros are, respectively,

X − 3, X2 − 2, X3 − 10, Xn − 1.

Note that the first three polynomials are irreducible in Q[X], whereas Xn − 1 is not

for n > 1.

Exercise 4. For 1 ≤ n < 10, find irreducible polynomials in Q[X] with zero e2πi/n.

Because there are only countably many algebraic numbers (Exercise 21) and C is

uncountable, there are a great many transcendental numbers. The Frenchman Joseph

Liouville (1809–1882) already showed around 1850 that very quickly converging series

such as
∑

k≥0 10−k! always have a transcendental value. It is often difficult to prove

that a number that “has no reason to be algebraic” is indeed transcendental.

The first proofs of transcendence2 for the well-known real numbers e = exp(1)

and π were given in 1873 and 1882 by the Frenchman Hermite (1822–1901) and the

German Lindemann (1852–1939), respectively. Independently of each other, in 1934,

the Russian Gelfond (1906–1968) and the German Schneider (1911–1988) found a so-

lution to one of the well-known Hilbert problems3 from 1900: for every pair of algebraic

numbers α 6= 0, 1 and β /∈ Q, the expression αβ is transcendental.

Exercise 5. Use this to deduce that not only 2
√

2 but also log 3/ log 2 and eπ are transcendental.

Of many real numbers, like Euler’s constant γ = limk→∞(1 + 1
2

+ 1
3

+ . . . + 1
k
− log k)

and the numbers 2e, 2π, and πe, it is not even known whether they are rational.
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Algebra III– §21

21.5. Theorem. Let K ⊂ L be a field extension and α ∈ L an element.

1. If α is transcendental over K, then K[α] is isomorphic to the polynomial ring

K[X] and K(α) is isomorphic to the field K(X) of rational functions.

2. If α is algebraic over K, then there is a unique monic, irreducible polynomial

f = fαK ∈ K[X] that has α as zero. In this case, there is a field isomorphism

K[X]/(fαK)
∼−→ K[α] = K(α)

g mod (fαK) 7−→ g(α),

and the degree [K(α) : K] is equal to deg(fαK).

Proof. We consider the ring homomorphism φ : K[X] → L given by f 7→ f(α). The

image of φ is equal to K[α], and as in the proof of 21.1, we have two possibilities.

If α is transcendental over K, then φ is injective, and we obtain an isomorphism

K[X]
∼−→ K[α] of K[α] with the polynomial ring K[X]. The field of fractions K(α) is

then isomorphic to K(X).

If α is algebraic over K, then kerφ is a non-trivial ideal of K[X]. Since K[X] is a

principal ideal domain, there is a unique monic generator f = fαK ∈ K[X] of kerφ. This

is the “smallest” monic polynomial K[X] that has α as zero. The isomorphism theorem

gives an isomorphism K[X]/(fαK)
∼−→ K[α] ⊂ L of integral domains, so (fαK) is a prime

ideal in K[X] and fαK is irreducible. Since a prime ideal (fαK) 6= 0 in a principal ideal

domain is maximal (see 15.6), we have that K[X]/(fαK) ∼= K[α] is a field and therefore

equal to K(α). Modulo (fαK), every polynomial in K[X] has a unique representative g

of degree deg(g) < deg(fαK): the remainder after dividing by fαK . If fαK has degree n,

then the residue classes of {1, X,X2, . . . , Xn−1} form a basis for K[X]/(fαK) over K.

In particular, K[α] = K(α) has dimension [K(α) : K] = n = deg(fαK) over K.

21.6. Corollary. Every finite field extension is algebraic.

Proof. For K ⊂ L finite and α ∈ L arbitrary, for sufficiently large n, the powers

1, α, α2, α3, . . . , αn are not linearly independent over K. But, a dependence relation∑n
k=0 akα

k = 0 says precisely that the polynomial f =
∑n

k=0 akX
k ∈ K[X] \ {0} has

zero α and that α is algebraic over K.

The polynomial fαK in 21.5.2 is called the minimum polynomial or the irreducible poly-

nomial of α over K. Every polynomial g ∈ K[X] with g(α) = 0 is divisible by fαK .

Conversely, let us show that every monic, irreducible polynomial in K[X] can be viewed

as the minimum polynomial of an element α in an extension field L of K.

21.7. Theorem. Let K be a field and f ∈ K[X] a non-constant polynomial. Then

there exists an extension K ⊂ L in which f has a zero α. If f ∈ K[X] is monic and

irreducible, then we moreover have f = fαK .

Proof. We assume that f is irreducible because for reducible f , every zero of an

irreducible factor of f in K[X] is also a zero of f . The ideal (f) ⊂ K[X] is then

maximal, and L = K[X]/(f) is a field. The composition

ϕ : K → K[X]→ K[X]/(f) = L
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Algebra III– §21

is a field homomorphism and therefore injective; hence, through ϕ, we can view L as

an extension field of K. The element X = (X mod f) ∈ L is now “by definition” a

zero of the polynomial f(Y ) ∈ K[Y ] ⊂ L[Y ]. After all, we have

f(X) = f(X) = 0 ∈ K[X]/(f) = L.

If in addition to being irreducible, f is also monic, then f is the minimum polynomial

of X.

The field L = K[X]/(f) constructed in the proof of 21.7 for an irreducible polynomial

f ∈ K[X] is the field obtained through the formal adjunction of a zero of f to K. This

important construction allows us to construct a field extension of K in which a given

polynomial has a zero.

21.8. Examples. 1. The polynomial f = X2 +1 is irreducible over R, and the formal

adjunction of a zero of f gives the extension field R[X]/(X2 + 1) of R. In this field,

which consists of expressions a+ bX with a, b ∈ R, we have, by definition, the relation

X2 = −1. Of course, this field constructed through the adjunction of a square root of

−1 to R is nothing but the well-known field C: the map a + bX 7→ a + bi gives an

isomorphism. We can also find this isomorphism by applying 21.5.2 to the extension

R ⊂ C with α = i ∈ C. Note that there are numerous polynomials g ∈ R[X] for

which R[X]/(g) ∼= C holds, namely all quadratic polynomial without real zeros, such

as X2 +X + r with r > 1
4
.

2. If, in the above, we replace the base field R by Q, then f = X2 + 1 is

still irreducible. The field Q[X]/(X2 + 1) is nothing but the number field Q(i) that

we already came across in Theorem 12.19 as the field of fractions of the ring Z[i] of

Gaussian integers. More generally, for an element d ∈ Q that is not a square in Q, the

polynomial g = X2 − d gives the quadratic field Q(
√
d) from 21.4.

Similarly, for every number d ∈ Q that is not a third power in Q, by formally

adjoining a zero 3
√
d of the irreducible polynomial X3 − d ∈ Q[X], we can make an

extension Q( 3
√
d) of degree 3 over Q. Note that no real or complex numbers are involved

in this construction: 3
√
d is a formal zero of X3 − d that does not, a priori, lie in R

or C. The question of what the compositum of R and the cubic field Q( 3
√
d) in C is

therefore has no meaning as long as no choice has been made of a third root 3
√
d of d

in C: there are three!

Exercise 6. Show that the answer depends on the choice of 3
√
d in C.

3. The number field Q(ζp) obtained through the adjunction of a formal zero ζp of

the pth cyclotomic polynomial Φp ∈ Z[X] from Example 13.9.2 to Q is called the pth

cyclotomic field. It has degree deg(Φp) = p − 1 over Q. We will study Q(ζp) further

in 24.9.

For a field extension K ⊂ L, we can also consider the evaluation map K[X] → L in

a point α ∈ L for n-tuples of elements from L. We call a subset {α1, α2, . . . , αn} ⊂ L

9



Algebra III– §21

algebraically independent over K if the homomorphism

K[X1, X2, . . . , Xn] −→ L

f 7−→ f(α1, α2, . . . , αn)

is injective. Informally, this means that there are no algebraic relations between the

elements αi ∈ L. An infinite subset S ⊂ L is called algebraically independent over K

if every one of its finite subsets is so. An extension K ⊂ K(S) generated by an

algebraically independent set S ⊂ L is called a purely transcendental extension of K.

If a set S ⊂ L is algebraically independent over K and K(S) ⊂ L is an algebraic

extension, then S is called a transcendence basis of L over K. It is a “maximal”

algebraically independent set in L.

Exercise 7. Prove that every field extension has a transcendence basis. [Hint: Zorn...]

I Explicit calculations

Arithmetic in a finite extension L of K is a fairly direct combination of arithmetic in

polynomial rings and techniques from linear algebra and can easily be carried out by

present-day4 computer algebra packages. Nevertheless, it is useful to develop a feeling

for the nature of such calculations and be able to carry them out by hand in simple

cases. In more complicated cases, packages that can compute with formal zeros offer a

solution.

We illustrate the calculations using the extension Q ⊂ M = Q(i,
√

2) from 21.4.

Here, we have [M : Q] = 4, and we can take {1, i,
√

2, i
√

2} as a basis for M over Q.

By 21.6, every element α ∈ M is algebraic over Q. The minimum polynomial of such

an element is determined by expressing successive powers of α in the chosen basis until

a dependence occurs between these powers. For α = 1 + i +
√

2, sheer perseverance

leads to the following representation of the powers of α in the chosen basis:

α0 = (1, 0, 0, 0),

α1 = (1, 1, 1, 0),

α2 = (2, 2, 2, 2),

α3 = (4, 8, 2, 6),

α4 = (0, 24, 0, 16).

The fifth vector is the first to depend on the previous ones. Using standard techniques,

we find the relation

α4 − 4α3 + 4α2 + 8 = 0.

When calculating by hand, there are sometimes tricks that shorten the work. By

squaring the equality α − 1 = i +
√

2, we find α2 − 2α + 1 = 1 + 2i
√

2, and squaring

α2 − 2α = 2i
√

2 gives the desired relation

α4 − 4α3 + 4α2 = −8.

Unlike in the first case, we have no guarantee that this relation is of minimal degree.

We must therefore check separately whether X4−4X3 +4X2 +8 is irreducible in Q[X].

10
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Exercise 8. Show that 1
8X

4f( 2
X ) is Eisenstein at 2 in Z[X]. Conclude that f is irreducible.

We conclude from the above that M = Q(i,
√

2) is equal to the simple extension

Q(α) = Q[X]/(X4 − 4X3 + 4X2 + 8). The element α is called a primitive element for

the extension Q ⊂M , and {1, α, α2, α3} is called a power basis for M over Q. In 23.9,

we will see that many field extensions have a power basis. Since algebra packages prefer

to work with a generating element, it can be useful to search for a “small generator.”

Exercise 9. Show that β = 1
2

√
2 + 1

2 i
√

2 satisfies β4 + 1 = 0 and that we have Q(α) = Q(β). Write

i and
√

2 in the basis consisting of powers of β.

Multiplication in a field such as M = Q(α) is done by multiplying expressions as

polynomials in α and reducing the outcome modulo the relation given by the minimum

polynomial of α. This means that, as in 12.1, we determine the remainder of the

polynomial that describes the expression after dividing by f = fαQ. For a basis that is

not a power basis, such as the basis {1, i,
√

2, i
√

2}, we need to know how the product

of two elements of the basis looks in the given basis.

The inverse of an element g(α) ∈ Q(α) is determined using either linear algebra

or the Euclidian algorithm. For example, to determine the inverse of α2 + 2α ∈M , for

the former, we write the equation

(a+ bα + cα2 + dα3)(α2 + 2α) = 1

in the basis {1, α, α2, α3}, as

(−1− 8c− 48d) + 2(a− 4d)α + (a+ 2b− 4c− 24d)α2 + (b+ 6c+ 20d)α3 = 0.

The system of linear equations obtained by setting all coefficients equal to 0 can now

be solved using standard methods: the solution is (a, b, c, d) = (−2
9
,− 5

36
, 5

24
,− 1

18
).

When the Euclidian algorithm is used as in 6.14, the inverse of an element g(α)

can be determined by repeatedly applying division with remainders to the relations

0·g(α) = f(α) and 1·g(α) = g(α). If, for example, we take g(α) = α2+2α ∈M = Q(α),

we find

0 · (α2 + 2α) = f(α) = α4 − 4α3 + 4α2 + 8

1 · (α2 + 2α) = g(α) = α2 + 2α

(−α2 + 6α− 16) · (α2 + 2α) = −32α + 8

(−4α3 + 15α2 − 10α− 16) · (α2 + 2α) = 72.

The last equation has been multiplied by 128 to get rid of all denominators. We again

find g(α)−1 = − 1
18
α3 + 5

24
α2 − 5

36
α− 2

9
. In larger fields, carrying out such calculations

by hand quickly becomes time-consuming.

I Algebraic closure

It follows from 21.5 that an element α in an extension field L of K is algebraic over K

if and only if K(α) is a finite extension of K. More generally, a finitely generated

extension K(α1, α2, . . . , αn) of K is finite if and only if all αi are algebraic over K. The

11
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condition is clearly necessary: a transcendental element generates an infinite extension.

It is also sufficient because for algebraic αi, the extension K(α1, α2, . . . , αn) can be

obtained as a tower

K ⊂ K(α1) ⊂ K(α1, α2) ⊂ . . . ⊂ K(α1, α2, . . . , αn)

of n simple finite extensions. By 21.3, this gives a finite extension, and by 21.6, it is

algebraic. For n = 2, we see that sums, differences, products, and quotients of algebraic

elements α1 and α2 are also algebraic over K. It follows that for an arbitrary extension

K ⊂ L, the set

K0 = {α ∈ L : α is algebräısch over K}

is a subfield of L. It is called the algebraic closure of K in L. It is the largest algebraic

extension of K in L.

21.9. Theorem. For a tower K ⊂ L ⊂M of fields, we have

K ⊂M is algebraic ⇐⇒ K ⊂ L and L ⊂M are algebraic.

Proof. If K ⊂ M is algebraic, it follows directly from the definition that K ⊂ L and

L ⊂M are also algebraic.

Now, assume that K ⊂ L and L ⊂M are algebraic extensions, and let c ∈M be

arbitrary. Then c has a minimum polynomial f cL =
∑n

i=0 biX
i ∈ L[X] over L. Each of

the elements bi ∈ L is algebraic over K, so L0 = K(b0, b1, . . . , bn) is a finite extension

of K. Because c is also algebraic over L0, the extension L0 ⊂ L0(c) is finite. By 21.3,

the extension K ⊂ L0(c) is also finite, and by 21.6 it is then algebraic. In particular,

it follows that c is algebraic over K, and we conclude that K ⊂M is algebraic.

Exercise 10. Let Q be the algebraic closure of Q in C. Prove: every element α ∈ C \Q is transcen-

dental over Q.

Given a field K, we are now going to make a “largest possible” algebraic extension

K of K. By 21.9, the field K itself can then no longer have any algebraic extensions

K (M , and by 21.7, every non-constant polynomial f ∈ K[X] has a zero in K. Such

fields, which we already encountered in §15, are called algebraically closed.

21.10. Definition. A field K is called algebraically closed if it has the following equiv-

alent properties:

1. For every algebraic extension K ⊂ L, we have L = K.

2. Every non-constant polynomial f ∈ K[X] has a zero in K.

3. Every monic polynomial f ∈ K[X] can be written as f =
∏n

i=1(X −αi) for some

αi ∈ K.

The best-known example of an algebraically closed field is the field C. Proofs of the

fact that polynomials of degree n in C[X] have exactly n complex zeros when counted

with multiplicity were already given some 200 years ago by Gauss. At the time, it was

not easy to make such a proof precise because all proofs use “topologic properties” of

real or complex numbers that were only formulated precisely later in the 19th century.

The name of the following theorem, which we already mentioned in §13, is traditional.

12
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21.11. Fundamental theorem of algebra. The field C of complex numbers is al-

gebraically closed.

Modern proofs often use (complex) analysis. In 26.3, we give a proof using Galois

theory that uses only the intermediate value theorem from real analysis.

An algebraic extension K ⊂ L with the property that L is algebraically closed is

called an algebraic closure of K. Once we know that there is an algebraically closed

field that contains K, such an algebraic closure is easy to make.

21.12. Theorem. Let K be a field and Ω an algebraically closed field that contains

K. Then the algebraic closure

K = {α ∈ Ω : α is algebraic over K}

of K in Ω is algebraically closed. In particular,

Q = {α ∈ C : α is algebraic over Q}

is an algebraic closure of Q.

Proof. If f ∈ K[X] ⊂ Ω[X] is a non-constant polynomial, then by 21.10, it has a zero

α ∈ Ω. The subfield K(α) ⊂ Ω is algebraic over K, and K is, by definition, algebraic

over K. By 21.9, the field K(α) is again algebraic over K and therefore contained

in K. It follows that f has a zero α ∈ K, so K is algebraically closed.

For K = Q, by 21.11, we can take the field Ω equal to C.

Because C contains transcendental numbers, the field Q in 21.12 is not equal to C.

For arbitrary K, we can use 21.12 to define an algebraic closure of K if there exists

an algebraically closed field Ω that contains K. Such an Ω always exists. However,

since K can be very large, general constructions of Ω rely on the axiom of choice. The

German Ernst Steinitz (1871–1928) was the first to give such a construction, in 1910.

The proof given below using Corollary 15.12 of Zorn’s lemma is by the Austrian Emil

Artin (1898–1962).

21.13. Theorem. For every field K, there exists an algebraically closed extension

field Ω ⊃ K.

*Bewijs. Let F be the collection of non-constant polynomials in K[X] and R =

K[{Xf : f ∈ F}] the polynomial ring over K in the (infinitely many) variables Xf . In

this large ring R, we let I be the ideal generated by all polynomials f(Xf ) with f ∈ F .

We claim that I is not equal to the entire ring R.

After all, every element x ∈ I can be written as a finite sum x =
∑

f rf · f(Xf )

with rf ∈ R. Only finitely many variables Xf occur in this sum, say those with f in

the finite set Fx ⊂ F . By repeatedly applying 21.7, we can construct an extension field

K ′ of K in which every polynomial f ∈ Fx has a zero αf ∈ K ′. Now, let φ : R→ K ′ be

the evaluation map defined by Xf 7→ αf for f ∈ Fx and Xf 7→ 0 for f /∈ Fx. Then φ is

a ring homomorphism, and since φ(f(Xf )) = f(αf ) = 0 for f ∈ Fx, we have φ(x) = 0.

It follows that x cannot be the constant polynomial 1 ∈ R, so 1 /∈ I.

13
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Now, let M be a maximal ideal of R that contains I, as in 15.12, and define

L1 = R/M . Then L1 is a field extension of K in which every non-constant polynomial

f ∈ K[X] has a zero Xf mod M . It does not immediately follow that L1 is algebraically

closed, but we can repeat the construction above and thus, inductively, construct a

chain K ⊂ L1 ⊂ L2 ⊂ L3 ⊂ . . . of fields with the property that every non-constant

polynomial with coefficients in Lk has a zero in Lk+1. The union Ω =
⋃
k≥1 Lk is then

again a field, and, by 21.10.2, this field is algebraically closed. After all, any polynomial

in Ω[X] has only finitely many coefficients and is therefore contained in Lk[X] for k

sufficiently large.

*Exercise 11. Show that the field L1 is in fact already an algebraic closure of K.

I Splitting fields

It follows from 21.12 and 21.13 that every field K has an algebraic closure K. The

proof of 21.13 gives little information about Ω, and in most cases, the resulting field

K cannot be “written down explicitly.” We therefore usually work with subfields of K

that are of finite degree over K. To every polynomial f ∈ K[X] \K corresponds such

a finite extension, the splitting field of f over K.

21.14. Definition. Let K be a field and f ∈ K[X] a non-constant polynomial. An

extension L of K is called a splitting field of f over K if the following hold:

1. The polynomial f is a product of linear factors in L[X].

2. The zeros of f in L generate L as a field extension of K.

A splitting field of f ∈ K[X] can be made by decomposing f in K[X] as a product

f = c
∏n

i=1(X − αi) and then taking the field

Ωf
K = K(α1, α2, . . . , αn) ⊂ K.

This field, which is of finite degree over K, clearly satisfies the conditions of 21.14.

However, the degree of Ωf
K over K is not immediately clear.

It is not strictly necessary to first make the algebraic closure K; it is also possible

to use 21.7 to formally adjoin the zeros of f one by one. Given splitting fields Ωf
K

for all non-constant polynomials f ∈ K[X], it is, conversely, possible to use these to

construct an algebraic closure K as in Exercise 45.

21.15. Examples. 1. The polynomial f = X3−2 is irreducible in Q[X]. It has a real

zero 3
√

2 and a pair of complex conjugate zeros ζ3
3
√

2 and ζ2
3

3
√

2. Here, ζ3 = e2πi/3 ∈ C

is a primitive third root of unity. The subfield of C generated over Q by the zeros of f

is

ΩX3−2
Q = Q(

3
√

2, ζ3) ⊂ C.

Since the minimum polynomial Φ3 = X2 + X + 1 of ζ3 has no zeros in Q( 3
√

2) (or in

any other subfield of R), the extension Q( 3
√

2) ⊂ Q( 3
√

2, ζ3) has degree 2. We conclude

that ΩX3−2
Q is of degree 6 over Q.

If, above, we replace the base field Q with R, then f = X3 − 2 is reducible in

R[X], and the splitting field ΩX3−2
R = R(ζ3) = C of f is of degree 2 over R.

14
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2. The field ΩX3−2
Q can also be constructed without using complex numbers. As in

21.7, first construct the cubic field Q[X]/(X3 − 2). In this field, α = (X mod X3 − 2)

is a zero of f = X3 − 2. Over Q(α), the polynomial f decomposes as

X3 − 2 = (X − α)(X2 + αX + α2) ∈ Q(α)[X].

To see that the polynomial g = X2 + αX + α2 has no zeros in Q(α) and is therefore

irreducible in Q(α)[X], we observe that α−2g(αX) = X2 + X + 1 holds. If g has a

zero in Q(α), then X2 + X + 1 also has a zero β ∈ Q(α). This would mean that

the quadratic field Q(β) = Q[X]/(X2 + X + 1) is a subfield of the cubic field Q(α),

in contradiction with 21.3. We conclude that X2 + X + 1 is irreducible over Q(α),

and the formal adjunction of a zero β of X2 + X + 1 to Q(α) gives a field Q(α, β) of

degree 6 over Q. In this field, X3 − 2 has the zeros α, αβ, and αβ2, so we can take

ΩX3−2
Q = Q(α, β). Note that this construction does not give a subfield of C.

3. The pth cyclotomic field Q(ζp) from 21.8.3 is a splitting field of the polynomial

Xp − 1 over Q. After all, the p zeros of Xp − 1 in Q(ζp) are exactly the powers of ζp.

The example of ΩX3−2
Q shows us that although there may be various ways to make a

splitting field, the result is, in a way, independent of the construction. After all, for

the fields constructed in 21.15, we have an isomorphism

ψ : Q(α, β)
∼−→ Q(

3
√

2, ζ3)

of fields by taking for ψ(α) a complex zero of X3−2 and for ψ(β) a zero of X2 +X+ 1

in C. As there are three choices for ψ(α) and two for ψ(β), this gives six possibilities

for the isomorphism ψ, and there is no “natural choice.” For every pair of choices

ψ1 and ψ2, the composition ψ−1
2 ◦ ψ1 is an element of the group Aut(Q(α, β)) of field

automorphisms.

Exercise 12. Show that Aut(Q( 3
√

2, ζ3)) is a group of order 6. Is it S3 or C6?

I Uniqueness theorems

Two extensions L1 and L2 of K are said to be isomorphic over K or K-isomorphic if

there exists a field isomorphism L1 → L2 that is the identity on K. The fields L1 and

L2 are also said to be conjugate over K. Similarly, elements α and β in an algebraic

extension of K are said to be conjugate over K if there exists a field isomorphism

K(α)→ K(β) that is the identity on K and sends α to β.

Exercise 13. Prove: elements α and β in an algebraic closure K of K are conjugate over K if and

only if fαK and fβK are equal.

We just saw that for f = X3 − 2 and K = Q, two splitting fields Ωf
K are isomorphic

over K. This holds for arbitrary K and f ∈ K[X] and, likewise, an algebraic closure

K of K is fixed up to K-isomorphism.

21.16. Theorem. For a field K and a non-constant polynomial f ∈ K[X], the fol-

lowing hold:

15
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1. Any two splitting fields of f over K are K-isomorphic.

2. Any two algebraic closures of K are K-isomorphic.

Note that 21.16 only says that, in both cases, there exists a K-isomorphism. In gen-

eral, this isomorphism is not unique. The fact that any two isomorphisms “differ”

by an automorphism of the splitting field or of the algebraic closure is a fundamental

observation that will form the basis for Galois theory in §24. Consequently, we will

come across the core of the proof of 21.16, contained in the following lemma, several

more times.

21.17. Lemma. Let ϕ : K1 → K2 be a field isomorphism, f1 ∈ K1[X] a non-constant

polynomial, and f2 ∈ K2[X] the polynomial obtained by applying ϕ to the coefficients

of f1. For i ∈ {1, 2}, let Li be a splitting field of fi over Ki.

Then there exists an isomorphism ψ : L1 → L2 with ψ
∣∣
K1

= ϕ.

Proof. The proof is by induction on the degree d = [L1 : K1].

For d = 1, the polynomial f1 decomposes into linear factors in the polynomial

ring K1[X], say f1 = c1(X − α1)(X − α2) · · · (X − αn). Since f2 is the image of f1

under the ring isomorphism ϕ̃ : K1[X]
∼−→ K2[X] given by

∑
i aiX

i 7→
∑

i ϕ(ai)X
i, it

follows that f2 in turn decomposes in K2[X], as f2 = ϕ̃(f1) = ϕ(c1)(X − ϕ(α1))(X −
ϕ(α2)) · · · (X − ϕ(αn)). We therefore have L2 = K2, and we can simply take ψ = ϕ.

Now, take d > 1, and let α ∈ L1 \K1 be a zero of f1. Then

the minimum polynomial h1 = fαK1
∈ K1[X] is an irreducible

divisor of f1. By applying the isomorphism ϕ̃, we see that

h2 = ϕ̃(h1) is an irreducible divisor of f2 = ϕ̃(f1). Since

f2 decomposes completely in L2, this also holds for h2. Let

β ∈ L2 be a zero of h2. Then we have h2 = fβK2
, so we have

a composed isomorphism

χ : K1(α)
∼−→ K1[X]/(h1)

∼−→ K2[X]/(h2)
∼−→ K2(β).

L1 L2

K1(α) K2(β)

K1 K2

ψ

χ

φ

The outside arrows are the known isomorphisms from 21.5.2; the middle arrow is the

natural isomorphism induced by ϕ̃. We have χ
∣∣
K1

= ϕ̃
∣∣
K1

= ϕ.

We now note that L1 is a splitting field of f1 over K1(α) and, likewise, L2 is a

splitting field of f2 over K2(β). Because we have chosen α outside of K1, the degree

[L1 : K1(α)] is strictly less than [L1 : K1] = d. The induction hypothesis now tells us

that χ : K1(α)
∼−→ K2(β) can be extended to an isomorphism ψ : L1 → L2, and this

proves the lemma.

Proof of 21.16. By applying 21.17 with K1 = K2 = K and ϕ = idK , we obtain the

statement in 21.16.1.

Now, let K1 and K2 be algebraic closures of K. To prove that K1 and K2 are

isomorphic over K, we apply Zorn’s lemma to the collection C of triples (M1, µ,M2).

Here, M1 and M2 are subfields of, respectively, K1 and K2 that contain K, and µ :

M1
∼−→ M2 is a K-isomorphism. We define a partial ordering on C by setting

(M1, µ,M2) ≤ (M̃1, µ̃, M̃2) ⇐⇒ M1 ⊂ M̃1, M2 ⊂ M̃2, and µ̃
∣∣
M1

= µ.

16
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The element (K, id, K) ∈ C is an upper bound for the empty chain in C. For non-

empty chains, we make an upper bound by taking unions. By 15.11, the collection C
has a maximal element. We prove that such an element is of the form (K1, µ,K2) and

therefore provides the desired K-isomorphism.

Let (E1, φ, E2) ∈ C be a maximal element, and suppose that there exists an

element α in K1 \E1 or in K2 \E2. Then α is algebraic over K, so there exists a monic

polynomial f ∈ K[X] with f(α) = 0. Now, for i ∈ {1, 2}, let Li ⊂ Ki be the extension

of Ei generated by the zeros of f . Then Li is a splitting field of f over Ei, and we can

apply 21.17 to φ : E1 → E2 and f1 = f2 = f . This gives a triple (L1, µ, L2) ∈ C that is

strictly greater than (E1, φ, E2), contradicting the maximality of (E1, φ, E2).

Exercise 14. Let K1 and K2 be algebraic closures of K1 and K2, respectively. Prove: every isomor-

phism K1
∼−→ K2 admits an extension to an isomorphism K1

∼−→ K2.

As already noted, the K-isomorphisms in 21.16 are not, in general, unique. We there-

fore speak of a splitting field of f over K and of an algebraic closure of K.

17
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Exercises.

15. Let K be a field and ψ : K
∼−→ K an automorphism. Prove that ψ is the identity on

the prime field of K.

16. Let C(X) be the field of rational functions with complex coefficients. Prove that a

C-basis of C(X) is given by

{
Xi
}∞
i=0
∪
{

1

(X − α)k
: α ∈ C, k ∈ Z>0

}
.

[This partial fraction decomposition is useful for integrating rational functions.]

*17. Formulate and make the analog of the previous exercise for the field K(X) of rational

functions with coefficients in an arbitrary field K.

18. Let K ⊂ L be an algebraic extension. For α, β ∈ L, prove that we have

[K(α, β) : K] ≤ [K(α) : K] · [K(β) : K].

Show that equality does not always hold. Does equality always hold if [K(α) : K] and

[K(β) : K] are relatively prime?

19. Let K ⊂ K(α) be an extension of odd degree. Prove: K(α2) = K(α).

20. Prove: an algebraically closed field is of infinite degree over its prime field.

21. Show that there are only countably many algebraic numbers. Conclude that C is not

algebraic over Q and that there exist uncountably many transcendental numbers.

22. Let B be a basis for C over Q. Is B countable?

23. Show that every quadratic extension of Q is of the form Q(
√
d) with d ∈ Z. For what

d do we obtain the cyclotomic field Q(ζ3)?

24. Is every cubic extension of Q of the form K = Q( 3
√
d) for some d ∈ Q?

25. Take M = Q(i,
√

2) and α = 1 + i+
√

2. Prove: G = Aut(M) is isomorphic to V4, and

f =
∏
σ∈G(X − σ(α)) is the minimum polynomial of α over Q.

[This method works very generally: Exercises 13 and 14.]

26. Define
√

2,
√

3 ∈ R in the usual way, and set M = Q(α) ⊂ R with α = 1 +
√

2 +
√

3.

Prove that M is of degree 4 over Q, determine fαQ, and write
√

2 and
√

3 in the basis

{1, α, α2, α3}.

27. Show that f = X4 − 4X3 − 4X2 + 16X − 8 is irreducible in Q[X], and determine the

degree of a splitting field of f over Q. [Hint: previous exercise...]

28. Prove: Q(
√

2, 3
√

3) = Q(
√

2 · 3
√

3) = Q(
√

2+ 3
√

3). Determine the minimum polynomials

of
√

2 · 3
√

3 and
√

2 + 3
√

3 over Q.

29. Take K = Q(α) with fαQ = X3 + 2X2 + 1.

a. Determine the inverse of α+ 1 in the basis {1, α, α2} of K over Q.

b. Determine the minimum polynomial of α2 over Q.

30. Define the cyclotomic field Q(ζ5) as in 21.8.3, and write α = ζ2
5 + ζ3

5 .

a. Show that Q(α) is a quadratic extension of Q, and determine fαQ.

18
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b. Prove: Q(α) = Q(
√

5).

c. Prove: cos(2π/5) =
√

5−1
4 and sin(2π/5) =

√
5+
√

5
8 .

31. Let K be an algebraic closure of K and L ⊂ K a field that contains K. Prove that K

is an algebraic closure of L.

32. Let K ⊂ L be a field extension and K0 the algebraic closure of K in L. Prove that

every element α ∈ L \K0 is transcendental over K0.

33. Give a construction of a splitting field Ωf
K from 21.14 that uses only 21.7 and not the

existence of an algebraic closure K of K.

34. Let K be a field and F a family of polynomials in K[X]. Define a splitting field ΩFK of

the family F over K, and show that ΩFK exists and is unique up to K-isomorphism.

35. Let f ∈ K[X] be a polynomial of degree n ≥ 1. Prove: [Ωf
K : K] divides n!.

36. Let d ∈ Z be an integer that is not a third power in Z. Prove that a splitting field

ΩX3−d
Q has degree 6 over Q. What is the degree if d is a third power?

37. Determine the degree of a splitting field of X4 − 2 over Q.

38. Answer the same question for X4 − 4 and X4 + 4. Explain why the notation Q( 4
√

4)

and Q( 4
√
−4) is not used for the fields obtained through the adjunction of a zero of,

respectively, X4 − 4 and X4 + 4 to Q.

39. Let K ⊂ L = K(α) be a simple field extension of degree n, and define ci ∈ L by

n−1∑
i=0

ciX
i =

fαK
X − α

∈ L[X].

Prove: {c0, c1, . . . , cn−1} is a K-basis for L.

40. Let K ⊂ E ⊂ L = K(α) be a tower of field extensions, with α algebraic over K.

a. Prove that as an extension of K, the field E is generated by the coefficients of the

polynomial fαE ∈ E[X].

b. Prove that as aK-vector space, E is generated by the coefficients of the polynomial

fαK/f
α
E ∈ E[X].

[Hint: use fαK/(X − α) = (fαK/f
α
E) · (fαE/(X − α)) and the previous exercise.]

41. What is the cardinality5 of a transcendence basis for C over Q?

42. Let Q be the algebraic closure of Q in C. Is C purely transcendental over Q?

*43. Show that C has uncountably many automorphisms and that the cardinality of Aut(C)

is even greater than that of C.

44. Show that C has exactly two continuous automorphisms.

[Hint: prove that such an automorphism is the identity on R.]

45. Let K be a field, and suppose given for every f ∈ F = K[X]\K a splitting field Ωf
K

of f over K.

a. Let R be the ring
∏
f∈F Ωf

K , with componentwise ring operations, and for g ∈ F ,

write

Ig = {(xf )f∈F ∈ R : xf = 0 if g | f}.

Prove: I =
⋃
g∈F Ig is an ideal of R different from R.
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b. Prove that R has a maximal ideal M with I ⊂ M , that R/M can be viewed as

an extension field of K, and that the algebraic closure of K in R/M (as defined

for 21.9) is an algebraic closure of K.

46. Prove that for any two fields of equal characteristic, one of the two is isomorphic to a

subfield of an algebraic closure of the other.

47. Let K ⊂ L and K ⊂ M be two field extensions. Prove that there is a field extension

K ⊂ N such that L and M are both K-isomorphic to a subfield of N .

48. Let K ⊂ L be a field extension of degree n and V,W ⊂ L two sub-K-vector spaces with

dimK V + dimKW > n.

a. Prove: every x ∈ L can be written as x = v/w with v ∈ V and w ∈W .

b. Suppose L = K(α), and let a, b ∈ Z≥0 satisfy a + b = n − 1. Prove: for every

element x ∈ L, there exist polynomials A,B ∈ K[X] of degree deg(A) ≤ a and

deg(B) ≤ b for which x = A(α)/B(α) holds.

49. Let K ⊂ L and V,W ⊂ L be as in the previous exercise. Prove: every x ∈ L can be

written as a finite sum of elements of the form vw with v ∈ V and w ∈W .

[Hint: show that every K-linear map L → K that vanishes on all elements vw is the

zero map.]
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22 Finite fields

In this section, we apply the theory of field extensions in the case of finite fields. Since

the prime field of a finite field cannot be the infinite field Q, for every finite field F,

the prime field is a field Fp with p elements, with p = char(F) > 0 the characteristic

of F. Finite fields are therefore nothing but finite extensions of the prime fields Fp.

Since for a prime p, all binomial coefficients
(
p
i

)
with 0 < i < p are divisible

by p, the binomial theorem in fields (or commutative rings) of characteristic p leads

to the much-used identity (x + y)p = xp + yp: taking the pth power is additive in

characteristic p.

I The field Fpn

Unlike in the case of the prime field Q, the finite extensions of Fp can be easily classified:

for every n ∈ Z≥1, up to isomorphism, there is exactly one extension Fp ⊂ Fpn of

degree n.

22.1. Theorem. Let F be a finite field and Fp the prime field of F. Then F is an

extension of Fp of finite degree n, and F has pn elements.

Conversely, for every prime power q = pn > 1, there exists, up to isomorphism, a

unique field Fq with q elements; it is a splitting field of Xq −X over Fp.

Proof. If F is finite, then F is of finite degree over its prime field Fp. If this degree is

equal to n, then F, as an n-dimensional vector space over Fp, has exactly pn elements.

The group of units F∗ then has order pn− 1, and it follows that the elements of F∗ are

exactly the pn − 1 zeros of the polynomial Xpn−1 − 1 ∈ F[X]. In particular, we have∏
α∈F(X − α) = Xpn −X ∈ Fp[X].

It follows that F is a splitting field of Xpn−X over Fp, and from 21.16, it follows that,

up to isomorphism, there can exist at most one field with pn elements.

We now prove that, conversely, for every prime power q = pn > 1, a splitting field

of Xq −X ∈ Fp[X] over Fp is a field with q elements. Because the derivative f ′ = −1

of f = Xq − X has no zeros, f has no double zeros in an algebraic closure Fp of Fp.

The zero set

(22.2) Fq = {α ∈ Fp : αp
n

= α} ⊂ Fp

of f therefore has q = pn elements. By Fermat’s little theorem, we have Fp ⊂ Fq. It

is clear that Fq is closed under multiplication and division by non-zero elements. The

additivity of taking the pth power implies

(α + β)p
n

= αp
n

+ βp
n

= α + β,

so Fq is also an additive subgroup of Fp. It follows that Fq is a subfield of Fp and

therefore a splitting field of f over Fp.

Perhaps needless to say, let us mention that for n > 1, the field Fq = Fpn in (22.2) is

not equal to the ring Z/qZ.
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I Frobenius automorphism

The proof of Theorem 22.1 is based on the fact that the Frobenius map

F : Fp −→ Fp

x 7−→ xp

is an automorphism of the algebraic closure Fp of Fp. The fundamental property

F (x + y) = F (x) + F (y) is a peculiarity in fields of characteristic p that has no

equivalent for fields of characteristic 0. The injectivity of F means that elements in Fp

have a unique pth root. It indeed follows from βp = α ∈ Fp that we have

(X − β)p = Xp − βp = Xp − α,

and this shows that β is the only pth root of α. We further discuss this inseparability

property in 23.6.

By repeatedly applying the Frobenius automorphism to Fp, we obtain the auto-

morphism F n : x 7→ xp
n
. The proof of 22.1 shows that for every n ≥ 1, the field

Fp contains exactly one subfield with pn elements and that, in terms of F , it can be

characterized as

(22.3) Fpn = {α ∈ Fp : F n(α) = α }.

The complete structure of the set of subfields of Fp and the inclusion relations between

the subfields can be deduced from this characterization.

22.4. Theorem. Let Fq and Fr be subfields of Fp with, respectively, q = pi and

r = pj elements. The following are equivalent:

1. Fq is a subfield of Fr.

2. r is a power of q.

3. i is a divisor of j.

Proof. If Fr is an extension field of Fq of degree d, then we have r = qd and therefore

j = di. This proves 1⇒ 2⇒ 3. Finally, if i is a divisor of j, then for α ∈ Fp, we have

the implication F i(α) = α⇒ F j(α) = α. This is, however, equivalent to the inclusion

relation Fq = Fpi ⊂ Fpj = Fr.

It follows from 22.4 that the inclusion relation of finite subfields of Fp corresponds to

the divisibility relation of their degrees over Fp. For n = 12, we obtain the following

lattice of subfields of Fp12 .

Fp3

Fp6

Fp

Fp12

Fp2

Fp4
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Such a lattice is also called a Hasse diagram, after the German Helmut Hasse (1898–

1979). A line connecting two fields in such a lattice must be viewed as an inclusion

in the upward direction of the line. In our figure, the short connecting lines represent

quadratic extensions and the long ones cubic extensions.

I Irreducible polynomials over Fp

The description of Fq we have given so far is characteristic for Galois theory: it is the

subfield of Fp consisting of the elements that are invariant for certain powers of the

Frobenius automorphism. To do arithmetic in finite fields, we need a description of Fq

as an extension of Fp obtained through the formal adjunction of a zero of an explicit

polynomial f ∈ Fp[X].

22.5. Theorem. The group of units F∗q of Fq is a cyclic group of order q − 1. For

every generator α ∈ F∗q, we have Fq = Fp(α) ∼= Fp[X]/(fαFp
).

Proof. The group of units F∗q is cyclic by 12.5. If we have F∗q = 〈α〉, then we have

Fq ⊂ Fp(α) and therefore Fq = Fp(α). The isomorphism Fp(α) ∼= Fp[X]/(fαFp
) is a

special case of 21.5.2.

22.6. Corollary. Let p be a prime and n ≥ 1 an integer. Then there exists an

irreducible polynomial of degree n in Fp[X].

Proof. Write Fpn = Fp(α) and take f = fαFp
.

Exercise 1. Is every element α ∈ F∗q with Fq = Fp(α) necessarily a generator of F∗q?

“Constructing” a field of order q = pn “explicitly” corresponds to finding an irreducible

polynomial of degree n in Fp[X]. For small values of n and p, such a polynomial can

be found through trial and error. For n = p = 2, the only possibility is X2 + X + 1,

which gives

F4
∼= F2[X]/(X2 +X + 1).

Through this, we obtain F4 as an explicit F2-vector space F4 = F2 · 1 ⊕ F2 · α with

multiplication based on the rule α2 = α+1. The group F∗4 has order 3 and is generated

by α or by α−1 = α + 1.

Exercise 2. Give a complete multiplication table for F4.

In most cases, there is much choice for an irreducible polynomial of degree n in Fp[X].

For example, because 2 and 3 are not squares in F5, we have

F25
∼= F5(

√
2) = F5[X]/(X2 − 2) and F25

∼= F5(
√

3) = F5[X]/(X2 − 3).

In particular, there is an isomorphism F5(
√

2)
∼−→ F5(

√
3). Because of the equality

(2
√

3)2 = 2 ∈ F5, an explicit choice for this isomorphism is the map a+b
√

2 7→ a+2b
√

3.

Exercise 3. Show that there is no field isomorphism Q(
√

2)→ Q(
√

3).

Because, by (22.2), the elements of Fpn are zeros of Xpn −X, we can, in principle, find

the irreducible polynomials of degree n by decomposing this polynomial into irreducible

factors.
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22.7. Theorem. For p a prime and n ≥ 1, the following relation holds in Fp[X]:

Xpn −X =
∏

f monic, irreducible
deg(f)|n

f.

In particular, the number xd of monic, irreducible polynomials of degree d in Fp[X]

satisfies the identity
∑

d|n d · xd = pn.

Proof. Let f ∈ Fp[X] be a monic, irreducible polynomial of degree d. A zero α of f

in Fp then generates an extension Fp(α) of degree d. By (22.4), we have Fp(α) ⊂ Fpn

if and only if d is a divisor of n. By (22.2), we have Fp(α) ⊂ Fpn if and only if α is a

zero of Xpn −X, and the latter just means that the minimum polynomial f of α is a

divisor of Xpn −X. We conclude that f is a divisor of Xpn −X if and only if deg(f)

is a divisor of n. Because Xpn − X has no multiple zeros, this leads to the desired

decomposition in Fp[X]. Comparing degrees gives
∑

d|n d · xd = pn.

By applying 22.7 successively for n = 1, 2, 3, . . ., we can calculate the values of xn
inductively. For n = 1, we find, predictably, that there are x1 = p monic, linear

polynomials in Fp[X]. If n is a prime, then the relation x1 + nxn = pn leads to

xn = (pn − p)/n. By Fermat’s little theorem—modulo the prime n, not p—this is

indeed an integer. For n = 2 or n = 3, this formula can be verified directly (Exercise

24).

A general formula for xn in terms of p can be obtained from 22.7 using Möbius

inversion. This is a general method that allows us, for any two functions f, g : Z>0 → C

related through the formula
∑

d|n f(d) = g(n), to express the values of f in those of g.

To do so, we define the Möbius function µ : Z>0 → Z, named after the German August

Ferdinand Möbius (1790–1868),

µ(n) =

{
0 if there is a prime p with p2 | n,

(−1)t if n is the product of t different primes.

We have µ(1) = 1; after all, 1 is the product of t = 0 primes. The Möbius function is

uniquely determined by its value in 1 and the fundamental property

(22.8)
∑
d|n

µ(d) =

{
1 if n=1,

0 if n > 1.

We refer to Exercise 26 for the details.

22.9. Möbius inversion formula. Let f, g : Z>0 → C satisfy the following equality

for all n ∈ Z>0: ∑
d|n f(d) = g(n).

Then for all n ∈ Z>0, we have the inversion formula

f(n) =
∑

d|n µ(d)g(n/d).
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Proof. Express g in the second formula in f and use the fundamental property (22.8)

of µ: ∑
d|n

µ(d)g(n/d) =
∑
d|n

∑
k|n

d

µ(d)f(k) =
∑
k|n

(∑
d|n

k

µ(d)

)
f(k) = f(n).

If we apply 22.9 with f : n 7→ nxn and g : n 7→ pn, then using 22.7, we find the relation

xn = 1
n

∑
d|n µ(d)pn/d.

It follows (Exercise 21) that for large n or p, an arbitrary monic polynomial of degree n

in Fp[X] is irreducible with probability approximately 1
n
.

I Automorphisms of Fq

We already observed that the Frobenius automorphism F : x 7→ xp plays a central

role in the theory of the finite fields. There are, essentially, no other automorphisms

of finite fields.

22.10. Theorem. Let Fq be the extension of degree n of Fp. Then Aut(Fq) is a cyclic

group of order n generated by the Frobenius automorphism F : x 7→ xp.

Proof. We already know that F is an automorphism of Fq, and we are going to prove

that F has order n in Aut(Fq). By (22.3), the power F n is the identity on Fq = Fpn ,

so the order of F divides n. For every positive integer d < n, the power F d is not the

identity on Fpn because the polynomial Xpd −X has no more than pd zeros in Fpn .

To prove that the cyclic group 〈F 〉 of order n is the entire group Aut(Fq), we show

that there can be no more than n automorphisms of Fq. To do this, write Fq = Fp(α) as

in 22.5, and let f =
∑n

i=0 aiX
i be the minimum polynomial of α. Every automorphism

σ : Fp(α) → Fp(α) is the identity on the prime field Fp, hence is fixed by the value

σ(α). Because f has coefficients in Fp, we have

f(σ(α)) =
∑n

i=0 aiσ(α)i =
∑n

i=0 σ(aiα
i) = σ(

∑n
i=0 aiα

i)

= σ(f(α)) = σ(0) = 0.

It follows that σ(α) is a zero of f , and because f has no more than deg(f) = n zeros

in Fq, there are at most n possibilities for σ.

The proof of 22.10 shows that the zeros of the minimum polynomial over Fp of an

element α ∈ Fp are exactly the elements σ(α), where σ runs over the elements of the

automorphism group Aut(Fp(α)). Because Aut(Fp(α)) consists of the powers of the

Frobenius automorphism, this gives the following result.

22.11. Corollary. Let f ∈ Fp[X] be a monic, irreducible polynomial of degree d.

Then every zero α of f in Fp satisfies the equality

f =
∏d−1

i=0
(X − αpi) ∈ Fp[X].

Exercise 4. Formulate and prove the analog of 22.11 for an irreducible polynomial f ∈ Fq[X].
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For an arbitrary extension K ⊂ L of finite fields, we can easily determine, in the

automorphism group Aut(L) given by 22.10, the subgroup

AutK(L) = {σ ∈ Aut(L) : σ
∣∣
K

= idK}

of automorphisms of L over K. If we write K = Fq with q = pm and L = Fqn = Fpmn ,

then AutK(L) is the subgroup of Aut(L) = 〈F 〉 generated by FK = Fm, the Frobenius

automorphism FK : x 7→ x#K associated with K.

Exercise 5. Show that F k is the identity on Fpm if and only if k is a multiple of m.

The group AutK(L) is apparently a cyclic group of order n. For every divisor d of n,

there is a subgroup H ⊂ AutK(L) of index d and order n/d generated by F d
K = F dm.

To this subgroup corresponds a field of invariants

LH = {x ∈ L : σ(x) = x for all σ ∈ H}

that is equal to Fqd = Fpmd . When we compare this with the statement in 22.4, we see

that we have the following Galois correspondence between subgroups of AutK(L) and

intermediate fields E of K ⊂ L.

22.12. Galois theory for finite fields. Let K ⊂ L be an extension of finite fields

of degree n. Then AutK(L) is a cyclic group of order n generated by the Frobenius

automorphism FK : x 7→ x#K , and there is a bijection

{E : K ⊂ E ⊂ L} −→ {H : H ⊂ AutK(L)}
E 7−→ AutE(L)

between the set of intermediate fields E of K ⊂ L and the set of subgroups H of

AutK(L). Under this bijection, H ⊂ AutK(L) corresponds to the field of invariants

LH = {x ∈ L : σ(x) = x for all σ ∈ H}.

In 24.4, we generalize this theorem, called the fundamental theorem of Galois theory

for K ⊂ L, to the case of an arbitrary base field K. For finite K, the situation is

relatively simple: every finite extension K ⊂ L is simple, of the form L = K(α), and

by 22.11, along with α ∈ L, all other zeros of fαK are also in L. There are exactly

[L : K] different zeros, and the generator FK of AutK(L) permutes them cyclically.

For infinite K, there often is no Frobenius automorphism, and several other prob-

lems also come up. For example, it is unclear whether all finite extensions of K are of

the form K(α), whether fαK always has deg(fαK) different zeros in K, and whether these

zeros are necessarily in K(α). These problems are treated in the next section. Only

for finite extensions K ⊂ L called separable and normal in the terminology introduced

there is there an analog of 22.12.

Exercises.

6. Give an explicit isomorphism F5[X]/(X2 +X + 1)
∼−→ F5(

√
2).
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7. Show that f = X2 + 2X + 2 and g = X2 +X + 3 are irreducible in F7[X], and give an

explicit isomorphism F7[X]/(f)
∼−→ F7[X]/(g).

8. Calculate the orders of 1−
√

2, 2−
√

2, and 3−
√

2 in F5(
√

2)∗.

9. Let α ∈ F7 be a zero of X3 − 2 ∈ F7[X]. Prove that F = F7(α) is a field with 343

elements and that in F[X], the polynomial X3−2 decomposes as X3−2 = (X−α)(X−
2α)(X − 4α). What are the degrees of the irreducible factors of X19 − 1 in F[X] and

in F7[X]?

10. Determine the degrees of the irreducible factors of X13 − 1 in F5[X], in F25[X], and in

F125[X].

11. Let p be a prime. Show that Fp[X]/(X2 +X + 1) is a field if and only if p is congruent

to 2 mod 3.

12. Let q be a prime power.

a. For what q is the quadratic extension Fq2 of Fq of the form Fq(
√
x) with x ∈ Fq?

b. For what q is the cubic extension Fq3 of Fq of the form Fq( 3
√
x) with x ∈ Fq?

13. Let p be an odd prime.

a. Show that Fp2 contains a primitive eighth root of unity ζ and that α = ζ + ζ−1

satisfies α2 = 2.

b. Prove: α ∈ Fp ⇔ p ≡ ±1 mod 8. Conclude that 2 is a square modulo p if and

only if p ≡ ±1 mod 8 holds.

14. Determine for what primes p the polynomial X2 + 2 ∈ Fp[X] is reducible. [This is the

star of Exercise 12.49.]

15. Determine all primes p for which Fp[X]/(X4 + 1) is a field.

16. Prove: f = X3 + 2 is irreducible in F49[X]. Is f irreducible over F7n for all even n?

17. Prove: f = X4 + 2 is irreducible in F125[X]. Is f irreducible over F5n for all odd n?

18. Let i ∈ F3 be a zero of X2 + 1. Prove that F = F3(i) is a field with nine elements, and

determine fαF3
for all α ∈ F. Decompose X9 −X into irreducible factors in F3[X].

19. Let F = F32 be the field with 32 elements.

a. Prove: for all x ∈ F \ F2, we have F∗ = 〈x〉.
b. For how many polynomials f ∈ F2[X] do we have F2[X]/(f) ∼= F?

20. Formulate and prove the analog of 22.7 for monic, irreducible polynomials in Fq[X]

with q = pk a prime power.

21. Show that the number xn of monic, irreducible polynomials of degree n in Fp[X] satisfies

the inequalities

pn − p

p− 1
pn/2 < nxn ≤ pn.

Let δp(n) be the probability that an arbitrarily chosen monic polynomial of degree n in

Fp[X] is irreducible. Prove: limn→∞ n · δp(n) = 1 and limp→∞ δp(n) = 1
n .

22. Formulate and prove the analog of the previous exercise for Fq[X] with q = pk a prime

power.
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23. Show that the fraction δp(n) of monic polynomials of degree n that are irreducible in

Fp[X] satisfies δp(n) ≥ 1
2n .

24. Show that there exist (p2 + p)/2 monic polynomials of degree 2 in Fp[X] that are

reducible. Conclude: x2 = (p2 − p)/2. Also determine x3 without using Theorem 22.7.

*25. For n ∈ Z≥1, we denote by ΣT (n) the set of monic polynomials of degree n in Z[X]

whose coefficients all have absolute values bounded by T ∈ R>0, and by Σirr
T (n) ⊂ ΣT (n)

the subset of irreducible polynomials.

Prove the following statements:

a. If T = p1p2 . . . pk is the product of k different primes, then of the Tn monic polyno-

mials of degree n with coefficients in {0, 1, . . . T − 1} ⊂ Z, at most

(1− 1
2n)kTn are reducible in Z[X].

b. For all n ∈ Z≥1, we have

lim
T→∞

#Σirr
T (n)

#ΣT (n)
= 1.

[This shows that a “random” monic polynomial in Z[X] is irreducible “with probability

1.”]

26. The ring R of arithmetic functions is the set of functions f : Z≥1 → C endowed with

pointwise addition and the so-called convolution product:

(f1 + f2)(n) = f1(n) + f2(n)

(f1 ? f2)(n) =
∑

d|n f1(d)f2(n/d).

The subset M ⊂ R of multiplicative arithmetic functions consists of the f ∈ R \ {0}
that satisfy f(mn) = f(m)f(n) for all relatively prime m,n ∈ Z≥1.

a. Show that R is an integral domain with as unit element e the characteristic func-

tion of {1} given by e(1) = 1 and e(n) = 0 for n > 1.

b. Prove: R∗ = {f : f(1) 6= 0}, and M is a subgroup of R∗.
c. Show that an element f ∈ M is fixed by its values on the prime powers in Z>1.

Can these values be chosen independently?

d. Let E be the arithmetic function that is constant, equal to 1, and µ the inverse

of E in R. Prove that the function µ satisfies the identity (22.8) and is equal to

the Möbius function.

27. Let f, g : Z>0 → C satisfy the inversion formula

f(n) =
∑

d|n µ(d)g(n/d)

for all n ∈ Z>0. Prove:
∑

d|n f(d) = g(n) for all n ∈ Z>0.

28. Show that Euler’s ϕ-function and the functions σk : n 7→
∑

d|n d
k, for k ∈ Z, are

multiplicative arithmetic functions. Prove:
∑

d|n µ(d)/d = ϕ(n)/n.

*29. Let xd be the number of monic, irreducible polynomials of degree d in Fp[X].

a. Prove the following power series identity in Z[[T ]]:∏∞

n=1

(
1

1− Tn

)xn
=

1

1− pT
.

[Hint: use the geometric series (1 − aT )−1 =
∑∞

k=0(aT )k ∈ Zp[[T ]] and unique

factorization in Fp[X].]
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b. Deduce the identity
∑

d|n d · xd = pn by calculating the logarithmic derivative

(log f)′ = f ′/f in the above.

30. Prove that the Artin–Schreier polynomial Xp−X−a ∈ Fp[X] is irreducible of degree p

for all a ∈ F∗p. How does the polynomial Xq−X−a ∈ Fq[X] decompose into irreducible

factors for an arbitrary finite field Fq?

[Hint: how does the Frobenius automorphism act on the roots?]

31. Let K ⊂ L be an extension of finite fields and G = AutK(L) the associated automor-

phism group. Prove: for α ∈ L with L = K(α), we have fαK =
∏
σ∈G(X −σ(α)). What

is the corresponding statement for arbitrary α ∈ L?

32. Take K ⊂ L and G = AutK(L) as in the previous exercise. Define the norm and the

trace of an element x ∈ L by NL/K(x) =
∏
σ∈G σ(x) and TrL/K(x) =

∑
σ∈G σ(x).

a. Prove: NL/K : L∗ → K∗ and TrL/K : L → K are surjective group homomor-

phisms.

b. Let f =
∑m

i=0 aiX
i ∈ K[X] be an irreducible polynomial of degree m = [L : K]

and α a zero of f in L. Prove the identities

NL/K(α) = (−1)ma0a
−1
m and TrL/K(α) = −am−1a

−1
m .

c. Prove that for α 6= 0 in part b, we have TrL/K(α−1) = −a1a
−1
0 .

*33. Let f =
∑m

i=0 aiX
i ∈ Fp[X] be an irreducible polynomial of degree m ≥ 1 with

amam−1 6= 0 6= a1a0.

Let g =
∑n

i=0 biX
i ∈ Fp[X] be the polynomial of degree n that arises from f by

subsequently replacingX withXp−X, forming the reciprocal polynomial, and replacing

X with X − 1 in the latter.

Prove: g ∈ Fp[X] is irreducible of degree n = pm, and we have bnbm−1 6= 0 6= b1b0.

34. Let K ⊂ L be a field extension and G = AutK(L).

a. Show that L∗ has a natural structure of module over the group ring Z[G].

b. Show that L has a natural structure of module over the group ring K[G].

c. Prove: for K finite and K ⊂ L of finite degree n, the group rings in parts a and b

are isomorphic to, respectively, Z[X]/(Xn − 1) and K[X]/(Xn − 1).

*35. Let K ⊂ L be a degree n extension of finite fields and G = AutK(L) as in the previous

exercise. View L as aK[X]-module by lettingX act as the Frobenius automorphism FK .

Prove the following statements:

a. The field L is a finitely generated torsion module over K[X] annihilated by Xn−1.

b. The exponent of L as a K[X]-module is Xn − 1.

c. There exists an x ∈ L of order Xn − 1, and for such an x, the field L is a free

K[G]-module with basis {x}.
[Hint: Theorem 16.5.]

d. There exists a K-basis for L of the form {σ(x)}σ∈G, a so-called normal basis for

L over K.

36. Let q > 3 be a prime power. Prove: every element α ∈ F∗q \ {1} is a generator of the

multiplicative group F∗q if and only if q − 1 is a Mersenne prime (as in Exercise 6.28).
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37. Let f ∈ Fq[X] \ {0} be a polynomial and t the number of different monic, irreducible

factors of f .

a. Show that the Berlekamp subalgebra B ⊂ Fq[X]/(f) given by

{a ∈ Fq[X]/(f) : aq − a = 0}

is a subring of Fq[X]/(f) and that as a ring, B is isomorphic to the product of t

copies of Fq.

b. Show: f is irreducible if and only if dimFq B = 1 and ggd(f, f ′) = 1.

38. View
∏
n≥1 Z/nZ as a ring with componentwise ring operations, and define

Ẑ = {(an)n≥1 ∈
∏
n≥1 Z/nZ : an ≡ ad mod d for all n ≥ 1 and d | n}.

a. Show that Ẑ is a subring of
∏
n≥1 Z/nZ.

b. Show that Ẑ is a ring of uncountable cardinality that contains Z as a proper

subring.

c. Prove: for m ∈ Z≥1, the ring Ẑ/mẐ is isomorphic to Z/mZ.

[The ring Ẑ is called the profinite completion of Z or the ring of profinite integers.]

39. Let Fp be an algebraic closure of Fp. Prove that there exists a group isomorphism

Aut(Fp)
∼−→ Ẑ

to the additive group of Ẑ that maps the Frobenius automorphism to 1 ∈ Ẑ.

40. Let Fq ⊂ L be a field extension and V ⊂ L a finite subset. Prove: V is a sub-Fq-vector

space of L if and only if the polynomial f =
∏
v∈V (X − v) ∈ L[X] is of the form

f = Xqn +
∑n−1

i=0 aiX
qi for some n ∈ Z≥0 and a0, . . . , an−1 ∈ L.

41. Let G = Fq o F∗q be the affine group over Fq, defined as in 8.14.1, and n a positive

integer.

a. Prove: G has a subgroup of order n if and only if we have n = am with a and m

positive divisors of, respectively, q and q − 1 that satisfy a ≡ 1 mod m.

b. Assume that n is not a prime power. Prove: there exists a group of order divisible

by n that does not have a subgroup of order n.

42. A commutative ring is said to be reduced if its nilradical (see 15.14) is the zero ideal.

a. Let R be a ring. Prove: R is a finite, reduced, commutative ring if and only if R

is isomorphic with the product of a finite set of finite fields, with componentwise

ring operations.

b. How many reduced commutative rings of order 72 are there, up to isomorphism?
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23 Separable and normal extensions

In this section, we treat two properties of algebraic field extensions that play an essential

role in Galois theory: separability and normality. For a large class of base fields,

including finite fields and fields of characteristic 0, all algebraic extensions turn out to

be separable.

I Fundamental set

Let L1 and L2 be extensions of a field K. We denote by HomK(L1, L2) the set of

field homomorphisms L1 → L2 that are the identity on K. More succinctly: the K-

homomorphisms L1 → L2. These are the homomorphisms σ : L1 → L2 that form a

commutative diagram

L1

K

L2
σ

with the inclusion arrows K → Li.

23.1. Lemma. Let K ⊂ L1 = K(α) be a simple algebraic field extension, K ⊂ L2 an

arbitrary field extension, and S the set of zeros of fαK in L2. Then there is a bijection

HomK(L1, L2)
∼−→ S given by σ 7→ σ(α).

Proof. A homomorphism σ : K(α) → L2 that is the identity on K is fixed by the

choice of the element σ(α) ∈ L2. To see that σ(α) is a zero of f = fαK in L2, we write

f =
∑n

i=0 aiX
i ∈ K[X]. As in the proof of 22.10, we now have

f(σ(α)) =
∑n

i=0 aiσ(α)i = σ
(∑n

i=0 aiα
i
)

= σ(0) = 0

because σ is the identity on the coefficients of f . This proves σ(α) ∈ S.

Conversely, for every zero s ∈ S of f , the map L1 → L2 defined by
∑

i ciα
i 7→∑

i cis
i is a K-homomorphism L1 → L2 by 21.5.2.

23.2. Definition. Let K ⊂ L be an algebraic extension and Ω an algebraically closed

field that contains K. Then

X(L/K) = XΩ(L/K) = HomK(L,Ω)

is called a fundamental set for the extension K ⊂ L.

Even though a fundamental set for K ⊂ L depends on the choice of an algebraically

closed field Ω ⊃ K, we will often write X(L/K) for XΩ(L/K).

Lemma 23.1 shows that the image in Ω of an element α ∈ L under σ ∈ X(L/K) is

again algebraic over K. We can therefore identify XΩ(L/K) with HomK(L,K), where

K is the algebraically closed field obtained by forming the algebraic closure of K in

Ω, as in 21.12. We usually simply take Ω = K, but for K = Q, it is sometimes also

convenient to take Ω = C.
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Exercise 1. Are there algebraic extensions K ⊂ L for which X(L/K) is the empty set?

If K
′
is another algebraic closure of K, then there exists a K-isomorphism ψ : K

∼−→K
′

by 21.16. Composition with ψ gives a bijection

HomK(L,K)
∼−→ HomK(L,K

′
).

We conclude that the cardinality of X(L/K) does not depend on the choice of the

field Ω in 23.2. For a simple algebraic extension L = K(α), it follows from 23.1 that we

can identify the fundamental set X(L/K) with the set of zeros of fαK in an algebraic

closure of K. However, this “more explicit” description has the disadvantage that,

unlike X(L/K) itself, it depends on the choice of a generating element α.

More generally, for finite extensions K ⊂ L, which are algebraic by 21.6, the

fundamental set X(L/K) is always finite. After all, write L = K(α1, α2, . . . , αn) and

note that σ ∈ X(L/K) is fixed by its values on the elements αi. Since σ(αi) is a zero

of fαi
K , there are only finitely many possibilities for σ.

I Separable extensions

The “separability properties” of an extension K ⊂ L can be deduced from the fun-

damental set X(L/K). We call a polynomial in K[X] separable if it does not have

multiple zeros in an algebraic closure K and inseparable if it does.

23.3. Definition. The separable degree [L : K]s of an algebraic extension K ⊂ L is

the cardinality of a fundamental set X(L/K).

We have already seen that the cardinality of X(L/K) does not depend on the choice

of the algebraically closed field Ω in the definition of X(L/K). For a simple algebraic

extension K ⊂ L = K(α), by 23.1, the degree [L : K]s is the number of different zeros

of fαK in K. We therefore have

1 ≤ [K(α) : K]s ≤ deg(fαK) = [K(α) : K],

and we have equality if and only if fαK is separable. In the separable case, we have

fαK =
∏

σ∈X(K(α)/K)

(X − σ(α)).

23.4. Lemma. For every finite field extension K ⊂ L, we have the inequality

1 ≤ [L : K]s ≤ [L : K].

For a tower K ⊂ L ⊂M of finite extensions, we have

[M : K]s = [M : L]s · [L : K]s.
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Proof. Every embedding τ : M → Ω in X(M/K) is obtained by extending an em-

bedding σ : L → Ω from X(L/K). Now, for a fixed “inclusion” σ : L → Ω,

we can identify the set of extensions τ : M → Ω with X(M/L), and this gives

#X(M/K) = #X(L/K) ·#X(M/L). The second statement in 23.4 follows.

Now that we know that, like the ordinary degree, the separable degree behaves

multiplicatively in towers of extensions, we can deduce the general inequality [L : K]s
≤ [L : K] from the inequality already mentioned for the simple case. After all, an

arbitrary finite extension L = K(α1, α2, . . . , αn) can be obtained as a tower

K ⊂ K(α1) ⊂ K(α1, α2) ⊂ . . . ⊂ K(α1, α2, . . . , αn)

of n simple finite extensions. Multiplying the inequalities for these extensions imme-

diately gives [L : K]s ≤ [L : K].

For an arbitrary algebraic extension K ⊂ L, we say that an element α ∈ L is separable

over K if fαK has no multiple zeros in K. The extension K ⊂ L itself is called separable

if every element α ∈ L is separable over K. An algebraic extension that is not separable

is called inseparable.

23.5. Theorem. For a finite extension K ⊂ L, the following are equivalent:

1. The extension K ⊂ L is separable.

2. We have L = K(α1, α2, . . . , αt) for elements α1, α2, . . . , αt ∈ L that are separable

over K.

3. [L : K]s = [L : K].

Proof. (1⇒ 2). This is clear because all αi ∈ L are separable over K.

(2 ⇒ 3). For a simple extension K ⊂ K(α), we have already seen that by 23.1,

the separability of α implies that [K(α) : K]s is equal to deg(fαK) = [K(α) : K]. For

L = K(α1, α2, . . . , αt), as in the proof of 23.4, we obtain L by successively adjoining

the αi. The elements αi, which are separable over K, are also separable over every

extension E of K because fαE is a divisor of fαK in K[X]. Therefore, in every step of

the tower, the degree and separable degree are equal. By the multiplicativity of the

degree and separable degree, equality also holds for the whole extension K ⊂ L.

(3 ⇒ 1). For every α ∈ L, we have a tower K ⊂ K(α) ⊂ L. Since the separable

degree is bounded by the degree, it follows from the equality [L : K]s = [L : K]

and the multiplicativity in towers that for the extension K ⊂ K(α) too, the equality

[K(α) : K]s = [K(α) : K] holds. By 23.1, this means that fαK has exactly deg(fαK)

different zeros in K, so α is separable over K.

I Perfect fields

For many base fields K, all algebraic extensions turn out to be separable. Namely,

irreducible polynomials only rarely have double zeros.

23.6. Lemma. Let f ∈ K[X] be an irreducible polynomial, and suppose that f is

inseparable. Then we have p = char(K) > 0 and f = g(Xp) for some g ∈ K[X].

Moreover, not all coefficients of f are pth powers in K.
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Proof. If f has a double zero α ∈ K, then α is also a zero of the derivative f ′ of f .

Because (up to multiplication by a unit c ∈ K∗ = K[X]∗) f is the minimum polynomial

of α over K, the assumption f ′(α) = 0 implies that f ′ is divisible is by f . Since f ′ has

a lower degree than f , this is only possible if f ′ is the zero polynomial in K[X].

For K of characteristic 0, we find that f is constant, which contradicts the as-

sumption that f is irreducible. We therefore have char(K) = p > 0, and by explicitly

taking derivatives, we see that we obtain f ′ = 0 for the polynomials in K[X] of the

form f =
∑

i aiX
ip ∈ K[X]. For g =

∑
i aiX

i, we then have f = g(Xp).

If all coefficients of f are pth powers in K, say ai = cpi ∈ K, then we have

f =
∑

i aiX
ip =

∑
i c
p
iX

ip = (
∑

i ciX
i)p by the additivity of taking the pth power in

characteristic p. However, an irreducible polynomial f ∈ K[X] cannot be a pth power

in K[X], so this leads to a contradiction.

We conclude from 23.6 that irreducible inseparable polynomials in K[X] can only exist

for fields K of characteristic p > 0 for which the Frobenius map F : K → K given by

x 7→ xp is not surjective. Note that, as it is a field homomorphism K → K, the map

F is always injective.

23.7. Definition. A field K is called perfect if it satisfies one of the following two

conditions:

1. The characteristic of K is 0.

2. The characteristic of K is p > 0, and the Frobenius map F : x 7→ xp is an

automorphism of K.

Note that finite fields and number fields—the most important examples for us—are

perfect. However, in the field Fp(T ), the element T is not a pth power, so Fp(T ) is

imperfect. Imperfect base fields are common in arithmetic algebraic geometry.

23.8. Theorem. A field K is perfect if and only if every algebraic extension of K is

separable.

Proof. If K has an inseparable algebraic extension, then there exist inseparable irre-

ducible polynomials in K[X] and K is not perfect by 23.6.

If, conversely, K is not perfect, then there is an element a ∈ K that is not a pth

power in K. Let α ∈ K be a zero of the polynomial Xp − a. Then we have

Xp − a = (X − α)p ∈ K[X],

so K ⊂ K(α) is an inseparable extension.

Exercise 2. Is the polynomial Xp − a above necessarily irreducible in K[X]?

I Primitive elements

Many of the proofs in this section reduce questions for an arbitrary finite extension

K ⊂ L to the case of a simple extension K ⊂ K(α). One can wonder whether every

finite extension K ⊂ L is necessarily of this form. In this case, α is called a primitive

element for the extension K ⊂ L. For explicit calculations, it is often useful to have a
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primitive element. Just as we prefer to avoid choosing a basis in (conceptual) proofs

in linear algebra, we can, where possible, avoid choosing a primitive element in proofs

in field theory.

Some trial and error shows that in many extensions with multiple generators, such

as Q ⊂ Q(
√

2,
√

3), we can find a primitive element by considering linear combinations

of the generators over the base field.

Exercise 3. Prove: Q(
√

2,
√

3) = Q(λ
√

2 + µ
√

3) for all λ, µ ∈ Q∗.

In separable extensions, there is always a primitive element.

23.9. Primitive element theorem. Let K ⊂ L be a finite separable extension. Then

there exists an element x ∈ L with L = K(x).

Proof. It suffices to show that for every pair of elements α, β ∈ L, we can find an

element x ∈ L such that K(α, β) = K(x) holds. After all, by successively replacing

two generators by a single one, we thus obtain a primitive element for every finitely

generated subextension of L over K—and therefore also for L itself.

Now, suppose that L = K(α, β) has degree n over K. By the separability of

K ⊂ L, the set X(L/K) = {σ1, σ2, . . . , σn} contains exactly n different embeddings.

We are looking for an element λ ∈ K such that the images of x = α + λβ under the

elements σi are all different. This means that λ is not a zero of the polynomial

f =
n∏

i,j=1
i 6=j

((
σi(β)− σj(β)

)
X +

(
σi(α)− σj(α)

))
∈ K[X].

Since two different elements of X(L/K) cannot agree on both α and β, it follows that

f is not the zero polynomial. This means that f has only finitely many zeros, and for

infinite K, we find that there exists a λ ∈ K with f(λ) 6= 0. For finite K, this is not

clear, but in that case, 22.5 provides the existence of a primitive element and we are

immediately done.

For infinite K, we choose x = α + λβ as above. Then K(x) has separable degree

at least n over K, and therefore also degree [K(x) : K] ≥ n. On the other hand, we

have [K(x) : K] ≤ [L : K] = n, so that K(x) = L holds, as desired.

In inseparable extensions, too, it is sometimes possible to find primitive elements, for

example when the degree is a prime. If no primitive element exists, we are dealing with

an extension with infinitely many intermediate fields. For such extensions, there is no

Galois correspondence in the sense of 24.4.

23.10. Theorem. Let K ⊂ L be a finite extension. The following are equivalent:

1. There exists an element α ∈ L with L = K(α).

2. There are only finitely many fields E with K ⊂ E ⊂ L.

Proof. (1 ⇒ 2). Let α be a primitive element for K ⊂ L, and for every intermediate

field E, consider the minimum polynomial fαE ∈ E[X]. Since fαE is a monic divisor of

fαK in K[X] and a polynomial with coefficients in a field has only finitely many monic
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divisors, there are only finitely many possibilities for fαE . However, the field E can be

deduced from fαE : it is the extension of K generated by the coefficients of fαE . After

all, over the intermediate field E0 ⊂ E generated by these coefficients over K, we have

[L : E0] = deg(fαE0
) = deg(fαE) = [L : E], and therefore E0 = E.

(2 ⇒ 1). Because both statements automatically hold for finite fields K, we

assume that K is infinite. As in the proof of 23.9, it suffices to show that every

subextension K ⊂ K(α, β) of K ⊂ L is primitive. Given elements α, β ∈ L, we

now know that the fields K(α + λβ) with λ ∈ K are not all different. So, suppose

K(α + λ1β) = K(α + λ2β) with λ1 6= λ2. Then K(α + λ1β) contains the elements

α = (λ2 − λ1)−1[λ2(α + λ1β)− λ1(α + λ2β)],

β = (λ1 − λ2)−1[(α + λ1β)− (α + λ2β)],

so K(α, β) = K(α + λ1β) is a primitive extension.

Exercise 4. Let V be a vector space over an infinite base field K. Prove that V is not the union of

a finite number of subspaces Vi ( V . Deduce from this the implication 23.10.2⇒ 23.10.1.

Exercise 20 gives an example of an inseparable extension of degree p2 that is not

primitive and therefore has infinitely many intermediate fields.

I Normal extensions

For a finite separable extension K ⊂ L, we know that there are [L : K] different ways

to embed L in an algebraically closed extension Ω of K. In the case where the image

σ[L] ⊂ K does not depend on the choice of σ ∈ X(L/K), we can choose a fixed K-

embedding τ : L ⊂ Ω and view it as an inclusion. The elements of X(L/K) then

become automorphisms of the field L, and we obtain an identification

(23.11) X(L/K)
∼−→ AutK(L) = {σ ∈ Aut(L) : σ

∣∣
K

= idK}

of X(L/K) with the group of automorphisms of L that are the identity on K. However,

this identification depends on the choice of an element τ ∈ X(L/K) that acts as the

identity idL ∈ AutK(L); see Exercise 28.

For a finite separable extension K ⊂ L, the images σ[L] ⊂ K for σ ∈ X(L/K) are

not necessarily equal. Namely, if we write L = K(α) for a primitive element α ∈ L,

then the images of L in Ω are the fields K(αi), with αi running through the zeros of

fαK in Ω. The fields K(αi) coincide if and only if fαK has all of its zeros in L = K(α)

and L therefore is a splitting field of fαK over K. In such a case, we call L a normal

separable extension of K. The general definition of normality is as follows.

23.12. Definition. An algebraic field extension K ⊂ L is said to be normal if for every

element α ∈ L, the minimum polynomial fαK decomposes into linear factors in L[X].

23.13. Examples. The field L = Q(α) from 21.15.2 obtained by adjoining a third

root α of 2 is not a normal extension of Q: the polynomial fαQ = X3 − 2 has only one

zero in L.
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Every finite extension Fp ⊂ L of Fp is normal. After all, by 22.11, for every α ∈ L,

the zeros of fαFp
are powers of α, and those are in L.

The inseparable extension K = Fp(T ) ⊂ L = Fp(T
1/p) is normal. After all, for

every α ∈ L, we have αp ∈ K, and Xp − αp ∈ K[X] has a p-tuple linear factor X − α
in L[X].

23.14. Theorem. For a finite extension K ⊂ L with fundamental set X(L/K), the

following are equivalent:

1. The extension K ⊂ L is normal.

2. The field L is a splitting field Ωf
K of a polynomial f ∈ K[X].

3. For all σ, τ ∈ X(L/K), we have σ[L] = τ [L].

Proof. (1⇒ 2). Write L = K(β1, β2, . . . , βt). Then because of the normality of K ⊂ L,

all zeros of f = fβ1K · f
β2
K · . . . · f

βt
K ∈ K[X] are in L. Since they generate L over K, we

have L = Ωf
K .

(2 ⇒ 3). Let L = Ωf
K , and suppose that in K[X], the polynomial f decomposes

as f =
∏n

i=1(X − αi). This gives an inclusion σ : L = K(α1, α2, . . . , αn) ⊂ K. For

τ ∈ X(L/K) arbitrary, we then have
∏n

i=1(X−τ(αi)) = f =
∏n

i=1(X−αi) because τ is

the identity on the coefficients of f . We find that τ permutes the zeros of f , and that

gives the desired equality τ [L] = K(τ(α1), τ(α2), . . . , τ(αn)) = K(α1, α2, . . . , αn) =

σ[L] ⊂ K.

(3 ⇒ 1). Choose an element σ : L → K in X(L/K), and take α ∈ L arbitrary.

Suppose that fαK decomposes as fαK =
∏n

i=1(X − αi) in K[X]. By 23.1, this gives

K-isomorphisms σi : K(α)
∼−→ K(αi) ⊂ K. As in Exercise 21.14, each of the isomor-

phisms σi has an extension to an isomorphism σ′i : L → K, where L is an algebraic

closure of L (and therefore of K(α)). This isomorphism maps α to αi ∈ σ′i[L], and

by assumption 3, we have σ′i[L] = σ[L] for all σ′i. It follows that fαK decomposes into

linear factors over σ[L] and therefore also over L.

The proof of 23.14 shows that every finite extension K ⊂ L fits into a tower of ex-

tensions K ⊂ L ⊂ M with M finite and normal over K: take the product f of the

minimum polynomials of a finite set of elements βi that generates L over K, and choose

M = Ωf
K = Ωf

L. Since every normal extension of K that contains all βi also contains

a subfield isomorphic to M , we find that M is the “smallest” normal extension of K

that contains L. Such an extension is called a normal closure of L over K.

Exercise 5. Show that a normal closure of L over K is uniquely determined up to K-isomorphism

and that in an algebraic closure K of K, there exists a unique normal closure of L.

I Independence of characters

The most important ingredient in the proof of the fundamental theorem of Galois

theory, which we formulate in 24.4 for finite normal and separable field extensions

K ⊂ L, is the “linear independence” of the elements of the fundamental set X(L/K).

By this, we mean the following.

37



Algebra III– §23

23.15. Artin–Dedekind lemma. Let K ⊂ L be a field extension and σ1, σ2, . . . , σn ∈
X(L/K) = HomK(L,Ω) an n-tuple of pairwise distinct elements. Suppose that there

exist c1, c2, . . . , cn ∈ Ω with

c1σ1(x) + c2σ2(x) + . . .+ cnσn(x) = 0 for all x ∈ L.

Then we have c1 = c2 = . . . = cn = 0.

Proof. We carry out the proof by induction on n. For n = 1, it immediately follows

from the relation c1σ1(x) = 0 for x ∈ L that we have c1 = c1σ(1) = 0.

Now, suppose that the lemma is correct for subsets of X(L/K) with fewer than

n elements, and suppose given a zero relation as above between n ≥ 2 elements. Since

σ1 and σ2 differ on L, there exists an element y ∈ L with σ1(y) 6= σ2(y). Take

such a y, and from the given zero relation, deduce two new relations by, respectively,

multiplying the relation by σ1(y) and replacing x in the relation with xy. Since the σi
are homomorphisms, for arbitrary x ∈ L, this gives

c1σ1(x)σ1(y) + c2σ2(x)σ1(y) + . . .+ cnσn(x)σ1(y) = 0,

c1σ1(x)σ1(y) + c2σ2(x)σ2(y) + . . .+ cnσn(x)σn(y) = 0.

Taking the difference of these relations gives a zero relation for the n − 1 elements

σ2, σ3, . . . , σn in which the coefficient of σ2 is equal to c2(σ1(y)−σ2(y)). By the induction

hypothesis, this coefficient is equal to 0. The choice of y implies that we have c2 = 0,

so the term with σ2 in the original relation can be left out. If we apply the induction

hypothesis again, we see that all ci are equal to 0.

The proof given above only uses that the σi are group homomorphisms L∗ → Ω∗. If,

more generally, for an abelian group A and a field F , we define an F -valued character

on A to be a group homomorphism σ : A → F ∗, then exactly the same proof shows

that there are no F -linear relations between the F -valued characters on A.

Exercise 6. Formulate and prove this more general Artin–Dedekind lemma.

I Norm and trace

Let K ⊂ L be a finite separable extension. Then the norm and the trace from L to K

of an element x ∈ L are defined by

(23.16) NL/K(x) =
∏

σ∈X(L/K)

σ(x) and TrL/K(x) =
∑

σ∈X(L/K)

σ(x).

The multiplicative property NL/K(xy) = NL/K(x)NL/K(y) of the norm and the additive

property TrL/K(x+ y) = TrL/K(x) + TrL/K(y) of the trace are immediately clear.

We already came across the norm map NQ(i)/Q : Q(i)→ Q, which sends a+ bi to

(a+ bi)(a− bi) = a2 + b2, just before 12.19. In this case, the norm of x is the product

of x with its complex conjugate x. For an arbitrary separable extension K ⊂ L, it

follows from 23.1 that if x ∈ L generates the field L over K, then the norm NL/K(x)

is the product of the zeros of the separable polynomial fxK =
∑n

i=0 aiX
i ∈ K[X] in
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an algebraic closure of K and the trace TrL/K(x) is the sum of the zeros. These are

equal to, respectively, (−1)na0 and −an−1 and therefore lie in K. More generally, as

in the proof of 23.4, we find the elements of X(L/K) by considering, for every element

of X(K(x)/K), the [L : K(x)] different extensions to L; this gives

(23.17) NL/K(x) = NK(x)/K(x)[L:K(x)] and TrL/K(x) = [L : K(x)] · TrK(x)/K(x).

We conclude that the norm induces a group homomorphism NL/K : L∗ → K∗ and the

trace a group homomorphism TrL/K : L→ K. For an extension K ⊂ L of finite fields,

we already came across these homomorphisms in Exercise 22.32.

Exercise 7. Is the norm map NQ(i)/Q : Q(i)→ Q surjective?

For an element x in a finite extension L of K, the multiplication

Mx : L −→ L

y 7−→ xy

by x is a K-linear map of the K-vector space L, and we have the following relationship

with the determinants and traces of matrices known from linear algebra.

23.18. Theorem. Let K ⊂ L be a finite separable extension and x ∈ L. Then

Mx : L→ L is a K-linear map with determinant NL/K(x), trace TrL/K(x), and char-

acteristic polynomial (fxK)[L:K(x)].

Proof. We can view L =
∑[L:K(x)]

k=1 K(x) · ωk as a sum of [L : K(x)] one-dimensional

vector spaces K(x) · ωk over K(x), which are each mapped to themselves by the K-

linear map Mx. The characteristic polynomial of Mx is therefore the [L : K(x)]th

power of the characteristic polynomial of the restriction Mx : K(x)→ K(x).

If we write fxK =
∑n

i=1 aiX
i ∈ K[X], then with respect to theK-basis {1, x, x2, . . . ,

xn−1} of K(x), the map Mx is represented by the matrix

A =


0 0 . . . 0 −a0

1 0 . . . 0 −a1

...
. . .

...
...

0 . . . 1 0 −an−2

0 . . . 0 1 −an−1

 ,

which has determinant (−1)na0 = NK(x)/K(x) and trace −an−1 = TrK(x)/K(x). For the

characteristic polynomial det(X · I − A), we inductively obtain fxK =
∑n

i=1 aiX
i by

repeatedly expanding along the last row. By (23.17), the desired result follows.

Exercise 8. Show that after a “base extension” K → Ω, on L⊗K Ω, the map Mx can be represented

by a diagonal matrix with diagonal elements {σ(x) : σ ∈ XΩ(L/K)}, and use this to give a “better”

proof of 23.18.

Conversely, we can take 23.18 as the definition of the norm and trace maps for a

finite extension K ⊂ L and deduce the expression (23.16) for separable extensions; see

Exercises 30 and 31.
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Exercises.

9. Let L1 = K(T ) be a simple transcendental extension of K and K ⊂ L2 an arbitrary

extension. Prove: the map HomK(L1, L2) → L2 given by f 7→ f(T ) is injective.

Describe the image.

10. Let K ⊂ L ⊂M be a tower of algebraic extensions. Prove:

K ⊂ L and L ⊂M are separable ⇐⇒ K ⊂M is separable.

11. Let K ⊂ L be an arbitrary field extension. Prove that

Ks = {x ∈ L : x is algebraic and separable over K}

is a subfield of L. It is called the separable closure of K in L.

12. A field F is called separably closed if the only separable algebraic extension F ⊂ E is

the trivial extension E = F . A separable closure of a field K is a separable algebraic

extension K ⊂ Ksep with Ksep separably closed. Prove:

a. Every field K has a separable closure.

b. Any two separable closures of K are K-isomorphic.

c. A separable closure Ksep of K is algebraically closed if and only if K is perfect.

13. Deduce the primitive element theorem from the vector space argument in Exercise 4.

[Hint: consider {x ∈ L : σ(x) = τ(x)} for σ, τ ∈ X(L/K).]

14. Let K be a field of characteristic p > 0 and f ∈ K[X] an irreducible polynomial. Prove

that there exist a separable irreducible polynomial g ∈ K[X] and an integer n ∈ Z≥0

with f = g(Xpn). What is the separable closure of K in L = K[X]/(f)?

15. Let K ⊂ L be a finite extension with p = char(K) > 0 and Ks the separable closure of

K in L. Prove: [L : K]s = [Ks : K] and [L : K]s · pk = [L : K] for some k ∈ Z≥0. [The

number [L : K]/[L : K]s is called the inseparable degree of L over K.]

16. Let α be algebraic over K. Prove: fαK =
∏
σ∈X(K(α)/K)(X − σ(α))i, where i is the

inseparable degree of K(α) over K.

17. Let K be a field of characteristic p > 0 and a ∈ K an element that is not a pth power.

Prove: Xpk − a is irreducible in K[X] for all k ≥ 0.

18. Let K be of characteristic p > 0 and f ∈ K[X] monic irreducible. Write L = K(α)

with α a zero of f , and denote by Kp and Lp the images of the Frobenius map on,

respectively, K and L.

a. Prove: α ∈ Lp ⇒ f ∈ Kp[X].

b. Suppose f /∈ Kp[X]. Prove: f(Xpk) is irreducible in K[X] for k ∈ Z≥0.

19. Let f ∈ Fp[T ] be an irreducible polynomial and K = Fp(T ) the field of fractions of

Fp[T ].

a. Prove: Xp − f is irreducible in K[X].

b. Prove: K ⊂ Lf = K[X]/(Xp − f) is an inseparable extension of degree p, and we

have Lpf = K.
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c. Let L be the field obtained by taking f = T in part b. Prove: Lf ∼= L for all

irreducible f ∈ Fp[T ].

20. Let L = Fp(S, T ) be the field of rational functions in two variables over Fp and K = Lp.

a. Prove: K = Fp(S
p, T p), and K ⊂ L is a field extension of degree p2.

b. Show that K ⊂ L is not a primitive extension.

c. Give infinitely many different fields E with K ⊂ E ⊂ L.

21. For a field K of characteristic p > 0, the degree [K : Kp] of the field extension Kp ⊂ K
is called the degree of imperfection of K. Prove the following statements:

a. [K : Kp] = pi(K) with i(K) ∈ Z≥0 ∪ {∞}.
b. For every finite extension K ⊂ L, we have i(L) = i(K).

c. For every algebraic extension K ⊂ L, we have i(L) ≤ i(K).

d. i(K(T )) = i(K) + 1.

22. Let K ⊂ L be a quadratic extension. Prove: K ⊂ L is normal.

23. Let L be a quadratic extension of a field K of characteristic different from 2. Prove:

L ∼= K(
√
x) ∼= K[X]/(X2 − x) for some x ∈ K. Show that the assumption on the

characteristic cannot be left out.

24. Let K ⊂ L ⊂ M be a tower of finite extensions. For each of the following statements,

give a proof or a counterexample:

a. If K ⊂ L and L ⊂M are normal, then K ⊂M is normal.

b. If K ⊂M is normal, then L ⊂M is normal.

c. If K ⊂M is normal, then K ⊂ L is normal.

25. Formulate and prove the analog of 23.14 for arbitrary algebraic extensions.

[Hint: use a splitting field ΩFK of a family of polynomials F ⊂ K[X] over K as in

Exercise 21.34.]

26. Determine the degree over Q of splitting fields of the following polynomials:

X2 +X − 2, X2 + 2X − 2, X3 + 2X − 2, X4 + 2X2 + 2.

27. Define the normal closure of an infinite algebraic extension K ⊂ L, and show that this

is uniquely determined up to L-isomorphism.

28. Let φ1, φ2 : X(L/K)
∼−→ AutK(L) be the identifications in (23.11) for choices τ1, τ2 ∈

X(L/K). Show that φ2 · φ−1
1 : AutK(L) → AutK(L) is given by multiplication on the

left by τ−1
2 τ1 ∈ AutK(L).

29. Show that in a tower K ⊂ L ⊂ M of finite separable extensions, the formulas NL/K ◦
NM/L = NM/K and TrL/K ◦TrM/L = TrM/K hold.

30. Define the trace map for a finite extension K ⊂ L as in 23.18 by TrL/K(x) = trace(Mx).

Prove: TrL/K : L→ K is a surjective group homomorphism if K ⊂ L is separable and

the zero map if K ⊂ L is inseparable.

31. Define the norm map for a finite extension K ⊂ L as in 23.18 by NL/K(x) = det(Mx).

Let Ks be the separable closure of K in L and i the inseparable degree of L over K.

Prove: for all x ∈ L, we have xi ∈ Ks and NL/K(x) = NKs/K(xi).
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32. An algebraic field extension K ⊂ L is called purely inseparable if #X(L/K) = 1,

and an element α ∈ L is called purely inseparable over K if K ⊂ K(α) is purely

inseparable. Make Exercises 10, 11, 12 with the word “separable” replaced by “purely

inseparable” and “perfect” in 12.c replaced by “separably closed.” Also show that in the

purely inseparable case, there exists a unique K-isomorphism between any two purely

inseparable closures of K.

33. Let K ⊂ L be an algebraic field extension, Ks as in Exercise 11, and Ki the purely

inseparable closure of K in L as in the previous exercise.

a. Prove: Ks ⊂ L is purely inseparable, and if L is normal over K, then Ki ⊂ L is

separable.

b. Give an example in which Ki ⊂ L is not separable.

34. For a field K, denote by K̄, Ksep, and Kpi, respectively, an algebraic closure, a separable

closure, and the purely inseparable closure of K. Prove: K̄ ∼=K (Ksep)pi ∼=K (Kpi)sep

for every K.

35. Let K be a field and K̄ an algebraic closure of K.

a. Let α, β ∈ K̄ be such that β is separable over K. Write f = fαK and g = fβK .

Moreover, let λ ∈ K and ϑ = α+ λβ ∈ K̄, and let h be the gcd of f(ϑ− λX) and

g in K(ϑ)[X]. Prove: the degree of h is equal to the number γ of zeros of g in K̄

for which ϑ− λγ is a zero of f .

b. Suppose that K ⊂ K(α1, . . . , αt) is a finite field extension such that all αi with

the exception of at most one are separable over K. Prove: there is a primitive

element for the extension K ⊂ K(α1, . . . , αt).

36. Let K ⊂ L be a finite field extension. Prove: there is no primitive element for K ⊂ L

if and only if there exists a positive integer m with

[L : K] = m · [L : K]s · char(K)

such that for every α ∈ L, the element αm is separable over K. Verify that this is true

for the extension in Exercise 20.

37. Let K be a field and a ∈ K an element.

a. Let n ∈ Z>0, and suppose that L is a finite extension of K that contains an

element α with αn = a. Prove: there is a b ∈ K with a[L:K] = bn.

[Hint: use the norm map.]

b. Let p be a prime. Prove: f = Xp − a ∈ K[X] is irreducible in K[X] if and only if

f has no zero in K.

38. Let K be a field, a ∈ K, and n ∈ Z>0. Denote by d the greatest common divisor of the

degrees of all irreducible factors of Xn − a in K[X].

a. Prove: d divides n, and there exists a b ∈ K with ad = bn.

b. Suppose that 1 is the only zero of Xd−1 in K. Prove that Xn−a has an irreducible

factor of degree d in K[X].

39. Let K be a field, p a prime for which K contains a primitive pth root of unity, t ∈ Z>0,

and a ∈ K. Prove: the degree of any irreducible factor of Xpt − a in K[X] is a divisor

of pt.
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40. Let K, a, n, d be as in Exercise 38. Prove: Xn−a has an irreducible factor of degree d

in K[X].

[Hint: first do the case where n is a prime power using the previous exercises.]

41. Let K be a field, t ∈ Z>1, and a ∈ K.

a. Suppose that p is an odd prime. Prove: Xpt−a is irreducible in K[X]⇐⇒ Xp−a
is irreducible in K[X] ⇐⇒ there is no b ∈ K with a = bp.

b. Prove: X2t−a is irreducible in K[X]⇐⇒ X4−a is irreducible in K[X]⇐⇒ there

is no b ∈ K with a = b2 or a = −4b4.

c. Let K be a field, n a positive number, and a ∈ K. Prove: Xn − a is reducible in

K[X] if and only if there is an element b ∈ K for which the following holds: either

there is a prime factor p of n with a = bp, or 4 divides n and a = −4b4.

[This is sometimes called Capelli’s theorem, after the Italian mathematician Al-

fredo Capelli (1855–1910).]
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24 Galois Theory

For a large class of field extensions K ⊂ L, we can easily describe the set of intermediate

fields (and their inclusions) in terms of the group

AutK(L) = {σ ∈ Aut(L) : σ
∣∣
K

= idK}

of field automorphisms of L that are the identity on K. This observation, which goes

back to Galois (1810–1831), allows us to use group theory to tackle problems for which

this is not obvious at first glance.

I Galois Extensions

The fundamental idea of Galois theory is to use the automorphisms of a field L to

identify the subfields of L. For every collection G ⊂ Aut(L) of automorphisms of L,

there is a corresponding field of invariants

LG = {x ∈ L : σ(x) = x for all σ ∈ G}.

It is easy to check that this is a subfield of L. It contains the prime field of L, which

allows no non-trivial automorphisms. Note that LG does not change if we replace G

with the subgroup 〈G〉 ⊂ Aut(L) generated by G. We can therefore restrict ourselves

to fields of invariants of subgroups G ⊂ Aut(L). This section treats the classic case

where the automorphism group G is finite.

24.1. Definition. A field extension K ⊂ L is called finite Galois if there exists a finite

subgroup G ⊂ Aut(L) of automorphisms of L with field of invariants LG = K.

In the situation of 24.1, we also say that K ⊂ L is finite Galois with group G. The

group G, which is uniquely determined by the extension K ⊂ L and ensures that the

extension K ⊂ L is finite, as we will see in 24.4.1, is called the Galois group of L over K

and is denoted by Gal(L/K).

Non-finite Galois extensions also exist; they are obtained by removing the word

“finite” both times in 24.1 for algebraic field extensions K ⊂ L. It turns out that for

infinite G, extensions LG ⊂ L are not automatically algebraic (Exercise 8), and even

in the algebraic case, different infinite groups G ⊂ Aut(L) can lead to the same field

of invariants (Exercise 56). A correct formulation of infinite Galois theory, as we give

in §28, will therefore require some topology for Galois groups.

24.2. Example. Every quadratic extension Q ⊂ L = Q(
√
d) with d ∈ Q not a square

is finite Galois. After all, define σ ∈ Aut(Q(
√
d)) by

σ(a+ b
√
d) = a− b

√
d.

Then the automorphism group G = 〈σ〉 is cyclic of order 2, and the field of invariants

LG is equal to the base field Q.
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More generally, splitting fields of separable polynomials lead to finite Galois extensions.

24.3. Lemma. Let K ⊂ L be a finite extension that is normal and separable. Then

K ⊂ L is finite Galois with group G = AutK(L).

Proof. For a finite field extension K ⊂ L, the group AutK(L) is finite because L is

generated over K by finitely many algebraic elements, which each have only finitely

many possible images in L under any K-automorphism. It therefore suffices to show

that K = LG holds for G = AutK(L).

The normality and separability of K ⊂ L give the equality #G = # AutK(L) =

#X(L/K) = [L : K]s = [L : K], so there are at least [L : K] automorphisms of L

over LG. The inequality [L : LG] ≥ [L : K] follows from 23.4, and from the inclusions

K ⊂ LG ⊂ L, we obtain K = LG.

Exercise 1. Prove the equality LG = K by giving, for α ∈ L \K, an automorphism σ ∈ AutK(L)

with σ(α) 6= α.

I Fundamental Theorem

For a finite Galois extension K ⊂ L, there is the following Galois correspondence

between subgroups of Gal(L/K) and intermediate fields of K ⊂ L.

24.4. Fundamental theorem. Let K ⊂ L be a finite Galois extension with Galois

group G. Then the following statements hold:

1. The extension K ⊂ L is finite, normal, and separable. The Galois group G has

order [L : K] and is equal to G = Gal(L/K) = AutK(L).

2. There is an inclusion-reversing bijection, the Galois correspondence

ψL/K : TL/K = {F : K ⊂ F ⊂ L} ∼−→ HG = {H : H ⊂ G = AutK(L)}
F 7−→ AutF (L),

between the set TL/K of intermediate fields of K ⊂ L and the setHG of subgroups

of G. The inverse is ψ−1
L/K : H 7→ LH .

3. Let H = ψL/K(F ). Then the extension F ⊂ L is Galois with group H; we have

[L : F ] = #H and [F : K] = [G : H].

For every σ ∈ G, under ψL/K , the field σ[F ] ∈ TL/K conjugate to F corresponds

to the subgroup σHσ−1 conjugate to H.

4. An intermediate field F ∈ TL/K is normal over K if and only if the subgroup

H = ψL/K(F ) is normal in G; for such F , the extension K ⊂ F is Galois and

G/H
∼−→ Gal(F/K)

σH 7−→ σ
∣∣
F

is a group isomorphism.
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When we compare the statements in 24.3 and 24.4.1, we see how Galois extensions can

be described in terms of Section 23.

24.5. Corollary. For a field extension K ⊂ L, we have

K ⊂ L is finite Galois ⇐⇒ K ⊂ L is finite, normal, and separable.

Older proofs of 24.4 often take 24.5 as the definition of Galois and the equality for G

in 24.4.1 as the definition of the Galois group. Using 23.9, we can then choose a

primitive element x for L/K and view G as the permutation group on the zeros of

f = fxK . In this approach, a Galois extension of K is seen as a splitting field L = Ωf
K

of an irreducible separable polynomial f ∈ K[X]. Our approach, which goes back to

E. Artin, is somewhat different. It deduces the fundamental theorem from the Artin–

Dedekind lemma from Section 23.

I Proof of the Fundamental Theorem

Let K ⊂ L be a finite Galois extension with Galois group G ⊂ AutK(L), and view

AutK(L) as a subset of XΩ(L/K) by choosing a fixed inclusion L ⊂ Ω. Then by 23.4,

we have the inequalities

#G ≤ #XΩ(L/K) = [L : K]s ≤ [L : K],

and the core of the proof consists of proving the reverse inequality [L : K] ≤ #G.

Let G have order n, and suppose that there are m > n elements ω1, ω2, . . . , ωm ∈ L
that are linearly independent over K = LG. Then the m vectors vi = (σ(ωi))σ∈G ∈
Ln for i ∈ {1, 2, . . . ,m} are linearly dependent over L. Let

∑m
i=1 civi = 0 be a

non-trivial relation with coefficients ci ∈ L. For every σ ∈ G, we then have a re-

lation
∑m

i=1 ciσ(ωi) = 0. By applying σ−1 to this relation, we see that we have∑m
i=1 σ

−1(ci)ωi = 0 for every σ ∈ G. Taking the sum of these relations over all σ ∈ G,

we obtain ∑m
i=1 biωi = 0 with bi =

∑
σ∈G σ(ci).

Note that as σ runs through G, the inverses σ−1 also do so. For a similar reason, the

elements bi ∈ L are all contained in the field of invariants K = LG. After all, for τ ∈ G,

the product τσ runs through G as σ runs through G, and therefore for all τ ∈ G, we

have

τ(bi) =
∑

σ∈G τσ(ci) =
∑

σ∈G σ(ci) = bi.

Because the elements ωi are linearly independent over K, it follows that we have

bi =
∑

σ∈G σ(ci) = 0 for i ∈ {1, 2, . . . ,m}. However, any prescribed element x ∈ L∗

can occur as one of the coefficients ci in the dependence relation above: choose an i

with ci 6= 0, and multiply the relation by xc−1
i . We see that the map L → L given

by x 7→
∑

σ∈G σ(x) is the zero map. This is in contradiction with 23.15, so we have

[L : K] ≤ #G.

We conclude that K ⊂ L is finite of degree #G and that we have

G = AutK(L) = XΩ(L/K).
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The other statements in 24.4.1 now immediately follow. After all, the first equality

shows that G is of the stated form. The second equality AutK(L) = XΩ(L/K) expresses

that all embeddings of L in K have the same image, so that K ⊂ L is a normal

extension. Since XΩ(L/K) has cardinality #G = [L : K], the extension K ⊂ L is

moreover separable.

Now that we have proved the fundamental property 24.4.1 of Galois extensions, the

remainder of the proof of the fundamental theorem 24.4 is a fairly simple verification.

If H is a subgroup of G, then LH is an intermediate field of K ⊂ L, and LH ⊂ L is

by definition finite Galois. It follows from 24.4.1 that ψL/K(LH) = AutLH (L) is equal

to H, so the map

HG −→ TL/K
ψL/K−→ HG

H 7−→ LH 7−→ AutLH (L)

is the identity on HG. Conversely, for every intermediate field F of K ⊂ L, the finite

extension F ⊂ L is separable and normal, hence Galois with group H = AutF (L) of

order #H = [L : F ]. The equality LH = F says exactly that the map

TL/K
ψL/K−→ HG −→ TL/K

F 7−→ AutF (L); H 7−→ LH

is the identity on TL/K . It is clear that ψL/K and ψ−1
L/K reverse inclusions. This proves

24.4.2.

For H = ψL/K(F ), by dividing the order #G = [L : K] by #H = [L : F ], we

obtain the relation [G : H] = [F : K]. For σ ∈ G, the field isomorphism F
∼−→ σ[F ] ⊂ L

leads to a group isomorphism AutF (L)
∼−→ Autσ[F ](L) given by τ 7→ στσ−1: a simple

verification. In particular, we see that σ[F ] corresponds to the conjugate subgroup

σHσ−1. This proves 24.4.3.

Since the restriction map G = XΩ(L/K)→ XΩ(F/K) is surjective, it follows that

all embeddings F → Ω have the same image if and only if σ[F ] = F holds for all σ ∈ G.

This means that σHσ−1 = H holds for the corresponding subgroup H ⊂ G, so we see

that K ⊂ F is normal if and only if H = ψL/K(F ) is normal in G. If the extension

K ⊂ F is normal, then it is also Galois because every intermediate field is automatically

separable over K. In this case, the surjection XΩ(L/K) → XΩ(F/K) leads to a

surjective group homomorphism G→ Gal(F/K) given by σ 7→ σ
∣∣
F

. This map’s kernel

is H, so the isomorphism theorem gives a group isomorphism G/H
∼−→ Gal(F/K).

This proves 24.4.4 and concludes the proof.

I Galois Group of a Polynomial

The fundamental theorem tells us that to every finite extension K ⊂ L that is normal

and separable, a finite group Gal(L/K) is intrinsically attached. Properties of the group

“are” properties of the extension, and a Galois extension is therefore called abelian

(cyclic, solvable, . . .) for short if the corresponding Galois group has this property.

By 23.14, a finite Galois extension L of K can be viewed as a splitting field

Ωf
K of a separable polynomial f ∈ K[X], which can be chosen irreducible by 23.9.
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Consequently, the Galois group G = Gal(L/K) is sometimes called the Galois group

Gal(f) of the polynomial f ∈ K[X] over K. Because every element σ ∈ G is fixed by

its action on the zeros of f in L = Ωf
K , this gives a description of G as a permutation

group on the zeros of f . If f has degree n, we can thus view Gal(f) as a subgroup of

the permutation group Sn on n elements. Since a given extension K ⊂ L can generally

be viewed as a splitting field of numerous different polynomials, this representation is

hardly canonical. For example, the quadratic extension F3 ⊂ F9 as in 22.1 can be

viewed as a splitting field of the separable polynomial X9 − X ∈ F3[X]. However,

smaller polynomials in F3[X] such as X2 + 1 and X2 −X − 1 give the same splitting

field.

Exercise 2. Describe the embeddings Gal(f) ⊂ S2 and Gal(f) ⊂ S9 for f = X2 − X − 1 and

f = X9 −X ∈ F3[X].

The task of determining the Galois group Gal(f) over K of a separable polynomial

f ∈ K[X] is not easy, and even already non-trivial in the special case K = Q. The

conjecture that for the base field K = Q, every finite group occurs as the Galois group

of a polynomial f ∈ Q[X] remains unproven: this is the inverse problem6 of Galois

theory.

An important step in determining Gal(f) is determining the degree of the field

Ωf
K obtained through the adjunction of the zeros of f to K. This degree is equal to

the order of G = Gal(L/K). Through its action on the zeros of f , the group G can be

viewed as a finite permutation group. In the fundamental case where f is irreducible

of degree n, not all subgroups of Sn occur as Galois groups.

24.6. Theorem. Let f ∈ K[X] be an irreducible separable polynomial with zeros

α1, α2, . . . , αn ∈ K, and view G = Gal(f) = Gal(K(α1, α2, . . . , αn)/K) as a subgroup

of Sn through its action on the zeros of f . Then G is a transitive subgroup of Sn, and

#G is a divisor of n! that is divisible by n.

Proof. Since f is irreducible, there exists, for any i, j ∈ {1, 2, . . . , n}, an isomorphism

ϕ : K(αi)
∼−→ K(αj) that sends αi to αj. When we apply 21.17 to this isomorphism

with f1 = f2 = f , we see that ϕ can be extended to an automorphism σ of L = Ωf
K =

K(α1, α2, . . . , αn). We have σ(αi) = αj, so G acts transitively on the zeros of f . The

stabilizer of α1 in G has index n in G by 5.3. It follows that the order of G, which is

a divisor of #Sn = n!, is divisible by n.

Exercise 3. Prove that Gal(f) acts transitively on the zeros of a separable polynomial f ∈ K[X] if

and only if f is irreducible.

In view of 24.6, it is interesting to determine, for given n, which (isomorphism types

of) transitive subgroups Sn has. For n ≤ 5, this is not too much work (Exercises 43

and 44); for somewhat larger n, lists can be used made by certain computer algebra

packages.7 However, the complexity of the problem increases rapidly with n.
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I Two Examples

Let us determine the Galois groups of the polynomials X3 − 2 and X4 − 2 in Q[X], in

part to illustrate the statement of the fundamental theorem, w

For f = X3 − 2, we constructed a splitting field L = ΩX3−2
Q in two different ways

in 21.15. We can view L as a subfield of C by taking a real third root 3
√

2 and a

primitive third root of unity ζ3 ∈ C: we then have L = Q(ζ3,
3
√

2), and X3 − 2 has

zeros α1 = 3
√

2, α2 = ζ3
3
√

2, and α3 = ζ2
3

3
√

2. Through its action on the zeros of f , the

Galois group Gal(f) = Gal(L/Q) is a subgroup of S3. We already found [L : Q] = 6 in

21.15, so we have # Gal(f) = 6 and Gal(L/Q) ∼= S3. The lattice of subgroups of S3 is

not difficult to find; it corresponds to the lattice of intermediate fields of Q ⊂ L given

below. Note that the inclusion in the left and right diagrams go in opposite directions.

{1}

〈(2 3)〉 〈(1 3)〉 〈(1 2)〉

A3

S3

Q(α1, α2, α3)

Q(α1) Q(α2) Q(α3)

Q(ζ3)

Q

We see that there are no other intermediate fields than the “obvious” ones. The

three non-normal extensions Q ⊂ Q(αi) correspond to the non-normal subgroups of

order 2 in S3. The isomorphic fields Q(αi) are conjugate over Q; the subgroups of

order 2 are conjugate in S3. The quadratic field Q(ζ3), which is normal over Q,

corresponds to the normal subgroup A3 / S3. The extension Q ⊂ Q(ζ3) is Galois, and

Gal(Q(ζ3)/Q) ∼= S3/A3 is cyclic of order 2.

Exercise 4. Prove: for every irreducible polynomial f = X3 − k ∈ Q[X], we have Gal(f) ∼= S3.

Next, we determine the subgroup G ⊂ S4 that occurs as the Galois group of the

irreducible polynomial f = X4 − 2 ∈ Q[X] over Q. As in the previous case, we can

use the zeros of f in C. If x = 4
√

2 is the positive real fourth root of 2, then we obtain

the other zeros of f by multiplying x by the powers of i =
√
−1. Setting xk = ikx

for k ∈ Z, we have Ωf
Q = Q(x1, x2, x3, x4) = Q(x, i), where x = x4 = 4

√
2 is as above.

This is an extension of degree 8 because i =
√
−1 is not contained in the real field

Q(x). The group Gal(f) is apparently a subgroup of S4 of order 8. Hence, not all

permutations of the zeros of f are realized by automorphisms L = Ωf
Q. Because of the

equalities x3 = −x1 and x4 = −x2, this is not surprising.

Recall from 10.11 that the subgroups of S4 of order 8 are the 2-Sylow subgroups

and that they are isomorphic to the dihedral group D4. The isomorphism Gal(L/Q) ∼=
D4 can also be discovered by letting σ be the complex conjugation on L and ρ : L→ L

an automorphism that satisfies ρ(x1) = x2 = ix1. By replacing ρ with σρ if necessary,

we may assume that we have ρ(i) = i and therefore ρ(xk) = xk+1. The action of ρ and

σ on the zeros of f , drawn in the complex plane as the vertices of a square, is then,
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respectively, the quarter turn and the reflection in the real axis. Do note that ρ does

not act on Q(x1, x2, x3, x4) ⊂ C as a quarter turn!

x2

x1

x4

x3

σ

ρ

We already know from 1.4 that the quarter turn ρ and the reflection σ generate the

group D4. This knowledge is also useful in making the lattice of subgroups of D4. The

central element ρ2 and the four reflections σρk each generate a subgroup of order 2.

The subgroups of D4 of order 4 are the subgroups generated by ρ2 and a reflection—

these are isomorphic to the Klein four-group V4—and the unique cyclic subgroup 〈ρ〉
of order 4.

We obtain intermediate fields corresponding to the various subgroups of

Gal(L/Q) ∼= D4 by writing down the obvious subfields and—if these are not all inter-

mediate fields—constructing invariant elements in terms of the xk.

{1}

〈σ〉 〈σρ2〉 〈ρ2〉 〈σρ〉 〈σρ3〉

〈σ, ρ2〉 〈ρ〉 〈σρ, ρ2〉

D4

Q(i, 4
√

2)

Q( 4
√

2) Q(i 4
√

2)Q(i,
√

2) Q(β) Q(β)

Q(
√

2) Q(i) Q(
√
−2)

Q

Subfields of degree 4 are Q(x4) = Q(x2) = Q( 4
√

2) and Q(x3) = Q(x1) = Q(i 4
√

2). The

non-trivial symmetries of order 2 that fix the corresponding vertices of the square are

the complex conjugation σ and the automorphism σρ2 that fixes x1 and x3. The field

Q(
√

2) generated by the square of a zero of f is invariant under both these symme-

tries: it is the intersection of Q( 4
√

2) and Q(i 4
√

2) and corresponds to the subgroup of

D4 generated by σ and ρ2.

The field Q(i) is invariant under ρ, hence corresponds to the subgroup 〈ρ〉 of

order 4. The compositum Q(i,
√

2) of the subfields Q(i) and Q(
√

2) corresponds to

the intersection 〈ρ2〉 of the subgroups 〈ρ〉 and 〈σ, ρ2〉. This field contains the subfield

Q(
√
−2), and since x1x4 is a square root of −2, it is not difficult to see that ρ2 and

the reflections σρ and σρ3 leave this field invariant.

It turns out that we are still missing two fields of degree 4, corresponding to the

groups generated by each of the two reflections we just mentioned. Since σρ exchanges
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the elements x1 and x2, the sum β = x1 + x2 = (−1 + i) 4
√

2 is an element of the

corresponding field of invariants. We have β2 = −2
√
−2, so Q(β) contains Q(

√
−2).

Because of ρ2(β) = −β, the element β is not in Q(
√
−2), so Q(β) is the field of degree 4

corresponding to 〈σρ〉. Conjugation with σ sends the subgroup 〈σρ〉 to 〈σρ3〉. The field

corresponding to 〈σρ3〉 is therefore the field σ[Q(β)] = Q(β) generated by the complex

conjugate β = (−1− i) 4
√

2 of β. We have fβQ = X4 + 8.

The reader may determine, as an exercise, which intermediate fields of Q ⊂ L are

normal over Q and what the corresponding Galois groups are.

I Cyclic Extensions

A finite Galois extension K ⊂ L is called cyclic if Gal(L/K) is a cyclic group. For

cyclic groups, the lattice of subgroups is very easy to describe. After all, if G = 〈x〉 is

a cyclic group of order n with generator x, then for every divisor d | n, the subgroup

〈xd〉 ⊂ G has index d in G. Conversely, every subgroup H ⊂ G of index d | n contains

the element xd; after all, xd mod H is the unit element in G/H, so we have H = 〈xd〉.
We conclude that for every divisor d | n, the group G has a unique subgroup Hd ⊂ G

of index d. The corresponding quotient group G/Hd is also cyclic and of order d.

Exercise 5. Is, conversely, every group of order n that has a unique subgroup of order d for every

divisor d | n a cyclic group?

For cyclic field extensions, we obtain the following result.

24.7. Theorem. Let K ⊂ L be a cyclic Galois extension of degree n. Then for every

divisor d | n, there is a unique intermediate field Kd of K ⊂ L of degree d over K. The

extension K ⊂ Kd is cyclic of degree d.

24.8. Example. Every extension K ⊂ L of finite fields is cyclic, and in this special

case, we already proved the Galois correspondence in 22.12. If we write K = Fq and

L = Fqn , then we have

Gal(L/K) = 〈FK〉 ∼= Z/nZ

with FK : L→ L the Frobenius automorphism associated with the base field K = Fq,

defined by FK(x) = xq. For every divisor d of the degree n = [L : K] of the extension,

Kd = Fqd is the intermediate field of degree d over K. It corresponds to the subgroup

〈F d
K〉 of index d in Gal(L/K).

Over Q, the pth cyclotomic field defined in 21.8.3 is an example of a cyclic extension.

24.9. Theorem. Let p be a prime and ζp ∈ Q a zero of Φp. Then we have the

following:

1. For every element k ∈ (Z/pZ)∗, there is an automorphism σk ∈ Aut(Q(ζp)) with

σk(ζp) = ζkp , and the map

Gal(Q(ζp)/Q)
∼−→ (Z/pZ)∗[

σk : ζp 7→ ζkp
]
7−→ (k mod p)

is an isomorphism of cyclic groups of order p− 1.
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2. For every divisor d | p−1, there is a unique subfieldKd ⊂ Q(ζp) with [Kd : Q] = d.

If Hd ⊂ (Z/pZ)∗ is the subgroup of index d in (Z/pZ)∗, then we have Kd = Q(ηd)

with

ηd =
∑
k∈Hd

ζkp .

The element ηd in 24.9.2 is called the Gaussian period of degree d in Q(ζp). The number

of terms of ηd is p−1
d

.

Proof. The field Q(ζp), as a splitting field of the irreducible polynomial Φp, is a finite

Galois extension of Q. Every automorphism σ ∈ Gal(Q(ζp)/Q) is fixed by its action

on the group µp = 〈ζp〉 of pth roots of unity. Since the automorphisms of µp are the

kth power maps σk : ζp 7→ ζkp with p - k, this leads to an injective homomorphism

Gal(Q(ζp)/Q) −→ Aut(µp) = (Z/pZ)∗.

By 24.6, all possible k mod p are realized by elements of Gal(Q(ζp)/Q), so this map is

an isomorphism. We know from 7.7 and 12.5 that (Z/pZ)∗ is cyclic.

The first statement in part 2 is a special case of 24.7. To show that the Gaussian

period ηd associated with the subgroup Hd ⊂ (Z/pZ)∗ of index d generates the field of

invariants Kd = Q(ζp)
Hd , we observe that the element σa acts on ηd by

σa(ηd) =
∑

k∈Hd
ζakp =

∑
k∈aHd

ζkp .

For a ∈ Hd, we have aHd = Hd and σa(ηd) = ηd, so we have ηd ∈ Kd. The elements ζkp
for k ∈ {1, 2, . . . , p − 1} are linearly independent over Q—after all, they form a basis

for Q(ζp) over Q—so the elements σa(ηd) associated with different rest classes aHd are

also different. This shows that ηd has exactly d = [(Z/pZ)∗ : Hd] conjugates in Q(ζp).

The field Q(ηd) is therefore of degree d over Q, and we find Q(ηd) = Kd.

The proof of 24.9 uses the fact that Q(ζp) has a Q-basis that consists of the

conjugates of the element ζp. More generally, we call a K-basis for a Galois extension

K ⊂ L consisting of the set {σ(x)}σ∈Gal(L/K) of conjugates of an element x ∈ L a

normal basis for L over K.

24.10. Example. For p = 7, we have p− 1 = 6, so the non-trivial subfields of Q(ζ7)

have degree 2 and 3 over Q. The corresponding subgroups of index 2 and 3 in (Z/7Z)∗

are H2 = 〈2〉 = {1, 2, 4} and H3 = 〈−1〉. For ζ = ζ7, we obtain η2 = ζ + ζ2 + ζ4 and

η3 = ζ + ζ−1 as generators of K2 = Q(η2) and K3 = Q(η3). The quadratic period η2

has a conjugate σ−1(η2) = ζ−1 + ζ−2 + ζ−4 = ζ6 + ζ5 + ζ3, and a short calculation gives

the polynomial

f η2Q = (X − η2)(X − σ−1(η2)) = X2 +X + 2

with zeros −1
2
± 1

2

√
−7. We find K2 = Q(

√
−7).

The cubic Gaussian period η3 = ζ + ζ−1 has conjugates σ2(η3) = ζ2 + ζ−2 and

σ3(η3) = ζ3 + ζ−3. Multiplying out the brackets gives

f η3Q = (X − η3)(X − σ2(η3))(X − σ3(η3)) = X3 +X2 − 2X − 1.
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Exercise 6. Show that, in addition to η3, the polynomial fη3Q has the zeros η2
3 − 2 and −η2

3 − η3 + 1.

There is a general description of the quadratic subfield Q(η2) ⊂ Q(ζp) generated by

the quadratic Gaussian period.

24.11. Theorem. Let p be an odd prime and η2 the quadratic Gaussian period in

Q(ζp). Then we have

f η2Q = X2 +X +
1− p∗

4
with p∗ = (−1)(p−1)/2p.

In particular, we have Q(η2) = Q(
√
p∗).

Proof. Let S ⊂ (Z/pZ)∗ be the subgroup of squares in (Z/pZ)∗, and write T =

(Z/pZ)∗ \ S. Then η2 =
∑

s∈S ζ
s
p and η̃2 =

∑
t∈T ζ

t
p are the zeros of f η2Q .

Because of the equality η2 + η̃2 =
∑p−1

i=1 ζ
i
p = −1, the linear coefficient of f η2Q is

equal to 1. The constant coefficient η2η̃2 =
∑

s∈S,t∈T ζ
s+t
p is a sum of #S ·#T = (p−1

2
)2

roots of unity.

For p ≡ 1 mod 4, we observe, as in the proof of 12.20, that we have −1 ∈ S; hence,

along with s ∈ S, we also have −s ∈ S. For s ∈ S and t ∈ T , we then have s+ t 6= 0,

so η2η̃2 is a sum of (p−1
2

)2 conjugates of ζp. These conjugates form a basis of Q(ζp)

over Q. Because η2η̃2 is rational and therefore invariant under the action of the Galois

group, this means that each of the p− 1 different roots of unity occur equally often in

the sum: p−1
4

times. We find

η2η̃2 = p−1
4
·
(
p−1∑
i=1

ζ ip

)
= p−1

4
· (−1) = 1−p

4
.

Now, suppose p ≡ −1 mod 4. Then we have −1 /∈ S, so for every s ∈ S, there is a

unique element t = −s ∈ T with s + t = 0. This leads to #S = p−1
2

terms ζ0
p = 1 in

the sum for η2η̃2. The remaining (p−1
2

)2− p−1
2

= (p− 1) · p−3
4

roots of unity in the sum

are conjugates of ζp and add up to a rationale sum. As above, we conclude that each

of the p− 1 roots of unity occurs p−3
4

times. This gives

η2η̃2 = p−1
2

+ p−3
4
· (−1) = 1+p

4
.

Since f η2Q has zeros −1
2
± 1

2

√
p∗, the equality Q(η2) = Q(

√
p∗) is clear.

The element τp = η2 − η̃2 is the quadratic Gauss sum in Q(ζp). The proof of 24.11

shows that τp is a square root of p∗ = ±p ≡ 1 mod 4.

I Cyclotomic Extensions

Let us see what Theorem 24.9 looks like for the extension Q ⊂ Q(ζ) obtained through

the adjunction of an arbitrary root of unity to Q or to another base field. Such

extensions, which occur frequently, are called cyclotomic extensions.

For a field K, the torsion subgroup µK ⊂ K∗ of K∗ is called the group of roots

of unity in K. This group consists of the elements x ∈ K for which xn = 1 holds for
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some n ∈ Z≥1. We have µQ = µR = {±1} and µK = K∗ for every finite field K. An

element x ∈ µK is called an nth root of unity if xn = 1 holds and a primitive nth root

of unity if the order of x in K∗ is equal to n.

In a fieldK of characteristic p > 0, there are no primitive pth roots of unity because

Xp − 1 then decomposes as (X − 1)p in K[X]. We therefore assume that n ≥ 1 is not

divisible by the characteristic ofK. This is, in particular, the case for char(K) = 0. The

polynomial f = Xn − 1 ∈ K[X] is then a separable polynomial because the derivative

f ′ = nXn−1 has no common zeros with f in an algebraic closure K. It follows that the

n different zeros of Xn − 1 in K form a subgroup µn ⊂ K
∗

of order n. By 12.4, this

group is cyclic. Since every cyclic group of order n has exactly ϕ(n) generators, with

ϕ Euler’s ϕ-function, there are ϕ(n) primitive nth roots of unity in K.

In the case char(K) = 0, the nth roots of unity lie in Q, and we can visualize

µn in Q ⊂ C as the set of n points in the complex plane that divide the complex

unit circle T = {z ∈ C : |z| = 1} into n equal parts, starting at the point z = 1.

This explains the word cyclotomy, which is Greek for circle division. In C, the number

ζn = exp(2πi/n) = cos(2π/n) + i sin(2π/n) is a primitive nth root of unity, and the

nth cyclotomic polynomial is defined by

Φn =
∏

k∈(Z/nZ)∗

(X − ζkn).

The zeros of Φn in C are the ϕ(n) primitive nth roots of unity. For n = p a prime, we

have Xp − 1 = (X − 1)Φp, so this definition agrees with that in 13.9. More generally,

we can group the zeros of Xn − 1 in C according to their exact order d | n. This gives

the following product relation in C[X]:

(24.12)
∏
d|n

Φd = Xn − 1.

This can be used to calculate the polynomials Φn inductively. For example, by applying

(24.12) successively to the divisors of 6, we find

Φ1 = X − 1;

Φ1 · Φ2 = X2 − 1, so Φ2 = X + 1;

Φ1 · Φ3 = X3 − 1, so Φ3 = X2 +X + 1;

Φ1 · Φ2 · Φ3 · Φ6 = X6 − 1, so Φ6 = (X6 − 1)/(Φ1 · Φ2 · Φ3) = X2 −X + 1.

The Möbius inversion formula 22.9 applied with the multiplicative group C(X)∗ in the

role of the additive group C gives the identity

Φn =
∏

d|n(Xn/d − 1)µ(d).

However, to calculate Φn, it is better to use the formulas in Exercise 30.

24.13. Lemma. For all n ≥ 1, the nth cyclotomic polynomial Φn is a monic polyno-

mial in Z[X].
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Proof. It is clear that Φn is monic. By induction on n, it follows from (24.12) that Φn

is the quotient of the monic polynomials Xn − 1 and
∏

d|n,d 6=n Φd ∈ Z[X]. By 12.1, or

alternatively by the Gauss lemma 13.5, this quotient is an element of Z[X].

We are going to prove that Φn is irreducible in Q[X] for all n, so that (24.12) gives the

factorization of Xn−1 in Q[X]. For this, it suffices to show that the nth cyclotomic field

Q(µn) = Q(ζn) obtained by adjoining a zero ζn of Φn to Q has degree deg(Φn) = ϕ(n).

For every fieldK whose characteristic does not divide n, the splitting fieldK(µn) =

K(ζn) of Xn − 1 over K is a Galois extension of K, and we can view the elements of

Gal(K(µn)/K) as automorphisms of the group µn = 〈ζn〉 of nth roots of unity. The

automorphisms of µn are the kth power maps σk : ζn 7→ ζkn with gcd(k, n) = 1, and as

in 24.9, this leads to an injective group homomorphism

Gal(K(µn)/K) −→ (Z/nZ)∗.

The irreducibility of Φn in Q[X] boils down to the statement that for K = Q, this

injection is an isomorphism.

24.14. Theorem. The Galois group of the nth cyclotomic field Q(µn) = Q(ζn) over Q

is described by the group isomorphism

Gal(Q(ζn)/Q)
∼−→ (Z/nZ)∗[

σk : ζn 7→ ζkn
]
7−→ (k mod n).

In particular, Q(ζn) has degree ϕ(n) over Q, and Φn is the minimum polynomial of ζn
over Q.

Proof. We only need to show that the given homomorphism is surjective; we do this

by showing that for every prime p - n, the extension Q ⊂ Q(ζn) admits a field auto-

morphism σp : ζn 7→ ζpn. Let f be the minimum polynomial of ζn over Q and g the

minimum polynomial of ζpn over Q. Then f and g are irreducible divisors of Xn − 1

in Q[X], and by the Gauss lemma 13.5, they have integer coefficients. Since ζn is a

zero of g(Xp), the polynomial f is also a divisor of g(Xp) ∈ Z[X]. If we consider this

divisibility modulo p, we see that f = f mod p is a divisor of g(Xp) = g(X)p ∈ Fp[X].

It follows that f and g are equal in Q[X]. After all, if this is not the case, then f

and g are different irreducible factors of Xn − 1 in Q[X] and fg is also a divisor of

Xn − 1. However, modulo p, the polynomial Xn − 1 is separable in Fp[X]: because of

p - n, the derivative nXn−1 is relatively prime to Xn−1. The factors f = f mod p and

g = g mod p are therefore relatively prime in Fp[X], This contradicts the divisibility

relation f | gp we just proved.

Now that we know that for all primes p - n, the power ζpn is also a zero of f = f ζnQ ,

it follows from 24.6 that for such p, the group Gal(f) = Gal(Q(ζn)/Q) contains an

automorphism σp : ζn 7→ ζpn. By composing such automorphisms, we obtain all elements

σk : ζn → ζkn with k ∈ (Z/nZ)∗, and the desired surjectivity follows.

Unlike in 24.9, it is not always so that the ϕ(n) primitive nth roots of unity form a

normal basis for the extension Q ⊂ Q(ζn). Already for n = 4, we see that, for example,

55



Algebra III– §24

ζ4 = i and −i are linearly dependent over Q. This makes it more complicated to write

down explicitly the field of invariants associated with H ⊂ (Z/nZ)∗ than in the case

of 24.9 (see Exercise 57).

It turns out that the automorphism σp constructed in the proof of 24.14 for all

primes p - n, which is a type of “lift to characteristic 0” of the Frobenius automor-

phism, can be constructed much more generally for extensions of number fields. In

modern number theory, where such Frobenius automorphisms play an important role,

the isomorphism in 24.14 is viewed as a special case of the so-called Artin map for

abelian extensions of number fields.8

The extension Q ⊂ Q(ζn) has an abelian Galois group, so for every subfield

F ⊂ Q(ζn), the extension Q ⊂ F is also Galois with abelian Galois group. It is rather

surprising that a converse of this statement also holds. This converse was already

formulated in 1853 by the German Leopold Kronecker (1823–1891). His incomplete

proof was corrected in 1886 by Heinrich Weber (1842–1913), who became known, among

other things, as the author of the algebra textbook9 of the early 20th century.

24.15. Kronecker–Weber theorem. Let Q ⊂ F be a finite Galois extension with

abelian Galois group. Then there is a cyclotomic field Q(ζn) that contains F as a

subfield.

For quadratic extensions Q ⊂ F , this theorem can be deduced from 24.11 without too

much trouble (Exercise 29). The proof of 24.15 itself uses techniques from algebraic

number theory and falls outside the scope of this syllabus.

As Theorem 24.15 already suggests, the Galois group of a polynomial f ∈ Q[X]

being abelian is a strong condition: there are only “few” abelian extensions of Q.

More precisely, for an “arbitrary” monic polynomial f ∈ Z[X] of degree n > 2, it is

not only true that f has “probability 1” of being irreducible (Exercise 22.24), it also

has “probability 1” of having non-abelian Galois group Gal(f) ∼= Sn
10.

Exercise 7. Make this statement precise for n = 2 and give a proof for it.

Abelian extensions of Q are also called abelian number fields. Because of their simple

characterization, they have a richer arithmetic structure11 than “ordinary” number

fields. It is an open problem whether arbitrary algebraic extensions of Q, or even the

algebraic extensions with a fixed non-abelian group G, can be described as “explicitly”

as the abelian extensions. The difficulty is related to our relatively poor understand-

ing12 of the infinite group Gal(Q/Q) = Aut(Q), the absolute Galois group of Q. The

idea underlying 24.14 of obtaining extensions with “explicit” Galois groups by adjoining

“torsion points” of suitable groups such as C∗ knows many generalizations. Torsion

points of elliptic curves have led to beautiful results in the 20th century. More generally,

the natural action of Gal(Q/Q) on all sorts of algebraic structures leads to what are

called Galois representations.

Exercises.

8. Let L = Q(X) be the field of rational functions over Q and σ ∈ Aut(L) the unique

automorphism with σ(X) = X + 1. Prove that G = 〈σ〉 is an infinite subgroup of
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Aut(L) and that LG ⊂ L is not an algebraic extension. Also show that, in this case,

the map H 7→ LH from the set of subgroups of G to the set of subfields of L is neither

injective nor surjective.

9. Let L = Q(X) be as above, and define σi ∈ Aut(L) by

σ1(X) = −X, σ2(X) = 1/X, σ3(X) = 1−X.

Determine the field of invariants L〈σi〉 for i ∈ {1, 2, 3}.

10. Define σi as in the previous exercise.

a. Show that ρ = σ2σ3 has order 3 in Aut(L), and determine L〈ρ〉.

b. Show that G = 〈σ2, σ3〉 has order 6 and is isomorphic to S3. Determine f ∈ Q(X)

with LG = Q(f).

11. Let L = K(X) be the field of rational functions over a field K of characteristic p > 0

and σ ∈ AutK(L) the automorphism with σ(X) = X + 1. Show that G = 〈σ〉 is finite,

and determine a generator of LG over K.

12. Let K be a field and f = p
q ∈ K(X) the quotient of relatively prime polynomials p, q ∈

K[X] of degree, respectively, m and n. Prove: if f is not constant, then K(f) ⊂ K(X)

is an algebraic extension of degree max(m,n).

13. Let {α1, α2, · · · , αn} be a set of n ≥ 1 algebraic numbers that are pairwise conjugate

over Q, and suppose that f =
∏n
i=1(X − αi) is a polynomial with rational coefficients.

Prove: f is irreducible in Q[X].

[Example: the monic polynomial with the four zeros 1± i±
√

2 from Exercise 25.]

14. LetK ⊂ K(α) be a Galois extension with groupG. Prove that the minimum polynomial

of α over K is equal to fαK =
∏
σ∈G(X − σ(α)).

15. Let K ⊂ L be a Galois extension of degree n. Show that L is a splitting field Ωf
K for a

polynomial f ∈ K[X] of degree n. Is such an f necessarily irreducible?

16. Determine the Galois group of f = X3 − 2 over F3, F5, and F7.

17. Let K be of characteristic different from 2 and K ⊂ L a quadratic extension.

a. Prove: there exists an element m ∈ K∗ \K∗2 with L = K(
√
m), and the subgroup

〈m〉 ⊂ K∗/K∗2 is uniquely determined by L.

b. Prove: there is a bijection between the set of quadratic extensions of K (inside

an algebraic closure K) and the set of non-trivial elements of K∗/K∗2, given by

L 7−→ (L∗2 ∩K∗) \K∗2.

18. Let K be of characteristic 2 and K ⊂ L a separable quadratic extension. Write ℘(F ) =

{x2 + x : x ∈ F} for a field F . Prove:

a. There exists an element m ∈ K \ ℘(K) such that L = K(α) holds for a zero α of

X2 + X + m ∈ K[X], and the subgroup 〈m〉 ∈ K/℘(K) is uniquely determined

by L.

b. There is a bijection between the set of separable quadratic extensions of K (inside

an algebraic closure K) and the set of non-trivial elements of K/℘(K), given by

L 7−→ (℘(L) ∩K) \ ℘(K).
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19. Let L be a splitting field of the polynomial f = X4 + 20 ∈ Q[X]. Determine Gal(f)

and the diagram of intermediate fields of the extension Q ⊂ L.

20. Do likewise for f = X4 − 4X2 + 5 and f = X4 − 5X2 − 5.

21. Let K be a field of characteristic different from 2 and L = K(
√
m) a quadratic extension

of K. Let δ = a + b
√
m ∈ L \ K be an element that is not a square in L, and take

M = L(
√
δ). Write δ′ = a− b

√
m. Prove:

a. We have f
√
δ

K = X4 − 2aX2 + a2 −mb2 and Ωf
K = L(

√
δ,
√
δ′).

b. The following are equivalent:

1. The extension K ⊂M is normal.

2. NL/K(δ) = a2 −mb2 ∈ L∗2 ∩K∗ = 〈m,K∗2〉.
3. δ/δ′ = γ2 with γ ∈ L.

c. For NL/K(δ) ∈ K∗2, we have Gal(M/K) ∼= C2 × C2, and for NL/K(δ) ∈ m ·K∗2,

we have Gal(M/K) ∼= C4.

d. For γ ∈ L as in part b, we have NL/K(γ) = ±1, and NL/K(γ) = −1 holds if and

only if K ⊂M is cyclic of degree 4.

22. Determine Gal(f) for each of the following polynomials f ∈ Q[X]:

X4 − 4X2 + 2, X4 − 2X2 + 4, X4 − 2X2 + 2.

23. Does there exist a quadratic extension of K = Q(i) that is cyclic over Q? Answer the

same question for K = Q(
√

17).

24. Show that Q ⊂ Q(ζ11) has exactly two non-trivial intermediate fields, and for both

fields, determine the minimum polynomial of a primitive element.

25. Determine the minimum polynomials for generators of the subfields of the cyclotomic

field Q(ζ13).

26. Let d be a divisor of 16 and Kd the subfield of Q(ζ17) of degree d over Q.

a. Prove: K2 = Q(
√

17).

b. Determine the minimum polynomial of a generator of K4 over K2.

27. Let ζ9 ∈ C be a primitive ninth root of unity.

a. Prove: f ζ9Q = Φ9 = X6 +X3 + 1.

b. Show that Q ⊂ Q(ζ9) has exactly two non-trivial intermediate fields, and for both

fields, determine the minimum polynomial of a primitive element.

28. Determine all intermediate fields of the extension Q ⊂ Q(ζ15), and indicate which

subgroups of (Z/15Z)∗ they correspond to.

29. Let d ∈ Z be an integer that is not a square. Prove: the cyclotomic field Q(ζ4|d|)

contains the quadratic field Q(
√
d) as a subfield.

30. Let p be a prime and n ∈ Z≥1 an integer. Prove:

a. We have Φpn = Φn(Xp) if p is a divisor of n.

b. We have Φpn = Φn(Xp)/Φn if p is not a divisor of n.

c. For n > 1 odd, we have Φ2n = Φn(−X).

31. Calculate Φn for all composite numbers n ≤ 30.
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32. Calculate the values Φn(0) and Φn(1) for all n ≥ 1.

33. Prove that for n > 1, the polynomial Φn is symmetric: Xϕ(n) · Φn(1/X) = Φn.

34. Let n ≥ 1 be integer and p - n prime. Prove: Φnpk = (Φn)ϕ(pk) ∈ Fp[X].

35. Let n ≥ 1 be integer and p - n prime. Suppose that p ∈ (Z/nZ)∗ has order d. Prove

that Φn ∈ Fp[X] is the product of ϕ(n)/d irreducible factors of degree d.

[Hint: what is [Fp(α) : Fp] for a zero α ∈ Fp of Φn?]

36. Decompose the polynomial Φ7 in Fp[X] for p ∈ {2, 3, 5, 7, 13, 29}.

37. Let n ∈ Z>1. Prove that there exist infinitely many primes p ≡ 1 mod n.

[Hint: Imitate Euclid’s proof 6.5. What primes divide Φn(N)?]

38. Show that for every finite abelian group G, there exists a Galois extension K of Q with

group G.

[Hint: use the previous exercise and the structure theorem 9.12 for finite abelian groups.]

39. Let K be a field and f ∈ K[X] of degree n with decomposition f =
∏n
i=1(X − αi) in

K[X]. Deduce from 24.4 that the discriminant

∆(f) =
∏

1≤i<j≤n
(αi − αj)2

of f is an element of K.

40. Let f ∈ Q[X] be monic irreducible, and view Gal(f) as a subgroup of Sn through its

action on the zeros of f . Prove:

Gal(f) ⊂ An ⇐⇒ ∆(f) is a square in Q∗.

Is the choice of the base field Q important?

41. Let f ∈ Q[X] be monic irreducible of degree 3. Prove: for every zero α ∈ C of f , the

field Q(α,
√

∆(f)) ⊂ C is a splitting field of f . Is it necessary for f to be irreducible?

42. Calculate the discriminant of the polynomial fη3Q = X3 +X2−2X−1 in Example 24.10.

43. Let K be a field and f ∈ K[X] an irreducible separable polynomial of degree 4. Show

that up to isomorphism, there are no more than five possibilities for the group Gal(f).

44. Let K be a field and f ∈ K[X] an irreducible separable polynomial of degree 5.

a. Prove: Gal(f) contains an element σ of order 5.

b. Prove: Gal(f) is isomorphic to C5, D5, or the affine group Aff(Z/5Z) of order

20 from 8.14.4 if the subgroup 〈σ〉 ⊂ Gal(f) (with σ as in part a) is normal, and

isomorphic to A5 or S5 if this is not the case.

45. Let K ⊂ Ω be an arbitrary field extension and L and E intermediate fields of the

extension K ⊂ Ω. Suppose that K ⊂ L is a finite Galois extension. Prove: EL is a finite

Galois extension of E, and the natural restriction map Gal(EL/E)→ Gal(L/(L ∩ E))

is an isomorphism.
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Ω

EL

E

L

L ∩ E

K

=

=

[Question: is there a relation to the diagram of groups after Theorem 8.2?]

46. Let K ⊂ K(ζ) be the cyclotomic extension obtained by adjoining a primitive nth root

of unity ζ to K. Prove: K ⊂ K(ζ) is Galois with group G ⊂ (Z/nZ)∗. Can every

subgroup of (Z/nZ)∗ be obtained as a Galois group for a suitable K?

47. Let f ∈ K[X] be a polynomial of degree n with Galois group Sn. Let L = K(α) be the

extension of K obtained through the adjunction of a zero of f and E be an intermediate

field of the extension K ⊂ L. Prove: E = K or E = L.

48. Let K ⊂ Ω be a field extension, and let E1 and E2 be intermediate fields of K ⊂ Ω

that are finite over K.

a. Prove that the compositum E1E2 is finite over K of degree

[E1E2 : K] ≤ [E1 : K] · [E2 : K].

Is [E1E2 : K] necessarily a divisor of [E1 : K] · [E2 : K]?

b. Prove that E1E2 is normal over K if E1 and E2 are. Does the converse hold?

c. Prove that E1E2 is abelian over K if E1 and E2 are. Does the converse hold?

49. Suppose that the fields E1 and E2 in the previous exercise are K-isomorphic and that

L ⊂ Ω is a field that contains E1 and is finite Galois over K. Prove: there exists an

element σ ∈ Gal(L/K) with σ[E1] = E2.

50. Let K ⊂M be a finite Galois extension with Galois group G and L an intermediate field

of K ⊂ M corresponding to a normal subgroup N / G. Prove that the exact sequence

1 −→ N −→ G −→ G/N −→ 1 splits if and only if there exists an intermediate field E

of K ⊂M with E ∩ L = K and EL = M .

51. Let L = ΩX5−2
Q be a splitting field of X5 − 2 over Q. Prove that there exists an exact

sequence of groups

0 −→ Z/5Z −→ Gal(L/Q) −→ (Z/5Z)∗ −→ 1.

Show that this sequence splits and that Gal(L/Q) is isomorphic to the affine group

Aff(Z/5Z) from Exercise 44.

52. Show that the Galois group of the polynomial Xn−a ∈ Z[X] is isomorphic to a subgroup

of Aff(Z/nZ) from 8.14.4.
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53. Define an action of the affine group G = Aff(Fq) = Fq o F∗q on the field of rational

functions L = Fq(X) by viewing (b, a) ∈ Fq o F∗q as the automorphism induced by

X 7→ aX + b.

a. Prove that LG ⊂ L is a finite Galois extension with group G, and determine a

generator of LG over Fq.

b. What intermediate fields correspond to the subgroups F∗q and Fq of G?

54. Let K(X) be the field of rational functions over a field K.

a. Prove that every automorphism σ of K(X) over K satisfies σ(X) = aX+b
cX+d with(

a b
c d

)
∈ GL2(K) and that this induces an isomorphism G = AutK(K(X)) ∼=

PGL2(K). (Here, PGL2(K) = GL2(K)/K∗ is the group obtained by taking the

quotient of GL2(K) by the normal subgroup K∗ = K∗ ·
(

1 0
0 1

)
of scalar matrices.)

b. Prove that we have LG = K if and only if K is infinite.

55. Let K ⊂ L be finite Galois with group G and X(L/K) a fundamental set. Show that

the map
X(L/K)×G −→ X(L/K)

(φ, σ) 7−→ φ ◦ σ

defines a right action of G on X(L/K) that is faithful and transitive.

56. Let L = Fp be an algebraic closure of Fp and H ⊂ G = Aut(L) the cyclic subgroup

generated by the Frobenius automorphism. Prove: we haveH ( G but LG = LH = Fp.

[Hint: use Exercises 22.38 and 22.39]

57. Let H ⊂ (Z/nZ)∗ be a subgroup and L ⊂ Q(ζn) the intermediate field that corresponds

to H under the identification 24.14.

a. Show that ηH =
∑

σ∈H σ(ζn) is contained in L.

b. Show that we have L = Q(ηH) for H = {±1 mod n}.
c. Show that we have ηH = 0 if H ⊂ (Z/p2Z)∗ is the subgroup of prime order p.

58. Formulate and make the analog of Exercise 4 (page 49) for irreducible polynomials of

the form X4 − k or X6 − k, with k ∈ Q>0.

59. Let K be a field, and denote the group of roots of unity in K by µK . Prove: we have

µK = K∗ if and only if there is a prime p such that K is an algebraic extension of Fp.

60. Let V be a vector space over a field L and G ⊂ AutL a finite subgroup. Let a semilinear

action of G on V be given, that is, an action with the property that for all c ∈ L, v,

w ∈ V , and σ ∈ G, we have σ(v + w) = σv + σw and σ(cv) = (σc)(σv). Define

S : V → V by S(v) =
∑

σ∈G σv.

a. Suppose that ϕ : V → L is an L-linear map with S(V ) ⊂ kerϕ. Prove: ϕ = 0.

(Hint: use ϕ(S(cv)) = 0 for all c ∈ L and v ∈ V .)

b. Prove that as an L-vector space, V is spanned by S(V ).

c. Prove that V has a G-invariant L-basis, i.e., a basis (bi)i∈I such that we have

σ
(∑

i∈I cibi
)

=
∑

i∈I(σci)bi for all σ ∈ G and coefficients ci ∈ L, almost all of

which are 0.

61. Let L be a field. We call a subset U of AutL open if for every σ ∈ U , there is a finite

subset E ⊂ L such that U contains every τ ∈ AutL with τ
∣∣
E

= σ
∣∣
E

.
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a. Prove that this defines a topology on AutL and that AutL is Hausdorff.

b. Prove that AutL is a topological group in the sense that the maps AutL×AutL→
AutL and AutL → AutL defined by (σ, τ) 7→ στ and σ 7→ σ−1 are continuous

when AutL×AutL is endowed with the product topology.

62. Suppose that the rings Ẑ and
∏
n≥1 Z/nZ from Exercise 22.38 are endowed with a

topology by giving each Z/nZ the discrete topology,
∏
n≥1 Z/nZ the product topology,

and Ẑ the subspace topology. Prove that the group isomorphism from Exercise 22.39

is in fact an isomorphism of topological groups, that is, both a group isomorphism and

a homeomorphism.

63. The maximal cyclotomic extension Qcycl of Q is obtained by adjoining to Q, inside an

algebraic closure Q̄, all roots of unity in Q̄. Prove: as a topological group, AutQcycl is

isomorphic to the group of units Ẑ∗ of Ẑ, where Ẑ∗ ⊂ Ẑ is endowed with the induced

subspace topology.

64. Let L be a field and G ⊂ AutL a subgroup. Prove: G is compact if and only if G is

closed and, moreover, for every c ∈ L, the orbit Gc of c under G is finite.

[Hint: use Tychonoff’s theorem.]

65. Let K ⊂ L be a field extension.

a. Prove: AutK L is a closed subgroup of AutL.

b. Prove: if L is algebraic over K, then AutK L is compact.
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25 Radicaaluitbreidingen

Deze paragraaf bevat twee klassieke toepassingen van de Galoistheorie. De eerste

toepassing, het door de Griekse wiskunde opgeworpen probleem van de construeerbaar-

heid van punten in het vlak, laat zien dat de onderliggende vragen op geen enkele

manier aan lichaamsuitbreidingen of automorfismengroepen hoeven te refereren. De

tweede toepassing, het oplossen van polynoomvergelijkingen door worteltrekkingen, is

het probleem dat in zekere zin de aanleiding vormde tot het ontstaan van de Galois-

theorie.

I Constructieproblemen

In de Griekse wiskunde13 placht men figuren in het platte vlak te construeren met passer

en liniaal. Uitgaande van gegeven punten construeert men hierbij nieuwe punten als

doorsnijdingen van lijnen en cirkels gedefinieerd in termen van de gegeven punten.

Een constructiestap uitgaande van een deelverzameling X van het vlak bestaat

eruit dat men een puntenverzameling P in het vlak produceert door toepassen van de

volgende algoritme:

1. kies punten a, b, c, d ∈ X met a 6= b en c 6= d;

2. laat `ab hetzij de lijn door a en b, hetzij de cirkel door a met middelpunt b zijn;

laat evenzo `cd de lijn door c en d of de cirkel door c met middelpunt d zijn;

3. als `ab en `cd niet samenvallen, neem P = `ab ∩ `cd; anders P = ∅.

a

b
c

d

a

b

c
d

a

b

c

d

Zoals we uit de plaatjes zien, bestaat de verzameling P uit ten hoogste twee punten.

Voor sommige keuzen van a, b, c, d ∈ X kan P leeg zijn. De vereniging van alle P die

door een constructiestap uit X geconstrueerd kunnen worden geven we aan met F(X).

Merk op dat F(X) leeg is als X minder dan 2 punten bevat.

25.1. Definition. Zij X een deelverzameling van het platte vlak, en definieer inductief

verzamelingen Xi voor i ∈ Z≥0 door

X0 = X en Xi = Xi−1 ∪ F(Xi−1) voor i ≥ 1.

Dan is C(X) =
⋃
i=0Xi de verzameling van construeerbare punten uitgaande van X.

Naast het construeren van punten spreekt men ook wel van het construeren van lijnen

en cirkels. Een lijn noemt men construeerbaar als men er twee verschillende punten

op kan construeren, en een cirkel als men het middelpunt en een punt op de cirkel kan

construeren.
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De Griekse wiskunde gaf al in de vijfde eeuw voor Christus aanleiding tot een

aantal constructieproblemen die de Grieken niet konden oplossen, en waarop gedurende

meer dan 2000 jaar vele al dan niet ‘professionele’ wiskundigen hun tanden stukbeten.14

25.2. Kwadratuur van de cirkel. Construeer een vierkant waarvan de oppervlakte

gelijk is aan die van een cirkel met gegeven straal.

Hippocrates van Chios, die rond 430 voor Christus leefde, liet zien dat 25.2 oplosbaar

is indien men in plaats van de cirkel bepaalde figuren begrensd door cirkelbogen neemt:

de zogenaamde maantjes van Hippocrates15 (zie opgave 14).

25.3. Verdubbeling van de kubus. Construeer een lijnstuk dat 3
√

2 keer zo lang is

als een gegeven lijnstuk.

Dit probleem heet ook wel het Delische probleem, naar de legende waarin de god Apollo

via zijn orakel op het eiland Delos de door pest geteisterde Atheners verordonneerde

hun kubusvormige Apollo-altaar te ‘verdubbelen’.

25.4. Trisectie van de hoek. Deel een gegeven hoek met passer en liniaal in drie

gelijke delen.

Voor een paar hoeken, zoals de rechte hoek, blijkt dit probleem gemakkelijk oplosbaar.

In de meeste andere gevallen lijkt de driedeling van de hoek niet mogelijk.

25.5. Constructie van de n-hoek. Construeer voor n ≥ 3 in een gegeven cirkel een

regelmatige n-hoek.

Dit probleem hoort strikt genomen niet tot het klassieke ‘corpus’ van de drie onopgeloste

Griekse problemen, maar als n-deling van de volledige hoek van 2π radialen sluit het er

nauw bij aan. Omdat bisectie van een hoek met passer en liniaal gemakkelijk is, is de

interessante vraag in 25.5 voor welke oneven n het probleem oplosbaar is. De Grieken

vonden oplossingen voor n = 3 en n = 5, maar bijvoorbeeld niet voor n = 7 of n = 9.

Om constructieproblemen in termen van lichaamsuitbreidingen te kunnen for-

muleren identificeren we het platte vlak op de bekende wijze met het lichaam C der

complexe getallen. De voorafgaande problemen laten zich dan met behulp van 25.1

herformuleren in termen van construeerbare getallen uitgaande van een deelverzamel-

ing X ⊂ C. We mogen aannemen dat X tenminste twee punten bevat – anders valt er

niets te construeren – en we kunnen door schaling {0, 1} ⊂ X kiezen. Voor X = {0, 1}
heet C = C(X) kortweg de verzameling van construeerbare getallen. De problemen 25.2,

25.3 en 25.5 behelzen dan precies de vraag of de getallen
√
π, 3
√

2 en de primitieve n-de

eenheidswortel ζn = e2πi/n ∈ C construeerbaar zijn. De vraag in 25.4 is of C({0, 1, α})
voor α ∈ C met |α| = 1 een derdemachtswortel 3

√
α bevat.

25.6. Proposition. Zij X ⊂ C een verzameling die 0 en 1 bevat. Dan is C(X) een

deellichaam van C dat X bevat. Het is gesloten onder complexe conjugatie en onder

het nemen van kwadraatwortels.
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Proof. Het bewijs is een exercitie in het uitvoeren van elementaire constructies. We

nemen hierbij de standaardconstructies uit opgave 13 als bekend aan – een aanbevolen

opgave voor wie nog nooit een constructie uitgevoerd heeft! Het is duidelijk dat X, en

dus in het bijzonder 0 en 1, bevat zijn in C(X). Het is daarom voldoende om te laten

zien dat voor x, y ∈ C(X) ook het verschil x − y, het product xy, de inverse 1/x, de

complex geconjugeerde x en de wortels ±
√
x construeerbaar zijn uitgaande van X.

Voor x−y past men op de lijn door 0 evenwijdig aan de lijn door x en y de afstand

|x − y| af. Voor x doorsnijdt men de cirkel om 0 door x eerst met de lijn door 0 en

1 – dat geeft |x| – en vervolgens met de cirkel om |x| door x. Voor x /∈ R is |x|/x de

doorsnijding van de cirkel om 0 door 1 met de lijn door 0 en x; de lijn door 1 evenwijdig

aan de lijn door door |x|/x en |x| snijdt nu de lijn door 0 en x in 1/x. Een soortgelijk

plaatje laat zien hoe men x met een reëel getal |y| vermenigvuldigt. Het product x|y|
wordt vervolgens geroteerd over de hoek ∠y01 om xy te krijgen.

Exercise 1. Hoe dienen de constructies te worden aangepast voor x ∈ R?

x

0

y

yx

0 1

|x|

x

x

1/x
|x|/x

x|y|x

0 1 |y|

De worteltrekking komt neer op het construeren van
√
x voor x ∈ R>0. Immers, voor

niet-reële x past men eenvoudig
√
|x| af op de bissectrice van de hoek ∠x01. Voor

x ∈ R>0 doorsnijdt men de loodlijn in 0 op de lijn door 0 en 1 met de cirkel die het

lijnstuk tussen −x en 1 als middellijn heeft. Zij s een snijpunt.

s = i
√
x

0 1x

u

Omdat de hoek ∠(−x)s1 recht is (stelling van Thales), zijn de driehoeken (−x)s0 en

s10 gelijkvormig. De gelijkheid van verhoudingen x : u = u : 1 laat zien dat s gelijk is

aan i
√
x, en we zijn klaar.

Exercise 2. (Voor wie het nog niet wist...) Formuleer en bewijs de stelling van Thales.

Het hoofdresultaat over construeerbare getallen is dat 25.6 het lichaam C(X) in feite

karakteriseert: C(X) is het kleinste lichaam dat aan de eisen van 25.6 voldoet. Hier-

toe moeten we laten zien dat constructiestappen slechts aanleiding kunnen geven tot

kwadratische lichaamsuitbreidingen.
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25.7. Proposition. Laat X ⊂ C gegeven zijn, en zij K = Q(X,X) het deellichaam

van C voortgebracht door de elementen in X en hun complex geconjugeerden. Dan is

ieder punt z ∈ C dat door een constructiestap uitgaande van X verkregen kan worden

algebräısch over K van graad [K(z) : K] ≤ 2.

Proof. Stel dat er punten a, b, c, d ∈ X bestaan met a 6= b en c 6= d. We moeten laten

zien dat een snijpunt van de lijn of cirkel bepaald door ab en de lijn of cirkel bepaald

door cd graad ten hoogste 2 over K heeft. We onderscheiden de drie mogelijkheden

gegeven door de plaatjes voorafgaande aan 25.1.

De lijn door de punten a en b bestaat uit de punten z ∈ C waarvoor (z−a)/(a−b)
reëel is. Uitschrijven van de identiteit (z − a)/(a − b) = (z − a)/(a − b) geeft als

vergelijking voor deze lijn

`ab : (a− b)z − (a− b)z = ab− ab.

Het doorsnijden van de lijnen `ab en `cd komt neer op het oplossen van twee lineaire

vergelijkingen in z en z met coëfficiënten in Q(a, b, c, d, a, b, c, d) ⊂ K. Als `ab en `cd niet

evenwijdig zijn, heeft dit stelsel een unieke oplossing z ∈ K en hebben we K(z) = K.

Als ze wel evenwijdig zijn is, omdat `ab en `cd niet samenvallen, het stelsel strijdig en

is er geen oplossing.

Voor de cirkel door c met middelpunt d is de vergelijking |z − d| = |c− d|, en dit

kunnen we herschrijven als (z − d)(z − d) = (c− d)(c− d) of

zz − dz − dz = cc− cd− cd.

Voor een punt z op de lijn `ab dat op deze cirkel ligt kunnen we z met behulp van de

vergelijking voor `ab schrijven als een lineaire uitdrukking in z met coëfficiënten in K.

Gesubstitueerd in de vergelijking van de cirkel geeft dit een kwadratische relatie met

coëfficiënten in K waar z aan voldoet. We vinden [K(z) : K] ≤ 2.

In het geval dat z een punt is dat zowel op de cirkel door a met middelpunt b als op

de cirkel door c met middelpunt d ligt, krijgen we door aftrekken van de vergelijkingen

van de beide cirkels een lineaire relatie tussen z en z met coëfficiënten in K. Omdat de

cirkels niet samenvallen is dit niet de nulrelatie, en we zijn terug in het voorafgaande

geval. Dit bewijst [K(z) : K] ≤ 2 voor alle constructiestappen.

I Kwadratische afsluiting

Het hoofdresultaat voor construeerbare getallen laat zich bondig formuleren in ter-

men van kwadratische afsluitingen. We introduceren eerst de ‘maximale kwadraat-

worteluitbreiding’ van een lichaam K (binnen een algebräısche afsluiting K) als het

deellichaam K(S) ⊂ K voortgebracht door de verzameling

S = {w ∈ K : w2 ∈ K}

van kwadraatwortels uit elementen van K. Voor K van karakteristiek niet 2 is deze

uitbreiding, die we symbolisch met K(
√
K) aangeven, een algebräısche uitbreiding

van K die normaal en separabel is. In veel gevallen is hij echter van oneindige graad

over K.
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Exercise 3. Laat zien dat Q ⊂ Q(
√
Q) een oneindige uitbreiding is.

25.8. Definition. Zij K een lichaam van karakteristiek char(K) 6= 2 met algebräısche

afsluiting K. Dan is de kwadratische afsluiting Kquad van K in K het lichaam

Kquad =
⋃∞

i=0
Ki, waarbij K0 = K en Ki = Ki−1(

√
Ki−1) voor i ≥ 1.

De gelijkenis tussen 25.8 en 25.1 is meer dan oppervlakkig.

25.9. Theorem. De verzameling C(X) van construeerbare punten uitgaande van een

deelverzameling X ⊂ C die 0 en 1 bevat is gelijk aan de kwadratische afsluiting van

het lichaam Q(X,X) in C.

Proof. Omdat C(X) wegens 25.6 een lichaam is dat X bevat en dat gesloten is on-

der complexe conjugatie en het trekken van kwadraatwortels, is het duidelijk dat de

kwadratische afsluiting van K = Q(X,X) bevat is in C(X).

Omgekeerd zien we uit 25.7 dat de punten die met een constructiestap uit X

gevormd kunnen worden, bevat zijn in K = Q(X,X) zelf of in een kwadratische

uitbreiding van K. Iedere kwadratische uitbreiding van K is van de vorm K ⊂ K(
√
x),

en dus bevat in K1 = K(
√
K). Merk op dat met K ook K(

√
K) in zichzelf overgaat

onder complexe conjugatie. Herhaling van het voorafgaande argument laat zien dat

algemener de punten die in i ≥ 1 stappen uit X geconstrueerd kunnen worden bevat

zijn in Ki, met Ki als in 25.8. Dit laat zien dat C(X) bevat is in de kwadratische

afsluiting van K = Q(X,X).

Zelfs in het eenvoudigste interessante geval X = {0, 1} is C(X) = Qquad een oneindige

lichaamsuitbreiding van Q(X,X) = Q. Om te bepalen of een complex getal in de

kwadratische afsluiting van K ⊂ C ligt is de volgende stelling daarom zeer nuttig.

25.10. Theorem. Zij K ⊂ C een lichaam. Dan zijn de volgende uitspraken voor een

element x ∈ C equivalent:

1. x is bevat in de kwadratische afsluiting van K;

2. er bestaan n ∈ Z≥0 en een keten

K = E0 ⊂ E1 ⊂ E2 ⊂ . . . ⊂ En−1 ⊂ En ⊂ C

van tussenlichamen van K ⊂ C met [Ei : Ei−1] = 2 voor 1 ≤ i ≤ n en x ∈ En;

3. x is algebräısch over K, en de Galoisgroep van het polynoom fxK over K is een

eindige 2-groep.

Proof. (2)⇒ (1). Zij V ⊂ C de verzameling van elementen die voldoen aan (2). Dan

wordt voor x ∈ V met bijbehorende keten K = E0 ⊂ E1 ⊂ E2 ⊂ . . . ⊂ En iedere

kwadratische uitbreiding Ei ⊂ Ei+1 verkregen door adjunctie van een kwadraatwortel.

Er volgt Ei ⊂ Ki in de zin van definitie 25.8, en daarmee x ∈ En ⊂ Kn ⊂ Kquad. Dit

bewijst V ⊂ Kquad.
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(1) ⇒ (2). Voor de inclusie Kquad ⊂ V met V als boven laten we zien dat V een

deellichaam van C is dat K bevat en gesloten is onder adjunctie van kwadraatwortels.

Het is evident dat K in V bevat is. Dat met x ∈ V ook
√
x ∈ V geldt is eveneens

duidelijk: bekijk in de situatie van (2) voor
√
x /∈ En de verlenging En ⊂ En(

√
x)

van de keten. Om tenslotte in te zien dat V een deellichaam van C is, verlengen we

de keten K = E0 ⊂ E1 ⊂ E2 ⊂ . . . ⊂ Er voor x ∈ V met behulp van de keten

K = F0 ⊂ F1 ⊂ F2 ⊂ . . . ⊂ Fs voor y ∈ V tot

K = E0 ⊂ E1 ⊂ E2 ⊂ . . . ⊂ Er = ErF0 ⊂ ErF1 ⊂ ErF2 ⊂ . . . ⊂ ErFs.

Deze toren bestaat uit successieve uitbreidingen van graad ten hoogste 2, dus alle

elementen van Q(x, y) ⊂ ErFs zijn bevat in V . Dit laat zien dat V een lichaam is.

(2) ⇒ (3). Indien er voor x ∈ C een keten K = E0 ⊂ E1 ⊂ E2 ⊂ . . . ⊂ En
bestaat als in (2), dan is x zeker algebräısch over K. We verlengen nu de keten voor

x zodanig dat de laatste uitbreiding normaal is over K. Neem hiervoor M ⊂ C de

normale afsluiting van En over K, en σ ∈ Gal(M/K) willekeurig. Dan is de keten

K = σ[E0] ⊂ σ[E1] ⊂ . . . ⊂ σ[En] een keten als in (2) voor σ(x). Door de ketens

voor alle σ ∈ Gal(M/K) zoals net uitgelegd te combineren tot één lange keten krijgen

we een toren van kwadratische uitbreidingen eindigend in het compositum M van de

collectie lichamen {σ[En]}σ∈Gal(M/K). Er volgt dat Gal(M/K) een 2-groep is, en de

Galoisgroep Gal(fxK) van de deeluitbreiding Ω
fxK
K ⊂M over K is het dan ook.

(3)⇒ (2). Uit 10.17 (‘oplosbaarheid van p-groepen’) weten we dat in de 2-groep

G = Gal(fxK) een keten G = H0 ⊃ H1 ⊃ . . . ⊃ Hn = 1 van ondergroepen bestaat

waarvoor alle indices [Hi : Hi+1] gelijk zijn aan 2. De corresponderende deellichamen

Ei ⊂ Ω
fxK
K geven een keten die aan de eisen in (2) voldoet.

Exercise 4. Laat zien dat 25.10 correct is voor ieder lichaam K van karakteristiek verschillend van

2 indien men overal C door een algebräısch afgesloten uitbreiding van K vervangt.

We keren nu terug naar de problemen 25.2–25.5. Indien we het voor 21.5 genoemde

resultaat van Lindemann gebruiken, dat zegt dat het getal π transcendent is, volgt uit

25.9 en 25.10.3 dat π en
√
π niet construeerbaar zijn: de cirkel is dus niet kwadrateer-

baar met passer en liniaal.

Het getal 3
√

2 is wel algebräısch, maar van graad 3 over Q en derhalve niet bevat

in enige uitbreiding van Q waarvan de graad een 2-macht is. Een verdubbeling van de

kubus met passer en liniaal is dus ook niet mogelijk.

Voor α ∈ C met |α|2 = αα = 1 is de driedeling met passer en liniaal van de hoek

∠10α behorende bij α niet mogelijk indien X3−α irreducibel is over Q(α, α) = Q(α).

Dit is het geval voor ‘de meeste’ α, waaronder alle transcendente waarden van α – zie

de opgaven 20 en 21. In het zeldzame reducibele geval, dat bijvoorbeeld optreedt voor

α = ±1 en α = i, is een ontbindingslichaam ΩX3−α
Q(α) van graad ten hoogste 2 over K en

is driedeling wel mogelijk.

In het geval van de regelmatige n-hoek dienen we te onderzoeken voor welke n

de cyclotomische uitbreiding Q(ζn) van 2-macht-graad over Q is. Dit is meer een

aritmetisch dan een meetkundig probleem: voor welke n is ϕ(n) een 2-macht? Heeft
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zo’n n priemfactorontbinding n =
∏

p|n p
ep , dan geeft 6.16 de waarde ϕ(n) =

∏
p|n(p−

1)pep−1. We zien hieruit dat behalve de priem p = 2 alleen priemgetallen van de vorm

p = 2m+1 in de ontbinding van n voorkomen, en dat deze priemen bovendien exponent

ep = 1 hebben. Merk op dat p = 2m + 1 alleen priem kan zijn als m een macht van 2

is. Immers, indien m een echte deler u heeft waarvoor m/u oneven is, dan is 2m + 1

deelbaar door 2u + 1.

25.11. Definition. Een Fermat-priemgetal is een priemgetal van de vorm p = 22k +1.

Schrijven we Fk = 22k + 1 voor k ≥ 0, dan zijn F0 = 3, F1 = 5, F2 = 17, F3 = 257 en

F4 = 65537 priem. Het onvoorzichtige vermoeden van Fermat dat alle getallen Fk priem

zijn verklaart de naamgeving in 25.11. Men noemt Fk wel het k-de Fermatgetal. Het

vijfde Fermatgetal F5 = 641 · 6700417 is niet priem, en de getallen Fk met 6 ≤ k ≤ 32

zijn het ook niet. Het is niet bekend16 of er waarden k ≥ 5 bestaan waarvoor Fk wel

priem is – men vermoedt dat dit niet het geval is. Afgezien van deze open vraag is er

de volgende volledige oplossing van 25.5.

25.12. Theorem. Zij n ≥ 3 een geheel getal, en schrijf n = 2k · n0 met n0 oneven.

Dan is de regelmatige n-hoek construeerbaar dan en slechts dan als n0 een product van

verschillende Fermat-priemgetallen is.

De construeerbaarheid voor n van de gegeven vorm werd door Gauss al in 1801 bewezen

met behulp van de cyclotomische perioden uit 24.9.2. Een zeventienpuntige ster siert

het Gauss-monument in Brunswijk, want een regelmatige 17-hoek is alleen door heel

goed kijken van een cirkel te onderscheiden.

I Radicaalafsluiting

Een karakterisering als in 25.10 voor de kwadratische afsluiting van Q in C kan ook

gegeven worden voor de radicaalafsluiting Qrad van Q in C. De definitie lijkt sterk op

die in 25.8.

25.13. Definition. Zij K van karakteristiek 0 met algebräısche afsluiting K. Dan is

de radicaalafsluiting Krad van K in K het lichaam Krad =
⋃∞
i=0 K(i), waarbij K(0) = K

en

K(i) = K(i−1)({w ∈ K : wn ∈ K(i−1) voor zekere n ≥ 1})

voor alle i ≥ 1.

Het lichaam Krad is het deellichaam van K bestaande uit de elementen die uit K

verkregen kunnen worden door toepassen van de lichaamsoperaties (optellen, aftrekken,

vermenigvuldigen en delen) en het ‘trekken van wortels’ van willekeurige hoge graad.

Het is de kleinste uitbreiding van K die gesloten is onder alle worteltrekkingen.

Om separabiliteitsproblemen te vermijden nemen we in deze sectie verder aan

dat K van karakteristiek 0 is. Voor lichamen van positieve karakteristiek p zijn alle

resultaten betreffende wortels van graad n onveranderd geldig ingeval n niet door p

deelbaar is. Voor n = p krijgt men de ‘correcte’ generalisatie door overal in plaats
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van p-machtwortels, die nulpunten zijn van polynomen Xp− a ∈ K[X], nulpunten van

Artin-Schreier-polynomen Xp −X − a ∈ K[X] te gebruiken. Zie hiervoor de opgaven

32–34.

Binnen de algebräısche afsluiting K van K hebben we een toren van uitbreidingen

K ⊂ Kquad ⊂ Krad ⊂ K.

Per definitie bestaat K uit alle elementen die nulpunten zijn van een monisch polynoom

f ∈ K[X], en het is een klassieke vraag of de nulpunten van een polynoom f ‘met behulp

van wortels’ uit te drukken zijn in elementen van K. Voor f ∈ K[X] van graad n ≤ 4

bestaan er expliciete ‘wortelformules’ om de nulpunten van f in de coëfficiënten van f

uit te drukken; we zullen ze nog tegenkomen aan het einde van deze paragraaf. Voor

polynomen van graad n ≥ 5 heeft men tot in de 19e eeuw gezocht naar soortgelijke

formules. De beroemde toepassing van Galoistheorie in deze sectie laat zien dat voor

n ≥ 5 zo’n algemene formule niet bestaat. Het lichaam Qrad is niet gelijk aan Q, en

we zullen in 25.17 polynomen in Q[X] construeren waarvan de nulpunten in Q maar

niet in Qrad liggen.

Een woord van waarschuwing is op zijn plaats bij het gebruiken van de notatie n
√
a

om een n-de machts wortel van een element a aan te geven. De meerduidigheid van

deze notatie, die voor n = 2 nog tot een tekenkeuze beperkt is, leidt voor algemene n

gemakkelijk tot vergissingen. Wegens 16 = 24 ligt het bijvoorbeeld voor de hand te

denken dat adjunctie van een nulpunt α van X8 − 16 aan Q tot het lichaam Q(α) =

Q(
√

2) leidt. Er geldt echter ook 16 = (−2)4, zodat Q(α) = Q(
√
−2) een ander lichaam

is dat evenzeer ‘verdedigbaar’ is. Soortgelijke problemen doen zich voor bij het trekken

van ‘een’ n-de machts wortel uit 1. Zo kan men de notatie 3
√

1 beter vermijden, want

niet alle nulpunten van X3−1 brengen dezelfde uitbreiding van Q voort. In dit laatste

geval hangt zelfs de graad van de uitbreiding van de keuze van de wortel af.

Exercise 5. Laat zien dat 1 + i en 1− i eveneens achtstemachts wortels uit 16 zijn.

Men kan de meerduidigheid van de notatie K ⊂ K( n
√
a) voor de lichaamsuitbreiding

verkregen door adjunctie van een n-de machts wortel uit a ∈ K aan K beperken door

alleen naar irreducibele radicalen te kijken. Hierbij legt men de extra eis op dat men

slechts nulpunten van irreducibele polynomen Xn − a ∈ K[X] adjungeert. In veel

gevallen kan men de problematische wortelnotatie eenvoudig vermijden.

25.14. Definition. Een eindige lichaamsuitbreiding K ⊂ L heet een radicaaluitbrei-

ding als er een primitief element x voor K ⊂ L bestaat met xn ∈ K voor zekere n ≥ 1.

Kunnen x en n zo gekozen worden dat Xn−xn irreducibel is in K[X], dan heet K ⊂ L

een irreducibele radicaaluitbreiding.

Exercise 6. Laat zien dat het cyclotomische lichaam Q(ζ5) een radicaaluitbreiding is van Q, maar

geen irreducibele radicaaluitbreiding.

Hoewel niet iedere radicaaluitbreiding irreducibel is, blijkt het lichaam Krad niet af

te hangen van het type radicaaluitbreidingen dat men bestudeert (opgave 31). Het

hoofdresultaat dat we in deze sectie gaan bewijzen is het volgende analogon van 25.10.

70



Algebra III– §25

25.15. Theorem. Zij K een lichaam van karakteristiek 0 met algebräısche afsluit-

ing K. Dan zijn de volgende uitspraken voor een element x ∈ K equivalent:

1. x is bevat in de radicaalafsluiting van K in K;

2. er bestaan n ∈ Z≥0 en een keten van lichamen

K = E0 ⊂ E1 ⊂ E2 ⊂ . . . ⊂ En−1 ⊂ En ⊂ K

met Ei−1 ⊂ Ei voor 1 ≤ i ≤ n een radicaaluitbreiding en x ∈ En;

3. de Galoisgroep van het polynoom fxK over K is een oplosbare groep.

Men noemt een eindige uitbreiding K ⊂ E oplosbaar als de Galoisgroep Gal(M/K) van

een normale afsluiting M van E over K een oplosbare groep is. Dit betekent wegens

10.14 dat er een keten van ondergroepen

Gal(M/K) = H0 ⊃ H1 ⊃ H2 ⊃ . . . ⊃ Hk = 1

in Gal(M/K) bestaat waarvoor steeds Hi+1 normaal is in Hi en Hi/Hi+1 cyclisch van

priemorde. Uit 25.15 volgt dat een eindige uitbreiding K ⊂ K(x) van een lichaam K

van karakteristiek 0 oplosbaar is dan en slechts dan als men de vergelijking fxK(X) =

0 met radicalen kan ‘oplossen’. Dit verklaart de naamgeving ‘oplosbaarheid’ in de

groepentheorie.

Exercise 7. Laat zien dat een deeluitbreiding van een oplosbare uitbreiding oplosbaar is, en dat het

compositum van twee oplosbare uitbreidingen ook weer oplosbaar is.

Alvorens 25.15 te bewijzen kijken we iets preciezer naar radicaaluitbreidingen. Het bli-

jkt dat dergelijke uitbreidingen een elegante beschrijving toelaten ingeval het grondlichaam

voldoende eenheidswortels bevat.

25.16. Theorem. Zij n ≥ 2 een geheel getal en K een lichaam dat een primitieve

n-de eenheidswortel bevat.

1. Iedere cyclische uitbreiding K ⊂ L van graad n is van de vorm L = K( n
√
a), met

a ∈ K en n
√
a een nulpunt van Xn − a ∈ K[X];

2. Voor a ∈ K is L = ΩXn−a
K een cyclische uitbreiding van K van graad n/d, met d

de grootste deler van n waarvoor a een d-de macht is in K.

Proof. 1. Zij σ een voortbrenger van Gal(L/K) en ζ ∈ K een primitieve n-de eenhei-

dswortel. We construeren een element α ∈ L∗ met σ(α) = ζα door te kijken naar de

zogenaamde Lagrange-resolvente

α = x+ ζ−1σ(x) + ζ−2σ2(x) + . . .+ ζ1−nσn−1(x),

waarbij x ∈ L zo gekozen is dat α 6= 0 geldt. Merk op dat zo’n x bestaat wegens het

lemma van Artin-Dedekind 23.15. Een eenvoudige verificatie geeft nu σ(α) = ζα. Het

element a = αn ligt nu in K, want σ laat a invariant:

σ(a) = σ(αn) = σ(α)n = ζnαn = αn = a.
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Omdat σ(ζ) = ζ geldt, volgt door herhaald toepassen van σ op de identiteit σ(α) = ζα

de relatie σi(α) = ζ iα. Hieruit zien we dat de ondergroep Gal(L/K(α)) ⊂ Gal(L/K)

van machten van σ die α vasthouden de triviale ondergroep 〈σn〉 = 1 is. Er volgt

L = K(α), met α = n
√
a een nulpunt van Xn − a.

2. Is α een nulpunt van Xn−a, dan geldt Xn−a =
∏n−1

i=0 (X−ζ iα) en L = ΩXn−a
K =

K(α). Voor α = a = 0 is de uitspraak van de stelling duidelijk, dus we nemen verder

a ∈ K∗. Voor τ ∈ Gal(L/K) geldt dan (τ(α)/α)n = (τ(αn)/αn) = τ(a)/a = 1, dus de

afbeelding
ψ : Gal(L/K) −→ 〈ζ〉

τ 7−→ τ(α)

α

is welgedefinieerd. Het is ook een homomorfisme; immers, uit ψ(τ) = ζ i en ψ(τ ′) = ζj

vinden we

(ττ ′)(α) = τ(ζjα) = ζjτ(α) = ζ i+j(α),

dus ψ(ττ ′) = ζ i+j = ψ(τ)ψ(τ ′). Het homomorfisme ψ is injectief, want een K-auto-

morfisme dat α vasthoudt is de identiteit op L = K(α).

We concluderen dat Gal(L/K) cyclisch van graad n/d is, met d de index van

ψ[Gal(L/K)] in 〈ζ〉. Voor alle τ ∈ Gal(L/K) geldt dan

1 = ψ(τ)n/d = (τ(α)/α)n/d = τ(αn/d)/αn/d,

dus b = αn/d is een element van K en a = bd een d-de macht in K. Hebben we

omgekeerd a = bt met t | n en b ∈ K, dan ligt de t-de eenheidswortel αn/t/b in K, en

dus ook αn/t zelf. De identiteit boven (met d = t) laat weer zien dat ψ[Gal(L/K)] door

n/t geannihileerd wordt, en in de ondergroep van index t in 〈ζ〉 ligt. Er volgt t ≤ d,

dus d is de grootste deler van n waarvoor a een d-de macht is in K.

Bewijs van 25.15. De equivalentie van (1) en (2) wordt net zo bewezen als voor

25.10: de verzameling V van elementen die aan (2) voldoen vormt een uitbreiding van

K die gesloten is onder worteltrekkingen en bevat is in Krad; er volgt V = Krad.

Voor (2) ⇒ (3) merken we eerst op dat we als in het bewijs van 25.10 mogen

aannemen – na zo nodig de keten voor x verlengd te hebben – dat het laatste lichaam En
van de keten normaal is over K. Stel dat Ei+1 = Ei(xi) geldt, met xni

i ∈ Ei. We laten

ζ een primitieve eenheidswortel van orde N in K zijn, met N een gemeenschappelijk

veelvoud van alle ni, en nemen L = En(ζ). Dan is K ⊂ L een normale uitbreiding die

een keten

K = E0 ⊂ E0(ζ) ⊂ E1(ζ) ⊂ E2(ζ) ⊂ . . . ⊂ En−1(ζ) ⊂ En(ζ) = L

toelaat. In deze keten is de eerste stap E0 ⊂ E0(ζ) een abelse uitbreiding (opgave

24.46), en de radicaaluitbreidingen Ei(ζ) ⊂ Ei+1(ζ) zijn wegens 25.16.2 cyclisch. Kijken

we naar de corresponderende keten van ondergroepen in Gal(L/K), dan concluderen

we dat Gal(L/K) oplosbaar is. Wegens Ω
fxK
K ⊂ L is dan ook Gal(f) als quotiënt van

Gal(L/K) oplosbaar.
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Voor (3) ⇒ (2), laat f = fxK een oplosbare Galoisgroep Gal(f) = Gal(Ωf
K/K)

hebben van orde N . Is ζ weer een primitieve eenheidswortel van orde N , dan is in

de toren K = E0 ⊂ E1 = K(ζ) ⊂ Ωf
K(ζ) de eerste stap een radicaaluitbreiding.

Wegens de aanname kan de uitbreiding E1 = K(ζ) ⊂ Ωf
K(ζ) als een keten van cyclische

uitbreidingen van graad elk een deler van N worden geschreven. Wegens 25.16 zijn deze

cyclische uitbreidingen radicaaluitbreidingen, en dit leidt tot de gewenste keten.

I Onoplosbare polynomen

Om in te zien dat Qrad een strikt deellichaam is van Q laten we zien dat er polynomen

in Q[X] bestaan waarvan de Galoisgroep niet oplosbaar is. Omdat Sn en zijn onder-

groepen oplosbaar zijn voor n < 5 heeft zo’n polynoom graad ten minste 5. De groep

S5 is niet oplosbaar, en er bestaan polynomen in Q[X] met groep S5.

25.17. Theorem. Zij f ∈ Q[X] een irreducibel polynoom van graad 5 met precies 3

reële nulpunten. Dan geldt Gal(f) ∼= S5, en f heeft geen nulpunten in Qrad.

Proof. Wegens 24.6 is Gal(f) een ondergroep van S5 van orde deelbaar door 5. Dit

betekent dat Gal(f) een element van orde 5 bevat (stelling van Cauchy), en zo’n element

in S5 is noodzakelijkerwijs een 5-cykel. Vatten we Q als deellichaam van C op, dan geeft

complexe conjugatie een automorfisme van Ωf
Q dat wegens de aanname twee nulpunten

van f verwisselt en de drie andere vasthoudt. Nu is Gal(f) een ondergroep van S5 die

een 5-cykel en een 2-cykel bevat, en zo’n ondergroep van S5 is gelijk aan S5 (opgave

2.54). In het bijzonder is Gal(f) niet oplosbaar en heeft f wegens 25.15 geen nulpunten

in Qrad.

Het maken van een irreducibel vijfdegraadpolynoom met precies drie reële nulpunten

is niet zo moeilijk. Kiezen we bijvoorbeeld

f = (X2 + 2) · (X + 2) ·X · (X − 2) + 2 = X5 − 2X3 − 8X + 2,

dan is dit een Eisensteinpolynoom bij 2 dat gemaakt is door een polynoom met precies

drie reële nulpunten enigszins te verschuiven. Het polynoom f heeft zeker drie reële

nulpunten wegens f(0) = 2 en f(1) = −7 en de limietwaarden voor x→ ±∞. Het zijn

er niet meer, want f ′ = 5X4 − 6X2 − 8 wisselt maar twee keer van teken.

Exercise 8. Laat zien dat ook f = (X2 + 3)(X2 − 9)X + 3 groep S5 heeft.

De hier gegeven constructie van onoplosbare polynomen van graad 5 kan worden gegen-

eraliseerd naar priemgraad p ≥ 5 (opgave 27). Er bestaan ook diverse families17 van

polynomen {fn}∞n=1 met Gal(fn) ∼= Sn.

I Wortelformules

Uit het feit dat Sn en zijn ondergroepen oplosbaar zijn voor n ≤ 4 volgt dat de

nulpunten van polynomen van graad ten hoogste 4 in radicalen uit te drukken zijn.

Het bekendste voorbeeld van een ‘wortelformule’ is zonder twijfel de ‘abc-formule’

x1, x2 =
−b±

√
b2 − 4ac

2a
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voor de nulpunten x1 en x2 van een kwadratisch polynoom aX2 + bX + c ∈ R[X]. De

formule is niet alleen voor R, maar voor ieder lichaam K van karakteristiek verschillend

van 2 geldig. Merk op dat de formule de nulpunten in feite uitdrukt in b/a en c/a, en

dat het geen beperking van de algemeenheid is om a = 1 te nemen. Het bewijs van de

formule door ‘kwadraat afsplitsen’ komt erop neer dat men opmerkt dat in termen van

de verschoven variabele X + b
2

het polynoom

X2 + bX + c =
(
X + b

2

)2 − b2−4c
4
∈ K[X]

zijn lineaire term verliest en door een kwadraatworteltrekking uit de discriminant b2−4c

van het polynoom X2 + bX + c ‘opgelost’ kan worden.

Exercise 9. Laat zien dat deze discriminant gelijk is aan die uit opgave 24.39.

Voor polynomen van graad 3 is de situatie gecompliceerder. Schrijft men het polynoom

als X3 + aX2 + bX + c ∈ K[X], dan kan men in het geval dat K niet karakteristiek 3

heeft het polynoom in termen van Y = X + a
3

herschrijven als

Y 3 + pY + q,

waarbij p en q polynomiale uitdrukkingen in a, b en c zijn.

Exercise 10. Druk p en q in a, b en c uit.

Men kan verder komen met een truc die rond 1500 door de Italiaan Scipione del Ferro

(±1465–1526) gevonden werd. Schrijf hiertoe Y = u+v, en merk op dat het polynoom

nu te schrijven is als

(u+ v)3 + p(u+ v) + q = u3 + v3 + q + (3uv + p)(u+ v).

Deze uitdrukking is gelijk aan 0 als we u en v laten voldoen aan

(25.18)
u3 + v3 = −q

uv = −p/3.

Kennelijk zijn u3 en v3 nulpunten van het kwadratische polynoom

(X − u3)(X − v3) = X2 + qX − (p/3)3.

Nemen we ook nog aan dat K niet karakteristiek 2 heeft, dan kunnen we u3 en v3 met

de zojuist gegeven kwadratische formule in radicalen uitdrukken en vinden we

(25.19) Y = u+ v =
3

√
−q/2 +

√
(q/2)2 + (p/3)3 +

3

√
−q/2−

√
(q/2)2 + (p/3)3.

Voor de derdemachtswortels u en v heeft men drie keuzes, maar wegens (25.18) ligt

v = −p/(3u) vast door de keuze van u, en vinden we zoals verwacht drie nulpunten.

Del Ferro maakte zijn methode niet wereldkundig, en de publicatie ervan in 1545

door zijn landgenoot Girolamo Cardano (1501–1576) staat in het teken van intrige en

prioriteitstwisten.18
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Ook wiskundig waren er de nodige problemen met de oplossing. Neemt men een

polynoom met drie reële oplossingen, zoals Y 3− 7Y + 6 = (Y − 1)(Y − 2)(Y + 3), dan

leidt bovenstaande Cardano-Del Ferro-formule namelijk tot een uitdrukking voor de

nulpunten in termen van complex geconjugeerde getallen:

1

3

3

√
−81 + 30

√
−3 +

1

3

3

√
−81− 30

√
−3.

Als we ons realiseren dat complexe getallen in de zestiende eeuw onbekend waren en

pas laat in de achttiende eeuw met Euler hun mysterieuze aureool verloren, dan laat

zich de aanvankelijke verwarring omtrent deze casus irreducibilis indenken.

Exercise 11. Laat zien hoe de nulpunten 1, 2 en −3 uit de wortelrepresentatie volgen.

[Hint: (3 + 2
√
−3)3 = −81 + 30

√
−3.]

Ook de nulpunten van een algemeen polynoom van graad 4 over een lichaam van

karakteristiek niet 2 of 3 kan men door een handigheidje in radicalen uitdrukken. De

methode, die in Cardano’s Ars Magna te vinden is, gaat terug op Cardano’s leerling en

schoonzoon Ludovici Ferrari (1522–1565). Men schrijft weer het algemene polynoom

X4 + aX3 + bX2 + cX + d in termen van Y = X + a
4

en lost een vergelijking van de

vorm

Y 4 = pY 2 + qY + r

op door deze te herschrijven als

(Y 2 + s)2 = (p+ 2s)Y 2 + qY + (s2 + r).

Hierbij kiezen we s zodat het kwadratische polynoom in het rechterlid het kwadraat is

van een eerstegraadspolynoom:

(Y 2 + s)2 = (
√
p+ 2s Y +

q

2
√
p+ 2s

)2.

Hiertoe dient s te voldoen aan de kubische vergelijking

(p+ 2s)(s2 + r) = q2/4,

en de Cardano-Del Ferro-formule geeft ons een radicaaluitdrukking voor s in termen

van p, q en r. Men vindt vier waarden van Y door de beide kwadratische vergelijkingen

Y 2 + s = ±
(√

p+ 2sY +
q

2
√
p+ 2s

)
op te lossen. De resulterende wortelformule is meer indrukwekkend dan praktisch.

Exercise 12. Hoe moet de methode aangepast worden in het geval p+ 2s = 0?

De Galoistheorie leert ons dat de slimmigheden van de Ars Magna niet tot het geval van

graad 5 en hoger uitgebreid kunnen worden – niet iets wat direct duidelijk is uit boven-

staande manipulaties. In de volgende paragraaf zullen we de afgeleide wortelformules

in Galoistheoretische termen interpreteren.
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Zie opgave 37 voor een methode voor de vierdegraadsvergelijking die meer lijkt

op de truc die we in het kubische geval toepasten.

Exercises.

13. (Standaardconstructies.) Laat zien dat de volgende objecten construeerbaar zijn uit-

gaande van drie niet collineaire punten x, y en z in het complexe vlak:

a. de middelloodlijn van het lijnstuk xy;

b. de lijn door x loodrecht op de lijn door x en y;

c. de lijn door z loodrecht op de lijn door x en y;

d. de lijn door z evenwijdig met de lijn door x en y;

e. de cirkel om z met straal |x− y|;
f. de bissectrice van de hoek ∠xyz;
g. de cirkel door x, y en z;

h. rotatie van een punt om y over de hoek ∠xyz.

14. Laat AB de diagonaal van een vierkant zijn, en C een derde hoekpunt. Het maantje

van Hippocrates op ABC is het gearceerde maantje in onderstaande figuur begrensd

door de halve cirkel op AB en de kwartcirkel rakende aan AC en BC.

A B

C

Bewijs dat de oppervlakte van dit maantje gelijk is aan die van de driehoek ABC.

15. Een in de islamitische architectuur bekende figuur bestaat uit een klein vierkant dat,

zoals in onderstaande figuur aangegeven, gelegen is in een groter vierkant met hetzelfde

middelpunt. Hierbij is de lengte van de zijde van het kleine vierkant gelijk aan de

afstand van een hoekpunt van het vierkant tot de dichtstbijzijnde zijde van het grote

vierkant.

×
×

×
×

z

a

b

0 1

Ga na of het kleine vierkant construeerbaar is uitgaande van het grote vierkant.

[Hint: Kies coördinaten 0, 1 ∈ C als in het plaatje, en vind z = a+ bi.]
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16. Zij X ⊂ C een deelverzameling, en stel dat z construeerbaar is uitgaande van X. Bewijs

dat z construeerbaar is uitgaande van een eindige deelverzameling X0 ⊂ X.

17. Zij K ⊂ C een lichaam dat in zichzelf overgaat onder complexe conjugatie. Bewijs dat

Kquad ⊂ C ook in zichzelf overgaat onder complexe conjugatie.

18. Laat zien dat de kwadratische afsluiting Kquad van een lichaam K van karakteristiek

char(K) 6= 2 geen kwadratische uitbreidingen heeft.

19. Geef uitbreidingen Qquad ⊂ L van graad 3 en graad 5. *Bestaat er ook een uitbreiding

van graad 4?

20. Laat zien dat driedeling van de hoek behorende bij α ∈ C met |α| = 1 niet mogelijk is

met passer en liniaal als α transcendent is.

21. Is driedeling met passer en liniaal van de hoeken van een driehoek ABC mogelijk

a. als ABC gelijkzijdig is?

b. als de lengtes van de zijden van ABC gelijk zijn aan 44, 117 en 125?

[Hint: 442 + 1172 = 1252.]

22. Zij K een lichaam van karakteristiek niet 2, en definieer K1 = K(
√
K) als in 25.8. Be-

wijs: x ∈ K ligt in K1\K dan en slechts dan als K ⊂ K(x) een eindige Galoisuitbreiding

is waarvoor de groep G = Gal(K(x)/K) abels is van exponent 2.

23. Zij x ∈ C een construeerbaar element. Definieer Ki als in 25.8 voor K = K0 = Q. Dan

is de (kwadratische) worteldiepte van x het kleinste getal i ≥ 0 waarvoor x bevat is in

Ki. Bepaal de worteldiepte van de volgende elementen:√
1 +
√

2,

√
3− 2

√
2, ζ5, ζ12,

√
1 + 2

√
−6.

Hangt het antwoord af van de keuze van de diverse (eenheids)wortels in C?

24. Definieer reële getallen xi ∈ R≥0 recursief door x0 = 0 en xi+1 =
√

2 + xi voor i ≥ 0.

a. Bewijs: Q ⊂ Q(xi) is cyclisch van graad 2i.

b. Bewijs: de worteldiepte van xi is gelijk aan i voor alle i ≥ 0.

25. Zij K een getallenlichaam. Bewijs: voor de lichamen Ki in de definitie 25.8 van Kquad

geldt Ki 6= Ki+1 voor alle i ≥ 0.

26. Definieer analoog aan de kwadratische worteldiepte de radicaaldiepte van een getal

x ∈ Qrad, en laat zien dat radicaaldiepte van x slechts van Gal(fxQ) afhangt. *Bestaan

er elementen van willekeurig grote radicaaldiepte?

27. Zij p = 2k + 3 > 3 een priemgetal, en definieer

f = (X2 + 2)
∏k
i=−k(X − 2i) + 2 ∈ Q[X].

a. Bewijs dat f een irreducibel polynoom van graad p is.

b. Bewijs dat f ′ geen p− 1 reële nulpunten heeft.

[Hint: f ′ is een polynoom in X2 en het teken van f ′(0) is bekend.]

c. Bewijs dat f precies p− 2 reële nulpunten heeft. Concludeer dat f niet oplosbaar

is door radicalen over Q.

28. Geef een keten Q = E0 ⊂ E1 ⊂ · · · ⊂ En van irreducibele radicaaluitbreidingen met

ζ47 ∈ En. Hier is ζ47 een primitieve 47-ste eenheidswortel.
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29. Druk het reële getal x = cos(2π/7) uit in irreducibele radicalen over Q.

30. Laat zien dat iedere uitbreiding Q ⊂ Q(ζn) oplosbaar is door irreducibele radicalen.

[Hint: inductie naar n.]

31. Zij K een lichaam van karakteristiek 0 en x een element uit Krad ⊂ K. Bewijs: er

bestaan n ∈ Z≥0 en een keten van lichamen

K = E0 ⊂ E1 ⊂ E2 ⊂ . . . ⊂ En−1 ⊂ En ⊂ K

met x ∈ En en Ei−1 ⊂ Ei voor 1 ≤ i ≤ n een irreducibele radicaaluitbreiding.

32. (Artin-Schreier-radicalen) Zij K een lichaam van karakteristiek p > 0 en K ⊂ L een

cyclische uitbreiding van graad p. Bewijs: L = K(α) voor een nulpunt α van een Artin-

Schreier-polynoom f = Xp −X − a ∈ K[X].

[Dit is het analogon van 25.16.1 voor n = p = char(K). Hint: kijk naar de resolvente∑p−1
i=0 iσ

i(x) voor een element x ∈ L met spoor 1.]

33. Zij K een lichaam van karakteristiek p > 0 en K ⊂ L de uitbreiding verkregen door

de nulpunten van het Artin-Schreier-polynoom f = Xp − X − a ∈ K[X] aan K te

adjungeren. Bewijs: K ⊂ L is een cyclische uitbreiding van graad 1 of p.

[Dit is het analogon van 25.16.2 voor n = p = char(K). Hint: opgave 22.30.]

34. Zij K een lichaam van karakteristiek p > 0. De radicaalafsluiting van K is gedefinieerd

als in 25.13, met de aanpassing dat Ki uit Ki−1 verkregen wordt door alle w ∈ K te

adjungeren die voldoen aan één van onderstaande voorwaarden:

1. wn ∈ Ki−1 voor zekere n ≥ 1 met p - n;

2. wp − w ∈ Ki−1 (informeel: w is een Artin-Schreier-radicaal over K).

Formuleer en bewijs het analogon van 25.15 voor K.

35. Bepaal de reële oplossingen van de vergelijking X3 = 15X + 4 met behulp van de

Cardano-Del Ferro-formule.

[Dit wapenfeit werd in 1572 door Bombelli volbracht.]

36. Laat K een lichaam zijn met char(K) 6= 2, 3. Laat zien dat Y = ξη(ξ + η) een nulpunt

is van Y 3 + pY + q ∈ K[Y ] indien ξ en η voldoen aan

ξ3, η3 =
3q

2p
±

√(
3q

2p

)2

+
p

3
.

Waarom geeft dit geen 9 verschillende nulpunten?

[Dit is Cayley’s versie van de Cardano-Del Ferro-formule.]

37. Zij K als in de vorige opgave. Laat zien dat de vierdegraadsvergelijking Y 4 = pY 2 +

qY + r over K opgelost wordt door Y = u+v+w
2 indien u2, v2 en w2 nulpunten zijn van

de kubische resolvente

X3 − 2pX2 + (p2 + 4r)X − q2

en de tekens van u, v en w gekozen worden zodat uvw = q geldt.

38. Laat zien dat het lichaam En in 25.10.2 zo gekozen kan worden dat En = K(x) geldt.

39. Laat Fk = 22k + 1 voor k ∈ Z≥0 het k-de Fermatgetal zijn.
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a. Bewijs: voor k ∈ Z≥0 geldt Fk = 2 +
∏
i<k Fi, en ieder tweetal verschillende

Fermatgetallen is onderling ondeelbaar.

b. Laat S = {1, 3, 5, 15, . . .} de verzameling gehele getallen zijn die als product van

een aantal verschillende Fermatgetallen geschreven kunnen worden. Schrijf de

eerste negen elementen van S in basis twee op. Wat valt er op in vergelijking met

de driehoek van Pascal? Geef van deze observatie een precieze formulering en een

bewijs.

40. Bepaal alle n ∈ Z≥3 waarvoor een regelmatige n-hoek, een regelmatige n + 1-hoek en

een regelmatige n+ 2-hoek alledrie construeerbaar zijn.

41. Zij k ∈ Z≥0 en p een priemfactor van Fk.

a. Bewijs: de orde van (2 mod p) in de groep F∗p is gelijk aan 2k+1, en voor k ≥ 2 is

de orde van (Fk−1 mod p) in F∗p gelijk aan 2k+2.

b. Bewijs: voor k ≥ 2 geldt p ≡ 1 mod 2k+2.

42. Zij F een eindig lichaam. Bewijs dat de volgende twee beweringen equivalent zijn:

(i) voor elk tweetal ondergroepen A, B van F∗ geldt A ⊂ B of B ⊂ A;

(ii) #F is gelijk aan 2, 9 of een Fermat-priemgetal, of #F − 1 is een Mersenne-

priemgetal.

43. Voor een groep G en k ∈ Z≥0 definiëren we de ondergroep G(k) van G inductief door

G(0) = G en G(k+1) = [G(k), G(k)].

We noemen G oplosbaar als er een eindige keten ondergroepen G = H0 ⊃ H1 ⊃ . . . ⊃
Hk = {e} van G is zodanig dat voor elke i > 0 de groep Hi normaal is in Hi−1 met

Hi−1/Hi abels.

a. Bewijs dat voor eindige G de net gegeven definitie equivalent is met de in de

syllabus Algebra 1 gegeven definitie 10.14.

b. Zij G een groep en N een normaaldeler van G. Bewijs: G is oplosbaar ⇔ elke

ondergroep van G is oplosbaar ⇔ N en G/N zijn beide oplosbaar ⇔ er bestaat

k ∈ Z≥0 met G(k) = {e} ⇔ er bestaat een eindige keten ondergroepen G = H0 ⊃
H1 ⊃ . . . ⊃ Hk = {e} van G die alle normaal in G zijn met Hi−1/Hi abels voor

alle i > 0.

44. Zij I een verzameling, Gi een oplosbare groep voor elke i ∈ I, en G =
∏
i∈I Gi.

a. Bewijs: als I eindig is, dan is G oplosbaar.

b. Is G in het algemeen oplosbaar? Geef een bewijs of een tegenvoorbeeld.

45. Zij K ⊂ L een cyclische Galoisuitbreiding met groep 〈σ〉, en zij α ∈ L∗. Bewijs:

NL/K(α) = 1 ⇐⇒ er bestaat β ∈ L∗ met α = σ(β)/β.

[Hint voor =⇒: imiteer de constructie van de Lagrange-resolvente.]

De stelling uit de vorige opgave heet Hilbert 90, naar Satz 90 uit het Zahlbericht (1897) van

David Hilbert (1862–1943). Ook de algemenere stelling uit de volgende opgave wordt wel

Hilbert 90 genoemd.

46. Zij K ⊂ L een eindige Galoisuitbreiding met groep G en zij c : G→ L een afbeelding.
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a. Bewijs: voor alle σ, τ ∈ G geldt c(στ) = c(σ) · σ(c(τ)) dan en slechts dan als er

β ∈ L∗ bestaat zodat voor elke σ ∈ G geldt c(σ) = σ(β)/β.

b. Laat zien hoe de vorige opgave uit (a) volgt.

47. Laat f : R2 → R2 een bijectie van het vlak naar zichzelf zijn die lijnen naar lijnen

stuurt, en de drie punten (0, 0), (1, 0), en (0, 1) op hun plaats laat.

a. Laat zien dat f evenwijdigheid van lijnen bewaart, en dat ieder punt met rationale

coördinaten door f op zijn plaats wordt gelaten.

b. Laat zien dat f gegeven wordt door f(x, y) = (σ(x), σ(y)) voor een automorfisme

σ ∈ Aut(R).

c. Concludeer dat f de identiteit is op R2, en dat algemener iedere bijectie R2 → R2

die lijnen bewaart een affiene afbeelding is.

80



26 Toepassingen van Galoistheorie

De Galoistheorie is een nuttig instrument dat in een veelheid van situaties ingezet

kan worden. Ideeën over invariantie van ‘symmetrische uitdrukkingen’ zijn tegenwo-

ordig gemeengoed in de wiskunde, en er bestaat bijvoorbeeld ook een Galoistheorie

van differentiaalvergelijkingen.19 Deze paragraaf geeft een aantal ongerelateerde voor-

beelden, en laat tevens zien hoe sommige uitdrukkingen waarvan de theorie zegt dat

ze rationaal zijn expliciet berekend kunnen worden.

I Hoofdstelling van de algebra

Als eerste toepassing bewijzen we de in 21.11 genoemde hoofdstelling van de algebra,

die zegt dat het lichaam C van complexe getallen algebräısch afgesloten is. Er zijn

vele bewijzen bekend, die alle bepaalde ‘topologische argumenten’ gebruiken. Dit is

niet zo’n wonder, want de constructie van R uit Q middels Dedekindsneden of funda-

mentaalrijtjes is meer een topologische dan een algebräısche constructie, en anders dan

C = R(i) is Q(i) niet een algebräısch afgesloten lichaam. Wij gebruiken als topologisch

argument de tussenwaardestelling voor polynomen in R[X]: een polynoom f ∈ R[X]

dat zowel een positieve als een negatieve waarde aanneemt, heeft een reëel nulpunt.

26.1. Lemma. Ieder polynoom f ∈ R[X] van oneven graad heeft een reëel nulpunt.

Voor iedere lichaamsuitbreiding R ⊂ E van oneven graad geldt E = R.

Proof. Voor f ∈ R[X] van oneven graad hebben f(x) en f(−x) voor voldoend grote

x tegengesteld teken; wegens de tussenwaardestelling heeft f dan een reëel nulpunt.

Voor R ⊂ E van oneven graad en α ∈ E is de graad [R(α) : R] als deler van

[E : R] weer oneven. Nu is fαR een irreducibel polynoom van oneven graad. Omdat

het een nulpunt in R heeft, is fαR van graad 1. We vinden α ∈ R en E = R.

26.2. Lemma. Er bestaat geen lichaamsuitbreiding C ⊂ E met [E : C] = 2.

Proof. Om te laten zien dat C geen kwadratische uitbreidingen heeft is het voldoende

te laten zien dat ieder element x ∈ C een (kwadraat)wortel heeft in C. Schrijven we

x = s + it met s, t ∈ R, dan komt de vergelijking x = s + it = (c + di)2 neer op het

vinden van c, d ∈ R met
c2 − d2 = s

2cd = t.

Voor t = 0 is x = s reëel en krijgen we cd = 0. Voor x = s ≥ 0 nemen we dan d = 0

en c =
√
x de reële wortel uit x, voor x = s < 0 nemen we c = 0 en d =

√
−x de reële

wortel uit −x.

Voor t 6= 0 substitueren we d = t/(2c) in de eerste vergelijking, hetgeen tot

4c4− 4sc2− t2 = 0 leidt. Omdat het polynoom 4X4− 4sX2− t2 voor X = 0 negatief is

en voor grote X positief, impliceert de tussenwaardestelling dat er inderdaad een reëel

nulpunt c van dit polynoom is. Dit leidt tot de gevraagde wortel.

26.3. Hoofdstelling van de algebra. Het lichaam C is algebräısch afgesloten.
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Proof. We moeten bewijzen dat C geen niet-triviale algebräısche uitbreidingen heeft.

Zij C ⊂ L eindig algebräısch, en laat M de normale afsluiting van L over R zijn. Dan

is R ⊂M een eindige Galoisuitbreiding, zeg met groep G. Is H een 2-Sylowondergroep

van G in de zin van 10.7, dan is het invariantenlichaam E = MH van H een uitbreiding

van R waarvan de graad [E : R] = [G : H] oneven is. Wegens 26.1 krijgen we E = R

en G = H, dus G is een 2-groep. In het bijzonder is de ondergroep Gal(M/C) ⊂ G

een 2-groep. Wegens 10.17 is Gal(M/C) nu oplosbaar. Dit betekent als in 10.14 dat er

een keten

Gal(M/C) = H0 ⊃ H1 ⊃ H2 ⊃ . . . ⊃ Hk = 1

bestaat waarin steeds Hi+1 een ondergroep van index 2 in Hi is. Onder de Galois-

correspondentie geeft dit een keten C = E0 ⊂ E1 ⊂ E2 ⊂ . . . ⊂ Ek = M van

kwadratische lichaamsuitbreidingen. Wegens 26.2 heeft deze keten lengte k = 0, dus

M = L = C.

I Kwadratische reciprociteit

De in 24.11 uitgevoerde berekening van het kwadratische deellichaam van Q(ζp) voor

priemgetallen p stelt ons in staat een verrassende symmetrie te verklaren tussen het

‘kwadratische karakter’ van priemgetallen modulo elkaar. Een gevolg van dit fenomeen

kwamen we al tegen in de opgaven 7.19 en 12.22: als 5 een primitieve wortel is modulo p,

dan geldt p ≡ ±2 mod 5.

Is p een oneven priemgetal, dan is F∗p een cyclische groep van even orde p− 1. De

unieke ondergroep Sp ⊂ F∗p van index 2 bestaat uit de kwadraatresten modulo p. Het

is de kern van het samengestelde homomorfisme

F∗p −→ 〈−1 mod p〉 ∼−→ {±1}

x mod p 7−→ x(p−1)/2 mod p 7−→
(
x

p

)
.

Het symbool
(
x
p

)
, dat in karakteristiek 0 leeft, is het Legendre-symbool van x modulo p:

het is 1 als x een kwadraat is in F∗p, en −1 als x een niet-kwadraat is in F∗p. Er lijkt

geen enkele symmetrie te bestaan in x en p in de definitie van
(
x
p

)
; niettemin ontdekte

Euler rond 1744 aan de hand van numerieke voorbeelden een variant van het volgende

resultaat.

26.4. Kwadratische reciprociteitswet. Laat p en q verschillende oneven priemge-

tallen zijn. Dan geldt (
p

q

)(
q

p

)
= (−1)

p−1
2
· q−1

2 .

In woorden: als p en q niet beide 3 mod 4 zijn, dan kan het symbool
(
p
q

)
‘op zijn kop’

gezet worden. Voor p ≡ q ≡ 3 mod 4 klapt het teken om.

Euler slaagde er niet in dit resultaat te bewijzen, en zijn Franse collega Legendre

(1752–1833), wiens naam aan de kwadratische symbolen verbonden is, ontkende ten
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onrechte dat zijn in 1785 gepubliceerde bewijs onvolledig was. Gauss vond het eerste

correcte bewijs van 26.4 in 1796, en gaf later nog een aantal ‘andere’ bewijzen van zijn

theorema aureum.

Proof. Uit 24.9 en 24.11 weten we dat Q(ζp) een Galoisuitbreiding van Q is met groep

(Z/pZ)∗ = F∗p, en dat de ondergroep Sp ⊂ F∗p van kwadraten correspondeert met het

tussenlichaam Q(
√
p∗), waar p∗ = (−1)(p−1)/2p. Dit geeft(

q

p

)
= 1 ⇐⇒ (q mod p) ∈ Sp ⇐⇒ σq(

√
p∗) =

√
p∗.

Nu is het automorfisme σq een soort ‘lift naar karakteristiek 0’ van het Frobeniusauto-

morfisme Fq op Fq. Preciezer gezegd, als ζ een primitieve p-de eenheidswortel in een

algebräısche afsluiting Fq van Fq is, dan heeft de reductieafbeelding Z → Fq een

voortzetting
r : Z[ζp] −→ Fq∑

i aiζ
i
p 7−→

∑
i

aiζ
i

die voldoet aan r ◦σq = Fq ◦r. Het homomorfisme r stuurt de kwadratische Gauss-som

τp =
√
p∗ ∈ Z[ζp] naar een nulpunt w = r(

√
p∗) van X2 − p∗ ∈ Fq[X]. De nulpunten

van X2 − p∗ in Fq zijn verschillend, dus σq laat
√
p∗ invariant dan en slechts dan als

Fq het element w invariant laat. Nu geldt

Fq(w) = w ⇐⇒ wq−1 = 1 ⇐⇒ (p∗ mod q)(q−1)/2 = 1 ⇐⇒
(
p∗

q

)
= 1,

en we vinden (
q

p

)
=

(
p∗

q

)
= (−1)

p−1
2
· q−1

2

(
p

q

)
.

Exercise 1. Bewijs: als 5 een primitieve wortel is modulo een priemgetal p 6= 2, dan geldt p ≡
±2 mod 5.

I Symmetrische polynomen

In de hoofdstelling 14.1 voor symmetrische polynomen zagen we dat voor n ∈ Z≥1 de

‘symmetrische uitdrukkingen’ in de nulpunten van het algemene polynoom

Fn = (X − T1)(X − T2) . . . (X − Tn) = Xn +
n∑
k=1

(−1)kskX
n−k

van graad n te schrijven zijn als polynomiale uitdrukkingen in de elementaire sym-

metrische polynomen

sk =
∑

1≤i1<i2<...ik≤n

Ti1Ti2 . . . Tik ∈ Z[T1, T2, . . . , Tn]

die de coëfficiënten van dat polynoom vormen. Iets preciezer geformuleerd: onder de

natuurlijke werking van de symmetrische groep Sn op de ring Z[T1, T2, . . . , Tn] van

polynomen over Z in de n variabelen T1, T2, . . . , Tn gegeven door

(σf)(T1, T2, . . . , Tn) = f(Tσ(1), Tσ(2), . . . , Tσ(n)) voor f ∈ R en σ ∈ Sn
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is de invariantenring gelijk aan Z[s1, s2, . . . , sn]. In termen van de quotiëntenlichamen

van beide ringen heeft men een Galoistheoretische formulering van dit resultaat, als

ook van de in 2.9 gegeven definitie van de tekenafbeelding.

26.5. Theorem. Voor iedere n ∈ Z≥1 is de lichaamsuitbreiding

K = Q(s1, . . . , sn) ⊂ L = Q(T1, . . . , Tn)

een Galoisuitbreiding met groep Sn = S({T1, T2, . . . , Tn}). Het polynoom

δn =
∏

1≤i<j≤n

(Ti − Tj) ∈ L

brengt over K het deellichaam van L invariant onder de alternerende groep An voort.

Proof. Over K = Q(s1, . . . , sn) is het ontbindingslichaam van het algemene polynoom

Fn ∈ K[X] van graad n gelijk aan L = Q(T1, . . . , Tn), dus K ⊂ L is Galois. Omdat

alle permutaties van de n verschillende nulpunten van Fn aanleiding geven tot lichaam-

sautomorfismen van L over K, volgt dat Gal(L/K) de volle permutatiegroep Sn van

de nulpuntenverzameling {T1, T2, . . . , Tn} is.

Het polynoom δn gebruikten we in 2.9 om de tekenafbeelding ε : Sn → {±1} te

definiëren, door σ(δn) = ε(σ) · δn. De stabilisator van δn onder de werking van Sn is

daarom gelijk aan An, en K(δn) is het invariantenlichaam LAn .

Het kwadraat van het polynoom δn, dat als symmetrische functie in K bevat is, kwamen

we in 14.4 tegen als de discriminant

δ2
n = ∆n =

∏
1≤i<j≤n

(Ti − Tj)2

van het algemene polynoom Fn van graad n. Men kan ∆n als polynoom in de elemen-

taire symmetrische functies s1, s2, . . . , sn uitdrukken met de methode van §14.

I Radicaalformules

In termen van 26.5 kan men de wortelformules uit de vorige paragraaf voor de derde-

en vierdegraads vergelijkingen zonder onverwachte slimmigheden afleiden. Immers,

voor n ≤ 4 is de uitbreiding K ⊂ L in 26.5 een oplosbare uitbreiding, en kunnen de

elementen Ti ∈ L als in 25.15 verkregen worden als element in een toren van radicaaluit-

breidingen. Als eerste stap in de toren kan men de uitbreiding K ⊂ K(δn) = K(
√

∆n)

nemen. Daarover is L Galois met groep An.

In het kubische geval n = 3 is L = Q(T1, T2, T3) cyclisch van graad 3 over de

kwadratische uitbreiding van K = Q(s1, s2, s3) voortgebracht door

δ3 =
√

∆3 = (T1 − T2)(T1 − T3)(T2 − T3)

= (T 2
1 T2 + T1T

2
3 + T 2

2 T3)− (T 2
1 T3 + T1T

2
2 + T2T

2
3 ).
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Om een radicaaluitdrukking te krijgen voor T1 over K(δ3) adjungeren we een primitieve

derde eenheidswortel ζ3 = −1
2
+ 1

2

√
−3 aan K(δ3) en vormen uit T1 als in 25.16 de beide

Lagrange-resolventes U, V ∈ L(ζ3) gegeven door

U = T1 + ζ3T2 + ζ2
3T3

V = T1 + ζ2
3T2 + ζ3T3.

In termen van deze resolventes en s1 = T1 +T2 +T3 ∈ K heeft men nu de uitdrukkingen

(26.6)

T1 =
1

3
(s1 + U + V )

T2 =
1

3
(s1 + ζ2

3U + ζ3V )

T3 =
1

3
(s1 + ζ3U + ζ2

3V ),

want de drie derde eenheidswortels tellen op tot 1 + ζ3 + ζ2
3 = 0.

Exercise 2. Waarom geldt UV ∈ K? Druk UV uit in s1, s2, s3.

De elementen U3 en V 3 liggen in K(δ3, ζ3) = K(
√

∆3,
√
−3), en zelfs in K(

√
−3∆3),

omdat U en V invariant zijn onder het K-automorfisme van orde 2 van L(ζ3) dat T2

en T3 omwisselt en ζ3 kwadrateert. Een korte berekening leidt nu tot

U3, V 3 = (s3
1 −

9

2
s1s2 +

27

2
s3)± 3

2

√
−3∆3.

Substitueren we expliciete derdemachts wortels voor U en V in 26.6, dan krijgen we

een radicaalformule voor de Ti in termen van de si.

Exercise 3. Hoe volgt de wortelformule (25.19) uit de gevonden formule?

Graad 4...

Exercises.

Zie hiervoor een volgende druk van deze syllabus.

85



27 Categorieën en functoren

Veel ‘conceptuele wiskunde’ laat zich kort en precies formuleren in termen van cate-

gorieën en functoren. Het betreft hier meer een efficiënt taalgebruik dan een theorie

op zichzelf, en de wel gekscherend met ‘abstract nonsense’ aangegeven argumenten be-

lichamen bij uitstek het al in paragraaf 1 beleden geloof in duidelijkheid en grotere

toepasbaarheid door abstractie. Categorische begrippen vinden hun rechtvaardiging

in de grote hoeveelheden concrete voorbeelden die zij in alle delen van de wiskunde

hebben, en kennis van zulke voorbeelden vergemakkelijkt voor velen de appreciatie van

categorische abstracties. De wiskundige inhoud van deze paragraaf is voornamelijk

gelegen in de talrijke voorbeelden. Een ieder kan voorbeelden die hem niet aanspreken

overslaan of, beter nog, door andere vervangen.

I Categorieën

27.1. Definition. Een categorie C bestaat uit objecten en, voor ieder tweetal objecten

A,B in C, een verzameling HomC(A,B) van morfismen van A naar B. Voor ieder drietal

objecten A, B en C in C is tevens een samenstellingsafbeelding van morfismen

HomC(A,B)× HomC(B,C) −→ HomC(A,C)

(f, g) 7−→ g ◦ f

gegeven zodat aan de volgende twee eisen wordt voldaan:

1. voor iedere A ∈ C bevat HomC(A,A) een identiteit idA die zich als een eenheid

gedraagt met betrekking tot samenstellingen;

2. voor morfismen A
f−→ B

g−→ C
h−→ D geldt (h ◦ g) ◦ f = h ◦ (g ◦ f).

De morfismen in C heten, in overeenstemming met de in 27.1.2 gebruikte notatie, ook

wel de pijlen of de afbeeldingen in C. Merk echter op dat in de definitie van een categorie

nergens over elementen wordt gepraat; we nemen niet per definitie aan dat morfismen

afbeeldingen tussen verzamelingen zijn, of zelfs maar dat objecten uit elementen be-

staan. Er wordt ook niet uitgesloten dat de verzameling HomC(A,B) voor sommige A

en B de lege verzameling is. Is de onderliggende categorie duidelijk, dan schrijft men

gewoonlijk Hom(A,B) voor HomC(A,B).

Om verzamelingstheoretische paradoxen als ‘de verzameling van alle verzamelin-

gen’ te vermijden eist men niet dat de objecten van C een verzameling vormen. Ze

vormen een klasse in de zin van de verzamelingenleer. We zullen niet ingaan op dergeli-

jke logische finesses, die men meestal omzeilt door binnen een geschikt universum met

zogenaamde kleine categorieën te werken.

De existentie van een identiteit voor elk object stelt ons in staat te spreken over

inversen van morfismen, en daarmee over isomorfismen (morfismen met een tweezijdige

inverse). Morfismen in End(A) = Hom(A,A) heten endomorfismen van A, isomorfis-

men in Hom(A,A) heten automorfismen van A. Op de verzameling Aut(A) ⊂ End(A)

van automorfismen van A vormt samenstelling een groepsoperatie, en Aut(A) heet de

automorfismengroep van A.
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Exercise 1. Ga na dat de morfismen in Aut(A) een groep vormen onder samenstelling.

Vaak wordt aan een categorie gerefereerd in termen van de objecten, bijvoorbeeld ‘de

categorie Ab van abelse groepen’ of ‘de categorie ModR van R-modulen’. De lezer

dient dan te begrijpen dat de morfismen in de categorie de ‘bijbehorende’ afbeeldingen

zijn. In het geval van Ab zijn dit groepshomomorfismen, in het geval van ModR de

R-moduul-homomorfismen.

De categorie Ab is op een voor de hand liggende manier een deelcategorie van de

categorie Grp van alle groepen. Men noemt algemener een categorie C een deelcategorie

van D als de objecten in C tevens objecten in D zijn, en er voor ieder tweetal objecten

A en B in C een inclusie HomC(A,B) ⊂ HomD(A,B) is. Geldt steeds HomC(A,B) =

HomD(A,B), dan heet C een volle deelcategorie van D.

27.2. Voorbeelden. We noemen alvorens verder te gaan enkele van de talloze voor-

beelden. Iedere lezer kan de lijst in zijn favoriete richting uitbreiden.

1. De categorie Sets van verzamelingen met als morfismen de ‘gewone’ afbeeldin-

gen is een standaardvoorbeeld van een categorie. De deelcategorie FSets van eindige

verzamelingen is een volle deelcategorie van Sets. Voor iedere groep G heeft men een

categorie G-sets van G-verzamelingen in de zin van definitie 5.1. De morfismen in

G-sets zijn de G-equivariante afbeeldingen uit opgave 5.31.

2. De categorie Grp van groepen met als morfismen de groepshomomorfismen

bevat de categorie Ab van abelse groepen als volle deelcategorie. Analoog heeft men

Rng voor ringen en ringhomomorfismen, met een volle deelcategorie CRng van com-

mutatieve ringen. Dit zijn ‘grote’ categorieën, en vaak werkt men in kleinere deelcate-

gorieën als de categorieën van eindige abelse groepen of noetherse ringen.

3. De categorie VecK van vectorruimtes over een lichaam K heeft als morfismen

de K-lineaire afbeeldingen. Er is de volle deelcategorie FVecK van eindig-dimensionale

K-vectorruimten.

4. De modulen over een ring R vormen met de R-homomorfismen een categorie

ModR. Veel van de ‘standaardconstructies’ die we in paragraaf 16 en 17 voor R-

modulen ten tonele voerden (quotiënten, homomorfie- en isomorfiestelling, gevezelde

sommen en producten) kan men puur categorisch uitvoeren in zogenaamde abelse cat-

egorieën, waarvan ModR het generieke voorbeeld is.

Neemt men voor R de groepenring R = K[G] van een groep G over een lichaam K,

dan is ModR = RepK(G) de categorie van K-representaties van G. De moduulhomo-

morfismen hier zijn de K-lineaire afbeeldingen die de G-actie respecteren in de zin dat

ze G-equivariant zijn (ga na!).

5. De categorie Top van topologische ruimten heeft als morfismen de continue

afbeeldingen. Men werkt vaak in een volle deelcategorie van topologische ruimten die

één of meer aanvullende eigenschappen hebben (samenhangend, Hausdorff, metrisch,

compact, . . . ). De topologie TX op een ruimte X is zelf óók een categorie. De ob-

jecten van TX zijn de open verzamelingen in X, de morfismen de inclusies van open

verzamelingen.

6. Uit iedere categorie C kan men de tegengestelde categorie Copp maken door
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‘alle pijlen om te draaien’. Preciezer gezegd: Copp heeft dezelfde objecten als C, en de

morfismenverzameling HomCopp(A,B) staat in bijectief verband met HomC(B,A), zeg

door f opp ↔ f . De compositie van van morfismen in Copp is dan gedefinieerd door

f opp ◦ gopp = (g ◦ f)opp.

Zoals uit bovenstaande voorbeelden blijkt, erven de verzamelingen HomC(A,B) soms

extra structuur van C. Voor C = Ab is HomC(A,B) een abelse groep (opgave 4.41),

en voor C = ModR is, in het geval de ring R commutatief is, iedere abelse groep

HomC(A,B) op natuurlijke wijze een R-moduul (opgave 16.3).

Exercise 2. Laat zien dat in beide bovenstaande situaties End(A) op natuurlijke wijze een ring met

eenhedengroep Aut(A) is. Is deze ring noodzakelijk commutatief?

De morfismen in een categorie C vormen zelf ook weer een categorie, Mor(C). Een

morfisme φ : f → g in Mor(C) van f ∈ HomC(A,B) naar g ∈ HomC(C,D) is een

geordend paar φ = (φ1, φ2) van morfismen in C dat het diagram

A

B

C

D

f

φ1

φ2

g

laat commuteren. Interessant zijn vaak de deelcategorieën van Mor(C) die men krijgt

door morfismen van of naar een vast object in C te beschouwen. In het eerste geval

neemt men in bovenstaand diagram A = C vast en bekijkt alleen de morfismen φ =

(φ1, φ2) in Mor(C) met φ1 = idA. In het tweede geval neemt men B = D vast en

morfismen φ = (φ1, φ2) met φ2 = idB. Men spreekt wel van de categorie van objecten

over een vast basisobject.

27.3. Voorbeelden. Voor iedere commutatieve ring R kan men de categorie CAlgR
van commutatieve R-algebra’s opvatten als de categorie van ‘ringen over R’. Im-

mers, een morfisme van R-algebra’s A1 → A2 respecteert de R-algebra-structuur en is

daarmee een morfisme van de structuurafbeeldingen fi : R → Ai in CRng dat op R

de identiteit is.

Een interessant voorbeeld in de topologie van objecten over

een vast basisobject wordt gegeven door de categorie CovX
van overdekkingen van een topologische ruimte X. Een af-

beelding f : Y → X van topologische ruimten heet een

overdekking als ieder punt x ∈ X een omgeving Ux ⊂ X

heeft zodat f−1[Ux]
f−→ Ux een triviale overdekking is. Dit

betekent dat de vezel f−1(x) boven x discreet is in Y , en

dat er een homeomorfisme f−1(x) × Ux → f−1[Ux] is dat

samengesteld met f de projectie op de tweede coördinaat

geeft. Een morfisme φ van een overdekking f1 : Y1 → X

naar f2 : Y2 → X (een dektransformatie) is een continue

afbeelding φ : Y1 → Y2 met f2 ◦ φ = f1.

x

f

Ux X

f−1[Ux] Y
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I Functoren

27.4. Definition. Een (covariante) functor F : C → D is een afbeelding die aan elk

object A ∈ C een object F (A) ∈ D toevoegt en aan elk morfisme f ∈ HomC(A,B)

een morfisme f∗ = F (f) ∈ HomD(F (A), F (B)). Hierbij geldt (idA)∗ = idF (A) en

(f ◦ g)∗ = f∗ ◦ g∗.

Men zegt vaak kortweg dat de constructie van F (A) ∈ D uit A ∈ C ‘functorieel is’. Zo’n

constructie heeft allerlei prettige ‘stabiliteitseigenschappen’ die functoriële begrippen

aanzienlijk hanteerbaarder maken dan niet-functoriële.

27.5. Voorbeelden. 1. Het vormen van de commutatorondergroep [G,G] van een

groep G is een functor Grp → Grp. De functor G 7→ Gab = G/[G,G] die aan elke

groep zijn abels gemaakte quotiënt toevoegt is een functor Grp → Ab. De vorming

van het centrum Z(G) uit G is geen functor Grp→ Ab, want een groepshomomorfisme

f : G1 → G2 induceert niet in het algemeen een groepshomomorfisme tussen de centra.

2. De ‘eenhedengroepfunctor’ U : Rng → Grp vormt van een ring R de een-

hedengroep R∗. Voor iedere n ≥ 1 zijn er functoren GLn : CRng → Grp en

Matn : CRng → Rng die aan een commutatieve ring R de groep GLn(R) van in-

verteerbare n×n-matrices en de ring Matn(R) van n×n-matrices met coëfficiënten in

R toevoegen. Merk op dat GL1 en U ‘dezelfde’ functor zijn.

3. De afbeelding CRng → CRng die aan elke commutatieve ring R de gere-

duceerde ring R/NR toevoegt, met NR het nilradicaal van R, is een functor. Op de

deelcategorie van gereduceerde ringen is het de identiteit.

4. Een vergeetfunctor is een functor die een deel van de structuur van een object

vergeet. Zo heeft men vergeetfunctoren van de meeste onder 27.2 genoemde categorieën

naar Sets die aan een groep (ring, vectorruimte, etc.) de onderliggende verzameling

toevoegen. Van dezelfde aard zijn de functoren van Rng en VecK naar Ab die aan

een ring of vectorruimte de onderliggende abelse optelgroep toevoegen, of de functoren

RepK(G)→ VecK en G-sets→Sets die de G-werking vergeten.

5. De vorming van de fundamentaalgroep π(X) van een topologische ruimte is geen

functor Top → Grp, zelfs niet als we ons tot wegsamenhangende ruimten beperken.

Men voert hiertoe de categorie Top∗ van topologische ruimten X met basispunt x ∈ X
in, en definieert een morfisme (X, x) → (Y, y) als een continue afbeelding f : X → Y

met f(x) = y. Merk op dat Top∗ niets anders is dan de categorie van ‘topologische

ruimten over een éénpuntsruimte’ in de zin van het tweede voorbeeld in 27.3. De

vorming (X, x) 7→ π(X, x) van de fundamentaalgroep in het basispunt x is nu wel een

functor Top∗ → Grp.

6. In iedere categorie C geeft een object X ∈ C aanleiding tot een represen-

tatiefunctor HomC(X,−) : C → Sets gegeven door A 7→ Hom(X,A). Er is ook iets als

een ‘functor’ HomC(−, X) naar Sets, maar dit is geen functor in de zin van 27.4 omdat

alle pijlen worden ‘omgedraaid’.

27.6. Definition. Een contravariante functor F : C → D is een afbeelding die aan

elk object A ∈ C een object F (A) ∈ D toevoegt en aan elk morfisme f ∈ HomC(A,B)
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een morfisme f ∗ = F (f) ∈ HomD(F (B), F (A)). Hierbij geldt (idA)∗ = idF (A) en

(f ◦ g)∗ = g∗ ◦ f ∗.

27.7. Voorbeelden. Zoals we al zagen zijn de representatiefunctoren HomC(−, X)

in iedere categorie C contravariant. Speciale gevallen van zulke functoren zijn diverse

dualiteitsfunctoren als M 7→M∗ = HomR(M,R) voor de categorie ModR van modulen

over R, of de functor A 7→ A∨ = Hom(A,Q/Z) op Ab.

Iets algemener zijn er voor veel categorieën C contravariante functoren die aan

A ∈ C een verzameling van ‘R-waardige functies op A’ toevoegen. Hierbij is R meestal

een welgekozen ring, hetgeen er toe leidt dat de verzameling van R-waardige functies

aanvullende structuur van R erft. Bij wijze van voorbeeld kan men denken aan de

verzameling C(X) van continue reëelwaardige functies op een topologische ruimte X,

die via de gebruikelijke puntsgewijze operaties een ringstructuur van R erft.

Exercise 3. Laat zien dat de ‘identiteit’ C → Copp een contravariante functor is, en dat de contravari-

ante functoren F : C → D bijectief corresponderen met de functoren F : C → Dopp.

In de categorieëntheorie is de definitie van de objecten steeds onlosmakelijk verbonden

met een definitie van morfismen van dergelijke objecten. De verzameling Fun(C,D)

van functoren C → D wordt zelf óók weer een categorie indien men morfismen van

functoren, ook wel natuurlijke transformaties genaamd, als volgt definieert.

27.8. Definition. Voor functoren F,G : C → D is een natuurlijke transformatie

F → G een collectie van morfismen {τC : F (C) → G(C)}C∈C in D zodanig dat voor

ieder morfisme f : C → C ′ in C het diagram

F (C)

F (C ′)

G(C)

G(C ′)

F (f)

τC

τC′

G(f)

commuteert. Als alle morfismen τC isomorfismen zijn, heten de functoren F en G

natuurlijk equivalent of isomorf.

27.9. Voorbeelden. 1. Voor de functoren GLn : CRng → Grp en U : CRng →
Grp gedefinieerd in 27.5.2 is de determinantafbeelding det : GLn → U een natuurlijke

transformatie. Voor n = 1 is het een isomorfisme van functoren.

2. In de categorie van eindige abelse groepen is de vorming G 7→ G∨ van de

duale groep G∨ = Hom(G,Q/Z) een contravariante functor D : FAb → FAb die

iedere groep op een isomorfe groep afbeeldt, maar er is geen ‘natuurlijke keus’ voor een

isomorfisme G
∼−→ G∨. Zo’n keuze is er wel voor de vorming G 7→ G∨∨ van de dubbel-

duale. Immers een element x ∈ G definieert op natuurlijke wijze een homomorfisme

G∨ → Q/Z door f 7→ f(x). Als gevolg hiervan is de covariante functor FAb → FAb

gegeven door G 7→ G∨∨ natuurlijk isomorf met de identiteit. Men zegt wel dat een

eindige abelse groep G kanoniek isomorf is met zijn dubbel-duale G∨∨. Dit betekent

dat beide groepen voor praktische doeleinden meestal gëıdentificeerd kunnen worden.
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Soortgelijke opmerkingen gelden voor de vorming van de duale vectorruimte in de

categorie FVecK van eindig-dimensionale vectorruimten. Als bij eindige groepen is de

eindigheidsconditie op de dimensie essentieel om een kanoniek isomorfisme V → V ∗∗ te

krijgen. In het oneindig-dimensionale geval, dat in de functionaalanalyse bestudeerd

wordt, is aanvullende structuur nodig om zogenaamde reflexieve ruimtes te krijgen.

3. De vergeetfunctor Rng → Sets van ringen naar verzamelingen is isomorf

met de representatiefunctor HomRng(Z[X],−). Immers, voor iedere ring R is er een

kanonieke bijectie HomRng(Z[X], R)
∼−→ R gegeven door f 7→ f(X). Men noemt in

het algemeen een functor F : C → Sets die isomorf is met een representatiefunctor een

representeerbare functor. Dit concept is sinds Grothendieck van fundamenteel belang

in de aritmetische algebräısche meetkunde. Wiles’ bewijs van de laatste stelling van

Fermat bestaat bijvoorbeeld voor een groot deel uit een bewijs van de representeerbaar-

heid van bepaalde functoren in de theorie van de elliptische krommen.

27.10. Definition. De categorieën C en D heten equivalent als er functoren F : C → D
en G : D → C bestaan zodat G ◦ F en F ◦ G isomorf zijn met de identiteit op

respectievelijk C en D. Bestaan er contravariante functoren met deze eigenschap, dan

heten C en D anti-equivalent.

27.11. Voorbeelden. 1. Voorbeeld 27.9.2 laat zien dat de categorie FAb van eindige

abelse groepen anti-equivalent is met zichzelf onder de dualiteitsfunctor D.

2. Zij L/K een eindige Galoisuitbreiding L/K van lichamen met groep G. De

hoofdstelling van de Galoistheorie zegt dat de categorie van tussenlichamen FldL/K ,

met de natuurlijke inclusies als morfismen, anti-equivalent is met de categorie SgrpG
van ondergroepen van G, met eveneens de natuurlijke inclusies als morfismen. De

functoren FldL/K → SgrpG en SgrpG → FldL/K in definitie 27.10 worden gegeven

door M 7→ Aut(L/M) en H 7→ LH .

3*. De hoofdstelling van de Galoistheorie voor topologische ruimten zegt dat de

categorie CovX van overdekkingen van een wegsamenhangende topologische ruimte

X onder milde voorwaarden anti-equivalent is met de categorie π(X)-sets van verza-

melingen met een werking van de fundamentaalgroep π(X). Voor elk punt x ∈ X is er

de vezelfunctor Fx : CovX → Sets die een overdekking f : Y → X naar f−1(x) stuurt,

en de fundamentaalgroep π(X, x) werkt op de vezel f−1(x). Het beeld van y ∈ f−1(x)

onder de homotopieklasse van een pad w ⊂ X in x is hier gedefinieerd als het eindpunt

van het unieke pad w∗ ⊂ Y dat beginpunt y heeft en onder f op w projecteert.

I Universele constructies

We merkten in paragraaf 17 reeds op dat veel van de standaardconstructies voor

groepen, ringen en modulen oplossingen zijn van bepaalde universele problemen in

de onderliggende categorie. Men kan dan ook veel van de ons reeds bekende definities

in algemene categorische termen formuleren.

27.12. Definition. Een product van een familie objecten {Ai}i∈I in C is een object

P ∈ C voorzien van morfismen pi : P → Ai met de eigenschap dat er gegeven een

object T ∈ C en morfismen fi : T → Ai een uniek morfisme f : T → P bestaat met

91



Algebra III– §27

pi ◦ f = fi.

Een coproduct of som van {Ai}i∈I in C is een object S ∈ C voorzien van morfismen εi :

Ai → S met de eigenschap dat er gegeven een object T ∈ C en morfismen gi : Ai → T

een uniek morfisme f : S → T bestaat met g ◦ εi = gi.

We zagen al in 17.7 dat als objecten met een dergelijke universele karakterisering

bestaan, ze altijd op een uniek isomorfisme na bepaald zijn. Existentie van sommen en

producten is echter niet in iedere categorie gegarandeerd. Het kan zo zijn dat een som

of product pas in een ‘grotere’ categorie bestaat, of dat het helemaal niet bestaat. Het

eerste geval treedt veelvuldig op indien men sommen of producten van oneindige fami-

lies van objecten wil vormen in categorieën met eindigheidscondities (eindige groepen,

eindig-dimensionale vextorruimte, eindig voortgebrachte modulen, ...).

We merkten al op, in 27.2.4, dat de categorie ModR van modulen over een com-

mutatieve ring R het voorbeeld is van een zogenaamde abelse categorie, waarin veel

van de universele standaardconstructies uitgevoerd kunnen worden. Stelling 17.8 zegt

weinig verrassend dat sommen en producten altijd bestaan in de categorie ModR van

modulen over een ring.

27.13. Voorbeelden. 1. In de categorie Sets is de som van een familie verzamelingen

niets anders dan de disjuncte vereniging. Het product van een aantal verzamelingen

is het cartesisch product van de verzamelingen. Als de onderliggende verzamelingen

groepen of ringen zijn, heeft dit product een natuurlijke groeps- dan wel ringstructuur,

en we zien dat producten in Grp en Rng op de bekende wijze geconstrueerd kunnen

worden.

2. In de categorie van topologische ruimten is een som hetzelfde als een dis-

juncte vereniging. Voor het product neemt men het cartesisch product met de bekende

producttopologie, waarin open verzamelingen in
∏

iAi van de vorm
∏

i Ui zijn, met

Ui ⊂ Ai open en slechts voor eindig veel i ongelijk aan Ai.

3. De constructie van sommen in Grp is niet zo eenvoudig. In de categorie Ab van

abelse groepen, die Z-modulen zijn, werkt de constructie van sommen van Z-modulen

uit paragraaf 17. in het niet-abelse geval krijgt men veel ingewikkelder groepen. Zo

geeft de som van twee cyclische groepen 〈σ〉 en 〈τ〉 van orde 2 in Ab aanleiding tot

de viergroep van Klein, maar in Grp tot de oneindige groep in opgave 2.36 bestaande

uit alle eindige producten van alternerende factoren σ en τ . Men kan laten zien20

dat de modulaire groep SL2(Z)/{±1} de som is van een ondergroep van orde 2 met

voortbrenger
(

0 1
−1 0

)
en een ondergroep van orde 3 met voortbrenger

(
1 1
−1 0

)
. De som

van groepen in Grp wordt behalve coproduct ook vaak een vrij product genoemd.

De som van een famile oneindige cyclische groepen 〈ai〉 heet wel de vrije groep met

voortbrengers ai (i ∈ I).

4. Het product van ringen wordt eenvoudig verkregen door het cartesisch product

van coordinaatsgewijze ringoperaties te voorzien. In de categorie CRng van com-

mutatieve ringen, die Z-algebra’s zijn, heeft men als coproduct het tensorproduct van

Z-algebra’s uit paragraaf 17.

5. In de categorie van objecten over een vast basisobject A is het product van

X → A en Y → A het gevezelde product van X en Y over A. De som van A → X en
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A→ Y is de gevezelde som van X en Y over A.

Exercise 4. Laat zien dat deze definities voor de categorie Ab in overeenstemming zijn met die in

opgave 9.51.

Exercises.

5. Ga na welke van de volgende constructies functorieel zijn.

a. de vorming van de automorfismengroep Aut(G) van G;

b. de restrictie en extensie van scalairen voor modulen over een ring;

c. de vorming van de algebräısche afsluiting van een lichaam;

d. de vorming van de normale afsluiting van een lichaam;

e. de vorming van de algebräısche afsluiting in C van een deellichaam K ⊂ C.

Geef voor de functoriële constructies aan wat de onderliggende categorieën zijn.

6. Zij G een groep en G-sets de categorie van verzamelingen met een werking van G.

Bepaal de automorfismengroep van G opgevat als G-verzameling onder de reguliere

werking. *Is er een vergelijkbare directe beschrijving als we G beschouwen als G-

verzameling onder de conjugatiewerking?

7. Laat zien dat ieder isomorfisme f : A → B in een categorie een groepsisomorfisme

φf : Aut(A) → Aut(B) van de corresponderende automorfismengroepen induceert, en

dat voor ieder tweetal isomorfismen f, f ′ : A→ B er inwendige automorfismen α en β

van respectievelijk Aut(A) en Aut(B) bestaan met φf ◦ α = φf ′ = β ◦ φf .

8. Geef de definitie van een automorfisme van een functor F : C → D, en laat zien dat

deze automorfismen een groep Aut(F ) vormen. Bepaal Aut(F ) voor de vergeetfunctor

F :G-sets→ Sets.

9. Laten F : C → D en G : D → C functoren zijn. We zeggen dat F en G geadjungeerde

functoren zijn als voor ieder paar objecten C ∈ C en D ∈ D, er een bijectie

HomC(C,G(D))
∼−→ HomD(F (C), D)

is die natuurlijk is in C en D. Geef expliciet aan wat dit betekent, en bepaal de

linksgeadjungeerde F van G in het geval dat G de vergeetfunctor Ab → Grp, de

vergeetfunctor VecK → Sets of de vergeetfunctor Fld → Dom (van lichamen naar

domeinen) is.

10. Construeer linksgeadjungeerden bij de vergeetfunctoren ModR → Sets en ModR →
Ab.

11. Laten F en G geadjungeerde functoren ModR → ModR zijn voor een commutatieve

ring R. Definieer links- en rechtsexact voor functoren ModR → ModR, en laat zien

dat F rechtsexact is dan en slechts dan als G linksexact is.

[Hint: kijk naar 17.12 voor een concreet voorbeeld.]

12. Een object X in een categorie C heet een beginobject als ieder object Y ∈ C een uniek

morfisme X → Y toelaat, en een eindobject als als ieder object Y ∈ C een uniek

morfisme Y → X toelaat. Laat zien dat dergelijke objecten op een uniek isomorfisme

na bepaald zijn als ze bestaan. Ga na of ze bestaan in de categorieën Sets, Grp, Rng

en ModR.

93



Algebra III– §27

13. Zij R een commutatieve ring. Laat zien dat een som van A1 en A2 in de categorie

CAlgR van commutatieve R-algebra’s het tensorproduct A1 ⊗R A2 is.

14. Laat zien dat de eenhedengroepfunctor R 7→ R∗, gezien als functor Rng → Sets,

isomorf is met de representatiefunctor HomRng(Z[X,X−1],−).

15. (Yoneda’s lemma.) Laat zien dat iedere natuurlijke transformatie van de represen-

tatiefunctor FX = HomC(X,−) naar FY = HomC(Y,−) gëınduceerd wordt door een

uniek morfisme Y → X in C. Concludeer dat de representatiefunctoren FX en FY
isomorf zijn dan en slechts dan als de objecten X en Y isomorf zijn in C.
[Hint: kijk naar het beeld van idX ∈ FX(X) in FY (X).]

16. Zij L/K een eindige Galoisuitbreiding met groep G. Laat zien dat er een contravariante

functor F : FldL/K → Sets is gegeven door F (M) = HomK(M,L), en dat er een

natuurlijke (rechts)werking is van G op F (M). Beschrijf het beeld van de functor

F : FldL/K →G-sets.
[Dit is in feite een formulering van de hoofdstelling van de Galoistheorie.]

17. Zij C een deelcategorie van ModR voor een ring R. De Grothendieck-groep K(C) van C
is de abelse groep met als voortbrengers de isomorfieklassen van de objecten in C en als

relaties [P ]− [Q] + [R] = 0 voor elk exact rijtje 0→ P → Q→ R → 0 in C. Laat zien

dat er isomorfismen K(FAb) ∼= Z en K(FGAb) ∼= Z zijn die respectievelijk de klasse

van een eindige groep naar zijn orde sturen en de klasse van een eindig voortgebrachte

groep naar zijn vrije rang.
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28 Oneindige Galoistheorie

Voor een lichaam K kan men, binnen een algebräısche afsluiting K van K, de verenig-

ing nemen van alle eindige Galoisuitbreidingen K ⊂ L. Dit leidt tot een separa-

bele afsluiting Ksep van K, en men kan de informatie over alle eindige Galoisgroepen

Gal(L/K) ‘bundelen’ in een enkele automorfismengroep GK = AutK(Ksep), de abso-

lute Galoisgroep van K. In de moderne getaltheorie neemt de absolute Galoisgroep GQ

een centrale plaats in, en de lineaire werking van GQ op geschikt gekozen objecten,

de zogenaamde Galoisrepresentaties, vormen de basis van de doorbraken in de laatste

decennia door Faltings, Wiles en vele anderen.

De absolute Galoisgroep GK , die alle eindige Galoisgroepen Gal(L/K) bij con-

structie als quotiënt heeft, is in de interessante gevallen waar de uitbreiding K ⊂ Ksep

oneindige graad heeft een overaftelbare groep. Om de hoofdstelling 24.4 tot de situatie

van oneindige lichaamsgraden uit te breiden dient men van de natuurlijke topologie

gebruik te maken die Galoisgroepen als ‘groepen van afbeeldingen’ hebben.

I Topologie op automorfismengroepen

Voor verzamelingen A en B geven we de verzameling Map(A,B) van afbeeldingen A→
B vaak aan met BA. Hierbij denken we aan BA als het product van een collectie kopieën

van B, één voor elk element van A, door een afbeelding f : A→ B te identificeren met

de “rij” (f(x))x∈A elementen van B.

We kunnen nu de niet-lege verzameling B de ‘oninteressante’ discrete topologie

geven, en merken op dat BA hiermee een producttopologie krijgt die voor oneindige A

niet discreet is. In concrete termen is een verzameling U ⊂ BA open dan en slechts dan

als er voor elke f ∈ U een eindige deelverzameling E ⊂ A bestaat met de eigenschap

dat elke afbeelding g : A → B met g
∣∣
E

= f
∣∣
E

tot U behoort. Uit deze definitie volgt

dat de afsluiting van een verzameling S ⊂ BA bestaat uit de functies g : A→ B met de

eigenschap dat er voor elke eindige deelverzameling E ⊂ A een f ∈ S is met f
∣∣
E

= g
∣∣
E

.

Exercise 1. Ga deze uitspraken na.

Een verzameling S ⊂ BA is gesloten dan en slechts dan als de g ∈ BA die op elke eindige

deelverzameling van A met een afbeelding f ∈ S samenvallen, ook weer in S bevat zijn.

Dit is vaak een handige manier om te controleren dat een gegeven S gesloten is. Zo

kan men bijvoorbeeld inzien dat de verzameling van injectieve afbeeldingen A → B

gesloten is in BA (opgave 4.a) en, als A en B groepen zijn, dat Hom(A,B) gesloten is

in BA (opgave 6.a).

Exercise 2. Ga na dat BA een Hausdorff-ruimte is.

Zij nu L een lichaam, en geef met AutL de groep van lichaamsautomorfismen van

L aan. Er geldt AutL ⊂ LL, waarbij LL een topologie heeft als boven gedefinieerd,

met A = B = L. De topologie op LL geeft aanleiding tot een natuurlijke deelruimte-

topologie op Aut(L). Hierin is V ⊂ AutL open dan en slechts dan als er een open

U ⊂ LL is met V = U ∩ AutL.
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Het kan gebeuren dat AutL geen gesloten deelverzameling is van LL (opgave 7).

Om dit te ondervangen beschouwt men AutL ook wel als deelverzameling van LL×LL
door σ ∈ AutL te identificeren met (σ, σ−1) ∈ LL × LL. Geeft men LL × LL de

producttopologie, dan is AutL hierin wel een gesloten deelverzameling, en de op AutL

gëınduceerde topologie valt samen met de zojuist gedefinieerde (opgave 8).

Onder een topologische groep verstaat men een groep G die voorzien is van een

topologie waarin de groepsoperaties continu zijn. Dit betekent dat beide afbeeldingen

G×G→ G : (g, h) 7→ gh

G→ G : g 7→ g−1

continu zijn, waar G×G de producttopologie heeft.

Zoals op categorische grond verwacht mag worden is een homomorfisme f : G1 →
G2 van topologische groepen een continue afbeelding G1 → G2 die een groepshomor-

fisme is. Het is een isomorfisme van topologische groepen als het een tweezijdige inverse

heeft die ook een homomorfisme is. Dit betekent dat f zowel een groepsisomorfisme

als een homeomorfisme is.

Een directe verificatie, waarvoor we naar opgave 8 verwijzen, geeft de volgende

conclusie.

28.1. Lemma. Zij L een lichaam. Dan is Aut(L), met de deelruimte-topologie van LL,

een topologische groep. Bovendien is AutL Hausdorffs.

I Galoisuitbreidingen

De correcte generalisatie van van 24.1 naar willekeurige uitbreidingen is de volgende.

28.2. Definition. Een lichaamsuitbreiding K ⊂ L heet Galois als er een compacte

ondergroep G ⊂ Aut(L) van automorfismen van L bestaat met invariantenlichaam

LG = K.

We zeggen in de situatie van 28.2 ook weer dat K ⊂ L Galois is met groep G.

Merk op dat een eindige ondergroep G ⊂ AutL zeker compact is, dus een eindige

Galoisuitbreiding als in 24.1 is ook een Galoisuitbreiding in de nieuwe betekenis. Niet

iedere compacte ondergroep van Aut(L) is noodzakelijk eindig, maar we gaan bewijzen

dat een element van L slechts eindig veel verschillende beelden onder de werking van

een compacte ondergroep heeft.

28.3. Lemma. Zij L een lichaam en G ⊂ AutL een gesloten ondergroep. Dan is G

compact dan en slechts dan als voor elke α ∈ L de baan Gα = {σα : σ ∈ G} van α

onder G eindig is.

Proof. De baan Gα van een element α ∈ L is het beeld van G ⊂ AutL ⊂ LL onder

de projectie πα : LL → L op de ‘α-de coördinaat” gegeven door f 7→ f(α). Nu is πα
een continue afbeelding, dus als G compact is, het beeld πα[G] = Gα een compacte

deelruimte van L. Omdat L discreet is, betekent dit dat de baan Gα eindig is.

Voor de omkering vatten we AutL, en dus ook G, op als deelruimte van LL×LL,

zoals boven uitgelegd. In feite is G dan een deelruimte van de deelverzameling F =
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α∈LGα ×

∏
α∈LGα van LL × LL. Als alle banen Gα eindig zijn, dan is F een

product van eindige ruimten, dus wegens de stelling van Tychonoff compact. Is G

bovendien gesloten, dan is G als gesloten deelverzameling van een compacte ruimte

ook zelf compact.

Exercise 3. Waarom kan men in het tweede deel van het bewijs niet de natuurlijke inbedding G ⊂ LL
gebruiken?

De volgende stelling beschrijft algemene Galoisuitbreidingen op de manier van lemma

24.3 en deel 24.4.1 van de ‘eindige’ hoofdstelling.

28.4. Theorem. 1. Zij K ⊂ L een lichaamsuitbreiding die algebräısch, normaal en

separabel is. Dan is G = AutK(L) compact, en K ⊂ L is Galois met groep G.

2. Zij K ⊂ L een Galoisuitbreiding met Galoisgroep G. Dan is K ⊂ L algebräısch,

normaal en separabel, en er geldt G = AutK(L).

Als in 24.5 geeft dit een karakterisering van willekeurige Galoisuitbreidingen, nu met

algebräısch in de plaats van eindig.

28.5. Corollary. Voor een lichaamsuitbreiding K ⊂ L geldt:

K ⊂ L is Galois ⇐⇒ K ⊂ L is algebräısch, normaal en separabel.

Bewijs van 28.4. 1. We controleren dat G = AutK L compact is met behulp van

lemma 28.3. Dat AutK L gesloten in AutL is volgt rechtstreeks uit de definitie van de

topologie op AutL (cf. opgave 6.b). Voor elke α ∈ L is Gα een deelverzameling van de

verzameling nulpunten van fαK in L en daarom eindig. Aan de voorwaarden van 28.3

is dus voldaan, en G is compact. Stel nu dat α, β ∈ L hetzelfde minimumpolynoom

over K hebben. Dan is er een K-isomorfisme σ : K(α) → K(β) dat α op β afbeeldt.

Als we met K een algebräısche afsluiting van K aangeven die L omvat, dan kunnen

we σ als in opgave 21.14 voortzetten tot een isomorfisme K → K, dat we nog steeds

met σ aangeven. Omdat L normaal is over K geldt σL = L; dat geeft een element σ
∣∣
L

van G dat α op β afbeeldt. Als nu α tot LG behoort, dan moet β = α, dus fαK heeft

maar één nulpunt in L. Wegens de normaliteit en separabiliteit van L over K geldt

dan fαK = X − α, dus α ∈ K. Dit geeft LG = K, dus K ⊂ L is Galois met groep G.

2. Neem α ∈ L willekeurig. Dan is wegens lemma 28.3 de baan Gα eindig. We

vormen het monische polynoom f =
∏

β∈Gα(X − β). Door de actie van G worden de

factoren gepermuteerd, dus f heeft coëfficiënten in LG = K. Omdat f volledig splitst

in lineaire factoren in L[X], en α als nulpunt heeft, toont dit aan dat α separabel

algebräısch over K is. Omdat fαK een deler van f is, splitst fαK ook volledig in lineaire

factoren in L[X]. Hieruit blijkt dat K ⊂ L algebräısch, separabel en normaal is. We

moeten nu nog aantonen G = AutK L. De inclusie ⊂ is duidelijk. Voor de omgekeerde

inclusie hoeven we, omdat G gesloten is, alleen maar aan te tonen dat elke ρ ∈ AutK L

tot de afsluiting van G in LL behoort. Zij daartoe E ⊂ L eindig; het is voldoende

τ ∈ G te construeren met ρ
∣∣
E

= τ
∣∣
E

. De verzameling GE =
⋃
α∈E Gα is eindig,

dus het lichaam F = K(GE) is eindig over K. Omdat GE door G gepermuteerd

wordt, krijgen we uit G door restrictie tot F een ondergroep G
∣∣
F

van AutK F , met
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F
G

∣∣∣∣
F = LG ∩ F = K. Er volgt dat F een eindige Galoisuitbreiding van K is met

groep Gal(F/K) = G
∣∣
F

(op dit punt gebruiken we de eindige Galoistheorie!). Elke

ρ ∈ AutK L geeft beperkt tot F een element van deze Galoisgroep, dus er bestaat

τ ∈ G met ρ
∣∣
F

= τ
∣∣
F

; wegens E ⊂ F geeft dit ρ
∣∣
E

= τ
∣∣
E

, zoals verlangd.

Stelling 28.4 toont aan dat de groep G vastligt als men de Galoisuitbreiding K ⊂ L

kent, door G = AutK L. Men schrijft weer G = Gal(L/K), en noemt G de Galoisgroep

of kortweg de groep van de Galoisuitbreiding.

28.6. Voorbeelden. 1. Voor een willekeurig lichaam K is een separabele afsluiting

Ksep van K (zie opgave 23.12) wegens 28.5 een Galoisuitbreiding van K; bovendien is

Ksep de “grootste” Galoisuitbreiding van K, in de zin dat er voor elke Galoisuitbreiding

L van K een K-isomorfisme van L met een tussenlichaam van K ⊂ Ksep is.

2. Zij K een lichaam van karakteristiek char(K) 6= 2, en K(
√
K) zijn ‘maximale

kwadraatworteluitbreiding’ gedefinieerd voor 25.8. Dit is het ontbindingslichaam van

de verzameling {X2− a : a ∈ K∗} (cf. opgave 21.34), dus het is algebräısch, separabel

en normaal over K. Wegens 28.5 is K(
√
K) een Galoisuitbreiding van K.

I Galoiscorrespondentie

Net als in het geval van de eindige hoofdstelling 24.4 kan men uit de fundamentele

stelling 28.4 vrij eenvoudig de gehele Galoiscorrespondentie afleiden. Voor de collectie

van deellichamen van een lichaam L luidt deze als volgt.

28.7. Theorem. Zij L een lichaam, D de verzameling deellichamen K ⊂ L waar-

voor L algebräısch, separabel en normaal over K is, en C de verzameling compacte

ondergroepen G van AutL. Dan is er een inclusie-omkerende bijectie

ψL : D ∼−→ C
K 7−→ AutK L,

waarvan de inverse gegeven wordt door φL(G) = LG.

Proof. Uit stelling 28.4 hebben we enerzijds φLψL(K) = φL(AutK L) = LAutK L = K,

en dus φLψL = idD. Anderzijds hebben we ψLφL(G) = ψL(LG) = AutLG L = G, en

dus φLψL = idC. Dit laat zien dat ψL een bijectie is met inverse φL. Voor K,F ∈ D
met K ⊂ F volgt direct ψL(K) = AutK L ⊃ AutF L = ψL(F ), en evenzo hebben we

voor H,G ⊂ C met H ⊂ G een evidente inclusie LH ⊃ LH .

Voor een willekeurige Galoisuitbreiding K ⊂ L is er nu de volgende voor de hand

liggende generalisatie van 24.4.2. Hierin geven we, voor een topologische groep G met

ondergroep H, de verzameling G/H de quotiënttopologie. Als H een normaaldeler van

G is, dan wordt G/H hiermee een topologische groep (opgave 10).

28.8. Theorem. Zij K ⊂ L een Galoisuitbreiding met groep G.
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1. Er is een inclusie omdraaiende bijectie, de Galoiscorrespondentie

ψL/K : TL/K = {F : K ⊂ F ⊂ L} ∼−→ HG = {H : H ⊂ G = AutK(L)}
F 7−→ AutF (L),

tussen de verzameling TL/K van tussenlichamen van K ⊂ L en de verzameling

HG van gesloten ondergroepen van G. De inverse is ψ−1
L/K : H 7→ LH .

2. Zij F ∈ TL/K . Dan is de uitbreiding F ⊂ L Galois met groep H = ψL/K(F ), en

voor iedere σ ∈ G correspondeert het met F geconjugeerde lichaam σ[F ] ∈ TL/K
onder ψL/K met de met H geconjugeerde ondergroep σHσ−1.

De uitbreiding K ⊂ F is normaal dan en slechts dan als de ondergroep H =

ψL/K(F ) normaal is in G; voor dergelijke F is de uitbreiding K ⊂ F Galois en is

er een isomorfisme van topologische groepen

G/H
∼−→ Gal(F/K)

σH 7−→ σ
∣∣
F
.

Proof. 1. Uit stelling 28.7 krijgen we een bijectie van de verzameling van alle F ∈ D
met K ⊂ F naar de verzameling van alle H ∈ C met H ⊂ G. Het lichaam L is

algebräısch, separabel en normaal over K, dus ook over elke F ∈ TL/K . De eerste

verzameling valt daarom samen met TL/K . Omdat elke compacte H gesloten is, en

omgekeerd elke gesloten ondergroep van G compact, valt de tweede verzameling samen

met HG.

2. De verdere uitspraken worden net zo bewezen als in het eindige geval van

stelling 24.4; cf. opgave 9. Het feit dat het groepsisomorfisme G/H → Gal(F/K) met

σH 7→ σ
∣∣
F

een homeomorfisme is, dus ook een isomorfisme van topologische groepen,

volgt uit een algemene stelling in de topologie, zie opgave 11.a.

Stelling 28.8 is de hoofdstelling van de oneindige Galoistheorie, voor het eerst bewezen

door Wolfgang Krull (Duits algebräıcus, 1899–1971) in 1928. Zonder het woord “ges-

loten” in de definitie van HG is de stelling fout (zie opgave 20), dus het invoeren van

de topologie is echt “nodig”. Men noemt de op Gal(L/K) gedefinieerde topologie wel

de Krull-topologie.

Uit de hoofdstelling van de oneindige Galoistheorie ziet men dat men voor gegeven

K maar één Galoisuitbreiding hoeft te bestuderen, namelijk een separabele afsluiting

Ksep van K. Iedere andere Galoisuitbreiding L van K heeft immers een K-inbedding

in Ksep, en gegeven deze inbedding kan men Gal(L/K) uit Gal(Ksep/K) “aflezen”.

Om deze reden noemt men GK = Gal(Ksep/K) wel de absolute Galoisgroep van K.

Het enige ingrediënt in 24.4 dat we niet terugvinden is de correspondentie tussen

lichaamsgraden en groepsindices in 24.4.3, die immers in de situatie van 28.8 oneindig

kunnen zijn. De tussenlichamen die van eindige graad zijn over K kunnen we echter

als volgt karakteriseren.

28.9. Theorem. Stel dat, met de notatie van stelling 28.8, het lichaam F ∈ TL/K met

de gesloten ondergroep H ∈ HG correspondeert. Dan geldt: F is eindig over K dan en

slechts dan als H eindige index in G heeft, en dan en slechts dan als H open in G is;

voor dergelijke F geldt [F : K] = [G : H].
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Proof. Dat een gesloten ondergroep open is dan en slechts dan als hij eindige index

heeft, is een algemeenheid voor compacte topologische groepen, zie opgave 12.c. Neem

nu aan dat F eindig is over K. Omdat L normaal over K is, bevat L een normale

afsluiting M van F over K, en M is eindig over K. Er volgt dat M een eindige

Galoisuitbreiding van K is. Schrijf N = AutM L, dan volgt uit stelling 28.8 (met M ,

N in de rol van F , H) een isomorfisme G/N ∼= Gal(M/K), dus N heeft eindige index

[M : K] in G. Om dezelfde reden, met F als grondlichaam, heeft N index [M : F ]

in H. Er volgt dat H eindige index [M : K]/[M : F ] = [F : K] in G heeft. Neem

tenslotte aan dat F niet eindig over K is. Dan kan men binnen F een strikt stijgende

keten eindige uitbreidingen K = K0 ⊂ K1 ⊂ K2 ⊂ . . . construeren door steeds αi ∈ L,

αi /∈ Ki te kiezen en Ki+1 = Ki(αi) te nemen. Door op ondergroepen over te stappen,

krijgt men dan een oneindige keten ondergroepen G = G0 ⊃ G1 ⊃ G2 ⊃ . . . ⊃ H, dus

H heeft oneindige index in G.

28.10. Example. Zij L = Q(
√

Q) de maximale kwadraatworteluitbreiding van Q,

als in voorbeeld 28.6.2. We beschrijven de Galoisgroep Gal(L/Q). Schrijf hiertoe

P = {−1} ∪ {p : p is priem}, en laat φ : Gal(L/Q) → {±1}P de afbeelding zijn

die elke σ afbeeldt op de functie p 7→ σ(
√
p)/
√
p. Geeft men {±1}P op de bekende

wijze de producttopologie, dan controleert men gemakkelijk dat φ continu is. Uit

L = Q(
√
p : p ∈ P) volgt dat φ injectief is. Met wat meer moeite toont men aan dat

φ surjectief is (opgave 14). Er volgt dat φ een homeomorfisme is (zie opgave 11.a).

Maakt men {±1}P tot groep met componentsgewijze vermenigvuldiging, dan is φ ook

een groepshomomorfisme. De conclusie is dat er een isomorfisme Gal(L/Q) ∼= {±1}P
van topologische groepen is.

28.11. Example. Zij Fq een lichaam van q elementen, en Fq een algebräısche afs-

luiting. Omdat eindige lichamen perfect zijn, is Fq ⊂ Fq een Galoisuitbreiding. De

Galoisgroep Gal(Fq/Fq) bevat het Frobeniusautomorfisme F dat elke α ∈ Fq op αq af-

beeldt. Uit Fq = {α ∈ Fq : αq = α} ziet men Fq = F
〈F 〉
q . Hieruit volgt dat Gal(Fq/Fq)

topologisch door F wordt voortgebracht in de zin dat Gal(Fq/Fq) gelijk is aan de af-

sluiting van 〈F 〉 (zie opgave 13). Uit het algemene feit dat een oneindige Galoisgroep

nooit aftelbaar kan zijn (opgave 19), volgt dat Gal(Fq/Fq) niet gelijk is aan 〈F 〉 zelf;

men kan dit ook uit de expliciete beschrijving van Gal(Fq/Fq) aflezen die we beneden

geven.

Voor elke n ∈ Z>0 heeft Fq een uniek deellichaam Fqn = {x ∈ Fq : xq
n

= x} van qn

elementen, en elke σ ∈ Gal(Fq/Fq) geeft door beperking een element van Gal(Fqn/Fq);

deze laatste groep is cyclisch van orde n, voortgebracht door de beperking van F tot

Fqn . Voor elke σ ∈ Gal(Fq/Fq) en elke n is er dus een geheel getal an(σ), uniek

bepaald modulo n, zodat σ en F an(σ) op Fqn samenvallen. Dat geeft aanleiding tot een

afbeelding

φ : Gal(Fq/Fq)→
∏
n>0

Z/nZ, σ 7→ (an(σ) mod n)n>0 .

Dit is een groepshomomorfisme, en uit Fq =
⋃
n>0 Fqn volgt dat φ injectief is. Geeft

men elke Z/nZ de discrete topologie en
∏

n>0 Z/nZ de producttopologie, dan is φ
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bovendien continu. Met opgave 11 kan men nu concluderen dat φ een isomorfisme van

Gal(Fq/Fq) met het beeld van φ induceert.

Er geldt φ(F ) = (1, 1, 1, . . .), en de afsluiting van de ondergroep van
∏

n>0 Z/nZ

voortgebracht door dit element is gelijk aan het beeld van φ. Dit volgt uit Gal(Fq/Fq) =

〈F 〉 en het feit dat het beeld van φ gesloten is in
∏

n>0 Z/nZ (opgave 11.b).

I Projectieve limieten

De zojuist gegeven beschrijving van Gal(Fq/Fq) is misschen niet zo informatief, maar

de grondgedachte dat een oneindige Galoisgroep G beschreven kan worden in termen

van zijn eindige quotiënten G/N kan men explicieter maken. Immers, omdat iedere

Galoisuitbreiding K ⊂ L als ‘vereniging’ van al zijn eindige normale deeluitbreidingen

K ⊂ L0 gezien kan worden, is een automorfisme σ ∈ G eenduidig vastgelegd door de

collectie van zijn beelden σN = (σ mod N) in alle eindige quotiënten G/N van G. Het

is dan ook bijna een tautologie om te zeggen dat de elementen van G opgevat kunnen

worden als de elementen (σN)N ∈
∏

G/N eindigG/N die ‘compatibel zijn’ onder inclusies

van normaaldelers of, wat equivalent is, normale deeluitbreidingen.

Deze intüıtieve gedachte wordt exact gemaakt door het begrip projectieve limiet,

dat in willekeurige categorieën gedefinieerd kan worden. Als in de formulering van het

Lemma van Zorn (15.11) kunnen we de compatibiliteit onder inclusies vangen in de

notie van partiële ordening.

Een partieel geordende verzameling is een verzameling I voorzien van een relatie

≤ zodanig dat voor alle i, j, k ∈ I de implicaties i ≤ j ∧ j ≤ k ⇒ i ≤ k en

i ≤ j ∧ j ≤ i⇔ i = j gelden. Men noemt zo’n partieel geordende verzameling gericht

als er voor elke twee i, j ∈ I een element k ∈ I bestaat met i ≤ k ∧ j ≤ k. Een

projectief systeem bestaat uit drie dingen: ten eerste, een gerichte partieel geordende

verzameling I; ten tweede, voor elke i ∈ I een verzameling Ai; en ten derde, voor elk

tweetal elementen i, j ∈ I met i ≤ j een afbeelding f ji : Aj → Ai, zodanig dat voor alle

i ∈ I geldt f ii = idAi
en voor alle i, j, k ∈ I met i ≤ j en j ≤ k bovendien de gelijkheid

fki = f ji ◦ fkj . Dit is, preciezer gezegd, een projectief systeem van verzamelingen. Een

projectief systeem in een andere categorie zoals die van groepen, ringen, topologische

ruimten, . . . , krijgt men door voor alle Ai groepen, ringen, topologische ruimten, . . . ,

te nemen, en te eisen dat elke f ji een groepshomomorfisme, een ringhomomorfisme, een

continue afbeelding, . . . , is.

Vaak geeft men een projectief systeem aan door alleen maar te zeggen wat de Ai
zijn; meestal is dan wel duidelijk wat I, de partiële ordening op I en de “overgangsaf-

beeldingen” f ji zijn, en als dit niet zo is, dan zegt men dat apart.

28.12. Voorbeelden. Het projectieve systeem (zowel van verzamelingen als van groepen

of ringen) (Z/2iZ)i≥0 heeft I = Z≥0 met de gebruikelijke ordening, en de afbeelding

f ji : Z/2jZ → Z/2iZ beeldt (a mod 2j) op (a mod 2i) af. Het projectieve systeem

(Z/nZ)n>0 is wat subtieler, want een natuurlijke afbeelding (tevens groeps- en ringho-

momorfisme) Z/mZ → Z/nZ, (a mod m) 7→ (a mod n) heeft men alleen als n een

deler van m is; dus hier neemt men I = Z>0, met een partiële ordening � gedefinieerd

door n � m⇔ n | m.
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Stel men heeft een projectief systeem als net gedefinieerd. De (projectieve) limiet van

het systeem, genoteerd lim←Ai of lim←i∈I Ai, is per definitie gelijk aan de deelverza-

meling {(xi)i∈I ∈
∏

i∈I Ai : voor alle i, j ∈ I met i ≤ j geldt f ji (xj) = xi} van
∏

i∈I Ai.

Gaat het om een projectief systeem van groepen of ringen, dan is dit een ondergroep

dan wel deelring van de productgroep of -ring
∏

i∈I Ai; is het een projectief systeem

van topologische ruimten, dan geeft men
∏

i∈I Ai de producttopologie en lim←Ai de

deelruimte-topologie. In het geval van de Galoistheorie gaat het vaak om een systeem

van compacte topologische groepen die Hausdorffs zijn, met continue groepshomomor-

fismen als overgangsafbeeldingen; dan is de projectieve limiet opnieuw een compacte

topologische groep die Hausdorffs is (opgave 16). (In algemene categorieën moet men

voorzichtiger zijn met het definiëren van projectieve limieten; ze bestaan niet altijd.)

I Pro-eindige groepen

Stel men heeft een projectief systeem bestaande uit eindige groepen en groepshomo-

morfismen. Geeft men elk van deze groepen de discrete topologie, dan is wegens het

bovenstaande de projectieve limiet vanzelf een topologische groep. Een pro-eindige

groep is een topologische groep die isomorf is met een op deze manier verkregen topol-

ogische groep. Elke pro-eindige groep is compact en Hausdorffs, en bovendien totaal

onsamenhangend (een topologische ruimte X heet totaal onsamenhangend als X geen

samenhangende deelruimte van meer dan één element heeft). Omgekeerd kan men

aantonen21 dat elke compacte topologische groep die totaal onsamenhangend is, pro-

eindig is. Analoog aan pro-eindige groepen definieert met pro-eindige ringen. Elke

compacte topologische ring die Hausdorffs is, blijkt pro-eindig te zijn.22

28.13. Example. In 28.12 beschouwden we het projectieve systeem (Z/nZ)n>0. De

projectieve limiet hiervan noteert men Ẑ (uitspraak: zet-dakje; in het Amerikaans

‘zee-hat’). Dit is een pro-eindige ring, en zijn additieve groep is een abelse pro-eindige

groep. Het eenheidselement van Ẑ is het element (1, 1, 1, . . .) van
∏

n>0 Z/nZ. Omdat

Ẑ gesloten is in
∏

n>0 Z/nZ, omvat Ẑ de in 28.12 beschouwde afsluiting van de additieve

ondergroep van
∏

n>0 Z/nZ voortgebracht door (1, 1, 1, . . .). In feite is Ẑ gelijk aan deze

afsluiting (cf. opgave 17.c). Gecombineerd met het resultaat uit 28.12 zien we dus

Gal(Fq/Fq) ∼= Ẑ

voor ieder eindig lichaam Fq, met een isomorfisme dat het Frobenius-automorfisme F

op het eenheidselement van Ẑ afbeeldt. Omdat Ẑ de projectieve limiet van (Z/nZ)n>0

is, en elke Z/nZ isomorf is met Gal(Fqn/Fq), zien we hieraan ook dat de oneindige

Galoisgroep Gal(Fq/Fq) gëıdentificeerd kan worden met de projectieve limiet van het

systeem (Gal(Fqn/Fq))n>0. De volgende stelling zegt, dat het hier om een volstrekt

algemene manier gaat om oneindige Galoisgroepen te beschrijven. In het bijzonder

zijn alle Galoisgroepen pro-eindig.

28.14. Theorem. Stel K ⊂ L is een Galoisuitbreiding, en zij I een verzameling

tussenlichamen F van K ⊂ L zodanig dat elke F ∈ I eindig Galois over K is, en⋃
F∈I F = L. Dan is (Gal(F/K))F∈I met de beperkingsafbeeldingen Gal(F/K) →
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Gal(F ′/K) (voor F ′, F ∈ I, F ′ ⊂ F ), een projectief systeem, en er is een isomorfisme

Gal(L/K)→ lim←F∈I Gal(F/K) van topologische groepen.

Proof. Eerst tonen we aan dat I gericht is door inclusie. Stel F ′, F ′′ ∈ I. Dan is F ′ ·F ′′
eindig separabel over K, dus F ′ ·F ′′ = K(α) voor een α (stelling 23.9). Uit

⋃
F∈I F = L

volgt het bestaan van F ∈ I met α ∈ F , en dan geldt K(α) ⊂ F dus F ′ ⊂ F

en F ′′ ⊂ F , zoals verlangd. Men verifieert gemakkelijk dat er een welgedefinieerd

groepshomomorfisme φ : Gal(L/K)→
∏

F∈I Gal(F/K) is met σ 7→ (σ
∣∣
F

)F∈I is, dat φ

continu is, en dat het beeld van φ in lim←F∈I Gal(F/K) bevat is. Uit
⋃
F∈I F = L volgt

dat φ injectief is. Om surjectiviteit te bewijzen, neemt men een element (σF )F∈I uit de

projectieve limiet. Dan definieert men σ : L→ L door voor x ∈ L een F ′ ∈ I te kiezen

met x ∈ F ′ en σ(x) gelijk te zetten aan σF ′(x); als F ′′ ∈ I ook x bevat, en F ∈ I voldoet

aan F ′ ⊂ F en F ′′ ⊂ F , dan volgt uit σF
∣∣
F ′

= σF ′ en σF
∣∣
F ′′

= σF ′′ dat σF ′(x) = σF (x) =

σF ′′(x), dus σ(x) hangt niet van de keuze van F ′ af. Hiermee is σ welgedefinieerd. Op

vergelijkbare wijze controleert men dat σ een lichaamshomomorfisme L → L is. Het

is de identiteit op K, dus σ behoort tot Gal(L/K), en we hebben φ(σ) = (σF )F∈I .

Hiermee is φ bijectief. Dat het een isomorfisme van topologische groepen is, volgt weer

uit opgave 11.

28.15. Example. De maximale cyclotomische uitbreiding Qcycl van Q krijgt men door

aan Q alle eenheidswortels uit een algebräısche afsluiting van Q te adjungeren. Het is

de vereniging van de lichamen Q(ζn), voor n ∈ Z>0. Elke uitbreiding Q ⊂ Q(ζn) is

Galois met groep isomorf met (Z/nZ)∗ (zie stelling 24.14), dus Gal(Qcycl/Q) is isomorf

met de projectieve limiet van alle groepen (Z/nZ)∗, die op zijn beurt isomorf is met

de eenhedengroep Ẑ∗ van de ring Ẑ.

Exercises.

4. Stel A, B zijn twee verzamelingen. Geef B de discrete topologie en BA de product-

topologie.

a. Bewijs dat de verzameling injectieve afbeeldingen A→ B gesloten is in BA.

b. Stel dat A en B aftelbaar oneindig zijn, en zij S ⊂ BA de verzameling surjectieve

afbeeldingen. Bewijs dat S niet gesloten is in BA, en dat S dicht ligt in BA.

5. a. Stel A, B, C zijn drie verzamelingen. Bewijs dat de afbeelding CB × BA → CA,

(g, f) 7→ g ◦ f , continu is.

b. Stel A, B zijn twee verzamelingen, en geef AB ×BA de producttopologie. Bewijs

dat {(g, f) ∈ AB ×BA : g ◦ f = idA en f ◦ g = idB} gesloten is in AB ×BA.

6. a. Stel A, B zijn groepen. Bewijs dat Hom(A,B) gesloten is in BA.

b. Stel A, B zijn lichaamsuitbreidingen van een lichaam K. Bewijs dat de verza-

meling lichaamshomomorfismen A→ B die de identiteit op K zijn, gesloten is in

BA.

7. a. Bewijs dat de verzameling Aut C van lichaamsautomorfismen van C niet gesloten

is in CC . Wat is de afsluiting van Aut C in CC?
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b. Bewijs dat AutQ gesloten is in Q
Q

. Geldt dit ook met Q vervangen door Q(t)

als t transcendent is over Q?

8. Zij L een lichaam.

a. Bewijs dat de afbeelding AutL→ AutL, σ 7→ σ−1 continu is.

b. Bewijs lemma 28.1.

c. Bewijs dat de afbeeldingen AutL → LL × LL → LL gedefinieerd door σ 7→
(σ, σ−1) en (f, g) 7→ f continu zijn, en concludeer dat de eerste afbeelding een

homeomorfisme van AutL naar zijn beeld in LL × LL is. Laat ook zien dat het

beeld van AutL in LL × LL gesloten is.

9. Laten L, D, C als in stelling 28.7 zijn, en stel dat K ∈ D correspondeert met G ∈ C.
Bewijs: voor elke σ ∈ AutL correspondeert σK ∈ D met σGσ−1 ∈ C.

10. Zij G een topologische groep en H ⊂ G een normaaldeler. Bewijs dat G/H, met de

quotiënttopologie, een topologische groep is.

11. a. Bewijs dat elke continue bijectie van een compacte topologische ruimte naar een

Hausdorff-ruimte een homeomorfisme is.

b. Stel f : X → Y is een continue afbeelding van een compacte topologische ruimte

X naar een Hausdorff-ruimte Y . Definieer een equivalentierelatie ∼ op X door

x ∼ y ⇔ f(x) = f(y). GeefX/∼ de quotiënttopologie en f(X) ⊂ Y de deelruimte-

topologie. Bewijs dat f een homeomorfisme X/∼ → f(X) induceert, en dat f(X)

gesloten is in Y .

12. Zij G een topologische groep, en zij H een ondergroep van G.

a. Zij a ∈ G. Bewijs: H is open dan en slechts dan als aH open is, en H is gesloten

dan en slechts dan als aH gesloten is.

b. Bewijs: als H open is, dan is H gesloten; en als H gesloten is en eindige index

heeft, dan is H open.

c. Neem aan dat G compact is. Bewijs: H is open dan en slechts dan als H gesloten

is en eindige index heeft.

13. Zij K ⊂ L een Galoisuitbreiding met groep G. Bewijs dat voor elke ondergroep H van

G de afsluiting H eveneens een ondergroep van G is, en dat geldt H = Gal(L/LH).

14. In deze opgave geven we Hom(Q∗, {±1}) ⊂ {±1}Q∗ de deelruimtetopologie, en we

schrijven P = {−1} ∪ {p : p is priem}.

a. Laat zien dat Hom(Q∗, {±1}) een compacte topologische groep is, dat er een

isomorfisme van topologische groepen Hom(Q∗, {±1}) ∼= {±1}P is, en dat {±1}P
een ondergroep van index 2 heeft die niet open is.

b. Stel G ⊂ Hom(Q∗, {±1}) is een gesloten ondergroep met de eigenschap dat er

voor elke a ∈ Q∗, a /∈ Q∗2, een element f ∈ G is met f(a) = −1. Bewijs:

G = Hom(Q∗, {±1}).
c. Zij Q ⊂ L de Galoisuitbreiding uit voorbeeld 28.10. Laat zien dat er een isomor-

fisme Gal(L/Q) ∼= Hom(Q∗, {±1}) van topologische groepen is.

15. Zij K ⊂ L een Galoisuitbreiding met groep G, en stel dat I ⊂ H twee ondergroepen

van G zijn met (H : I) <∞.

a. Bewijs: als I gesloten is in G, dan is H het ook, en dan geldt [LI : LH ] = (H : I).
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b. Bewijs dat in het algemeen geldt [LI : LH ] ≤ (H : I).

c. Construeer een voorbeeld met [LI : LH ] < (H : I) en H gesloten in G.

16. Stel men heeft een projectief systeem van compacte topologische groepen die Haus-

dorffs zijn, met continue groepshomomorfismen als overgangsafbeeldingen. Bewijs: de

projectieve limiet is opnieuw een compacte topologische groep die Hausdorffs is.

17. Zij G een groep, en laat IG de verzameling normaaldelers van G van eindige index zijn,

geordend door N ≤ N ′ ⇔ N ⊃ N ′. De pro-eindige completering Ĝ van G is de limiet

van het projectieve systeem (G/N)N∈IG .

a. Bewijs dat de pro-eindige completering van de additieve groep van Z de additieve

groep van Ẑ is. Wat is de pro-eindige completering van R∗?

b. Laat zien dat er precies één groepshomomorfisme G → Ĝ bestaat met de eigen-

schap dat voor elke M ∈ IG de kanonieke afbeelding G → G/M gelijk is aan

de samenstelling van G → Ĝ met de inclusie Ĝ ⊂
∏
N∈IG G/N en de M -de

coördinaat-projectie
∏
N∈IG G/N → G/M .

c. Toon aan dat het beeld van het groepshomomorfisme uit b dicht ligt in Ĝ.

18. Zij K ⊂ L een Galoisuitbreiding, en zij I een verzameling tussenlichamen, alle Galois

over K, die gericht is onder inclusie. Neem aan
⋃
F∈I F = L. Bewijs dat Gal(L/K) als

topologische groep isomorf is met de projectieve limiet van het systeem (Gal(F/K))F∈I
van topologische groepen. (Merk op dat hier niet, anders dan in stelling 28.14, aangenomen

wordt dat alle F ∈ I eindig over K zijn.)

19. Zij G een oneindige pro-eindige groep. Bewijs dat G niet aftelbaar is.

20. Zij K ⊂ L een Galoisuitbreiding die niet eindig is, met groep G. Bewijs dat G aftelbaar

oneindige ondergroepen heeft, en dat deze geen van alle gesloten zijn.

21. Stel dat K, L, M deellichamen van een lichaam Ω zijn, met K ⊂ L en K ⊂M . Neem

aan dat K ⊂ L Galois is. Bewijs dat M ⊂ L ·M Galois is, en dat er een isomorfisme

Gal(L ·M/M) ∼= Gal(L/L ∩M) van topologische groepen is.

22. Bewijs dat elke pro-eindige groep isomorf is met de Galoisgroep van een geschikt gekozen

Galoisuitbreiding.

23. Zij p een priemgetal. Definieer de ring Zp der p-adische getallen als de projectieve

limiet van het systeem ringen (Z/pnZ)n≥0. Bewijs: Zp is een hoofdideaaldomein van

karakteristiek nul, met pZp als enige maximale ideaal, en elk ideaal ongelijk aan {0}
van Zp is van de vorm pnZp, met n ∈ Z≥0 uniek bepaald door het ideaal.

24. Gebruik de Chinese reststelling om te bewijzen dat Ẑ als topologische ring isomorf is

met de productring
∏
p priem Zp, waarbij de topologische ring Zp is als in opgave 23 en

het product de producttopologie heeft.

25. a. Zij n ∈ Z>0. Bewijs dat de inclusie Z ⊂ Ẑ een ringisomorfisme Z/nZ → Ẑ/nẐ

induceert, en dat nẐ open in Ẑ.

b. Bewijs dat elke ondergroep van eindige index van Ẑ open is.

26. Een Steinitzgetal of supernatuurlijk getal is een formele uitdrukking a =
∏
p priem p

a(p),

met a(p) ∈ {0, 1, 2, . . . ,∞} voor elke p (Ernst Steinitz, Duits algebräıcus, 1871–1928).

Voor een Steinitzgetal a schrijven we aẐ voor de doorsnede van alle ondergroepen nẐ

van Z, waarbij n loopt over de verzameling positieve gehele getallen die a “delen” (in
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de zin dat voor elk priemgetal p het aantal factoren p in n ten hoogste a(p) is). Bewijs

dat er een bijectie van de verzameling Steinitzgetallen naar de verzameling gesloten

ondergroepen van Ẑ is, met a 7→ aẐ.

27. Zij G een pro-eindige groep. We noemen G pro-cyclisch als er een element g ∈ G is met

G = 〈g〉. Bewijs dat de volgende vier eigenschappen equivalent zijn:

(i) G is procyclisch;

(ii) G is isomorf met de limiet van een projectief systeem bestaande uit eindige cy-

clische groepen;

(iii) voor elk tweetal open ondergroepen H, I ⊂ G met (G : H) = (G : I) geldt H = I;

(iv) er is een Steinitzgetal a (zie opgave 26) met G ∼= Ẑ/aẐ.

Bewijs ook dat het Steinitzgetal in (iv) eenduidig vastligt als het bestaat.

28. a. Bewijs dat Ẑ isomorf is met de limiet van het projectieve systeem (Z/n!Z)n>0.

b. Bewijs dat er een homeomorfisme
∏
n>0{0, 1, . . . , n} → Ẑ is dat een rij (cn)n>0

“cijfers” afbeeldt op de oneindige som
∑

n>0 cnn!; hier heeft elke {0, 1, . . . , n} de

discrete topologie, en het product de producttopologie.

29. a. Gegeven b ∈ Z≥0, definiëren we een rij (an)∞n=0 niet-negatieve gehele getallen door

a0 = b, an+1 = 2an . Bewijs dat de rij (an)∞n=0 in Ẑ een limiet heeft, en dat deze

limiet onafhankelijk is van b.

b. Laat de limiet uit (a) geschreven worden als
∑

n>0 cnn!, met cn ∈ {0, 1, . . . , n}
(zie opgave 28). Bereken cn voor 1 ≤ n ≤ 10.

30. Bewijs dat het lichaam L uit voorbeeld 28.10 bevat is in Qcycl, en geef een expliciete

beschrijving van de afbeelding Ẑ∗ → {±1}P verkregen uit de samenstelling van de

isomorfismen Gal(Qcycl/Q) ∼= Ẑ∗ (zie 28.15), Gal(L/Q) ∼= {±1}P (zie 28.10) en de

restrictieafbeelding Gal(Qcycl/Q)→ Gal(L/Q).
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• D. Hilbert, Mathematische Probleme, Gesammelte Abhandlungen, Band III, 290–329.

Springer, 1970.

Zie www.mathematik.uni-bielefeld.de/˜kersten/hilbert/rede.html voor een webversie, of Yan-

dell’s boek om te zien hoe het de problemen vergaan is.

• B. H. Yandell, The Honors Class: Hilbert problems and their solvers, AK Peters, 2003.

4. Er bestaat een groot aantal computeralgebra-pakketten, elk met zijn eigen sterke en
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K-homomorphism, 31

K-isomorphic, 15

π

transcendence of, 7

transcendentie van, 68

abc-formule, 73

e

transcendence of, 7

n-hoek

constructie van de, 64

nth root of unity, 54

primitive, 54

pth cyclotomic field, 9, 15, 51

Fq, 21

abelian number field, 56

abelse categorie, 87, 92

absolute Galois group

of Q, 56

absolute Galoisgroep, 95, 99

affine group, 59, 61

afsluiting

kwadratische, 67, 77

radicaal-, 69, 69, 78

separabele, 95, 98

algebra package, 10, 11, 48

algebräısch, 97

onafhankelijk, 107

algebraic, 7

closure, 13

closure, 13–17, 21

closure of K in L, 12

extension, see extension

number, 7, 18

algebraically

closed, 13

closed, 12, 13, 18

independent, 10

alternerende groep, 84

anti-equivalentie, 91

Apollo, 64

arithmetic algebraic geometry, 34

arithmetic function, 28, 28

multiplicative, 28

aritmetische algebräısche meetkunde, 91

Ars Magna, 75

Artin map, 56

Artin, E., 13, 29, 37, 46, 78

Artin–Schreier polynomial, 29

Artin-Schreier-polynoom, 70, 78

Artin-Schreier-radicaal, 78, 78

automorfisme, 86

automorfismengroep, 86

automorphism, 19, 22

of C, 19

automorphism group, 25, 26, 29

axiom of choice, 13

basis, 5, 18

normal, 29, 52, 55

power, 11

basisobject, 88, 92

basispunt, 89

beginobject, 93

Berlekamp subalgebra, 30

binomial theorem, 21

Capelli

theorem, 43

Cardano-Del Ferro-formule, 74, 75, 78

cartesisch product, 92

casus irreducibilis, 75

categorie, 86, 88, 96

abelse, 87, 92

anti-equivalente, 91

deel-, 87, 87, 88

volle, 87

equivalente, 91

kleine, 86

tegengestelde, 87

Cayley, A., 78

chain, 6

character, 38

characteristic, 5, 21, 34

characteristic function, 28

choice of a basis, 35

cirkel

kwadratuur van de, 64

closed

algebraically, 12, 13, 18

separably, 40

closure

algebraic, 13, 13–17, 21

algebraic, of K in L, 12

normal, 41

of L over K, 37

purely inseparable, 42

separable, 40

separable, of K in L, 40

commutatorondergroep, 89

complex zeros, 9

compositum, 6, 9
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computer algebra package, 10, 11, 48

conjugate, 15, 15, 45, 49

conjugate elements, 15, 52

conjugate fields, 15, 45, 49

constructie van de n-hoek, 64

constructiestap, 63

construeerbaar, 64, 68

getal, 64

construeren, 63

contravariante functor, 89, 90

convolution product, 28

coproduct, 92

covariante functor, 89

cubic extension, see extension

cubic field, 9, 15

cyclic Galois extension, 51

cyclotomic

field, 9, 51, 53, 55, 56

pth, 9, 15, 51

polynomial, 54, 55

irreducibility of, 55, 55

cyclotomic extension, 51, 53, 55

cyclotomy, 54

Dedekind, R., 37

deelcategorie, 87, 87, 88

volle, 87

degree, 5

inseparable, 40

of imperfection, 41

separable, 32

degree of imperfection, 41

dektransformatie, 88

del Ferro, S., 74

Delisch probleem, 64, 68

derivative, 21, 34

logarithmic, 29

determinantafbeelding, 90

diepte

radicaal-, 77

wortel-, 77

wortel-, kwadratische, 77, 77

dimensie, 107

dimension, 5

discrete topologie, 95

discriminant, 59, 84

disjuncte vereniging, 92

double zero, 21, 34

driedeling van de hoek, 64, 68, 77

duale vectorruimte, 91

dualiteitsfunctor, 90, 91

dubbel-duale, 90

eenhedengroepfunctor, 89, 94

eenheidswortel, 103

eindig Galois, 96

eindige Galoisuitbreiding, 96

eindobject, 93

elementair symmetrisch polynoom, 83

elliptic curve, 56

elliptische kromme, 91

endomorfisme, 86

equivalentie van categorieën, 91

Euclidian algorithm, 11

Euler’s ϕ-function, 28

Euler, L., 82

constant, 7

evaluation map, 9

extension

cubic, 18

algebraic, 7

cubic, 5, 9, 15, 27, 49

cyclic Galois, 51

cyclotomic, 51, 53, 55

finite, 5

finite Galois, 44, 45, 46

finitely generated, 6

Galois, 46

generated by S, 6

inseparable, 33

normal, 26, 31, 36, 36, 37, 41, 45, 46

primitive, 6, 34

purely inseparable, 42

purely transcendental, 10

quadratic, 5, 7, 18, 27, 53, 56

separable, 26, 31, 32, 33, 33, 34, 45, 46

simple, 6, 26, 34

extension field, 5

Fermat, P.

little theorem of, 21, 24

Fermat, P. de

laatste stelling van, 91

Fermat-priemgetal, 69, 69

Fermatgetal, 69, 78, 109

field

cubic, 9, 15

cyclotomic, 51, 53, 55, 56

pth, 9, 15, 51

field, 9

of rational functions, 8, 18, 61

perfect, 33, 34

prime, 18, 21

prime , 5

quadratic, 7, 9
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splitting, see splitting field

field extension, see also extension, 5

field homomorphism, 5, 31, 34

field of fractions, 6, 40

field of invariants, 26, 44

finite extension, 5

finite field, 21

finite Galois, 44, 45, 46

finite Galois extension, 44, 45, 46

finitely generated, 6

formal adjunction, 9, 14, 15, 23

formal zero, 9

Frobenius

-automorfisme, 100

-automorphism, 22, 23

automorphism, 25, 26, 29, 51, 56

map, 22

functionaalanalyse, 91

functor, 89, 90

contravariant, 89, 90

covariant, 89, 90

dualiteits-, 90, 91

eenhedengroep-, 89, 94

geadjungeerde, 93

linksgeadjungeerde, 93

representatie-, 89, 90, 91, 94

representeerbare, 91

vergeet-, 89, 91, 93

vezel-, 91

functoriële constructie, 89

fundamentaalgroep, 89, 91

fundamental set, 31, 32, 37, 61

fundamental theorem

of algebra, 12

of Galois theory, 37, 45

Galois correspondence, 26, 35, 45, 45

Galois extension, 46

cyclic, 51

finite, 44, 45, 46

Galois group, 44, 45, 46, 48

absolute, of Q, 56

of a polynomial, 48, 48

Galois representation, 56

Galois theory, 13, 16, 23, 31, 44

fundamental theorem of, 26, 37, 45

infinite, 44

inverse problem of, 48

Galois, E., 44

Galoiscorrespondentie, 98, 99

Galoisgroep, 97, 98

absolute, 95, 99

Galoistheorie

hoofdstelling van de, 91

voor topologische ruimten, 91

oneindige, 95

Galoisuitbreiding, 96, 97, 98

eindige, 96

Gauss sum, 53

Gauss, C. F., 69, 83

monument in Brunswijk, 69

Gauss, C. F., 12

lemma, 55

Gaussian period, 52, 52, 53

cubic, 52

quadratic, 52, 53

geadjungeerde functoren, 93

geconjugeerd, 99

geconjugeerde lichamen, 99

Gelfond, A. O., 7

geometric series, 28

gereduceerde ring, 89

gevezeld product, 92

gevezelde som, 93

graad

transcendentie-, 107

Griekse wiskunde, 63

groep

alternerende, 84

automorfismen-, 86

dubbel-duale, 90

fundamentaal-, 89, 91

Grothendieck-, 94

modulaire, 92

oplosbare, 68, 82

pro-cyclische, 106

pro-eindige, 102

simpele, 107

topologische, 96, 96, 98

vrije, 92

groepenring, 87

Grothendieck, A., 91, 108

Grothendieck-groep, 94

group

affine, 59, 61

automorphism, 25, 26

group ring, 29

Hasse diagram, 23

Hasse, H., 23

Hausdorff, 95, 96

Hermite, C., 7

Hilbert 90, 79

Hilbert, D., 7
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Hippocrates

maantjes van, 76

Hippocrates van Chios, 64, 76

hoek

trisectie van de, 64, 68, 77

homeomorfisme, 96

hoofdstelling

van de algebra, 81

van de Galoistheorie, 91, 94

voor topologische ruimten, 91

inclusion relation, 22

infinite Galois theory, 44

inseparable, 22, 32, 33

polynomial, 22, 32

inseparable degree, 40

inseparable extension, 33, 40

intermediate field, 26, 35, 36, 44, 45

intermediate value theorem, 13

inverse

in a field, 11

inverse problem of Galois theory, 48

inversion formula, 24, 28

irreducibele radicaaluitbreiding, 70, 70, 77

irreducible polynomial of α, 8, 10

isomorfisme, 86

kanoniek isomorf, 90

kindertekeningen, 108

klasse, 86

kleine categorie, 86

Kronecker, L., 56

Krull-topologie, 99

kubus

verdubbeling van de, 64, 68

kwadraat afsplitsen, 74

kwadraatwortel, 64, 66–68, 74

kwadratische

afsluiting, 66, 67, 67, 77

reciprociteitswet, 82

worteldiepte, 77, 77

kwadratuur van de cirkel, 64

Lagrange-resolvente, 71, 79, 85

Laguerre-polynoom, 109

lattice

of intermediate fields, 49

of subfields, 22, 23

of subgroups, 49–51

Legendre, A.-M., 83

Legendre-symbool, 82

lemma

Artin–Dedekind, 38

Artin-Dedekind, 37, 46

Gauss’s, 55

van Artin-Dedekind, 71

van Yoneda, 94

Zorn’s, 10, 13, 16

lichaam

geconjugeerd, 99

lift to characteristic 0, 56

Lindemann, C. L. F. von, 68

Lindemann, C. L. F. von, 7

linear algebra, 11, 39

liniaal, 63

linksexact, 93

linksgeadjungeerde functor, 93

Liouville, J., 7

logarithmic derivative, 29

Möbius function, 24, 28

Möbius inversion formula, 24, 54

Möbius inversion formule, 28

Möbius, A. F., 24

maantjes van Hippocrates, 64, 76

Mersenne prime, 29

minimum polynomial, 8, 8, 10, 11

modulaire groep, 92

morfisme, 86

inverse van, 86

van functoren, 90

natuurlijke equivalentie, 90

natuurlijke transformatie, 90, 90, 94

norm, 29, 38, 39

normaal, 68, 97, 99

normal, 26, 36, 45, 46

basis, 29, 52, 55

closure, 41

of L over K, 37

extension, see extension

number field, 5, 9, 34, 56

abelian, 56

object, 86, 88

basis-, 88

begin-, 93

eind-, 93

oneindige Galoistheorie, 95, 99

oplosbaar, 71, 73

oplosbare groep, 68, 82

overdekking, 88

triviale, 88

partiële ordening, 101

partial fraction decomposition, 18
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passer, 63

perfect field, 33, 34

pest, 64

pijl, 86

polynomial

Artin–Schreier, 29

cyclotomic, 54, 55

irreducibility of, 55, 55

Galois group of a, 48, 48

inseparable, 22, 32

irreducible, of α, 8, 10

minimum, 8, 8, 10

separable, 32

polynoom

Artin-Schreier-, 70, 78

elementair symmetrisch, 83

symmetrisch, 83

power basis, 11

prime field, 5, 18, 21

primitieve

wortel, 82

primitive

nth root of unity, 54, 54

extension, 6, 34

primitive element, 11, 34, 35, 46

theorem, 35, 40

pro-cyclisch, 106

pro-eindige

groep, 102

ring, 102

product, 91

-topologie, 95, 101–103, 105

cartesisch, 92

gevezeld, 92

tensor-, 92, 94

vrij, 92

profinite

integers, 30

projectief systeem, 101, 102

projectieve limiet, 102, 102

purely

inseparable, 42

inseparable closure, 42

transcendental, 10, 19

quadratic extension, see extension

quadratic field, 7, 9

quarter turn, 50

quotiënttopologie, 98, 104

radicaal

-afsluiting, 69, 69, 78

-diepte, 77

-formule, 85

-uitbreiding, 70, 70

irreducibele, 70, 77

Artin-Schreier-, 78, 78

rechtsexact, 93

reciprociteitswet

kwadratische, 82

reflexieve ruimte, 91

representatie, 87

-functor, 89, 90, 91, 94

representeerbare functor, 91

resolvente, 78, 78

van Lagrange, 71

ring

pro-eindige, 102

root of unity, 7, 53, 54

nth, 54

primitive nth, 54, 54

Schneider, T., 7

Schreier, O., 78

separabel, 97

separabele

afsluiting, 95, 98

separable, 26, 32, 32, 33, 45, 46

closure, 40

of K in L, 40

elements, 33

extension, 26, 31, 32, 33, 34, 45, 46

polynomial, 32

separable degree, 32

separably

closed, 40

simpele groep, 107

simple extension, 6, 26, 34

som, 92

gevezelde, 93

splitting field, 14, 14–17, 19, 37, 41, 45, 46

spoor, 78

Steinitz, E., 13

Steinitzgetal, 105

stelling

van Thales, 65

subfield, 5, 22

supernatuurlijk getal, 105

symmetrisch polynoom, 83

elementair, 83

tegengestelde categorie, 87

tekenafbeelding, 84

tensorproduct, 92, 94

theorem

Capelli’s, 43
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fundamental, of Galois theory, 26

Kronecker–Weber, 56

theorema aureum, 83

topologie, 81, 87, 95

discrete, 95

product-, 95, 101–103, 105

topologische groep, 96, 96, 98

topologische ruimte, 87

topology, 12, 44

totaal onsamenhangend, 102

tower, 6, 12

trace, 29, 38, 39

transcendence

basis, 10

of π, 7

of e, 7

transcendent, 68

transcendental, 7

number, 7, 18

transcendentie

-graad, 107

van π, 68

transitive subgroup of Sn, 48

trisectie van de hoek, 64, 68, 77

triviale overdekking, 88

tussenwaardestelling, 81

Tychonoff, 97

uitbreiding

algebräısche, 97

eindige Galois-, 96

Galois-, 96, 97, 98

irreducibele radicaal-, 70, 77

normale, 97

oplosbare, 71

radicaal-, 70

separabele, 97

universele constructie, 91

universum, 86

vector space, 5

vectorruimte, 87

duale, 91

verdubbeling van de kubus, 64, 68

vergeetfunctor, 89, 91, 93

vezel, 91

-functor, 91

volle deelcategorie, 87

vrij product, 92

vrije groep, 92

Weber, H., 56

Wiles, A., 91

wortel

-diepte, 77, 77

kwadratische, 77, 77

-formule, 70, 73

-notatie, 70

-trekking, 69, 70, 72

Yoneda’s lemma, 94

zero

double, 21, 34

formal, 9

Zorn

lemma, 10, 13, 16
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