
Summary

The class of finitely presented algebras over a field K with a set of genera-
tors a1, . . . , an and defined by homogeneous relations of the form a1a2 · · · an =
aσ(1)aσ(2) · · · aσ(n), where σ runs through a subgroup H of Symn, the symmetric
group of degree n, is investigated. This work is a continuation of earlier work of
F. Cedó, E. Jespers and J. Okniński, where the extreme cases for H have been
considered: a cyclic group of order n, the symmetric group and the alternating
group. We will deal with several other classes of groups H.

We begin with abelian subgroups H. It is proved that in this case the algebras are
semiprimitive. Also, it is characterized when the monoid Sn(H), with the “same”
presentation as the algebra, can be embedded in a group in terms of the stabilizer
of 1 and the stabilizer of n in H, where H is an arbitrary subgroup of Symn.

Next, we consider subgroups H in which the cyclic group 〈(1, 2, . . . , n)〉 is a normal
subgroup of index 2. These include a class of groups to which the dihedral and
semidihedral groups belong. A normal form for the elements of the algebra is
obtained. As a consequence we deduce properties of the algebra, in particular, the
algebra is an automaton algebra in the sense of Ufnarovskĭı which is semiprimitive.

Next, we consider the case that H is represented by permutations of the gener-
alized quaternion group. In this case it is shown that the monoid with the same
presentation as the algebra has the two unique product property, and as a con-
sequence the algebra is a domain with only trivial units and thus again it is a
semiprimitive algebra.

We also consider the class consisting of the finitely presented algebras A over a
field K with a set of generators x1, . . . , xn and defined by homogeneous relations
of the form xi1xi2 · · ·xil = xσ(i1)xσ(i2) · · ·xσ(il), where l ≥ 2 is a given integer and
σ runs through a subgroup H of Symn. Again we investigate the structure of
the underlying monoid and the Jacobson radical of A, as well as the growth of
the algebra. The structure of the group with the same presentation and the
corresponding group algebra are investigated as well.
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Samenvatting

De klas van eindig gepresenteerde algebras over een lichaam K met voortbren-
gende verzameling a1, . . . , an en gedefinieerd door homogene relaties van de vorm
a1a2 · · · an = aσ(1)aσ(2) · · · aσ(n), waar σ door een deelgroep H van Symn, de sym-
metrische groep van graad n, loopt, wordt onderzocht. Dit werk is een vervolg
op eerder werk van F. Cedó, E. Jespers en J. Okniński, waar de extreme gevallen
voor H beschouwd worden: een cyclische groep van orde n, de symmetrische groep
en de alternerende groep. We zullen verschillende andere klassen van groepen H
behandelen.

Wij beginnen met abelse deelgroepen H. Er wordt bewezen dat in dit geval
de algebra’s semiprimitief zijn. Verder, karakteriseren wij wanneer de monöıde
Sn(H), met “dezelfde” presentatie als de algebra, kan ingebed worden in een
groep; wij doen dit in termen van de stabilisator van 1 en de stabilisator van n in
H, en voor H een willekeurige deelgroep van Symn.

Vervolgens beschouwen wij deelgroepen H waarin de cyclische groep 〈(1, 2, . . . , n)〉
een normale deelgroep van index 2 is. Dit omvat de klasse van de diëder en
semidiëder groepen. Een normaal vorm voor de elementen van de groep is verkre-
gen. Als gevolg ervan leiden wij eigenschappen van de algebra af, in het bijzonder
is de algebra een automaton algebra in de zin van Ufnarovskĭı, die semiprimitief
is.

Vervolgens beschouwen wij het geval dat H gerepresenteerd is door permutaties
van de veralgemeende quaternion groep. In dit geval tonen wij aan dat de monöıde
met “dezelfde” presentatie als de algebra de uniek product eigenschap heeft, met
als gevolg dat de algebra een domein is met alleen triviale eenheden en dus opnieuw
een semiprimitieve algebra is.

Wij beschouwen ook de klasse bestaande uit eindig gepresenteerde algebras A over
een lichaam K met voortbrengende verzameling a1, . . . , an en gedefinieerd door
homogene relaties van de vorm xi1xi2 · · ·xil = xσ(i1)xσ(i2) · · ·xσ(il), met l ≥ 2 een
gegeven geheel getal, en waar σ door een deelgroep H van Symn loopt. Opnieuw
onderzoeken wij de structuur van de onderliggende monöıde en het Jacobson-
radicaal van A, evenals de groei van de algebra. De structuur van de groep met
“dezelfde” presentatie en de overeenkomstige groep algebra worden ook onder-
zocht.
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