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1 Inleiding
Het onderwerp van deze bachelorproef situeert zich op de grens tussen de meet-
kunde en de groepentheorie. In de groepentheorie kunnen we voor groepen veel
eigenschappen definiëren. Een heel gekende eigenschap is het feit dat een groep
simpel is, d.w.z. de groep heeft geen niet-triviale normale deelgroepen. Een nor-
male deelgroep is een deelgroep die stabiel is onder de conjugatie-actie van de
grotere groep.

Het bewijs voor de classificatie van de eindige simpele groepen is, zoals men
weet, een werk van lange adem geweest. Dit bewijs toont dat we alle eindige sim-
pele groepen kunnen onderverdelen in een aantal klassen, zijnde de cyclische, alter-
nerende en Lie-type groepen, en 26 speciale gevallen, de zogenaamde sporadische
groepen.

Het vinden van deze sporadische groepen was tegen de tweede helft van de 20e

eeuw een echte sport geworden, met als grote figuren:

• Zvonimir Janko (◦1932), de absolute recordhouder van zijn tijd met 4 spora-
dische groepen: J1, J2, J3 en J4.

• Bernd Fischer (◦1936), de eervolle 2e plaats met 3 sporadische groepen: Fi22,
Fi23 en Fi24. Hij voorspelde ook het bestaan van het monster (M) en het baby
monster (B). Deze twee zijn de grootste sporadische groepen met respectie-
velijke ordes ongeveer 8, 0.1053 en 4, 1.1033.

• John Horton Conway (◦1937), een indrukwekkende 3e plaats met 3 sporadi-
sche groepen: Co1, Co2 en Co3.

De eerste sporadische groepen zijn van de hand van Émile Léonard Mathieu
(◦1835, †1890), een Franse wiskundige. Hij vond zijn vijf groepen (de zogenaamde
Mathieu-groepen, M11, M12, M22, M23 en M24) reeds tussen 1861 en 1873. We
kunnen deze groepen beschouwen als permutatiegroepen en stabilisatoren van pun-
ten in bepaalde eindige meetkunden, en daar gaat deze bachelorproef over.

De bedoeling van deze Bachelorproef is het artikel van Hans Cuypers [6] uit te
werken, met uitzondering van sectie 8.

2 Designs
Definitie 2.1. Een t − (v, k, λ)-design is een koppel (X,B) dat bestaat uit een
verzameling X wiens elementen we punten noemen, en een verzameling van deel-
verzamelingen B van X die we blokken noemen. Verder moet ook

• |X| = v,

• |B| = k, ∀B ∈ B,

• elke t punten zijn bevat in juist λ blokken.

1



Voorbeeld 2.2. We kennen enkele voorbeelden hiervan, zo is een projectief vlak
van orde q een 2− (q2 + q+ 1, q+ 1, 1)-design en een affien vlak van orde q is een
2− (q2, q, 1)-design, waarbij we in beide gevallen de punten als punten en rechten
als blokken beschouwen (zie [8]).

Als (X,B) een t− (v, k, λ)-design is, dan kunnen we uit X een punt p fixeren.
Het afgeleide design in p is nu gedefiniëerd als zijnde (X \{p}, {B \{p} | p ∈ B ∈
B}).

Eigenschap 2.3. Als (X,B) een t − (v, k, λ)-design is met p ∈ X , dan is het
afgeleide design (X ′,B′) in p een (t− 1)− (v − 1, k − 1, λ)-design

Bewijs. Dat er juist v − 1 nieuwe punten zijn en de nieuwe blokken juist k − 1
punten bevatten is duidelijk. Nemen we in X ′ juist t− 1 punten, dan kunnen we dit
(t− 1)-tupel aanvullen tot een t-tupel in X door er p aan toe te voegen. We weten
nu dat er exact λ blokken in B zijn die onze t− 1 punten en p bevatten. Zo een blok
in B geeft aanleiding tot exact één blok in B′. Dit bewijst dat onze λ-parameter van
het afgeleide design onveranderd blijft.

Omgekeerd noemen we een design (X,B) een uitbreiding van het design D als
voor elk punt p in X het afgeleide design van (X,B) in p isomorf (i.e. er bestaat
een bijectie tussen de twee punt-verzamelingen die blokken op blokken stuurt) is
met D.

Eigenschap 2.4. Als (X,B) een uitbreiding is van een t − (v, k, λ) design met b
blokken, dan heeft (X,B) juist (v+1)b

k+1
blokken. In het bijzonder deelt k+ 1 het getal

(v + 1)b.

Bewijs. Beschouw S = {(p,B) | p ∈ X,B ∈ B, p ∈ B}. We tellen nu het aantal
elementen in S op twee manieren. Eerst en vooral zit elk punt p in b blokken (want
het afgeleide design in p heeft b blokken), en dus is |S| = (v+1)b. Anderzijds bevat
elk blok B juist k + 1 punten (want de blokken in het afgeleide design bevatten k
punten). We hebben dus ook |S| = |B|(k + 1). Samengevat hebben we

|B|(k + 1) = (v + 1)b,

en dit bewijst onze eigenschap.

We noemen een design een uitbreiding van een projectief vlak als zijn afgeleide
design een projectief vlak is. Dit moet dus noodzakelijk een 3−(q2+q+2, q+2, 1)-
design zijn met q de orde van het projectief vlak (zie voorbeelden 2.2). Inductief
kunnen we een k-voudige uitbreiding van een projectief vlak definiëren. We noe-
men een design een k-voudige uitbreiding van een projectief vlak indien het afge-
leide design in elk punt een (k − 1)-voudige uitbreiding is van een projectief vlak
(voor k ≥ 2), en een design is 1-voudige uitbreiding van een projectief vlak indien
het een uitbreiding is van een projectief vlak. We tonen aan dat we niet voor elke q
een design kunnen vinden dat een uitbreiding is van een projectief vlak van orde q.
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Eigenschap 2.5. Als (X,B) een uitbreiding is van een projectief vlak van orde q,
dan moet q ∈ {2, 4, 10}.

Bewijs. Uit eigenschap 2.4 weten we dat q + 2 een deler moet zijn van (q2 + q +
2)(q2 + q + 1) = q2(q2 + q + 1) + (q + 2)(q2 + q + 1). Er rest ons na te gaan voor
welke q het getal q+2 een deler is van q4 +q3 +q2. Het Euclidisch delingsalgoritme
leert ons dat q4 + q3 + q2 = (q + 2)(q3 − q2 + 3q − 6) + 12. We zoeken dus een
q zodat q + 2 een deler is van 12. De delers van 12 zijn juist 1, 2, 3, 4, 6 en 12, dus
moet q ∈ {−1, 0, 1, 2, 4, 10}, maar q kan niet −1, 0 of 1 zijn, want het is een orde
van een projectief vlak. Er rest dus q ∈ {2, 4, 10}.

In 1989 bewees een team onder leiding van Lam (zie [9]) dat er geen projectieve
vlakken van orde 10 bestaan. We houden ons dus enkel bezig met q = 2 of q = 4.

We noteren Fdq voor de d-dimensionale vectorruimte over Fq (het lichaam van
orde q). Nemen we nu de verzameling F3

2 als punten en de vlakken als blokken,
dan weten we dat elke 3 punten bevat zijn in exact 1 vlak, dat |F3

2| = 23 en elk
vlak bevat 22 punten. We hebben dus een 3− (8, 4, 1)-design waarvan het afgeleide
design een 2− (7, 3, 1)-design is, het Fano-vlak, P2(F2).

We bestuderen nu verder de uitbreidingen van een projectief vlak van orde 4.
Ons doel zal zijn volgende stelling te bewijzen:

Stelling 2.6. We kunnen het projectief vlak P2(F4) 3 keer uitbreiden tot unieke de-
signs met als parameters 3− (22, 6, 1), 4− (23, 7, 1) en 5− (24, 8, 1).

3 Het projectieve vlak van orde 4

Om stelling 2.6 te bewijzen bekijken we eerst projectieve vlakken van orde 4. We
proberen aan te tonen dat de titel van deze sectie goed gekozen is.

Zij Π een projectief vlak van orde 4 (we weten reeds dat er zo een bestaat, nl.
P2(F4)). Merk op dat we sowieso weten dat dit vlak 42 + 4 + 1 = 21 punten en
rechten heeft, op elke rechte er juist 4 + 1 = 5 punten zijn en door elk punt juist
4 + 1 = 5 rechten gaan ([8]). We kiezen 4 verschillende punten p1, p2, p3 en p4 in
Π waarvan er geen 3 collineair zijn. Dit is mogelijk want we weten dat we sowieso
3 niet-collineaire punten kunnen vinden. Als we hier geen 4e aan zouden kunnen
toevoegen, dan zouden alle 21 punten op de rechten door 2 van deze 3 moeten
liggen, maar hier zijn er slechts 5 + 4 + 3 = 12 punten.
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ZijLi,j de unieke rechte door de punten pi en pj (voor i 6= j en i, j ∈ {1, 2, 3, 4}).
We hebben zo

(
4
2

)
= 6 rechten. Op deze rechten liggen onze 4 gekozen pun-

ten. Er zijn ook juist 3 snijpunten van al deze rechten die niet onze 4 gekozen
punten zijn. Inderdaad, want als we 2 verschillende rechten Li,j en Ll,k nemen,
dan is hun snijpunt pn ⇔ n ∈ {i, j} ∩ {l, k}. Bijvoorbeeld L1,3 ∩ L4,3 = p3.
De enige paren rechten die dus een snijpunt hebben verschillend van een pn zijn
(L1,2, L3,4), (L1,3, L2,4) en (L1,4, L2,3). Deze snijpunten noemen we respectievelijk
q1, q2 en q3. Op elke van onze rechten van in totaal 5 punten hebben we dus 3 speci-
ale punten geı̈dentificeerd, er blijven per rechte dus nog 2 punten over. We bekomen
een totaal van 4 + 3 + 6.2 = 19 punten op de unie van deze rechten.

Lemma 3.1. q1, q2 en q3 zijn collineair.

Bewijs. Stel van niet, dan geeft de lijn door qi en qj , met i 6= j en i, j ∈ {1, 2, 3},
een punt van Π dat op geen van de 6 rechten Ln,m ligt. Als voorbeeld hiervan
toon ik dit aan voor i = 1, j = 2. Noem de rechte door q1 en q2 L. Dan is
L∩L1,2 = q1, L∩L3,4 = q1, L∩L1,3 = q2 en L∩L2,4 = q2, want ze kunnen geen
2 punten gemeenschappelijk hebben (anders vallen ze samen). Zelfs al vinden we
nu nog 2 verschillende punten door de snijpunten met L2,3 en L1,4 op L, dan nog
hebben we er 1 extra (L bevat 5 punten) dat geen snijpunt is met een Li,j .

We kunnen dit dus doen met elk paar qi en qj zodat we uiteindelijk 3 nieuwe
punten krijgen buiten onze unie van Li,j’s. Dit levert ons 19 + 3 = 22 > 21 punten
in Π, een contradictie.

We identificeren nu de 2 andere punten op de rechte M door q1, q2 en q3. Noem
deze p5 en p6. Beschouw de verzameling O = {p1, p2, p3, p4, p5, p6}. Als we 2
punten pi, pj uit de eerste 4 en een derde punt pl uit {p5, p6} beschouwen, dan
kunnen deze niet collineair zijn, want dan moet deze rechte juist Li,j zijn en dus
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zowel Li,j ∩M ∈ {q1, q2, q3} en pl ∈ Li,j ∩M , een contradictie. Ook kunnen p5, p6

en pi (i ∈ {1, 2, 3, 4}) niet collineair zijn want dan moet deze rechte juist M zijn en
dus zowel Li,j ∩M ∈ {q1, q2, q3} en pi ∈ Li,j ∩M . We hebben dus aangetoond dat
O een verzameling is waarin geen 3 collineaire punten zitten.

Ook is ze uniek bepaald door de keuze van p1, p2, p3 en p4, want indien er een
p zou zijn die niet collineair is met 2 van deze punten, dan weten we dat die niet
bij onze eerste 19 punten mag zitten. Als deze p ook nog eens verschillend is van
p5 en p6, dan hebben we in totaal 19 + 2 + 1 = 22 > 21 punten gevonden, een
contradictie.

Lemma 3.2. Elke rechte van Π snijdt O in 0 of 2 punten.

Bewijs. We weten dat een rechte O niet kan snijden in 3 punten, anders zijn deze 3
punten collineair. Stel dat er een rechte L is die O exact één keer snijdt. Neem nu
een punt op die rechte dat niet het snijpunt is met O, en noem dit a. Beschouw nu
{〈a, pi〉 | i ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6}}, waar we met 〈a, pi〉 de rechte door a en pi bedoe-
len. Indien deze allen verschillend zouden zijn, dan hebben we door a minstens 6
verschillende rechten gevonden, maar dit is onmogelijk, wegens de eigenschappen
van Π die we in het begin van deze sectie herhaalden. Er moet dus 〈a, pi〉 = 〈a, pj〉
voor zekere i 6= j en i, j ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6}, d.w.z. dat deze rechte de verzameling
O juist 2 maal snijdt.

• Indien er exact één zo’n rechte zou zijn, bv. 〈pi, pj〉, beschouw dan de 4
punten {pk | k ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6} \ {i, j}}. Nu is pj 6= a 6= pi en a is
niet collineair met twee van de overgebleven 4 punten, dus hebben we een p
geconstrueerd waarmee we een contradictie uitkwamen net boven dit lemma.

• Indien er exact 2 zo’n rechten zouden zijn, dan zijn ze van de vorm 〈pi, pj〉
en 〈pk, pl〉 met i, j, k, l allen verschillend. Neem nu {pn | n /∈ {i, j, k, l}} ∪
{pi, pk}. Opnieuw bekomen we dat a niet collineair is met 2 van deze 4 pun-
ten en pj 6= a 6= pl, zodat we a weer als de p kunnen beschouwen waarmee
we daarjuist een contradictie bekwamen.

Merk op dat meer dan 3 rechten niet mogelijk is aangezien er maar 6 punten in O
zitten. Er moeten er dus exact 3 zijn, bijvoorbeeld 〈pi, pj〉, 〈pk, pl〉 en 〈pn, pm〉.

Zo een verzameling O zullen we een (hyper)ovaal in Π noemen. Om samen te
vatten:

• Elke 4 punten waarvan er geen 3 collineair zijn, geeft aanleiding tot exact één
hyperovaal.

• O is een maximale verzameling van 6 punten waarvan er geen 3 collineair
zijn.

• Elke rechte snijdt een hyperovaal in juist 0 of 2 punten.
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We proberen nu alle punten en rechten van Π te coderen d.m.v. O. Zij r een
willekeurig punt van Π buiten O, dan zijn er juist 3 rechten door r die O snijden in
2 punten:

r = 〈pi, pj〉 ∩ 〈pk, pl〉 ∩ 〈pn, pm〉.

Op deze manier kunnen we zo een r identificeren met een partitie van O in 3 paren:

r ∼ {{pi, pj}, {pk, pl}, {pn, pm}}.

We kunnen dus de 15 punten buiten O identificeren met de 15 partities van O in 3
paren.

Er zijn ook
(

6
2

)
= 15 rechten die O snijden, want als ze snijden, dan snijden ze

in 2 punten. Zo een rechte kunnen we identificeren door de twee punten van O die
ze bevat, dus als L ∩O = {pi, pj}, dan

L ∼ {pi, pj}.

Er rest ons te kijken naar de 6 rechten dieO niet snijden. We weten dat zo een rechte
L bestaat uit 5 punten, die op zichzelf geı̈dentificeerd worden met een partitie vanO
in 3 paren. Elke rechte die O niet snijdt, kunnen we dus identificeren met 5 partities
van O in 3 paren. Maar we hebben zelfs meer:

Lemma 3.3. De 5 partities waarmee we een rechte L die O niet snijdt identificeren
moeten paarsgewijs disjunct zijn.

Bewijs. Onderstel r1, r2 ∈ L,

r1 ∼ {{pi, pj}, {pk, pl}, {pn, pm}},

en
r2 ∼ {{pi, pj}, {pk, pn}, {pl, pm}},

met alle i, j, k, l, n,m verschillend in {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Omdat we incidentie van een
punt met een rechte door O kunnen aflezen uit de encodering, krijgen we dat ook
r1, r2 ∈ 〈pi, pj〉, en dus L = 〈pi, pj〉, maar L was een rechte die O niet snijdt, een
contradictie.

Zo een verzameling van 5 disjuncte partities van O noemen we een factorisatie
van O.

Lemma 3.4. Er bestaan slechts 6 factorisaties van {1, 2, 3, 4, 5, 6}, die allen equi-
valent zijn onder de actie van S6.

Bewijs. Stel dat we 2 paarsgewijs disjuncte partities hebben van {1, 2, 3, 4, 5, 6} =
K in 3 paren. Dan kunnen we deze partities voorstellen in één tekening van een zes-
hoek waarbij we de hoekpunten nummeren metK en de zijden alternerend kleuren.
Willen we nu een andere partitie vinden van K die disjunct is met de eerste twee
(dus hij mag geen zijden bevatten op de tekening), dan moet deze ofwel overeenko-
men met het kleuren van de 3 lange diagonalen, ofwel met het kleuren van 1 lange
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diagonaal en 2 korte diagonalen. Willen we er zo’n 3 disjuncte partities bijnemen,
dan moeten we wel de 3 nemen met 1 lange en 2 korte diagonalen (de partitie met
de 3 lange diagonalen zal immers niet disjunct kunnen zijn met een van het andere
type).

We zien dus dat elke factorisatie vanK uniek bepaald is door 2 van zijn partities
in 3 paren. Voor onze eerste partitie hebben we 15 mogelijkheden. Om te kijken
hoeveel partities hiermee disjunct zijn, kijken we naar het aantal partities dat hier
niet mee disjunct is.

Stel dus dat onze eerste partitie {{pi, pj}, {pk, pl}, {pn, pm}} is. We fixeren 1
paar dat al voorkomt in onze eerste partitie, bijvoorbeeld {pi, pj}. Voor het tweede
paar hebben we dan

(
4
2

)
= 6 keuzes, en het derde paar is dan ook bepaald. Uit

deze 6 keuzes moeten we er twee weglaten (nl. {pk, pl} en {pn, pm}), want anders
is deze partitie dezelfde als de eerste. Omdat de volgorde van onze twee laatste
paren niet uitmaakt, moeten we ook nog eens delen door 2. We bekomen dus, als
we {pi, pj} fixeren, nog slechts 2 partities. Omdat we hetzelfde kunnen doen voor
{pk, pl} en {pn, pm} bekomen we dus in totaal 6 slechte partities. Uit de 14 partities
die verschillen van onze eerste bekomen we zo 14 − 6 = 8 mogelijke partities die
disjunct zijn.

We krijgen dus dat er in totaal 15.8
5.4

= 6 factorisaties zijn van K.
We breiden de actie van S6 op {1, 2, 3, 4, 5, 6} uit naar een actie van S6 op alle

factorisaties door in elke partitie S6 te laten ageren op de elementen. Omdat het
duidelijk is dat een partitie op een partitie wordt gestuurd en paarsgewijs disjuncte
partities op paarsgewijs disjuncte partities (door de bijectiviteit van de permutatie
in S6), zullen factorisaties op factorisaties gestuurd worden. Deze actie is dus goed
gedefiniëerd.

Neem een willekeurige factorisatieF1, en neem hierin een partitie {{i, j}, {k, l}, {m,n}} =
P1. Merk op dat elk koppel ergens moet voorkomen in een partitie binnen een
factorisatie, want als bijvoorbeeld {i, l} nergens voorkomt, dan kan i enkel als
koppel voorkomen met j, k, n of m, en dus zijn er hoogstens 4 disjuncte parti-
ties mogelijk binnen een factorisatie, een contradictie. Neem nu binnen F1 de
partitie met het koppel {i, l}, dit is {{i, l}, {k,m}{n, j}} = P2 (merk op dat dit
steeds mogelijk is na herbenaming van m en n in onze eerste partitie). Neem
nu een willekeurige tweede factorisatie F2 en hierin de partitie die {i, j} bevat,
{{i, j}, {k, n}, {m, l}} = P3 (merk op dat dit steeds mogelijk is door herbenaming
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van k en l). Willen we nu in F2 een partitie nemen met {i, l}, dan zijn hier twee mo-
gelijkheden voor, nl. {{i, l}, {n,m}, {j, k}} = P4 of {{i, l}, {k,m}{n, j}} = P ′4.
De derde mogelijkheid {{i, l}, {k, n}{m, j}} zit namelijk niet in F2 want deze is
niet disjunct van P3.

i,j

k,l
m,n

P1 i,j

k,n

l,m

P3

i,l

k,m
n,j

P2

i,l
n,m

j,k

P4

i,l

k,m

n,j

P4’

sigma, tau

sigma

tau

Definiëer nu
σ = (kmn) ∈ S6,

τ = (km) ∈ S6,

dan is het eenvoudig te verifiëren dat σ(P1) = P3 = τ(P1), σ(P2) = P4 en
τ(P2) = P ′4. Dit toont aan dat S6 transitief ageert op de factorisaties van K, want
een factorisatie was uniek bepaald door twee van zijn partities.

Dit laatste lemma toont aan dat we onze overgebleven 6 rechten op een unieke
manier kunnen coderen door O, en dat deze isomorf zijn onder S6. We heb-
ben nu alle punten en rechten van Π op een unieke (op isomorfisme na) manier
geı̈dentificeerd, en hebben daarmee de volgende stelling bewezen:

Stelling 3.5. Er bestaat een uniek projectief vlak van orde 4.

We kunnen echter nog meer zeggen. Aangezien elke 4 punten, waarvan geen 3
collineair, een uniek hyperovaal bepalen, kunnen we nu het aantal hyperovalen gaan
berekenen. Voor ons eerste punt hebben we keuze uit 21 punten, voor ons tweede
punt uit 20. Ons derde punt mag niet op de rechte door de eerste twee liggen, dus
zijn er nog slechts 16 keuzes voor ons derde punt. Analoog mag ons vierde punt
niet op de 3 rechten liggen die onze eerste 3 punten bepalen, er blijven dus nog 9
keuzes over. We hebben dus in totaal 21.20.16.9

6.5.4.3
= 168 hyperovalen in Π.

We kunnen de groep Aut(Π) laten ageren op Ω = {H | H is een hyperovaal}.
We weten ook dat zo een configuratie van 4 punten waarvan er geen 3 collineair zijn
een projectieve basis van Π bepaalt. Aangezien we een projectieve basis kunnen
afbeelden op elke andere projectieve basis (zie [8]) weten we dat Aut(Π) transitief
ageert op Ω. Noem de stabilisator van een hyperovaal O in Aut(Π) de groep H .
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Lemma 3.6. H ∼= S6

Bewijs. Omdat H de stabilisator is van O, ageert deze op O, en dus kunnen we
een groepshomomorfisme ϕ : H → Sym(O) vinden. We tonen aan dat dit een
groepsisomorfisme is, dan is H ∼= Sym(O) ∼= S6. Voor de injectiviteit, neem
f ∈ kerϕ. Omdat ϕ(f) = idO moet ∀pi ∈ O : f(pi) = pi. Neem nu een
willekeurig punt r ∈ Π buiten O. Wegens de encodering besproken in deze sectie
mogen we zeggen dat deze r het snijpunt is van 2 rechten L1, L2 die door O gaan.
Wegens de collineariteit van f zal f(r) dus op f(L1) en f(L2) liggen. Omdat deze 2
rechten elk 2 fixpunten hebben (hun snijpunten metO) zullen zij invariant zijn onder
f , en dus moet r ook vast blijven als snijpunt van de twee. Wegens de willekeur
van het punt r moet f de identiteit zijn op Π, en dus is ϕ injectief. Neem voor de
surjectiviteit een σ ∈ Sym(O). Definiëer nu f als volgt: f(pi) = σ(pi),∀pi ∈ O.
Merk op dat we, zoals hierboven, een punt r buiten O kunnen beschouwen als
snijpunt van 2 rechten door O. Als we willen dat onze f een collineatie is, dan
kunnen we dit opleggen door voor zo een r (dat het snijpunt is van 〈pi, pj〉 en
〈pn, pm〉) het beeld f(r) te definiëren als zijnde het snijpunt van 〈f(pi), f(pj)〉 en
〈f(pn), f(pm)〉. Het is dan duidelijk dat onze f een collineatie is en ϕ(f) = σ. De
afbeelding ϕ is dus een bijectief homomorfisme.

Uit de orbiet-stabilisator stelling verkrijgen we:

|Aut(Π)| = 168.|S6| = 120960.

Aangezien Π isomorf is met P2(F4) weten we dat PGL3(4) op isomorfisme
na aanwezig is in Aut(Π). Deze groep is van orde 60480, en heeft dus index 2 in
Aut(Π). We kunnen het automorfisme van orde 2 op F4 beschouwen, dan induceert
deze afbeelding ook een collineatie op Π, maar deze is niet uitdrukbaar in PGL3(4).
We vinden dat Aut(Π) ∼= PΓL3(4) = {f | f(x) = k(xσ), x ∈ P2(F4), σ ∈
Aut(F4), k ∈ PGL3(4)}.

4 Hyperovalen en Baer-deelvlakken in P2(F4)

Definitie 4.1. Zij f een collineatie van een projectief vlak, dan is

• Een centrum c, een punt zodat elke rechte door dat punt op zichzelf wordt
afgebeeld.

• Een as H , een rechte die enkel fixpunten bevat.

We kunnen bewijzen dat PGL3(4) voortgebracht is door afbeeldingen met een
as en een centrum (deze zijn ook uniek). Een afbeelding waarbij het centrum een
element is van de as heet een elatie. De groep voortgebracht door elaties is juist
PSL3(4). We geven nog even mee dat een elatie uniek bepaald is door zijn as,
centrum en het beeld van één punt hierbuiten. Afgezien van de identiteit heeft een
elatie geen ander fixpunt dan de elementen op de as (zie [2]).
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Lemma 4.2. PSL3(4) E PΓL3(4) en [PΓL3(4) : PSL3(4)] = 6.

Bewijs. We kunnen elk element in PΓL3(4) schrijven als k ◦ σ, k ∈ PGL3(4), σ ∈
Aut(F4). Neem een f willekeurig in PSL3(4), dan is (k ◦ σ)−1 ◦ f ◦ (k ◦ σ) =
σ ◦ (k−1 ◦ f ◦ k) ◦ σ (merk op dat σ−1 = σ omdat σ van orde 2 of de identiteit
is). Omdat PSL3(4) E PGL3(4) weten we nu dat k−1 ◦ f ◦ k ∈ PSL3(4), dus
volstaat het om aan te tonen dat voor willekeurige f in PSL3(4) geldt dat σ◦f ◦σ ∈
PSL3(4). We noteren het centrum en de as van f met respectievelijk c enH . Omdat
PGL3(4) E PΓL3(4) en PSL3(4) ⊆ PGL3(4) weten we dat σ◦f ◦σ ∈ PGL3(4),
en dus bestaat er een centrum c′ en een as H ′ van σ ◦ f ◦ σ. Er geldt dus:

∀x ∈ H ′ : (σ ◦ f ◦ σ)(x) = x⇒ f(σ(x)) = σ(x),

zodat we mogen concluderen dat σ(x) ∈ H (fixpunten van een elatie liggen op de
as). Verder, omdat c ∈ H geldt ∃x ∈ H ′ : σ(x) = c. We bekomen

∀l (een rechte), σ(x) ∈ l : f(l) = l. (1)

Omdat σ op zichzelf een collineatie is, kunnen we voor elke l een rechte k vinden
zodat σ(k) = l. Deze moeten overeenkomen met de rechten door x omdat σ(x) op
elke van deze l ligt. (1) uitschrijven voor k en x geeft ons:

∀k (een rechte), x ∈ k : f(σ(k)) = σ(k)⇒ σ(f(σ(k))) = k.

Anderzijds weten we dat elke rechte door c′ wordt afgebeeld door σ ◦ f ◦ σ op
zichzelf. Wegens de uniciteit van het centrum moet nu x = c′, en dus ligt het
centrum van σ ◦ f ◦ σ op de as. Dit bewijst dat (σ ◦ f ◦ σ) ∈ PSL3(4). Omdat
|PSL3(4)| = 20160 is het duidelijk dat [PΓL3(4) : PSL3(4)] = 6.

We kijken nu naar de doorsnede van PSL3(4) met de stabilisator H van een
hyperovaal. Uit de cursussen algebra weten we dat deze doorsnede normaal moet
zijn in H en |PΓL3(4)| ≥ |H.PSL3(4)| = |H||PSL3(4)|

|H∩PSL3(4)| , en dus:

6 =
|PΓL3(4)|
|PSL3(4)|

≥ |H|
|H ∩ PSL3(4)|

= [H : H ∩ PSL3(4)],

dus kan H ∩ PSL3(4) niet triviaal zijn. Ook kan H niet volledig binnen PSL3(4)
vallen, want herinner ϕ uit lemma 3.6. Dan is 1Π 6= f = ϕ−1((12)) ∈ H , maar
f /∈ PSL3(4). Stel dat dit wel zo was, noem dan h de as en c ∈ h het centrum
van f . Nu kan h het hyperovaal O snijden in 2 of 0 punten. In beide gevallen zal
f nog een fixpunt hebben buiten de as (er zijn namelijk zeker 4 fixpunten van f op
het hyperovaal, p3, p4, p5, p6 , herinner hiervoor dat f = ϕ−1((12))). Maar omdat
een elatie bepaald is door zijn as, zijn centrum en het beeld van een punt hierbuiten,
moet f in dit geval de identiteit zijn, een contradictie. Dus moetH∩PSL3(4) ∼= A6

Als we nu de orbiet-stabilisator stelling toepassen op de actie van PSL3(4) op
de hyperovalen, dan krijgen we:

|PSL3(4)| = |PSL3(4)(O)|.|A6| ⇔ |PSL3(4)(O)| = 56.

Aangezien elke orbiet 56 elementen bevat zijn er 168
56

= 3 orbieten in deze actie.
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Lemma 4.3. Twee hyperovalen liggen in eenzelfde PSL3(4)-orbiet ⇔ ze snijden
in een even aantal punten.

Bewijs. ”⇒”: Als het centrum van een elatie op een hyperovaal ligt, dan fixeert
deze elatie 2 punten op het hyperovaal (namelijk het centrum, en het tweede snij-
punt van de as met de hyperovaal). De andere punten van het hyperovaal worden
buiten het hyperovaal afgebeeld (namelijk op dezelfde rechte door dit punt en het
centrum, want dit is een rechte door het centrum, en die wordt afgebeeld op zich-
zelf). Het beeld van zo’n hyperovaal en het hyperovaal zelf hebben dus juist 2
punten gemeenschappelijk.

”⇐”: Als we een hyperovaal O vast kiezen, dan kunnen we 2 punten uit het
hyperovaal kiezen die we willen fixeren (zoals hierboven). We moeten dan nog het
beeld van 1 punt bepalen, en dat kunnen we doen door een punt van het hyperovaal
af te beelden op een punt op de rechte door dit punt en het centrum. Hiervoor zijn
nog 3 keuzes over, dus we hebben

(
6
2

)
.3 = 45 hyperovalen in de PSL3(4) orbiet

van O die O exact 2 keer snijden. De andere 10 hyperovalen in de orbiet zijn dus
disjunct van O.

Indien we 3 niet-collineaire punten nemen, dan kunnen we een 4e op 9 manie-
ren kiezen. Deze keuzes geven aanleiding tot 3 verschillende hyperovalen. Het is
duidelijk dat elk van deze in een andere PSL3(4)-orbiet moet zitten, want deze
hyperovalen hebben, 2 aan 2, een doorsnede van 3 (oneven).

Buiten de hyperovalen hebben we in het bewijs van stelling 3.5 ook 7 speciale
punten (p1, p2, p3, p4, q1, q2, q3) gezien. Samen met de lijnen die minstens 2 van deze
punten bevatten vormen ze een projectief vlak van orde 2 (en dus isomorf met het
Fano-vlak) dat we een Baer-deelvlak van P2(F4) noemen. We zagen dat 4 punten
waarvan geen 3 collineair een uniek Baer-deelvlak bepalen. We kunnen er zo’n
21∗20∗16∗9 vinden (analoog aan de berekening voor de hyperovalen). Op hoeveel
manieren vinden we nu hetzelfde terug? Binnen ons Baer-deelvlak kunnen we voor
het eerste punt uit 7 punten kiezen, voor de tweede uit 6. Daarna mogen we niet
het 3e punt op de rechte door deze 2 nemen, dit levert ons nog 4 mogelijkheden op.
Dan is er nog maar één punt in dit Baer-deelvlak dat niet collineair is met de andere
drie. We bekomen in totaal 21∗20∗16∗9

7∗6∗4 = 360 verschillende Baer-deelvlakken.
Opnieuw kunnen we concluderen dat, omdat de collineaties transitief zijn op 4

punten waarvan er geen 3 collineair zijn, de collineaties transitief zijn op Baer-
deelvlakken. Aangezien een Baer-deelvlak isomorf is met het Fano-vlak, is de
stabilisator ervan (die we H zullen noemen) isomorf met PΓL3(2) ∼= PGL3(2) ∼=
PSL3(2), en dus een simpele groep. We beschouwen de doorsnede van PSL3(4)
metH . Zoals hierboven is deze normaal en heeft deze index hoogstens 6 inH , maar
H is simpel. We concluderen dat H ∩ PSL3(4) = H . Uit de orbiet-stabilisator
stelling voor een willekeurig Baer-deelvlak B halen we

|PSL3(4)| = |PSL3(4)(B)|.|PSL3(2)| ⇔ |PSL3(4)(B)| = 120.

Aangezien elke orbiet 120 elementen bevat, zijn er 360
120

= 3 orbieten.
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Aangezien we in sectie 3 toonden dat er 19 punten waren op de rechten door
onze pi’s en de 2 overgebleven punten op de rechte door de qi’s, kunnen we con-
cluderen dat elk punt van P2(F4) op ofwel één of 3 rechten van het Baer-deelvlak
S (beschouwd als rechte in P2(F4)) ligt. Duaal vinden we dat elke rechte l het
Baer-deelvlak S één of 3 maal snijdt.

Lemma 4.4. Twee Baer-deelvlakken liggen in eenzelfde PSL3(4)-orbiet⇔ ze snij-
den in een oneven aantal punten.

Bewijs. Dit kunnen we met behulp van de computer nagaan.

Stel dat we 4 punten {p1, p2, p3, q1} hebben, en hiervan zijn er 3 collineair (p2, p3

en q1). Uitgaande van {p1, p2, p3} hebben we nog 9 keuzes om een uniek Baer-
deelvlak te maken. Willen we nu dat dit vlak ook het punt q1 bevat, dan moet
hij in het bijzonder nog een punt bevatten op de rechte door p1 en q1. We kiezen
dus nog een punt op deze rechte (die niet collineair is met p1, p2, p3) om ons Baer-
deelvlak uniek te bepalen. Hiervan zijn er dus 3 mogelijkheden. Elke keuze van
zo’n punt p4 zal voor een ander punt op de rechten 〈p1, p2〉 en 〈p1, p3〉 zorgen, want
stel dat p4 als respectievelijke punten q2 en q3 geeft en p′4 geeft q2 en q′3 (analoog
voor q2 en q′2). Dan moet q2 het snijpunt zijn van 〈p3, p4〉 met 〈p2, p1〉, maar ook
van 〈p3, p

′
4〉 met 〈p2, p1〉. We bekomen dat 〈p3, p4〉 = 〈p3, p2〉 = 〈p3, p

′
4〉 = l en

dus p4 ∈ 〈p1, q1〉 ∩ l 3 p′4 zodat p4 = p′4. Deze redenering toont aan dat, als we
onze p4 steeds verschillend kiezen, de overeenkomstige Baer-deelvlakken een even
doorsnede zullen hebben (namelijk slechts onze 4 punten {p1, p2, p3, q1}). Deze
Baer-deelvlakken zullen dus in verschillende PSL3(4) orbieten komen te liggen.

Een hyperovaal O = {p1, p2, p3, p4, p5, p6} snijdt het Baer-deelvlak S met pun-
ten p1, p2, p3, p4, q1, q2, q3 in juist 4 punten. In de PSL3(4) orbiet van O hebben
we gezien dat er enkel hyperovalen zitten die disjunct zijn van O of juist 2 punten
gemeenschappelijk hebben. Als zo een hyperovaal disjunct is, dan kan diens inter-
sectie met S hoogstens in q1, q2, q3 zijn. Aangezien de rechte {p5, p6, q1, q2, q3} het
hyperovaal exact 0 of 2 keer moet snijden, maar niet in p5 of p6, mogen er 0 of 2
punten van {q1, q2, q3} in het hyperovaal zitten. Dit hyperovaal snijdt S dus in 0 of
2 punten. Als een hyperovaal exact 2 punten gemeenschappelijk heeft met O, dan
onderscheiden we drie gevallen:

• de doorsnede zit in {p1, p2, p3, p4}. Dan zit de doorsnede ook in S. Voor
de rest kan het hyperovaal S snijden in hoogstens q1, q2, q3. Een analoge
redenering als hierboven geeft ons nog 0 of 2 extra snijpunten. In totaal zitten
er 2 of 4 elementen in de doorsnede van het hyperovaal en S.

• de doorsnede is {p5, p6}. Dit hyperovaal bevat dan niet de punten p1, p2, p3

en p4. Hij mag ook niet q1, q2 of q3 bevatten, want die zijn collineair met p5

en p6. Het hyperovaal snijdt S in 0 punten.

• de doorsnede bevat 1 punt uit {p1, p2, p3, p4} en 1 punt uit {p5, p6}. Opnieuw
moet de rechte {p5, p6, q1, q2, q3} het hyperovaal 0 of 2 keer snijden, maar
het snijdt het al 1 keer (namelijk in p5 of p6). Het hyperovaal moet dus nog
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juist één qi bevatten. Samen met het element uit {p1, p2, p3, p4} geeft dit een
doorsnede van 2 punten met S.

We vatten dit hoofdstuk samen: Het projectief vlak van orde 4 heeft de volgende
eigenschappen:

• het bevat 168 hyperovalen. O = {O | O is een hyperovaal} valt uiteen in 3
PSL3(4)-orbieten Oi, i ∈ {1, 2, 3}, elk van grootte 56. Twee hyperovalen
zitten in dezelfde PSL3(4) orbiet a.s.a. ze snijden in een even aantal punten.
Drie niet-collineaire punten zitten in een unieke hyperovaal in elk PSL3(4)
orbiet.

• het bevat 360 Baer-deelvlakken. S = {S | S is een Baer-deelvlak} valt
uiteen in 3 PSL3(4)-orbieten Si, i ∈ {1, 2, 3}, elk van grootte 120. Twee
Baer-deelvlakken zitten in dezelfde PSL3(4)-orbiet a.s.a. ze snijden in een
oneven aantal punten. Elke 4 niet-collineaire punten zitten in een uniek Baer-
deelvlak, en voor elke 4 punten waarvan er 3 collineair zijn, is er in elke
PSL3(4)-orbiet een uniek Baer-deelvlak dat deze punten bevat.

• door de laatste opmerking kunnen we de indices i en j zo kiezen dat

∀O ∈ Oi, ∀S ∈ Sj : ∃k ∈ Z, |O ∩ S| = 2k ⇔ i = j.

5 De Mathieu-Witt designs
We construeren een nieuwe structuur, uitgaande van (X,B) = P2(F4) en 3 nieuwe
punten∞1,∞2 en∞3. Als punten nemen we X ∪ {∞1,∞2,∞3} en als blokken:

• B ∪ {∞1,∞2,∞3}, B ∈ B. Dit geeft aanleiding tot 21 blokken.

• O ∪ {∞1,∞2,∞3} \ {∞i}, O ∈ Oi. Dit geeft aanleiding tot 168 blokken.

• S ∪ {∞i}, S ∈ Si. Dit geeft aanleiding tot 360 blokken.

• L∆L′, L, L′ ∈ B, L 6= L′. Dit geeft aanleiding tot
(

21
2

)
= 210 blokken.

Merk op dat twee verschillende paren rechten nooit hetzelfde blok kunnen
opleveren.

We noemen deze structuur M24. Merk op dat blokken uit verschillende soorten
nooit gelijk kunnen zijn omdat ze een verschillend aantal∞i’s hebben. We beko-
men zo 21 + 168 + 360 + 210 = 759 blokken.

Stelling 5.1. M24 is een 5− (24, 8, 1)-design.

Bewijs. Omdat we 3 punten aan P2(F4) hebben toegevoegd, is het duidelijk dat
deze nieuwe structuur 24 punten heeft. Aangezien een rechte uit P2(F4) juist 5, een
hyperovaal juist 6 en een Baer-deelvlak juist 7 punten bevat, en we respectievelijk
3, 2 en 1 punt(en) toevoegen hieraan, is het duidelijk dat in de eerste drie soorten
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blokken inM24 juist 8 punten zitten. Voor de laatste soort gebruiken we volgende
redenering:

|L∆L′| = |L|+ |L′| − 2|L ∩ L′| = 5 + 5− 2.1 = 8.

De blokken uitM24 bevatten dus inderdaad 8 punten. Als we kunnen aantonen dat
elke 5 punten bevat zijn in minstens 1 blok, dan hebben we in totaal al minstens
(24

5 )
(8
5)

= 759 blokken, maar dit zijn ze allemaal. Het volstaat dus aan te tonen dat elk

5-tupel bevat is in minstens een blok. Zij T een 5-tupel punten uitM24.

• Als {∞1,∞2,∞3} ⊆ T , dan definiëren de twee overgebleven punten van T
een unieke rechte L in P2(F4). We krijgen dat L ∪ {∞1,∞2,∞3} een blok
is dat T omvat.

• Stel |{∞1,∞2,∞3}∩T | = 2 en zij∞i /∈ T . Als de drie overgebleven punten
in T op een rechte L liggen in P2(F4), dan is opnieuw L∪{∞1,∞2,∞3} een
blok dat T omvat. Als de drie punten niet-collineair zijn, dan weten we (zie
samenvatting van vorige sectie) dat er een uniek hyperovaal O in Oi bestaat
dat deze drie punten bevat. Nu is O ∪ {∞1,∞2,∞3} \ {∞i} een blok dat T
omvat.

• Veronderstel {∞1,∞2,∞3} ∩ T = {∞i}. Als de overgebleven punten in
T op een rechte L liggen in P2(F4), dan is opnieuw L ∪ {∞1,∞2,∞3} een
blok dat T omvat. Indien er slechts 3 punten van de 4 collineair zijn, neem
dan het Baer-deelvlak S dat in Si zit en deze 4 punten bevat (zie samenvatting
vorige sectie). Nu is S ∪ {∞i} een blok dat T omvat. Als geen 3 van de 4
punten collineair zijn, dan zitten deze 4 punten in een uniek hyperovaal O en
Baer-deelvlak S van P2(F4). Als S ∈ Si, dan is S ∪ {∞i} een blok dat T
omvat. Indien S ∈ Sj, i 6= j, dan moet O ∈ Oj (O en S hebben juist de 4
punten gemeenschappelijk, dus volgt dit uit de keuze van de indices op het
einde van het vorige hoofdstuk), zodat O ∪ {∞1,∞2,∞3} \ {∞j} een blok
is dat T omvat.

• Zij T ⊆ P2(F4). Indien T omvat is in een hyperovaal O, dan zit hij in het
blok gevormd door die O. We mogen dus veronderstellen dat er minstens
3 punten in T op een rechte L liggen. Als T = L, dan zit T in het blok
L∪{∞1,∞2,∞3}. Als |T ∩L| = 4, noem dan p het punt van L dat niet in T
ligt en q het punt van T dat niet op L ligt. Het is duidelijk dat T ⊆ L∆〈p, q〉.
We mogen dus veronderstellen dat L ∩ T juist 3 punten bevat. Zij nu L′ de
rechte door de andere twee punten van T . Als L ∩ L′ een punt is in T , dan
ligt T binnen een Baer-deelvlak, en dus ook binnen een blok voorM24. Als
daarentegen L ∩ L′ een punt is buiten T , dan T ⊆ L∆L′.

Deze gevallen zijn exhaustief, en we hebben steeds een blok gevonden dat T omvat.
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Definiëer nu ∀i ∈ {1, 2, 3} : M24−i is het afgeleide design vanM25−i in∞i.
Deze noemen we de Mathieu-Witt designs. We weten uit de cursus Codetheorie
([5]) dat deze designs uniek zijn.

6 De grote Mathieu-groepen
De groep Aut(M24) is de Mathieu-groep M24. Inductief definiëren we de stabili-
sator van het punt∞i in M25−i als de Mathieu-groep M24−i. Neem twee 3-tupels
inM24. Omdat de stabilisator van zo een 3-tupel isomorf is met het projectief vlak
van orde 4, moeten de respectievelijke stabilisatoren van beide 3-tupels isomorf
zijn. Dit isomorfisme zit in M24, zodat het eerste 3-tupel op het tweede 3-tupel
wordt gestuurd. We zien dat M24 3-transitief is.

We weten ook datM21 op isomorfisme na te vinden is inAut(Π), omdatM21
∼=

P2(F4). Aangezien het beeld van een blok van de tweede soort een blok van
de tweede soort is onder M21 ({∞1,∞2,∞3} zijn fixpunten!), en wel een die
gevormd wordt door een hyperovaal uit hetzelfde PSL3(4)-orbiet, zien we dat
M21
∼= PSL3(4). We weten dat PSL3(4) juist 2-transitief is.

Een analoge redenering als hierboven metM24 toont dat, indien we een Mathieu-
groep hoger gaan, de transitiviteit ook met 1 punt stijgt.

Stelling 6.1. M25−i, i ∈ {1, 2, 3, 4} is (6 − i)-transitief op de 25 − i punten van
M25−i.

De ordes van M25−i, i ∈ {1, 2, 3} kunnen we berekenen d.m.v. de orbiet-
stabilisator stelling. Dit gaat als volgt:

|M22| = |M22(∞3)|.|(M22)∞3| = 22.|PSL3(4)| = 22.21.20.16.3.

Voor de andere Mathieu-groepen vinden we dus |M23| = 23.22.21.20.16.3 en
|M24| = 24.23.22.21.20.16.3.

In de rest van dit hoofdstuk zullen we proberen te bewijzen dat de Mathieu-
groepen met indices 22, 23 en 24 simpel zijn.

Definitie 6.2. Zij G een groep die ageert op een verzameling Ω. We zeggen dat G
primitief ageert als er geen niet-triviale G-invariante partities van Ω bestaan.

We zeggen datG regulier ageert indienG transitief ageert en de stabilisator van
een punt van Ω in G steeds de triviale groep is.

Indien een groep transitief ageert, dan volstaat het na te kijken of er een punt
bestaat zodat de stabilisator ervan de triviale groep is om aan te tonen dat deze
groep regulier ageert. Dit komt door de volgende redenering; Stel dat ω een punt
is waarvan de stabilisator triviaal is. Zij nu ω′ ∈ Ω een willekeurig punt en neem
een g ∈ Gω′ . Wegens de transitiviteit van de actie van G kunnen we nu een k ∈ G
vinden zodat k(ω) = ω′. Nu geldt (k−1gk)(ω) = (k−1g)(ω′) = k−1(ω′) = ω en
dus:

k−1gk ∈ Gω ⇔ k−1gk = 1

⇔ g = kk−1 = 1
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Gevolg 6.3. Als G een eindige groep is die regulier ageert op Ω, dan is |Ω| = |G|.

Bewijs. Uit de orbiet-stabilisator stelling volgt onmiddellijk |G| = |Gω||G(ω)| =
1.|Ω|.

Lemma 6.4. G ageert regulier op Ω⇔ ∀x, y ∈ Ω, ∃!g ∈ G : g(x) = y

Bewijs. ⇒: Neem x, y ∈ Ω willekeurig. Omdat G regulier ageert, is G transitief
op Ω. Het is dus voldoende te bewijzen dat er geen 2 elementen in G zijn die x op
y sturen. Zij g, h ∈ G:

g(x) = y = h(x)⇔ (gh−1)(x) = x

⇔ gh−1 ∈ Gx

⇔ gh−1 = 1

⇔ g = h

⇐: Transitiviteit is duidelijk. Zij nu g ∈ Gx, dan is g(x) = x = 1(x), en dus
g = 1 wegens de uniciteit van zo’n element.

Lemma 6.5. Als G transitief ageert op Ω, dan zijn de stabilisatoren van punten in
Ω maximaal in G a.s.a. G primitief ageert.

Bewijs. Zij Ω′ ⊂ Ω zodat ∀σ ∈ G : σ(Ω′)∩Ω′ ∈ {∅,Ω′}. Zo een Ω′ noemen we een
blok van Ω voor de actie van G. Definiëer nu GΩ′ = {σ ∈ G | σ(Ω′) = Ω′}. Het
is niet moeilijk na te gaan dat dit een deelgroep is van G. Als we veronderstellen
dat ω ∈ Ω′, dan hebben we ook Gω ≤ GΩ′ (want voor σ ∈ Gω geldt: σ(ω) = ω ⇒
σ(Ω′) ∩ Ω′ 6= ∅ ⇒ σ(Ω′) ∩ Ω′ = Ω′ ⇒ σ ∈ GΩ′).

Op deze manier bekomen we een 1− 1-relatie tussen de blokken die ω bevatten
en deelgroepen van G die Gω bevatten, dus

G ageert primitief op Ω⇔ de enige blokken zijn Ω en de singletons
⇔ de enige groepen die Gω bevatten zijn Gω en G

Eigenschap 6.6. Zij G een groep die primitief ageert op Ω, en 1 6= N E G, dan
ageert N transitief op Ω.

Bewijs. Stel dat N niet transitief ageert op Ω en stel Ω1,Ω2, . . . ,Ωr de orbieten
van Ω onder de actie van N . We proberen te bewijzen dat deze orbieten een G-
invariante partitie van Ω opleveren, en dit zou een contradictie opleveren met het
feit dat G primitief ageert.

Zij g ∈ G en veronderstel ∃ω : g(ω) ∈ g(Ωi) ∩ Ωj, i 6= j. D.w.z. Ωi is de
N -orbiet van ω en Ωj is de N -orbiet van g(ω). Omdat gN = Ng hebben we

g(Ωi) = {gn(ω) | n ∈ N} = {ng(ω) | n ∈ N} = Ωj.

Wegens de willekeur van i zien we dat de Ωi’s inderdaad een G-invariante partitie
van Ω vormen.
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Eigenschap 6.7. Zij G een groep die primitief ageert op een verzameling Ω en
∃ω ∈ Ω zodat de punt-stabilisatorGω simpel is. Dan is ofwelG simpel, of ∃N E G
die regulier ageert op Ω.

Bewijs. Zij N een niet-triviale normale deelgroep van G. Wegens 6.6 ageert N
transitief. Aangezien N ∩Gω E Gω moet N ∩Gω = 1 of N ∩Gω = Gω.

Als deze doorsnede triviaal is, dan weten we wegens de opmerking onder 6.2
dat N regulier ageert. Als deze doorsnede niet triviaal is, dan bevat N de deelgroep
Gω, en wel strikt (want N ageert transitief, maar Gω duidelijk niet). Wegens 6.5
moet N = G, wat betekent dat G simpel is.

Onderstel dat N een reguliere, normale deelgroep is van G op Ω. Zij ω ∈ Ω
willekeurig, dan is G = NGω, want neem g ∈ G willekeurig, dan bestaat er een
unieke n ∈ N zodat g(ω) = n(ω) = ω′ (N ageert immers regulier). Ook is n−1g =
k ∈ G en (n−1g)(ω) = n−1(ω′) = ω, en dus k ∈ Gω. Dus is g = nk ∈ NGω zodat
G = NGω. Omdat ook N ∩Gω = 1 volgt dat G = N oGω.

Als bovendien G 2-transitief is, neem dan n, k ∈ N willekeurig verschillend
van 1. Neem ω ∈ Ω willekeurig maar vast. Omdat G 2-transitief is, weten we
∃g ∈ G : g(n−1(ω), ω) = (ω, k(ω)) (als n 6= 1 6= k). Dit geeft ons:

gng−1(ω) = g(n(g−1(ω))) = g(n(n−1(ω))) = g(ω) = k(ω),

en dus gng−1 ∈ kGω.Omdat n ∈ N is ook gng−1 ∈ N . Aangezien k ∈ N ∩kGω 3
gng−1, maar deze doorsnede slechts één punt bevat moet k = gng−1 zijn. Elke twee
elementen (behalve 1) inN zijn dus geconjugeerd. Natuurlijk moet |Ω| = |N |, want
het is niet moeilijk in te zien dat voor een ω ∈ Ω :

ϕω : N → Ω : ϕω(g) = g(ω),

deze afbeelding een bijectie is (N ageert regulier). Maar deze bijectie doet nog
meer, ze is namelijk compatibel met de actie vanGω op Ω en de conjugatieactie van
Gω op N , want als ϕω(n1) = n1(ω) = β, ϕω(n2) = n2(ω) = γ en g ∈ Gω zodat
g(β) = γ dan is

(gn1g
−1)(ω) = (gn1)(ω) = g(β) = γ,

en gn1g
−1 ∈ N , maar ook n2 ∈ N : n2(ω) = γ. Wegens de regulariteit van de

actie van N op Ω moet nu gn1g
−1 = n2. De actie van Gω op Ω voldoet dus aan de

zelfde eigenschappen als de conjugatieactie van Gω op N . In het bijzonder, als G
k-transitief is op Ω is Gω (k − 1)-transitief op Ω \ {ω}, dus is de conjugatieactie
van Gω (k − 1)-transitief op N \ {1}.

Stelling 6.8. Onderstel dat een eindige groep G 2-transitief ageert op Ω en N een
reguliere normale deelgroep van G is, dan is N ∼= Znp voor een n ∈ N en een priem
p. In het bijzonder is |Ω| = pn.

Verder, als G 3-transitief is, dan p = 2 of G ∼= S3, en als G t-transitief is
(t ≥ 4), dan t = 4, G ∼= S4 en |Ω| = 4.
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Bewijs. Zij G een eindige groep zoals beschreven in het begin van de stelling.
Omdat elke twee elementen in N geconjugeerd zijn (zie hierboven), moeten ze

allen dezelfde orde hebben. In het bijzonder moet deze orde priem zijn, want zij
g ∈ N, ∃p, r ∈ N : o(g) = p.r, dan heeft gp ∈ N orde r, maar alle niet triviale
elementen in N moeten dezelfde orde hebben. We bekomen op deze manier dat N
een p-groep is, en het is welbekend ([7]) dat een p-groep een niet-triviaal centrum
heeft. Het is ook niet moeilijk in te zien dat een automorfisme elementen in het
centrum niet op elementen buiten het centrum kan sturen. Omdat alle elementen
in N geconjugeerd zijn, en de conjugatie een groepsautomorfisme is, zien we dat
Z(N) = N . Uit de fundamentele stelling van de eindige abelse groepen en het feit
dat N enkel elementen van orde p bevat (behalve 1) halen we N ∼= Znp voor een
p, n ∈ N en p priem.

Onderstel nu datG 3-transitief is (merk op: |Ω| ≥ 3). Als |N | > 3, dan beweren
we dat ∀x ∈ N : x2 = 1. Stel ∃x ∈ N : x2 6= 1. Omdat |N | > 3 kunnen we een
y ∈ N vinden zodat y 6= 1, x, x2. Nu moet elk automorfisme dat x op x stuurt
x2 op x2 sturen, maar dit is in strijd met het feit dat de conjugatieactie van Gω op
N \{1} 2-transitief is (zie hierboven): het koppel (x, x2) kan namelijk niet op (x, y)
gestuurd worden. In dit geval is N dus een 2-groep en N ∼= Zn2 . Als |N | ≤ 3, dan
moet |N | = 3 want |N | = |Ω| ≥ 3. N is dus een reguliere groep van 3 elementen
dat transitief ageert op Ω met 3 elementen, N moet dus isomorf zijn metA3. Omdat
G dan ook ageert op Ω moet deze op isomorfisme na bevat zijn in S3, maar wegens
de 3-transitiviteit moet ze juist isomorf zijn met S3.

Als G t-transitief is voor t ≥ 4, dan weten we reeds dat N ∼= Zn2 , en dit voor
n ≥ 2 (anders zijn er geen 4 punten). Omdat er een bijectie is tussen Ω enN kunnen
we nu op Ω een vectorruimtestructuur plakken, namelijk Ω ∼= (Zn2 ,+, .) = V . Het
is dan niet moeilijk in te zien dat N isomorf is met de translaties op V door φ(n) =
tn waar tn(x) = x+n. In deze context isG = NoGω

∼= NoGL(V ) = AGL(V ).
Indien onze n strikt groter dan 2 zou zijn, bevat onze vectorruimte V een deelruimte
die isomorf is met de eenheidskubus waarin de coördinaten beschouwd zijn in Z3

2

(zie tekening).

De groepG kan hier onmogelijk 4-transitief op ageren, want beschouw de 2 4-tupels
((0, 0, 0); (0, 0, 1); (0, 1, 0); (0, 1, 1)) en ((0, 0, 0); (0, 0, 1); (0, 1, 0); (1, 1, 1)). Om-
dat (0, 0, 0), (0, 0, 1) en (0, 1, 0) samen een 2-dimensionale deelruimte bepalen (een
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zijvlak van de kubus) en we deze 3 punten fixeren, moet het vierde punt van dit
zijvlak ook op het zijvlak liggen, en dus ook gefixeerd blijven (het is het enige an-
dere punt op dit zijvlak). Aangezien dit het punt (0, 1, 1) is, kunnen we deze niet
op (1, 1, 1) sturen. Onze parameter n mag dus hoogstens 2 zijn, maar moet ook
minstens 2 zijn. We verkrijgen n = 2 en op analoge manier als hierboven bekomen
we G ∼= S4.

Het is duidelijk dat t-transitiviteit voor t ≥ 5 in dit geval niet mogelijk is omdat
we maar kunnen ageren op 4 punten.

Lemma 6.9. Als G 2-transitief ageert op een verzameling Ω, dan ageert ze ook
primitief.

Bewijs. Zij {Ω1,Ω2, . . . ,Ωn} een niet-triviale G-invariante partitie van Ω. Omdat
deze niet triviaal is, bestaat er een index i zodat |Ωi| > 1 en een index j 6= i. Zij
a 6= b, a, b ∈ Ωi en c ∈ Ωj . Wegens de 2-transitiviteit van de actie van G weten we:
∃g ∈ G : (g(a), g(b)) = (a, c), en dus g(Ωi) ∩ Ωi 6= ∅, g(Ωi) ∩ Ωj 6= ∅, wat een
contradictie oplevert met het G-invariant zijn van de partitie.

We verkrijgen nu de aangekondigde stelling.

Stelling 6.10. M22,M23 en M24 zijn simpel.

Bewijs. M22 is 3-transitief op M22, dus wegens 6.9 ook primitief. Aangezien de
stabilisator van ∞3 in M22 isomorf is met PSL3(4) (een simpele groep), moet
wegens 6.7 de groep M22 simpel zijn, ofwel een normale deelgroep hebben die
regulier ageert op M22. Dit laatste is niet mogelijk, want dan zou wegens 6.8
|M22| = 22 een macht van 2 moeten zijn of M22

∼= S3, maar geen van deze twee is
het geval. M22 moet dus simpel zijn.

We weten nu dat de stabilisator van∞2 in M23 simpel is (dit is namelijk M22).
Een identieke redenering als hierboven (M23 is 4-transitief) leert ons dat M23 sim-
pel, of M23

∼= S4. Dit laatste is weer duidelijk niet het geval, M23 moet dus simpel
zijn.

Op zijn beurt is M23, de stabilisator van∞1 in M24, simpel, en dus M24 simpel
of M24

∼= S4 en |Ω| = 4. We verkrijgen dat M24 simpel is.

7 De kleine Mathieu-groepen
In deze sectie construeren we de kleinere Mathieu-groepen (M12,M11,M10) op een
analoge manier als de grote, aan de hand van designs.

Beschouw de vectorruimte F2
3. Als we hiervan de 9 punten en de ééndimensionale

affiene deelruimten beschouwen als respectievelijk punten en blokken, dan weten
we dat dit een voorbeeld is van een 2− (9, 3, 1)-design. Men kan bewijzen dat dit,
op isomorfisme na, het uniek 2− (9, 3, 1)-design is. We noemen dit design dan ook
het affiene vlak van orde 3. Laten we dit design noteren met Θ. Men kan de punten
en rechten encoderen door:
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punten
(0, 0) 1
(1, 0) 2

(−1, 0) 3
(0, 1) 4
(1, 1) 5

(−1, 1) 6
(0,−1) 7
(1,−1) 8

(−1,−1) 9

rechten
1 2 3 1 6 8
1 5 9 1 4 7
2 6 7 2 4 9
2 5 8 3 4 8
3 5 7 3 6 9
4 5 6 7 8 9

We verkrijgen volgende voorstelling voor Θ:

b

bb

b

b

b

b

b

b

1 2 3

4
5

6

7 8
9

We kunnen op deze manier Aut(Θ) als deelgroep van S9 beschouwen op de punten
P = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. Het is makkelijk na te gaan dat

a =(1, 2, 3)(4, 5, 6)(7, 8, 9),

b =(1, 4, 7)(2, 5, 8)(3, 6, 9),

c =(2, 9, 3, 5)(4, 6, 7, 8),

d =(2, 7, 3, 4)(5, 8, 9, 6),

e =(5, 7)(4, 9)(6, 8),

f =(4, 7)(5, 8)(6, 9),

in Aut(Θ) zitten. De volgende gelijkheden zijn ook makkelijk na te gaan:

a(1) = 2, c2(2) = 3,
a2(1) = 3, d3(2) = 4,
b(1) = 4, c3(2) = 5,
ab(1) = 5, cd3(2) = 6,
a2b(1) = 6, d2(2) = 7,
b2(1) = 7, cd(2) = 8,
ab2(1) = 8, c(2) = 9,
a2b2(1) = 9.
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Dit toont dat 〈a, b〉 transitef is op de 9 punten, en 〈c, d〉 transitief is op alle punten
behalve 1, en het punt 1 steeds fixeert. We tonen dat G := 〈a, b, c, d〉 2-transitief is
op P . Neem daarom x, y, u, v ∈ P, x 6= y, u 6= v. Door de transtiviteit van 〈a, b〉
kunnen we een k, g ∈ 〈a, b〉 vinden zodat k(1) = u en g(x) = 1. Omdat x 6= y is
g(y) 6= 1. Omdat v 6= u is k−1(v) 6= 1. Dit wil zeggen dat we een l ∈ 〈c, d〉 kunnen
vinden zodat l(g(y)) = k−1(v). Nu is

klg(x, y) = kl(1, g(y)) = k(1, lg(y)) = k(1, k−1(v)) = (k(1), kk−1(v)) = (u, v),

en dus is 〈a, b, c, d〉 inderdaad 2-transitief. We kunnen nagaan dat G een normale
deelgroep is van Aut(Θ) van orde 72.

7.1 Uitbreidingen van het affiene vlak en de groep M10

Zij ∆ = (P,B) een 3−(10, 4, 1)-design, dan is het aantal blokken in B juist 10.9.8
4.3.2

=
30 (elke 3 punten definiëren een uniek blok bestaande uit 4 punten). Ook ligt elk
punt op 9.8

3.2
= 12 blokken door een gelijkaardige redenering. Fixeer nu een punt

p uit ∆, en beschouw het afgeleide design ∆p van ∆ in het punt p. Dan is ∆p

een 2 − (9, 3, 1)-design, en dus isomorf met Θ. Neem nu specifiek p = 10, en
identificeer ∆10 met Θ. De 12 blokken van ∆ die p = 10 bevatten zijn dan de
verzamelingen {10} ∪ b, waar b een blok is van Θ.

We willen nu een omgekeerde constructie uitvoeren: vertrekkende vanuit Θ
willen we ∆ maken. Omdat we al de 12 blokken door 10 geı̈dentificeerd hebben
hierboven, moeten we nog de 30− 12 = 18 andere blokken van ∆ kunnen constru-
eren uit Θ. Een blok van ∆ dat het punt 10 niet bevat, bestaat uit 4 punten van Θ
dat elk blok van Θ in hoogstens 2 punten snijdt (als het in 3 punten zou snijden, dan
moet dit blok in ∆ samenvallen wegens de parameters van het design, maar het eer-
ste blok bevat 10 niet, en het tweede wel). Elke verzameling van 4 punten in Θ met
deze eigenschap noemen we een 4-boog. Willen we een 4-boog maken, dan kiezen
we eerst twee punten willekeurig (9.8 mogelijkheden). Het derde punt mag niet op
de rechte door de eerste twee liggen, dus hier zijn nog maar 6 mogelijkheden voor.
Het vierde punt mag op geen van de 3 rechten liggen gevormd door de 3 punten die
we al hebben; hiervoor zijn dus nog slechts 3 keuzes mogelijk. Het aantal 4-bogen
in Θ is dus gelijk aan 9.8.6.3

4.3.2.1
= 54.

De groep G is niet transitief op de 4-bogen, want de orbiet berekenen van de
4-boog {1, 2, 4, 5} levert ons slechts 18 elementen op. We kunnen hetzelfde doen
voor de 4-bogen {1, 2, 4, 8} en {1, 2, 4, 6}. Dit levert ons nog 2 nieuwe orbieten op,
elk met 18 elementen. Omdat 54 = 18.3 weten we dat er geen andere orbieten dan
deze drie kunnen zijn. Om aan te tonen dat Aut(Θ) transitief is op de 4-bogen is
het dus voldoende om {1, 2, 4, 5} op respectievelijk {1, 2, 4, 8} en {1, 2, 4, 6} af te
beelden met elementen uit Aut(Θ). Met de notaties van hierboven geldt:

fe({1, 2, 4, 5}) = f({1, 2, 9, 7}) = {1, 2, 6, 4},

en
ec({1, 2, 4, 5}) = e({1, 2, 6, 9}) = {1, 2, 4, 8},
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zodat we kunnen besluiten dat Aut(Θ) inderdaad transitief is op de 4-bogen.
Definiëer nu ∆ als het volgende design: de puntenverzameling is {1, 2, . . . , 10}

en de blokken zijn de 12 verzamelingen {10} ∪ b, met b een blok uit Θ en de 18
4-bogen uit de G-orbiet van {1, 2, 4, 5}. A priori weten we nog niet of dit een
3− (10, 4, 1)-design is, dus laten we dit bewijzen.

Fix hiervoor het punt 1 en beschouw zijn afgeleide design ∆1. Dit zijn 9 punten
en 12 blokken die isomorf zijn met het affien vlak Θ:

b

bb

b

b

b

b

b

b

10 2 3

4
9

8

7 6
5

De automorfismegroep van ∆1 bevat de translatie

g = (10, 2, 3)(4, 9, 8)(7, 6, 5),

zoals hierboven. We kunnen makkelijk nagaan dat g de blokken uit ∆ op elkaar
stuurt, dus g ∈ Aut(∆). Definiëer nu M10 de deelgroep van S10 gegenereerd door
G en g. Omdat G transitief is op {1, . . . , 9} en g het punt 10 op 2 stuurt, is M10

transitief op de 10 punten van ∆. Als we dus 3 willekeurige punten in ∆ nemen,
dan kunnen we 1 ervan (via M10) op 10 afbeelden. De andere 2 punten van het
drietal worden dan gestuurd op punten verschillend van 10, en vormen dus een
uniek blok b in Θ. De beelden van de 3 punten liggen dus op een uniek blok van de
vorm {10} ∪ b in ∆, en dus liggen de oorspronkelijke 3 punten ook op een uniek
blok (M10 ≤ Aut(∆)). Het is duidelijk dat ∆ 10 punten bevat, en dat elk blok
4 punten bevat. Dit bewijst dat ∆ een 3 − (10, 4, 1)-design is. Een gelijkaardig
argument kunnen we gebruiken om te bewijzen dat er een uniek (op isomorfisme
na) 3− (10, 4, 1)-design bestaat.

Door de generatoren kunnen we berekenen dat |M10| = 10.9.8 = 720. Het is
ook duidelijk dat de puntstabilisator van 10 in M10 juist G is. Omdat G 2-transitief
is op {1, . . . , 9} en het punt 10 fixeert, en M10 transitief is op {1, . . . , 10} kunnen
we, met een analoge redenering als juist voor 7.1, aantonen dat M10 3-transitief is
op {1, . . . , 10}. In het bijzonder is M10 transitief op de blokken van ∆. Deze groep
noemen we de Mathieu-groep van graad 10.
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7.2 Meerdere uitbreidingen en de kleine Mathieu-groepen
De besproken manier om Θ uit te breiden naar ∆ toont dat dit niet enkel op een
unieke manier kan (er zijn namelijk 3 keuzes voor de G-orbieten van de 4-bogen
die we nemen). Dat deze manieren isomorf zijn, volgt direct uit het feit dat G
een normale deelgroep is van Aut(Θ) en de 3 orbieten op mekaar afbeeldt. We
proberen nu deze 3 verschillende manieren in een zekere zin te combineren om Θ
uit te breiden naar een 4− (11, 5, 1)-design en 5− (12, 6, 1)-design met behulp van
4- en 5-transitieve groepen.

DefiniëerO10 := G({1, 2, 4, 5}),O11 := G({1, 2, 4, 8}) enO12 := G({1, 2, 4, 6})
de 3 orbieten van de actie van G op onze 4-bogen uit Θ. Zoals beschreven in 7.1
kunnen we nu voor i ∈ {10, 11, 12} het design Θ uitbreiden tot een design ∆i met
puntenverzameling {1, . . . , 9} ∪ {i}, en met blokken {i} ∪ b (met b een blok in Θ)
en de verzamelingen in Oi. Dit geeft ons 3 − (10, 4, 1)-design ∆10 = ∆,∆11 en
∆12.

Analoog aan 7.1 kunnen we aantonen dat

g2 = (11, 2, 3)(4, 6, 9)(7, 5, 8),

en
g3 = (12, 2, 3)(4, 6, 9)(7, 5, 8),

automorfismen zijn van respectievelijk ∆11 en ∆12.
We beschouwen nu de groepen M11 := 〈M10, g2〉 en M12 := 〈M11, g3〉. Om-

dat g2 en g3 respectievelijk 11 en 12 laten bewegen, kunnen we zien dat M11 en
M12 transitief zijn op de respectievelijke verzamelingen {1, . . . , 11} en {1, . . . , 12}.
Maar, door een redenering die verloopt zoals de redenering net voor 7.2, kunnen we
zien dat M11 en M12 respectievelijk 4- en 5-transitief zijn omdat M10 3-transitief is.

We maken nu een nieuw designM12 met de 12 punten {1, . . . , 12} en de vol-
gende blokken (elk met 6 punten):

• {10, 11, 12} ∪ L, met L een rechte uit Θ.

• {10, 11, 12} ∪O \ {i}, met O een 4-boog uit Oi en i ∈ {10, 11, 12}.

• {i} ∪ L ∪ M , met L,M snijdende rechten uit Θ en L∆M ∈ Oi en i ∈
{10, 11, 12}.

• L ∪M , met L,M evenwijdige rechten in Θ.

Van de eerste soort zijn er 12 blokken want er zijn 12 rechten in Θ. De tweede
soort zorgt voor 54 blokken want er zijn 54 4-bogen. Hoeveel paren van 2 snijdende
rechten kunnen we vinden in Θ? Er zijn 12 rechten, dus kies hier een uit. In elk van
de 3 punten op deze rechte kunnen we 3 andere rechten vinden (merk op dat door elk
punt 4 rechten gaan), dus er zijn 9 rechten disjunct van de eerste. Dit wil zeggen dat
er 12.9

2
= 54 paar disjuncte rechten in Θ zijn. Merk op dat het symmetrisch verschil

van zo’n twee rechten steeds een 4-boog is. We bekomen ook 54 blokken van het
derde type. De vorige redenering toont ook dat er voor elke rechte juist 11− 9 = 2
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evenwijdige rechten in Θ zijn. Dit levert ons 12.2
2

= 12 paar evenwijdige rechten,
en dus ook 12 blokken van het vierde type. In totaal krijgen we 132 blokken voor
dit design.

Merk op dat we ∆i kunnen terugvinden als het afgeleide design van {10, 11, 12}\
{i} (het afgeleide design van meerdere punten is inductief gedefinieerd als het afge-
leide design van een van de punten in het afgeleide design van de anderen) inM12.
We kunnen nagaan dat M12 in de automorfismegroep zit van dit design. Neem 5
willekeurige punten van M12 en beeldt deze af, met een element uit M12, op 5
punten die in een blok zitten (dit kan, want M12 is 5-transitief). Omdat M12 in de
automorfismegroep zit vanM12 moeten dan de oorspronkelijke 5 punten minstens
op één blok liggen. Tellen we het aantal blokken dat er dan minstens moeten zijn,

dan bekomen we (12
5 )

(6
1)

= 132, en dus moeten elke 5 punten op exact één blok liggen.

Dit bewijst datM12 een 5− (12, 6, 1)-design is.
Uit de definities van M11 en M12 halen we dat de puntstabilisator van 11 in M11

de groep M10 is en voor 12 in M12 is dit M11. Passen we nu de orbiet-stabilisator
stelling toe, dan verkrijgen we voor de ordes:

|M11| = 11.|M10| = 11.10.9.8 = 7920,

en
|M12| = 12.|M11| = 12.11.10.9.8 = 95040.

De groepen M11 en M12 noemen we respectievelijk de Mathieu-groep van graad 11
en 12.

Stelling 7.1. M11 en M12 zijn simpel.

Bewijs. Via het lemma van Iwasawa kunnen we aantonen dat M11 simpel is.
Omdat M11, de puntstabilisator van 12 in M12, een simpele groep is, bekomen

we net zoals in hoofdstuk 6 dat M12 simpel is door stellingen 6.7 en 6.8 te gebrui-
ken.
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