
Deelringen van eindige index

Dit is een project voor iemand die van algebra houdt. Kennis van Algebra 1, 2 en 3,

gecombineerd met gezond verstand, is voor het grootste deel van het project voldoende.

Afhankelijk van de voortgang van het onderzoek kan er ook enige analytische getaltheorie

bij komen kijken.

Stel E is een deelring van een ring F zodanig dat de index (F : E) van de additieve

groep van E in de additieve groep van F eindig is. Dan is ook de index (F ∗ : E∗) van

de eenhedengroepen eindig. Een bewijs hiervan staat in het artikel Commensurability of

automorphism groups, dat ik samen met Alex Bartel geschreven heb, zie Compositio Math-

ematica 153 (2017) pp. 323–346, Lemma 3.7 (p. 332). Als men dat bewijs bekijkt, lijkt

het zelfs zo te zijn dat (F ∗ : E∗) begrensd is door een getal dat alleen van (F : E) afhangt.

Met andere woorden, als we n ∈ Z≥1 vast houden, en we laten (F,E) lopen over alle paren

bestaande uit een ring F en een deelring E van F met (F : E) = n, dan neemt (F ∗ : E∗)

een maximum aan. Dit maximum geven we aan met u(n); dus u is een functie Z≥1 → Z≥1.

Er geldt bijvoorbeeld u(1) = 1; maar de waarde van u(2) ken ik niet. Het project bestaat

uit de bestudering van de functie u.

Het lijkt zo te zijn dat men uit het bewijs in bovenstaand artikel de ongelijkheid

u(n) ≤ n(1+⌊(logn)/ log 2⌋)2 kan afleiden, en als p een priemgetal is dan zelfs u(p) < p4; maar

hier is zeker nog niet het onderste mee uit de kan gehaald. Hoever kan deze bovengrens

nog verbeterd worden? Kan men door het construeren van slimme voorbeelden ook een

goede ondergrens voor u(n) afleiden? Hoe dicht kan men de ondergrens en de bovengrens

bij elkaar krijgen?

Het is niet duidelijk of er een appetijtelijke formule voor u(n) is. Het lijkt waarschijnlijk

dat de functie u in elk geval berekenbaar is, in de zin dat er een algoritme bestaat met

invoer een willekeurige n ∈ Z≥1 en uitvoer u(n). Is er ook zo’n algoritme dat practische

waarde heeft? Tot hoever kunnen we u(n) uitrekenen?

Mijn indruk is dat de functie u multiplicatief is, hetgeen betekent dat geldt u(nm) =

u(n) ·u(m) als ggd(n,m) = 1. Als dat zo is, dan kan de berekening van u(n) herleid worden

tot het geval n een macht van een priemgetal is. Bestaat er in elk geval een formule voor

u(p) als p priem is?

Ongetwijfeld is de functie u nietmonotoon, maar natuurlijk is de functie U gedefinieerd

door U(n) = max{u(m) : 1 ≤ m ≤ n} monotoon niet-dalend. Wat is het asymptotische

gedrag van U(n) voor n → ∞?

Alle bovenstaande vragen kunnen ook gesteld worden voor het geval men zich van het

begin af aan tot commutatieve ringen beperkt.
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