
Et kvadrats symmetrier — en motivasjon

Dette avsnittet er ment som en introduksjon. Målet er å gi en motivasjon for den
aksiomatiske innføringen av grupper. Det gir ogs̊a et første eksempel p̊a en gruppe,
og er en første illustrasjon p̊a hvordan man “regner” i en gruppe.

Symmetriene til et kvadrat
Vi skal starte med å se p̊a symmetriene til en svært enkel og velkjent figur, nemlig
et kvadrat. Vi tenker oss kvadratet liggende i det komplekse tallplan med hjørner i
punktene 1, i,!1 og !i, slik det er tegnet p̊a figur 1.

Vi har en intuitive forst̊aelse av hva symmetrien til en figur er. En måte å presisere
det p̊a, er å forestille seg figuren sk̊aret ut av en treplate eller et annet stivt materiale.
En symmetri kan da beskrives som en bevegelse av kvadratet. Det løftes ut, snus
eller dreies, for s̊a å legges tilbake i hullet det etterlot i treplaten.

Man kan selvsagt gi vesentlig mer presise, matematiske måter å uttrykke dette
p̊a, og vi skal komme nøyere tilbake til det senere. Én er å tolke en symmetri som
en avstandsbevarende avbildning ! — en s̊akalt isometri — fra C til C som fører
kvadratet over i seg selv. Det vil si at !(K) = K, der K betegner kvadratet.

Figur 1: Et kvadrat med hjørner 1, i,!1 og !i og dets symmetrilinjer. Til høyre
kvadratet etter en rotasjon p̊a 90!.

Vi ser umiddelbart at kvadratet har en rekke symmetrier. De første vi skal se p̊a,
er rotasjonene. Kvadradet kan dreies om en akse i origo som st̊ar vinkelrett p̊a planet,
med en dreiningsvinkel p̊a 90!, med en p̊a 180! eller ogs̊a kan dreiningsvinkelen være
270!. Dette gir oss tre rotasjoner.

Det er p̊a sin plass å presisere at i denne sammenhengen er det resultatene av
operasjonene som er viktig; alts̊a hvordan kvadratet ligger etter at det er lagt tilbake.
Det er irrelevant hva som skjer med det i mellomtiden. Om vi kaster det opp i
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luften et par ganger eller lar det ligge i en sku! en halv time, spiller ingen rolle. To
symmetrier regnes i denne sammenhenhen å være identiske dersom kvadratet i de
to tilfellene ligger likt etter tilbakelegningen.

Med denne presiseringen, vil alle andre mulige rotasjoner være identiske med en
av de tre ovenfor. For eksempel vil en p̊a !90! — alts̊a en p̊a 90!, men i negativ
omdreiningsretning — gi samme resultat som en dreining p̊a 270!. Det er riktignok
noen unntak. Etter en dreining av kvadratet p̊a 360!, vil det bli liggende nøyaktig
slik det l̊a før dreiningen; og det samme gjelder naturligvis enhver dreiening p̊a et
helt multiplium av 360! (b̊ade positivt og negativt). Vi skal ogs̊a regne dette som
en symmetri — selv om det er en “freeze”-situasjon. Vi kaller den for identitetssym-
metrien, eller den trivielle symmetrien.

Kvadratet har ogs̊a fire symmetrilinjene, som vi har tegnet med gr̊att p̊a figur
1. Det dreier seg om de to aksene og de to linjene y = x og y = !x. Om vi tipper
kvadratet 180! om en av disse linjene, f̊ar vi en symmetri. Dette gir oss fire nye
symmetrier.

Disse fire sammen med identiteten og de tre rotasjonene, utgjør alle kvadratets
symmetrier, s̊a det er alts̊a til sammen åtte av dem. Vi betegner denne symmetri-
gruppen med D8.

Vi må naturligvis p̊a et eller annet vis merke kvadratets hjørnene for å kunne
avgjøre om to tilbakelegninger er identiske eller ikke. P̊a figuren har vi brukt fargede
prikker.

Vi kan gjennomføre to symmetrioperasjoner i rekkefølge. Først én av symmetri-
ene — som vi kan kalle " — vi løfter kvadratet, dreier eller tipper det, og legger
det tilbake. Dernest neste — la oss kalle den # — vi løfter, manipulerer og legger
tilbake. Resultatet av disse to operasjonene, er naturligvis en tredje symmetri — vi
har løftet, manipulert og lagt tilbake! Den tredje symmetrien kaller vi for sammen-
setningen eller produktet av de to første, og vi skriver den som #".

Setter vi den trivielle symmetrien, som alts̊a den som intet gjør, sammen med
en annen symmetri, ", f̊ar vi naturligvis " tilbake. Det rettferdigjør at vi betegner
den trivielle med 1. Da har vi nemlig likhetene "1 = 1" = ".

Hver symmetri har det vi kaller en invers symmetri. Det er symmetrien som
opphever virkningen av den første, og det er lett å tenke seg hvordan den skal
realiseres: Enkelt og greit løfter vi kvadratet ut nok en gang og legger det tilbake
slik det l̊a! Den inverse til en symmetri ", betegner vi med ""1. Med symboler har
vi da at ""1" = 1. Tilsvarende er """1 = 1 — for med litt ettertanke innser vi at
" opphever virkningen av ""1.

Vi innfører symboler for rotasjonene og lar ri st̊a for en rotasjon med i ·90!. Da er
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r1, r2 og r3 de tre omdreiningene vi nevnte ovenfor. Vi har at r3 = r"1
1 ; en dreining

p̊a 270! har samme e!ekt som en p̊a !90!, og for r2’s vedkommende er den sin egen
invers!

Det klart at r2 = r2
1 siden to suksessive rotasjoner hver p̊a 90! gir én p̊a 180!.

Likeledes er r3 = r3
1, siden tre omdreininger á 90! gir én p̊a 270!.

Vi forenkler n̊a notasjonen og skriver r for r1 (vi dropper indeksen) og ri med en
passende i for alle de andre rotasjonene. Det er bare aktuelt å bruke r2 og r3, eller
eventuelt r"1, siden en hver annen er lik en av disse.

Sammensetningen av kvadratsymmetrier
For fullt ut å forst̊a symmetriene til kvadratet, må vi forst̊a hva sammensetningen
— eller produktet— av de forskjellige symmetriene er. For å holde orden i sysakene,
er det lurt å følge med p̊a hva som skjer med hjørnene. Det er n̊a engang slik at hvis
det er angitt hvor vi skal plassere hjørnene, vet vi hvordan kvadratet skal ligge.
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Figur 2: Kvadratet i utgangsposisjon til venstre.

Vi setter derfor, i tillegg til fargeklattene p̊a kvadratet, merker p̊a treplaten.
Hvert av hjørnene markere vi ved hjelp av bokstavene A, B, C og D som p̊a figur 2
ovenfor.

Vi har allerede sett p̊a sammensetninen av de forskjellige rotasjonene, s̊a la oss
g̊a vider og finne ut hva sammensetningen av to refleksjoner er. Refleksjonen om
x-aksen betgener vi med s1 og den om linjen y = x med s2.

P̊a figur 2 er kvadratet avbildet i utgangsposisjon, etter at s1 har virket og etter
at sammensetningen s1s2 har virket. Sammenligner vi med figur 1, kjenner vi igjen
resultatet. Det er rotasjonen r vi har funnet!
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Vi vil gjerne ha en noe mer formell fremgangsmåte enn å titte p̊a en figur. Som
vi sa, er det lurt å følge hjørnene, og for å gjøre det skriftlig, innfører vi skrivemåten
s : X "# Y . Den skal bety at symmetrien s sender kvadrathjørnet som ligger i hjørne
X til hjørnet Y . (X og Y er blant hjørnene A, B, C og D).

Rotasjonen r — som vi husker var p̊a 90! — blir med denne notasjonen skrevet
som følger:

r1 : A "# B "# C "# D "# A.

Refleksjonen s1 — vi husker at det er refleksjon om x-aksen — uttrykker vi som

s1 : B "# D "# B.

Det betyr at vi bytter om hjørnene i B og D, mens hjørnene A og C ligger i ro, og
med konvensjonen ikke nevnt ikke beveget, er det ikke nødvendig å angi hva som
skjer med dem.

Refleksjonen s2 — alts̊a om linjen y = x — angis som

s2 : A "# B "# A og C "# D "# C.

Vi følger n̊a hjørnene n̊ar vi bruker først s1 for dernest å la s2 virke. Vi finner følgende
forflytning av hjørner:

A
s1"!# A

s2"!# B
s1"!# D

s2"!# C
s1"!# C

s2"!# D
s1"!# B

s2"!# A.

Bruttoe!ekten blir A "# B "# C "# D "# A, som alts̊a er r. Vi har etablert:

s2s1 = r.

Hva med den omvendte sammensetningen, alts̊a s1s2? Vi overlater det presise tanke-
arbeidet som en oppgaven til leseren, men illustrer det p̊a figur 3 nedenfor. Resultatet
blir

s1s2 = r"1.

Dette kunne vi ogs̊a funnet ved regning. Det er klart at s2
1 = s2

2 = 1. Etter å ha
blitt flippet to ganger rundt samme akse er kvadratet tilbake i utgangsposisjonen.
Bruker vi det, f̊ar vi

(s2s1)(s1s2) = s2(s1s1)s2 = s21s2 = s2
2 = 1,

og derav følger det ved å anvende (s2s1)"1 p̊a begge sider av denne likheten at
s1s2 = (s2s1)"1 = r"1.
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Figur 3: Kvadratet i utgangsposisjon til venstre

Den første kommentaren er naturlig nok at s1s2 $= s2s1 — s̊a prinsippet om at
faktorenes orden er likegyldig er ugyldig! Vi kan ikke uten videre bytte rekkefølge
p̊a faktorene. De kommuterer ikke, som vi sier.

Den andre komentaren er at vi n̊a faktisk har full kontroll over symmetrigruppen
til kvadratet! I alle fall med en noe nyansert tolkning. Ved hjelp av s1, s2 eller ved
hjelp av s1 og r, kan vi ved sammensetning utrykke alle symmetriene! Og for å
“regne” med symmetriene, er de eneste regneregelen vi trenger utover de vanlige, er
s2
1 = s2

2 = 1 og at r4 = 1. Vi minner om at r = s2s1. Med disse kan vi gjennomføre
et hvert regnestykke med kvadratsymmetrier! Vi skal i fortsettelsen argumenter for
dette, og det er en god illustrasjon p̊a hvilken rolle en gruppestruktur kan spille.

En viktig regel er følgende:

s1rs1 = r"1.

Den følger siden s1rs1 = s1(s2s1)s1 = (s1s2)(s1s1) = r"1 siden s2
1 = 1 og s1s2 = r"1.

En slik regel hjelper oss å bytte rekkefølge p̊a faktorene. Den har nemlig følgende
ekvivalente formulering

s1r = r"1s1 ($)

s̊a vi kan (i dette tilfellet, alts̊a for r og s1) bytte rekkefølge, bare r samtidig inver-
teres! En tilsvarende regel gjelder for ethvert produkt av en refleksjon og en potens
av r. (Sjekk den for s2 og r)

Det er mere hensiktsmessig å bruke s1 og r som basissymmetrier. Ved dem og
deres produkter, kan vi uttrykke alle de åtte symmetriene:

Vi har de fire potensene av r: 1, r, r2 og r"1 = r3. Vi har s1 og s2 = rs1. Det gir
seks, og de to siste refleksjonene er r"1s1 og r2s1.

Som et eksempel p̊a kvadratsymmetriregning, la oss sjekke at r"1s1 kvadrert er
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lik 1:

(r"1s1)(r
"1s1)

(!)
= (s1r)(r

"1s1) = s1(rr
"1)s1 = s1s1 = 1

Der vi bruker ligning ($) i den første likheten og at s2
1 = 1 i den siste. Et tilsvarende

regnestykke kan man gjøre for (r2s1)2. Det betyr at b̊ade r"1s1 og r2s1 er refleksjoner,
men hvilken av dem som er refleksjon om y-aksen og hvilken som har y = !x som
symmetrilinje er ikke klart — det overlater vi leseren som en oppgave.

Oppgaver
1. Sjekk at r2s1 har kvadrat lik 1.

2. La s være en av refleksjonene. Vis først at sr = r"1s, og deretter at sri = r"is
(Bruk induksjon p̊a i).

3. Sjekk ved å følge hjørner at s1s2 = r"1.

4. Uttrykk alle åtte symmetriene ved hjelp av s1 og s2.

5. Vis at r2 kommuterer med alle andre symmetrier.

6. Hvor mange symmetrier er lik sin egen invers? Hvilke er det ikke?

7. Hvilken er symmetriaksen til r"1s1. Og hvilken symmetriakse har r2s1?

Oppsummering
Symmetrier kan settes sammen, og det finnes en triviell symmetri. Hver symmetri
har en invers.

Kvadratets symmetrigruppe D8 har åtte elementer (Derfor indeks 8 p̊a D’en. Vi
skal senere se at det finnes en D2n for ethvert naturlig tall n. Disse gruppene kalles
dihedrale grupper.)

Kvadratet har tre rotasjonssymmetrier r, r2 og r3, og denne siste er ogs̊a lik r"1.
Vi har at r4 = 1

Kvadratet har fire symmetrilinjer. Disse linjene er de to diagonalene og mot-
st̊aende siders felles midtnormaler. For hver linje har kvadratet en en refleksjon, eller
en speilingssymmetri. Hvis s betegner en av refleksjonene, s̊a er s2 = 1. Dessuten er

sris = r"1 eller ekvivalent sri = r"is

for alle i % Z.
Elementene i D8 kan uttrykkes ved hjelp av r og s:

D8 = { 1, r, r2, r3 = r"1, s, rs, r2s, r3s = r"1s }
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Figur 4: Figuren viser at r"1s1 har y = !x som symmetriakse

Fasit
1. Vi forenkler notasjonen og skriver s for s1. Vi bruker ($) to ganger og at s2 = 1:

(r2s)(r2s) = r2sr2s
(!)
= r2r"1srs

(!)
= rr"1ss = 1.

2. Vi vet at sr = r"1s for s = s1 og s = s2. De to resterende refleksjonene kan
skrives som s# = r"1s og s## = r2s der s = s1. Vi finner ved å bruke ligning ($)
diverse ganger:

s##rs## = r2srr2s
(!)
= r2r"1sr2s

(!)
= rr"1srs = srs

(!)
= r"1

s#rs# = r"1srr"1s = r"1ss = r"1.

Anta s̊a som induksjonshypotese at sri = r"is, en ekvivalent formulering er sris =
r"i. Vi skal vise at det medfører at sri+1s = r"(i+1):

sri+1s = srissrs = r"ir"1 = r"(i+1).

4. De tre rotasjonene er s2s1, s1s2 og s2s1. De fire refleksjonene s1, s2, s1s2s1 og
s2s1s2.

5. Vi har dersom s betegner en av refleksjonene:

r2s
(!)
= r"1sr

(!)
= r"2s = r2s

der vi har brukt ($) to ganger og at r2 = r"2. At r2 kommuterer med r og r"1 er
opplagt.
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6. Alle refleksjonen tilfredstiller jo s2 = 1, og de er s̊aledes alle sin egen invers. Vi
har at r2 = r"2 (siden r4 = 1) og r2 er sin egen invers. Selvsagt er ogs̊a 1 sin egen
invers, og da gjenst̊ar bare r og r"1.

7. Figur 4 viser at r"1s1 = s4 og dens akse er linjen y = !x. Da må r2s1 ha y-aksen
som symmetriakse.
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