
Direkte produkter

Vi kjenner det kartesiske produktet av to mengder X⇥Y . Det består av alle par (x, y) av
elementer x 2 X og y 2 Y . Ordet kartesisk er dannet av egennavnet René Décartes,
en fransk filosof og matematiker som levde fra 1596 til 1650. Han ble født i Frankrike,
virket store deler av sitt liv i Nederland, og døde i Stockholm. Décartes ble hyret som
privatlærer for Dronning Kristina, som var regjerende dronning i Sverige i perioden 1632
till 1654 og som oppviste en imponerende interesse for kultur og vitenskap. Imidlertid
pådro Décartes seg en lungebetennelse kort tid etter sin ankomst til Sverige, og han
døde etter et snaut halvt år.

Decartes viktigste arbeid i matematikk heter La Géométrie. Der begynte han å
bruke algebra for å studere geometri, og for å gjøre det innførte han koordinater i planet.
Derfor kalles de vanlige xy-koordinatene ofte for kartesiske koordinater. Sammenhengen
med det kartesiske produktet er selvsagt at punktene i det koordinatiserte planet kan
representeres som par (x, y) der koordinatene x og y er reelle tall, det vil si som punkter
i R2

= R⇥ R.

Det direkte produktet av to grupper
La nå G og H være to grupper. Vi skal innføre en gruppestruktur på det kartesiske
produktet G ⇥ H. Den gode gamle addisjonen av vektorer i R2 — eller for den saks
skyld av vektorer i Rn — er gitt ved komponentvis addisjon, og med det som modell
definerer vi multiplikasjonen i G⇥H ved:

(a, b)(a0, b0) = (ab, a0b0).

Mengden G⇥H utstyrt med denne binære operasjonen kalles1
det direkte produktet av

G og H. Det hører med til teorien å verifisere at denne binære operasjonen oppfyller
de tre kravene til en gruppe. Assosiativitet følger umiddelbart, siden produktet i hver
faktor er assosiativt. Identitetselementet og inversdannelsen beskrives også naturlig nok
komponentvis:

⇤ Identitetselementet: eG⇥H = (eG, eH).

⇤ Inversdannelse: (a, b)�1
= (a�1, b�1

).

Vi overlater til leseren å sjekke at vi på denne måten faktisk har definert et nøytralt
element, og at (a, b)�1 etter denne definisjonen faktisk er en invers til (a, b); det er to
rett-frem-etter-nesen-verifikasjoner. Vi har også følgende lemma som er like rett frem
etter nesten å bevise:

1Når man har et direkte produkt, skulle man tro at man også har et indirekte produkt. Men det
har man altså ikke. Adjektivet direkte har som funksjon å skille det direkte produktet, slik vi har
definert det, fra produktet HK av to undergrupper i G. Det er mengden bestående av alle produkter
av elementer fra henholdsvis H og K. Mengden HK er en undergruppe bare om minst en av gruppene
H eller K er en normal undergruppe.
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Lemma 1 Dersom G og H er to abelske grupper, så er G⇥H abelsk.

Dersom de to gruppene G og H begge er endelige, så er G⇥H selvsagt også endelig,
og ordenen til produktet er lik produktet av ordnene: |G⇥H| = |G||H|.

Det direkte produktet av flere grupper
Det er lett å generalisere denne definisjonen slik at vi også kan snakke om det direk-
te produktet av flere grupper. Om G1, . . . , Gn er grupper, utstyrer vi det kartesiske
produktet

nY

i=1

Gi = G1 ⇥G2 ⇥ . . .⇥Gn = { (a1, . . . , an) | ai 2 Gi }

med den binær operasjonen gitt ved komponentvis multiplikasjon. Denne oppfyller
kravene til å være en gruppelov, og vi kaller den resulterende gruppen for det direkte

produktet av gruppene G1, . . . , Gn.
Til syvende å sist er det heller ikke påkrevet med endelig mange grupper. For

enhver familie {Gi}i2I av grupper, indeksert av en mengde I, vil det kartesiske produk-
tet

Q
Gi2I

Gi være en gruppe når det utstyres med komponentvis multiplikasjon som
gruppelov.

Ordenen til elementer i et direkte produkt
Når det gjelder ordenen til elementer i det direkte produktet G ⇥ H har vi følgende
sats:

Setning 1 La a 2 G og b 2 H være to elementer i henholdsvis G og H. Anta at a er

av orden n og at b er av orden m. Da er elementet (a, b) i G⇥H av orden lcm(n,m);

det minste felles multiplum av n og m.

Bevis: La k = lcm(n,m). Vi har (a, b)k = (ak, bk) = (eG, eH) siden både n og m er
divisorer i k. Omvendt, om (a, b)r = (ar, br) = (eG, eH), så vil n|r og m|r. Følgelig har
vi siden k = lcm(n,m), at k|r. o

Eksempel �. Vi skal se på det direkte produktet Zn ⇥ Zm der vi antar at n og m er
uten felles faktor. Ordenen til Zn ⇥ Zm er gitt som |Zn ⇥ Zm| = nm.

La � være en generator for Zn og ⌧ en for Zm. Siden n og m er uten felles faktorer,
er deres minste felles multiplum lik nm, og etter setning 1 ovenfor er (�, ⌧) av orden
nm. Det følger at (�, ⌧) genererer Zn ⇥ Zm, og følgelig er Zn ⇥ Zm en syklisk gruppe.
Vi har med andre ord en isomorfi Znm ' Zn ⇥ Zm.
For eksempel er Z2 ⇥ Z3 ' Z6 og Z11 ⇥ Z91 ' Z1001. e
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Eksempel �. La p være et primtall og n et naturlig tall. Da er gruppen Zn
p = Zp ⇥

. . . ⇥ Zp, der det er n faktorer i produktet, en abelsk gruppe av orden pn. Allikevel
er hvert ikke-trivielle element i Zn

p av orden p. Vi kaller Zn
p for en elementær abelsk

gruppe.
Dette eksemplet viser at hypotesen i setning 1 om at n og m er relativt primiske,

ikke kan svekkes. e

Oppgave 1. Generaliser setning 1 ovenfor til et direkte produkt av vilkårlig mange
(men allikevel endelig mange) grupper og vis at om a = (a1, . . . , as) er et element i det
dirkete produktet G1 ⇥ . . .⇥Gs, så er ord(a) = lcm(r1, . . . , rs) der ri = ord(ai). X

Oppgave 2. Bestem ordenen til elementet (4, 4, 4) i gruppen Z160 ⇥ Z1 010 ⇥ Z160. X

Interne direkte produkter
I denne paragrafen skal vi gi et kriterium for når en gruppe G er isomorf med det
direkte produktet av to av sine undergrupper. Da omtales ofte det direkte produkte
som å være internt, siden de to faktorene jo er undergrupper av G. Dette er mest
en talemåte; det er ingen substansiell forskjell på interne dirkete produkter og direkte
produkter.

Hver av gruppene H og K ligger på en naturlig måte inne i det direkte produktet
H ⇥ K, henholdsvis som undergruppen H 0

= H ⇥ {eK} og K 0
= {eH} ⇥ K. Disse

to undergruppene har enkelte helt spesielle egenskaper2 som ikke mange undergrupper
har.

Snittet av H 0 og K 0 reduserer seg til {eH⇥K}. Det er ikke vanskelig å innse at
elementer fra H 0 og K 0 kommuterer: vi har jo (h, eK)(eH , k) = (h, k) = (eH , k)(h, eK).
Den tredje egenskapen de to undergruppene H 0 og K 0 har, er at ethvert element i
produktet H ⇥K kan skrives på formen hk med h 2 H 0 og k 2 K 0. Vi oppsummerer

⇤ Undergruppene H 0 og K 0 kommuterer.

⇤ Vi har at H 0 \K 0
= {eH⇥K}.

⇤ Undergruppene H 0 og K 0 genererer H ⇥K i den forstand at H 0 ⇥K 0
= H 0K 0

=

{xy | x 2 H 0 og y 2 K 0 }.

I en viss forstand gjelder også det omvendte av disse observasjonene. Om man i en
gruppe G kan identifisere to undergrupper H og K som oppfyller de tre betingelsene
ovenfor, så følger det at K på en naturlig måte er isomorf med det direkte produktet
H ⇥ K, og undergruppene H og K spiller rollen til de to spesielle undergruppene
beskrevet ovenfor.

Som en følge av dette får vi:
2I tillegg til de tre egenskapene vi beskriver er H 0 og K 0 også normale undergrupper. Det følger

av at de er kjernen til hver sin projeksjon, henholdsvis på H 0 og K 0, men man kan også utlede dette
direkte av to av de tre egenskapene. Hvilke to? Se forøvrig oppgave 3.
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Setning 2 La G være en gruppe og la H✓G og K✓G være to undergrupper som

oppfyller de tre egenskapene ovenfor. Da er G isomorf med H ⇥K.

Bevis: Vi definerer en avbildning � : H ⇥K ! G ved å sette �(g, h) = gh. At dette
er en gruppehomomorfi følger av at H og K kommuterer:

�(hh0, kk0
) = hh0kk0

= hkh0k0
= �(h, k)�(h0, k0

),

der vi har bytte rekkefølgen til h0 og k i produktet hh0kk0.
Avbildningen � er klart surjektiv, det følger direkte av den tredje egenskapen oven-

for. At den er injektiv, følger fra den første: Anta at �(h, k) = hk = e. Da er h = k�1 et
element som ligger i både H og K, men siden H \K = {e} gir det oss at h = k�1

= e,
altså at (h, k) = (e, e). Følgelig er Ker� = {e} og � injektiv. o

I enkelte tilfeller kan dette være et nyttig resultat. Hvis vi klarere å skrive en
gruppe som et produkt av to undergrupper, hjelper det oss til å forstå gruppen, hvis
de to undergruppene har en enklere strukture enn G.
Oppgave 3. La H og K være to normale undergrupper av en gruppe G. Anta at
H \K = {e}. Vis at da kommuterer H og K. X

Oppgave 4. Generaliser setning 3 til et produkt av vilkårlig mange grupper. Formuleer
de tre kriteriene og bevis setningen. Hint: Stikkord er parvis kommuterende og
parvise snitt. X

Oppgaver

Oppgave 5. Vis at om {Gi}i2I er en familie av abelske grupper, så er det direkte
produktet ⇧i2IGi en abelsk gruppe.

Oppgave 6. Vis om {G}i2I er en endelig familie av endelige grupper så gjelder følgende
påstand om ordenen til produktet: |⇧i2IGi| = ⇧i2I |Gi|.

Oppgave 7. Generaliser eksempel 1 ovenfor, og vis at om n1, . . . , ns er naturlige tall
som parvis er relativt primiske, og n = n1 · · · · · ns, så er Zn ' Zn1 ⇥ . . .⇥ Zns .

Oppgave 8. Avgjør hvilke av følgende fire grupper som er isomorfe:

Z4 ⇥ Z2 ⇥ Z3 Z4 ⇥ Z6 Z12 ⇥ Z2 Z8 ⇥ Z3

Oppgave 9. La � være en k-sykel i den symmetriske gruppen Sn. Vis at sentralisatoren
CSn(�) til � i Sn er isomorf med det direkte produktet Zk ⇥ Sn�k

Oppgave 10. La A være en endelig abelsk gruppe og la p være et primtall. La Ap

betegne undergruppen av A bestående av alle elementer hvis orden er en potens av p.
Det vil si at Ap = { a 2 A | det eksisterer en k 2 N slik at pka = 0 }. Vis at Ap er en
undergruppe av A.
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Oppgave 11. La A være en abelsk gruppe av orden psqt det p og q er to forskjellige
primtall og s og t er to naturlige tall. Vis at A = Ap ⇥ Aq, der Ap og Aq er som i
oppgave 10 ovenfor.

Oppgave 12. Generaliser oppgave 11 og vis at enhver endelig abelsk gruppe A er
isomorf med det direkte produktet Ap1 ⇥ . . . ⇥ Aps der p1, . . . , ps er de forskjellige
primtallene som inngår i primtallsfaktoriseringen av ordenen |A| til A.
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