
1. Del

Gruppebegrepet

I dette første kapitlet skal vi fortelle hva en gruppe er, og vi skal gjennomgå de grunnleg-
gende egenskapene til grupper. Slik gruppeteorien fremstilles idag er også et eksempel
på en aksiomatisk oppbygging av en matematisk teori. Det er et mål å underbygge
hvorfor aksiomatikk og en generell, abstrakt teori er viktig, men også å bygge bro mel-
lom den abstakte teorien og konkrete grupper. Vi skal gi en rekke konkrete eksempler
på grupper. Mange av disse eksempene er mer enn bare eksempler, de utgjør en sentral
del av teorien.

Vi begynner med en motiverende eksemple og ser på symmetriene til et kvadrat.
Svært mange grupper som opptrer i matematikken er nettopp symmetrigrupper —
riktignok til matematiske strukturer av ymse slag — så det er naturlig å starte her.

Kort historisk introduksjon
Gruppene gjorde sitt inntog i matematikken på slutten av syttenhundredetallet. Den

fransk-italienske matematikeren Lagrange var den første som publiserte et arbeid
med signifikante resultater om grupper. Selve arbeidet, med tittel Réflexions sur la
résolution algébrique des équations, kom ut i 1771, og som tittelen indikerer, omhandler
det ligningsteori, men grupper spiller en stor underliggende rolle der, selv om de ikke
blir eksplisitt definert.

Joseph-LouisLagrange, eller Giuseppe Lodovico Lagrangia som døpenavnet
hans var, ble født i Torino. Nå ligger Torino i Nord-Italia, men på Lagranges tid lå
det i Hertugdømmet Savoyen. Dette hertugdømmet omfattet den vestlige delen av Al-
pene et område som idag fordeler seg på både fransk og italiensk territorium — derav
de forskjellige utgavene av navnet. Vi skal etterhvert møte flere av hans teoremer.

Tidlig på attenhundretallet fortsatte utviklingen av teorien for algebraiske ligninger
med de to unge døde genier, den franske Évariste Galois og vår egen Niels Henrik
Abel, i førersetet. I den såkalte Galois-teorien spiller grupper en av hovedrollene, og
Abels resultater om femtegradsligningen har til syvende og sist sin rot i gruppeteorien.
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Fra en helt annen vinkel ble gruppeteori i tidsrommet fra ca 1830 til 1850 introdusert
av flere fysikere i forbindelse med klassifikasjon av krystalinske strukturer, og August
Bravais er den mest kjente av disse. I 1850 publiserte han arbeidet Mémoire sur les
systèmes formés par les points distribués régulièrement sur un plan ou dans l’espace
der han etablerer at krystaller kun kan ha 32 forskjellige symmetrigrupper, og dette
arbeidet danner grunnlaget for inndelingen av krystaller i de forskjellige klasser. For
“krystaller i planet”—som vi heller omtaler som mønstre—er det tilsvarende resultatet
at det for slike finnes 17 symmetrigrupper.

I løpet av århundede utviklet gruppeteorien seg nærmest eksplosivt med bidrag fra
mange prominente matematiker — vi er sjauvinistiske, og nevner bare våre to egne
Sophus Lie og Ludwig Sylow — og er etter hvert bli nærmest allestedsnærværen-
de i matematikken. Det er nærmest en fellesnevner for alle oppkomstene av grupper
at de ble oppdaget som symmetrigrupper, det være seg til en algebraisk ligning, en
differentialligning , en krystall, eller en geometrisk figur.

Det ble etterhvert klart at man trengete en felles og enhetlig teori for grupper siden
gruppene var viktige i så mange og dramatisk forskjellige grener av matematikken (og
fysikken), ; det finnes ligninger og krystaller som har identiske symmetrigrupper.

Dermed oppstod den abstrakte gruppeteorien, der man kartlegger de egeneskapene
til grupper som er uavhenig av hvilken anvendelse de har. Når så gruppene var forstått
per se, kunne man koble dem på anvendelsene. Den delen av historien er det idag grovt
sett det som nå kalles representasjonsteori, som tar seg av.

1.1 En motivasjon— Kvadratets symmetrier
Dette lille avsnittet er ment som en motiverende introduksjon. Målet er å gi en forståelse
av den aksiomatiske innføringen av grupper og hvorfor en gruppe defineres slik det
gjøres. Det gir også et første eksempel på en gruppe, og er en første illustrasjon av
hvordan man “regner” i en gruppe.

Symmetriene til et kvadrat

Vi tenker oss kvadratet liggende i planet og at det har hjørner i punktene (1, 0), (0, 1),
(0,�1) og (�1, 0), eller i punktene 1, �1, i og �i om man foretrekker å tenke på planet
som det komplekse tallplan. Kvadratet er tegnet på figur 1.1.

Vi har en intuitiv forståelse av hva symmetrien til en figur er, og én måte å presisere
dette på, er å forestille seg figuren skåret 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 så å legges tilbake i hullet det etterlot i treplaten. Dette representerer hva
man på engelsk kaller a rigid motion og som til norsk kan oversettes med en stiv
forflytning.

Man kan selvsagt uttrykke dette på vesentlig mer presise og matematiske måter,
noe vi skal komme nøyere tilbake til senere, men én måte er å tolke en symmetri
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som en avstandsbevarende avbildning � — en såkalt isometri — fra R2 til R2 som fører
kvadratet over i seg selv. Det vil si at dersom K betegner kvadratet, så skal avbildningen
� oppfylle at �(x) 2 K hver gang x 2 K. Mer kompakt kan dette uttrykkes på følgende
måte �(K) = K.

Figur 1.1: Et kvadrat med hjørner 1,�1, i og �i og dets symmetrilinjer. Til høyre
kvadratet etter en rotasjon på 90

�.

Rotasjonene
Et kvadrat har en rekke symmetrier. De første vi skal se på er rotasjonene. Kvad-

radet kan dreies om en akse med fotpunkt i origo som står vinkelrett på planet der
kvadratet befinner seg, med en dreiningsvinkel på 90

�, med en på 180

� eller også kan
dreiningsvinkelen være 270

�. Dette gir oss tre rotasjoner.
Det er på sin plass å presisere at i denne sammenhengen er det resultatene av

operasjonene som er viktig; altså 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 luften et
par ganger eller lar det ligge i en skuff en halv time, spiller ingen rolle. To symmetrier
regnes i denne sammenhengen å være identiske dersom kvadratet i de to tilfellene ligger
likt etter tilbakelegningen.

Med denne presiseringen vil — med noen unntak — alle andre rotasjoner være
identiske med en av de tre ovenfor. For eksempel vil en rotasjon på �90

� — altså en på
90

�, men i negativ omdreiningsretning — gi samme resultat som en dreining på 270

�.
Unntakene er som følger: Etter en dreining av kvadratet på 360

�, vil det bli liggende
nøyaktig slik det lå før dreiningen; og det samme gjelder naturligvis enhver dreining på
et helt multiplum av 360

� (både i positiv og negativ omdreiningsretning). Vi skal også
regne disse rotasjonene som symmetrier, og etter konvensjonen om når to operasjoner
gir samme symmetri, er de alle identiske. De faller sammen med “freeze”-situasjonen,
altså “rotasjonen” med en rotasjonsvinkel på 0

�. Vi kaller denne symmetrien for iden-
titetssymmetrien, eller også den trivielle symmetrien.

Speilingene
Kvadratet har også fire symmetrilinjer som vi har tegnet med grått på figur 1.1.

Det dreier seg om x-aksen, y-aksen og de to linjene y = x og y = �x. Vi kan tippe
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kvadratet 180

� om en av disse linjene, og det faller da tilbake i sin nisje. På denne
måten oppstår fire nye symmetrier. De kan selvsagt realiseres som rotasjoner i rommet,
med symmetrilinjen som akse og rotasjonsvinkel lik 180

�, men i planet oppleves de som
speilinger1 gjennom symmetrilinjen, derav navnet.

Disse fire sammen med identiteten og de tre rotasjonene utgjør alle kvadratets
symmetrier, så det er altså til sammen åtte av dem. Vi betegner symmetrigruppen2 til
kvadratet med D8.

Sammensetning av symmetrier
Vi må naturligvis på et eller annet vis merke kvadratets hjørnene for å kunne avgjøre

om to tilbakelegninger er identiske eller ikke. På figuren har vi brukt fargede punkter.
Vi kan gjennomføre to symmetrioperasjoner i rekkefølge. Først én av symmetriene

— 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 sammensetningen eller produktet
av de to første, og vi skal her skrive3 den som � � ↵. Merk rekkefølgen. Den første
symmetrien står til venstre. Dette er i samsvar med hva vi er vant til med funksjoner.
Tenker vi på ↵ og � som isometrier, er sammensetningen representert ved isometrien
som sender punktet x til �(↵(x)).

Setter vi den trivielle symmetrien — som altså er den som intet gjør — sammen
med en annen symmetri, ↵, får vi naturligvis ↵ tilbake. Det rettferdigjør at vi betegner
den trivielle med e. Da har vi nemlig likhetene ↵ � e = e � ↵ = ↵.

Hver symmetri har det vi kaller en invers symmetri. Det er symmetrien som opp-
hever 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 lå! Den
inverse til symmetrien ↵ betegner vi med ↵�1. Med symboler har vi da at ↵�1 �↵ = e.
Tilsvarende er ↵�↵�1

= e — for med litt ettertanke innser vi at ↵ opphever virkningen
av ↵�1.

Fire prinsipper
Det vi har sett til nå, illustrerer tre grunleggende prinsipper for symmeterier, som

er modellen for gruppeaksiomene vi senere skal innføre:

⇤ Symmetrier kan settes sammen.
1Tenker man for eksempel på linjen y = x i figur 1.1 som et speil, er jo det grønne og det blå

punktet speilbildene av det gule og det røde.
2Skrivemåten D8 indikerer at gruppen er del av en større familie, og det er den. For hvert naturlige

tall n betegner D2n symmetrigruppen til en regulær mangekant med n kanter. Det er vanlig å bruke
indeksen 2n fordi D2n har 2n elementer, men mange forfattere skriver Dn for disse gruppene. De kalles
dihedrale grupper.

3Det er mange forskjellige notasjoner ute og går for gruppelover, men det vanligste er å forenkle,
droppe � og bare skrive ↵�, en skrivemåte vi etterhvert skal adoptere.
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⇤ Det finnes en triviell symmetri.

⇤ Enhver symmetri har en invers.

I tilegg er det et fjerde prinsipp som vi ikke eksplisitt har påpekt, men som hele tiden
lå under hva vi gjorde, og det er at sammensetningen av symmetrier er en assosiativ
operasjon. De betyr at ↵ � (� � �) = (↵ � �) � �. Det fjerde prinsipp er altså:

⇤ Sammensetning av symmetrier er en assosiativ operasjon.

Regning med rotasjoner
Vi innfører symboler for rotasjonene og lar ri stå for en rotasjon med i ·90� i positiv

retning. Vi har at r3 = r�1
1 ; en dreining på 270

� har samme effekt som en på �90

�, og
for r2’s vedkommende er den sin egen invers: Vi har4 r2 �r2 = r22 = e fordi to suksessive
rotasjoner på 180

� naturligvis er én på 360

�. Det klart at r2 = r21 siden to suksessive
rotasjoner hver på 90

� gir én på 180

�. Likeledes er r3 = r31.
Vi forenkler nå notasjonen, sløyfer indeksen og skriver r for r1, og ri med en passende

i for alle de andre rotasjonene. De fire rotasjonene er r, r2, r3 og e, og for å regne med
dem, eller finne relasjoner mellom dem, er alt vi trenger regnereglene for potenser og
den fundamentale relasjonen r4 = e. Som et eksempel, det følger direkte fra den at
r�1

= r3.

Sammensetning av speilinger
Det hører med til en fullstendig forståelse av symmetriene til kvadratet å forstå hva
sammensetningen av de forskjellige symmetriene er. Vi har sette på rotasjonene, men
hva skjer om vi tar med en eller flere speilinger? For å holde orden i sysakene, er det
lurt å følge med på hva som skjer med hjørnene. Det er nå engang slik at hvis det er
angitt hvor vi skal plassere hjørnene, vet vi hvordan kvadratet skal ligge.

B

A

D

C

B

A

D

C

s1

B

A

D

C

s2s1 = r1

Figur 1.2: Kvadratet i utgangsposisjon til venstre.

4og nå dropper vi �-en og skriver r

2
2
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Vi setter derfor, i tillegg til fargeklattene på kvadratet, merker på treplaten. Hvert
av hjørnene markere vi ved hjelp av bokstavene A,B,C og D som på figur 1.2 ovenfor.

Speilingen gjennom x-aksen betegner vi med s1 og den gjennom linjen y = x med
s2. På figur 1.2 er kvadratet avbildet i utgangsposisjon, etter at s1 har virket og etter
at sammensetningen s2s1 har virket. Sammenligner vi med figur 1.1, kjenner vi igjen
resultatet. Det er rotasjonen r vi har funnet! Vi har at s2s1 = r! Hvis man vil ha et
mer presist resonnement enn en figurtitting, kan man som sagt følge hjørnene5:

A
s17�! A

s27�! B
s17�! D

s27�! C
s17�! C

s27�! D
s17�! B

s27�! A.

Nettoeffekten av dette er altså A 7! B 7! C 7! D 7! A, som ikke er noe annet en r.
Så hva med s1s2? Jo, det følger nå direkte ved regning at s1s2 = r�1. Vi har nemlig

etter hva vi nettopp så, at s1s2r = s1s2s2s1 = s1s1 = e, siden s21 = s22 = e, og “ganger”
vi med r�1 på begge sider, finner vi s1s2 = r�1.

Strukturen til symmetrigruppen
Vi skifter nå navn på s1 for å forenkle notasjonen og lar s = s1. Alle de åtte

kvadratsymmetriene kan, som vi snart skal se, uttrykkes ved hjelp av bare to av dem,
nemlig s og r. Før vi går videre, trenger vi én relasjon til mellom disse, i tillegg til de
to vi allerede har sett, nemlig at r4 = e og s2 = e. Det er følgende:

srs = r�1, (c)

og den vi finner vi ved å bruke hva vi så langt har gjort: srs = s1s2s1s1 = s1s2 = r�1.
Gruppen D8 er ikke kommutativ. Symmetriene rs og sr er forskjellige, så i et uttrykk

vil rekkefølgen til r og s være avgjørende, men relasjonen (c) redder oss. Den sier at
vi kan bytte om r og s bare vi inverterer r. Og det, sammen med at s2 = r4 = e, er
nok til at vi kan regne i D8.

Speilingen gjennom x-aksen er per definisjon lik s, og vi har sjekket at speilingen
s2 gjennom linjen y = x tilfredstiller s2 = rs. De to siste speilingene kan uttrykkes ved
r og s som følger: Speiling gjennom y-aksen er gitt som r2s, og speiling gjennom linjen
y = �x som r�1s (Sjekke dette ved å følge hjørnene!). Vi har altså funnet at

D8 = {e, r, r2, r�1, s, rs, r2s, r�1s},

og som mer er, ethvert “regnestykke” som involverer symmetriene til kvadratet, kan
utføres ved å bruke vanlige potensregler og de tre relasjonene r4 = s2 = e og srs = r�1.
Skulle man få et anfall av symmetroia, og for eksempel lure på hva sr3sr2sr er for noe,
finner man lett

sr3sr2sr = sr�1sr2sr = rssr2sr = r3sr = r2s,

som altså representerer speiling gjennom y-aksen.

5Om X og Y er to hjørner og s en symmetri, betyr skrivemåten X

s7�! Y at symmetrien s flytter
fargeklatten i hjørnet X til hjørnet Y .
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Moralen
Moralen er at vi har beskrevet en mekanisme til å omgjøre resonnementer rundt

symmetrier av kvadratet — som kan fremstå krevende rent geomtrisk — til algebraiske
manipulasjoner av uttrykk i r og s, der vi følger helt presise algebraiske lover: For det
første gruppelovene, som er av generall natur, og dertil de lovene som vi spesifikt har
utledet for gruppen D8.

Vi har sett på et relativt ukomplisert eksempel, men man lett forestille seg at i mer
kompliserte tilfeller vil de geometriske argumentene være ugjørlige, mens de algebraiske
manipulasjonene forsatt vil være gjennomførbare.

Tilslutt en kommentar. I denne fremstillingen har vi valgt å bruke r og s - altså
en rotasjon og en speiling — som generatorer for D8. Det er andre mulige valg, for
eksempel kunne vi også brukt to speilinger med symmetrilinjer som ikke er ortogonale,
for eksempel s1 og s2.

Oppgaver

�.�. Sjekk ved regning at r2s har kvadrat lik e. X

�.�. Sjekk ved å følge hjørner at s1s2 = r�1. X

�.�. Sjekk påstanden om symmetriaksene til r�1s og r2s? X

�.�. Vis at r2 kommuterer med alle andre symmetrier. Vi minner om at to symmetrier
sies å kommutere dersom ↵� = �↵. X

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

�.�. Vis at to speilinger kommuterer hvis og bare hvis deres symmetrilinjer er ortogo-
nale. X

�.�. Vis at symmetrigruppen D6 til en regulær trekant har 6 elementer, tre speilinger
og to rotasjoner. Vis at hvis r og s er henholdsvis en rotasjon og en speiling, så er

D6 = {e, r, r�1, s, rs, r�1s}

og regnereglene er s2 = r3 = e og srs = r�1. X

�.�. La s1 og s2 være som i teksten, i.e., speiling om x-aksen og om linjen y = x.
a) Vis at

s1s2s1s2 = s2s1s2s1

b) Vis at s1 og s2 genererer D8, mer spesifikt, at

D8 = {e, s1, s2, s1s2, s2s1, s1s2s1, s2s1s2, s1s2s1s2}

X
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1.2 Gruppeaksiomene og gruppelover
Da vi studerte symmetriene til et kvadrat, bemerket vi at det var enkelte karakteristiske
trekk ved symmetrier — de kan settes sammen og de kan inverteres — og det er ikke
vanskelig å la seg overbevise om dette er trekk som ikke er spesifikke for symmetriene
til et kvadrat, men er generelle egenskaper symmetrier har.

Hovedelementet i den abstrakte definisjon av en gruppe, som selvsagt skal ha en
underliggende mengde av elementer, er at det skal være gitt et produkt eller en sam-
mensetningen, som man også sier. Om a og b er to elementer tilhørende gruppen, så
skal paret (a, b) være tilordnet et tredje element i gruppen, som vi rent midlertidig skal
betegne a ? b.

En slik til ordning kaller vi for en binær operasjon — binær fordi den tar to ar-
gumenter. I en aksiomatisk kontekst er en slik binær operasjon ikke noe annet enn
en avbildning G ⇥ G ! G, og den kan være vilkårlig om ikke ytterlige krav til den
stilles, slik vi snart skal gjøre. For konkrete grupper er selvsagt den binære operasjonen
spesifisert, den er jo en fundamental del av gruppestrukturen.

Man kan tenke på en slik binær operasjon som en multiplikasjonstabell ; altså en
kvadratisk tabell der radene er indeksert med den første variabelen i produktet G⇥G og
kolonnene med den andre. I skjæringspunktet mellom raden tilsvarende a og kolonnen
tilsvarende b plasserer vi a ? b. Slike tabeller er lite egnet til å studere grupper, de
blir lett store, og det er vanskelig å trekke informajon om gruppen ut av dem, men
de kan ha en pedagogisk verdi ved kanskje å gjøre det klarere hva en gruppelov er.
Gruppen S5, for eksempel — som er en av gruppene vi skal støte på senere, og som
forøvig bærer navnet den symmetriske gruppen på � bokstaer — har ��� elementer.
Det er i en gruppeteoretisk samenheng ikke forskrekkelig mange, men S5 har en tabell
med �� ��� posisjoner. Dens lillebror A5, som kalles den alternerende gruppen på �
bokstaver , har �� elementer og en multiplikasjonstabell med ���� posisjoner. Begge
disse tabellene er styå store at de er uhåndterlige. Den alternerede gruppen A5 spiller
forøvrig en nøkkelrolle i Abels analyse av femtegradsligningene. Vi kommer ikke til å
bruke slike tabeller, men nevner dem her.

Den binære operasjonen som inngår i gruppedefinisjonen har mange navn. Den
kalles for gruppeloven, sammensetningen eller også produktet . Det er også en rekke
skrivemåter i bruk for gruppeloven. Vanligvis blir den skrevet som ab, stundom a · b
for å gjøre enklete formler klarere, og det er en konvensjon vi skal adoptere. Denne
skrivemåten kalles den multiplikative skrivemåten.

For spesifikke grupper, eller i helt spesielle sammenhenger, brukes skrivemåtene
a � b eller også a + b. Den siste omtales naturlig nok som den additive skrivemåten,
mens skrivemåten a � b er forbeholdt grupper der gruppe-elementene er avbildninger,
og gruppeloven rett og slett er sammensetningen av disse.

Gruppeaksiomene
I utgangspunktet er, som vi sa, en binær operasjon en hvilken som helst avbildning

fra G⇥G til G, men for at det skal komme noe fruktbart ut av den, må den oppfylle
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relativt sterke betingelser. I vår sammenheng dreier dette seg om gruppeaksiomene.
Vi så i motivasjonsavsnittet — der vi studerte symmetriene til et kvadrat — at

symmetriene var underlagt fire prinsipper. I tillegg til at symmetrier kan settes sammen,
som gjenspeiler at det er gitt en gruppelov, skal gruppeloven være assosiativ. Det skal
finnes et nøytralt element — eller et trivielt element som vi kalte det — og hvert
element skal ha en invers. Her følger den formelle definisjonen:

Definisjon �.� En gruppe er en mengde G med en binær operasjon (a, b) 7! a?b som
oppfyller følgende tre krav:

⇤ Assosiativitet: a ? (b ? c) = (a ? b) ? c for alle a, b og c fra G.

⇤ Eksistens av nøytralt element: Det skal finnes et element e i G slik at e?a =

a ? e = a for alle a 2 G.

⇤ Eksistens av invers: Til hvert element a 2 G skal det finnes et inverst element
a�1 2 G som oppfyller a ? a�1

= a�1 ? a = e.

Om man arbeider med flere grupper samtidig og det er behov for å presisere hvilket
nøytrale element man mener, er det praktisk å la eG betegne det nøytrale elementet i
gruppen G. Om gruppen skrives additivt vil, naturlig nok, det nøytrale elementet alltid
skrives som 0. Vi vil også ofte omtale det nøytrale elementet som enhetselementet .

En gruppe kan aldri være tom siden det andre aksiomet garanterer at den inneholder
et enhetselement. Derimot er G = { e } en gruppe, og i den er det bare én mulig måte
å definere gruppeloven på, nemlig å la e ? e = e. Denne gruppen kalles naturlig nok for
den trivielle gruppen. Den kommer også i en additiv variant. Da skriver vi G = { 0 },
med gruppelov 0 + 0 = 0.

Det finnes både endelige og uendelige grupper, men vi skal for det meste arbeide
med endelige grupper. Om G er en endelig gruppe, lar vi |G| betegne antall elementer i
G, og vi kaller dette antallet for ordenen til G. Ordenen er en grunnleggende invariant
til en endelig gruppe.

Vi skal etter hvert se mange eksempler på grupper, men starter med noen basale
og velkjente:

Eksempel �.�. Det er naturlig å ta opp tråden fra motivasjonsavsnittet, og la gruppen
av kvadratsymmetrier D8 være vårt første eksempel. Den er av orden 8. e

Eksempel �.�. Tallsystemene vi kjenner gir alle opphav til grupper, ofte to grupper,
en multiplikativ og en additiv. Eksempler kan være de reelle tallene R, de komplekse
tallene C og de rasjonale tallene Q. I den multiplikative gruppen er gruppeloven selvsagt
multiplikasjon, og den underliggende mengden består av tall forskjellig fra null. Vi vet
fra før av at multiplikasjon av komplekse tall (og derfor av reelle og rasjonale) er en
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assosiativ operasjon med 1 som enhetselement, og siden vi ikke har null som medlem i
gruppen, er alle elementene invertible. Disse multiplikative gruppen betegnes slik:

R⇤
={x 2 R | x 6= 0 }

C⇤
={x 2 C | x 6= 0 }

Q⇤
={x 2 Q | x 6= 0 }

De additive gruppen har addisjonen som gruppelov, det nøytrale elementet er 0 og
den inverse til x er selvsagt �x. Disse gruppene skrives additivt, og de betegnes med
R, C og Q. e

Eksempel �.�. — Den additive gruppen av hele tall Z. De hele tallene Z
danner en gruppe med addisjon som gruppelov. Men siden den inverse x�1 til et helt
tall x ikke er helt, med mindre x = ±1, er ikke Z\{0} en gruppe under multiplikasjon.
Derimot er mengden {±1} en gruppe med multiplikasjon som gruppelov. Den er av
orden to, og vil ofte bli betegnet med µ2. (Skrivemåten kan virke umotivert, men µ2 er
minstemann i en familie av grupper; vi har en µn for hvert naturlige tall n.) e

Eksempel �.�. — De generelle lineære gruppene. Vi kjenner til matrisemul-
tiplikasjon fra kurs i lineær algebra. Det er en binær operasjon på rommet Mn(C) av
n ⇥ n-matriser med komplekse koeffisienter, og naturligvis også på rommet Mn(R) av
reelle matriser. Den er assosiativ og har identitetsmatrisen som nøytralt element. Nå
er ikke matriser nødvendigvis invertible, så dette er ingen gruppelov, men begrenser vi
oss til å se på mengden Gl(n, C) som består av invertible matriser, får vi en gruppe.
Tilsvarende blir Gl(n, R) en gruppe. Disse kalles de generelle lineære gruppene. e

Eksempel �.�. — Vektorrom. Etvert vektorrom, reelt eller komplekst, er en gruppe
med vektoraddisjon som gruppelov. e

Eksempel �.�. — Restklassegruppene Zn. Vi minner at om dersom a og a0 er to
hele tall, så sies de å være kongruente modulo n dersom a� a0 er et helt multiplum av
n. Som vanlig, lar vi Zn betegne mengden av restklasser. Med addisjon modulo n som
gruppelov, organisers denne mengden til en gruppe. Disse gruppene er ytterst viktige,
og det er det på sin plass med en kort rekapitulasjon:

Anta at a og a0 og b og b0 er hele tall slik at a ⌘ a0 og b ⌘ b0, begge modulo n.
Sagt noe annerledes, a og a0, henholdsvis b og b0, er representanter for samme restklasse
— henholdsvis restklassen [a] og restklassen [b]. Vi så i xxx at da er a + b ⌘ a0 + b0.
Det betyr at restklassen [a + b] er uavhenig av hvilke representanteter vi velger for
restklassene [a] og [b], og det gir derfor mening å definere summen av [a] og [b] som
[a+ b]; altså [a] + [b] = [a+ b].

Det er klart at restklassen [0] er et nøytralt element, og at [�n] er en invers til [n].
Det er heller ikke uventet at addisjonen av restklasser oppfyller den assosiative loven.
Det følger direkte av at addisjon av heltall er assosiativ. Slik at Zn er en gruppe med
addisjon av restklasser som gruppelov. Det er en endelig gruppe med n elementer. e
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Oppgave �.�. Verifisere at Zn oppfyller gruppeaksiomene. X

Eksempel �.�. — De multiplikative gruppene Z⇤
p. Så hva med multiplikasjonen

i Zn? Den er assosiativ og restklassen [1] er et nøytralt element, men inverser finnes
ikke alltid, selv ikke om vi kaster ut null og ser på Zn � {0}. For eksempel er 2 · 3 = 0

i Z6 som viser at hverken 2 eller 3 er inverible der; var en av dem det, ville den andre
vært null. Hver gang n er et sammensatt tall, erfarer vi dette fenomenet. Er derimot
n = p et primtall, blir faktisk Z⇤

p = Zp � {0} en gruppe. Dersom a og p tilfredstiller
0 < a < p, er deres største felles divisor lik én, og vi kan skrive 1 = sa+ tp med s og t
hele tall. Modulo p gir den likheten at at = 1, i.e., restklassen [t] er en invers for [a]
mod p. e

Abelske grupper

Gruppene som vi så på i eksemplene �.� og �.� har alle den egenskapen at ab = ba for
alle deres elementer, eller altså a+b = b+a om vi er i en additiv kontekst. Dette selvsagt
fordi en tilsvarende regel gjelder for multiplikasjon og addisjon av tall. Generelt gjelder
ikke en slik regel. Det så vi eksempel på da vi studerte symmetriene til et kvadrat. Det
er derfor naturlig med en egen betegnelse for grupper der den gjelder.

Definisjon �.� (Abelsk gruppe) Anta at G er en gruppe og at a og b er to elementer
fra G. Dersom ab = ba, sier vi at elementene a og b kommuterer6 En gruppe kalles
abelsk eller kommutativ dersom alle dens elementer kommuterer; det vil si at ab = ba
for alle a og b i G.

Betegnelsen abelsk gruppe er en tributt til Niels Henrik Abel som var en av de
første til å innse betydningen av grupper. I et av sine arbeider om ligninger brukte
han, iallefall implisitt, at dersom en gruppe man kan tilordne ligningen (den såkalte
Galois-gruppen) er kommutativ, så kan ligningen løses ved hjelp av de fire regneartene
og rotuttrekning. Det er fra dette arbeidet betegnelsen abelske grupper stammer.

Vi innfører nå den konvensjonen at enhver gruppe som er skrevet additivt skal være
abelsk, så additive grupper er per konvensjon abelske. Omvending vil selvsagt ikke
gjelde, multiplikative grupper må gjerne få lov til å være abelske.

Om binæroperasjoner

Som en indikasjon på hvor sterke føringer de relativt enkle gruppeaksiomene gir på
en binær operasjon, og hvor fånyttes det er å studere multiplikasjonstabeller direkte,
kan vi gjøre et overslag over hvor mange binære operasjoner som finnes. Om G har n
elementer, så vil G⇥G ha n2 elementer. Og til hvert par (a, b) er det n mulige verdier
for a ? b. Antall binære operasjoner er altså nn2 .

6Ordet kommutere stammer fra det latinske verbet commutare. Det er sammensatt av forstavelsen
com som betyr sammen og vebet mutare som betyr å forandre, forvandle eller bytte.
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Hvis vi ser på en mengde G med det relativt beskjedne antallet åtte elementer, gir
dette

8

64
=6 277 101 735 386 680 763 835 789 423 207 666 416

102 355 444 464 034 512 896

forskjellige binære operasjoner! Det er et formidabelt tall, av størrelsesorden 10

58.
Hvis vi dividerer dette med 8! = 40 320 som representerer alle måter å ordne ele-

mentene i G på, står vi igjen med et tall av orden 10

54. Det er et estimat på antall i en
viss forstand7 ikke-ekvivalente binære operasjoner. I kontrast til dette finnes det kun
fem essentielt forskjellige grupper med åtte elementer, hvorav vår bekjent D8 er en!

Det sagt, det finnes naturligvis uendelig mange grupper, men hvor mange essentielt
forskjellige det er av en gitt orden n, avhenger sterkt av primtallsfaktoriseringen til
n. Om n er et primtall, er det kun én ikke-triviell, mens er n en primtallspotens, kan
det være svært mange. For eksempel om n = 1024 et det 49 487 365 422 essentielt
forskjellige grupper!

Eksempel �.�. — Kleins firergruppe. Det kan være en god øvelse å se på følgende
gruppe som et eksempel. Den kalles8 Kleins firergruppe. Måten vi konstruerer den på
her, er ment som en illustrasjon av multiplikasjonstabellenes mekanikk; firergruppen har
andre og enklere manifestasjoner (se for eksempel oppgavene �.�� og �.�� nedenfor).
Grunnen til at det er enklere i de oppgavene, er at man kan bruke at henholdsvis
sammensetning av avbildninger og matrisemultiplikasjon a priori er assosiative. Et av
de store problemene med å beskrive gruppelover med multiplikasjonstabeller er at det
er svært vanskelig å sjekke assosiativitet. Selv for fire elementer er dette ikke fullstendig
opplagt, som dette eksemplet viser, og da kan man tenke seg hvordan det arter seg for
større grupper.

Vi ser på mengden V = {e,↵1,↵2,↵3} og definerer en binær operasjon ved reglene
↵2
i = e og ↵i↵j = ↵j↵i = ↵k dersom i 6= j og der k er tredje hjul på vognen, det vil

si at {i, j, k} = {1, 2, 3}. Og e er selvsagt enhetselementet. Som sagt, det er litt jobb å
sjekke assosiativiteten. Vi skal gjøre det kun i to tilfeller, resten overlates til leseren: Om
alle tre indeksene i produktet ↵i(↵j↵k) er forskjellige, finner vi ↵i(↵j↵k) = ↵2

i = e og
(↵i↵j)↵k = ↵2

k = e. Om i 6= j, finner vi ↵i(↵i↵j) = ↵i↵k = ↵j og (↵i↵i)↵j = e↵j = ↵j.
e

Oppgave �.��. Fullfør argumentet i eksemplet ovenfor og vis at gruppeloven som er
definert der, er assosiativ. X

Oppgave �.��. Vi har allerede i motivasjonsavsnittet støtt på en variant av Kleins
7Dette er ganske visst upresist, men vi sammenligner de to tallene 5 og 1054, så vi har noe å gå

på! Poenget er å vise den enorme forskjellen på antall gruppelover og antall binære operasjoner.
8Etter den tyske matematikeren Felix Klein som levde fra ���� – ����. Han er blant annet kjent

for sitt Erlangener Program som er en syntese av grupper og geometri.
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firergruppe! Med notasjon fra det asvnittet, la s være speilingen gjennom x-aksen og
s0 speilingen gjennom y-aksen. Vis at s og s0 kommuterer og at s2 = s02 = e. Vis
at V = {e, s, s0, ss0} er en gruppe (med symmetrisammensetning som gruppelov) som
opptil navnsetting er identisk med Kleins firergruppe. X

Oppgave �.��. La
V = {

✓
✏1 0

0 ✏2

◆
| ✏i 2 µ2 }.

Vis at V er en gruppe under matrisemultiplikasjon (man har definitivt lov til å bruke
at matrisemultiplikasjon er assosiativ). Hvor mange elementer har V ? Vis at V opptil
navnsetting faller sammen med Kleins firergruppe. X

Enhetselementet og inversdannelse

I en aksiomatisk teori pleier det alltid å være en del relativt enkle og intuitivt opplagte,
men grunnleggende, ting som innledningsvis må etableres — så også i gruppeteorien.
Det dreier seg om en del regler og egenskaper som vi er godt vant med fra tallenes
verden, men som formelt sett må utledes av gruppeaksiomene.

Vi innleder med entydighet av enhetselementet. Aksiomene sier kun at det skal
finnes et enhetselement i en gruppe, så a priori kunne det tenkes at det var flere, men
slik er det altså ikke:

Lemma �.� I en gruppe G er enhetselementet entydig.

Bevis: Vi minner om at enhetselementet er definert ved at det tilfredstiller likhetene9

ea = ae = a, for et vilkårlig element a i G. Vår oppgave er å vise at det bare finnes
ett element som oppfyller denne betingelsen. Så anta at e0 er et annet. Per hypotese
tilfredstiller det da likhetene ae0 = e0a = a for enhver a 2 G. Ved først å sette e0 inn i
likheten ae = a for så å sette e inn i e0a = a, finner vi e0 = e0e = e. o

Vel så viktig som å vite at enhetselementet er entydig, er det å vite at den inverse
til et element er entydig:

Lemma �.� Hvis a 2 G, så er a�1 det eneste elementet som tilfredstiller ligningene
a�1a = aa�1

= e.

Bevis: Anta at a0 er en potensiell “piratinvers” — altså et element som oppfyller
aa0 = a0a = e. Ved ganske enkelt å multiplisere med a�1 fra venstre på begge sider av
ligningen aa0 = e, får vi a�1aa0 = a�1. Det gir a0 = a�1, og vi er i mål. o

Man kan i enkelte tilfeller bruke dette resultatet til å vise formler for den inverse. Et
eksempel på slik bruk er følgende, der vi etablerer setningen om den inverse til et
produkt; den er lik det omvendte produkt av de inverse:
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Lemma �.� Hvis a og a er elementer i G så er (ab)�1
= b�1a�1.

Bevis: Vi skal bruke at ligningen aa�1
= a�1a = e karakteriserer den inverse og sjekke

at den oppfylles av b�1a�1. Vi har

(ab)(b�1a�1
) = a(bb�1

)a�1
= aa�1

= e,

der vi har brukt assosiativitet10 og at bb�1
= aa�1

= e. At (b�1a�1
)(ab) = e, må også

sjekkes, men det overlater vi til leseren. o

Dersom a og b kommuterer, så kommuterer også a�1 og b�1 (Det er en god øvelse i
aksiomatikkens hårkløveri, å vise det!), og problemstillingen omkring rekkefølgen er
ikke aktuell i det tilfellet. Setningen ovenfor kan generaliseres til et vilkårlig antall
elemener:

Lemma �.� La a1, a2, . . . , ar være elementer i en gruppe G. Da gjelder det at

(a1a2 · · · · · ar)�1
= a�1

r · · · · · a�1
2 a�1

1 .

Bevis: Beviset gjøres ved induksjon på r. Det overlates til leseren å fylle inn detaljene.
o

Et eksemel til på en ganske opplagt ting, men som formelt sett også må utledes av
aksiomene:

Lemma �.� La a 2 G være et element. Da er (a�1
)

�1
= a

Bevis: Dette følger direkte av karakteriseringen av den inverse, da aa�1
= a�1a = e.

o

Assosiativitet

La oss dvele noe ved assosiativiteten. Produktet i en gruppe er en binær operasjon
som til to elementer a og b tilordner et tredje. Siden vi bare kan multiplisere to og to
elementer, har et uttrykk av typen abc med tre eller fler faktorer a priori ingen mening.
Skal vi gi det en mening, må faktorene grupperes slik at kun to og to multipliseres
av gangen. Har vi tre faktorer, er det to muligheter. Faktorene kan grupperes enten
som (ab)c eller som a(bc) — vi må selvsagt beholde rekkefølgen til gruppe-elementene
i produktet. Assosiativitetsaksiomet garanterer at disse to grupperingene gir samme
resultat når de multipliseres ut. Vi kan derfor trygt droppe parentesene og skrive abc.

9Vi forlater nå skrivemåten a ? b for gruppeloven og bruker i fremtiden utelukkende jukstaposisjon,
som det heter, det vil si at vi skriver ab.

10Strengt tatt bruker vi her lemma �.� som vi skal vise i neste paragraf.
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Hva om det er flere enn tre gruppe-elementer? Tilsvarende gjelder det fortsatt at alle
grupperinger gir samme resultat, og vi kan droppe paranteser. De fleste vet vel dette
fra skolegangen når det gjelder ordinær multiplikasjon og addisjon av tall, men jeg
tror ikke mange har sett et “non-hand-waving-argument” for det, selv for de klassiske
algebraiske operasjonene, så vi skal gi et.

Anta nå at vi har n gruppe-elementer a1, a2, . . . , an. For at uttrykket

a1 · a2 · a3 · · · · · an

skal ha mening, må faktorene grupperes ved at det settes parenteser på en intelligent
måte. Det betyr at de settes slik at hvert par av parenteser kun omslutter to elementer,
som i sin tur naturligvis kan være produkter av flere intelligent grupperte gruppe-
elementer.

Et eksempel kan være

((a1 · ((a2 · a3) · a4)) · a5) · (a6 · a7).

Et annet eksempel på en intelligent gruppering er følgende:

�n = (. . . (((a1a2)a3) . . . )an�1)an (c)

som vi også skal bruke i beviset. For eksempel er �4 = ((a1a2)a3)a4 Vi skal vise
følgende:

Lemma �.� Enhver intelligent gruppering av uttrykket a1 · a2 · a3 · · · · · an gir samme
produkt som grupperingen (c).

Av det følger selvsagt at produktet er uavhengig av grupperingen.
Bevis: Beviset gjennomføres ved induksjon på n: Assosiativitetsaksiomet gir oss in-
duksjonsstarten11 for n = 3.

Anta nå at påstanden gjelder for alle grupperinger med færre enn n elementer, og
la g være en vilkårlig intelligent gruppering av elementene a1, .., an.

Vi starter med å bemerke at �n = �n�1an. Når vi parentes for parentes multi-
pliserer ut en grupperingen, vil vi måtte avslutte med et produkt av to elementer.
Derfor er grupperingen g på formen a · b der både a og b er intelligente grupperin-
ger, men begge med færre faktorer enn n. Etter induksjonshypotesen er da a = �k for
en passende k < n, og b er et produkt på formen (c), men som involverer elementene
ak+1, ak+2, ak+3, . . . , an. Det betyr at enten er b = an eller b = b0an der b0 er et intelligent
gruppert produkt.

Følglig er g = a(b0an) = (ab0 )an, og en ny anvendelse av induksjonshypotesen gir
at ab0 = �n�1. Dermed er g = �n. o

11 Påstanden gjelder også for n = 2 — siden et produkt ab av to faktorer i utgangspunktet er
intelligent gruppert — men induksjonssteppet vil ikke kunne virke fra n = 3 til n = 2. I så fall ville
alle binære operasjoner vært assosiative! Situasjonen minner om “beviset” for at alle punkter i planet
ligger på en rett linje eller at alle menn er høye og mørke.
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Svært mange av de mest fruktbare binære operasjonene som er i bruk i matematik-
ken er assosiative, men det er også en rekke viktige ikke-assosiative lover. Et eksempel
på et slikt ikke-assosiativt produkt er kryssproduktet av vektorer i R3. Om i, j og k er
de tre standard enhetsvektorene i R3, så er i ⇥ (i ⇥ j) = �j, mens (i ⇥ i) ⇥ j = 0, så
i ⇥ (i ⇥ j) 6= (i ⇥ i)⇥ j.
Eksempel �.�. — Roten til (nesten) all assosiativitet. Sammensetning av
avbildninger er assosiativ, og i mange tilfeller kan assosiativitet av en gruppelov til-
bakeføres til dette.

La X, Y Z og W være fire mengder og la f : X ! Y , g : Y ! Z og h : Z ! W
være tre avbildninger. Da er

h � (g � f) = (h � g) � f

Dette er nærmest selvinnlysende, men la x være et element i X. Evaluerer vi de to
sidene i ligningen ovenfor, finner vi:

h � (g � f)(x) =h(g � f(x)) = h(g(f(x)))

(h � g) � f(x) =h � g(f(x)) = h(g(f(x)))

e

Potenser

Den siste av de elementære regnereglene vi skal behandle, omhandler potenser av et
element; altså suksessive produkter av et element med seg selv.

De oppfører seg fullstendigt analogt til hva vi er vant til for tall. I og for seg er
bevisene for dem også svært like de gamle, men for ordens skyld skal vi gjennomføre
dem i vår aksiomatiske sammenheng.

La a 2 G være er element og la n � 0 være et heltall. Vi definerer potensene an

rekursivt ved
a0 = 1 og an = an�1a for n � 1. (X)

Tillfellet der eksponenten er negativ, tar vi hånd om med følgende definisjon, der n
fortsatt er positiv:

a�n
= (a�1

)

n. (XX)

Fra lemma �.� på side 14 følger det at a�n
= (an)�1. Som sagt, de gode gamle

regnereglene gjelder forsatt:

Lemma �.� Anta at a 2 G og at n og m er hele tall. Da er

an+m
= anam

(an)m = anm
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Bevis: Dette beviset er noe plundrete på grunn av de forskjellige kombinasjoner av
fortegn m og n kan ha, men dersom m og n begge er positive, følger lemmaet rett frem
ved induksjon og bruk av den rekursive definisjonen (X). Er de begge negative — altså
lik �n, henholdsvis �m, med m og n positive — følger setningen fordi

a�m�n
= (a�1

)

m+n
= (a�1

)

m
(a�1

)

n
= a�ma�n

etter definisjon (XX) og etter hva vi nettopp gjorde for to positive eksponenter. Anta
så at den ene eksponent er postiv — la oss si m — og at den andre er negativ — la oss
si den er lik �n med n positiv. Dersom m > n har vi, etter hva vi gjorde for positive
eksponenter, at am = am�nan, og derfor er am�n

= ama�n. Om m < n, bruker vi at
an�m

= ana�m som etter invertering gir am�n
= ama�n. o

Det vi har gjort så langt i dette avsnittet forutsetter at gruppeloven uttrykkes med
en multilplikativ skrivemåte, men mange viktige grupper — som de hele tallene Z for
eksempel — har en additiv gruppelov, og for disse går “potensdannelsen” i en annen
lei, som det er verdt å bruke noe tid på å kommentere.

Potensen am står for det itererte produktet a · a · · · · a der det er m faktorer —
for enkelhets skyld lar vi m > 0. Bruker vi en additiv skrivemåte, blir det tilsvarende
begrepet multiplumet ma, for ma er jo lik den itererte summen a+a+ · · ·+a der det er
m addender. Slik at i en additiv gruppe er det “multiplene” ma som spiller “potensenes”
rolle. Reglene slik de er uttrykt i lemma �.� ser også annerledes, men like tilforladelige
ut:

⇤ (n+m)a = na+ma

⇤ n(ma) = nm · a

Oppgaver

�.��. Vis at om a og b kommuteter, så kommuterer a�1 og b�1. X

�.��. Vis at om a1, . . . , ar er elementer i en gruppe G, så er (a1 ·· · ··ar)�1
= a�1

r ·· · ··a�1
1 .
X

�.��. Vis at om a2 = b2 = e, så kommuterer a og b hvis og bare hvis ab også tilfredsstiller
(ab)2 = e. X

�.��. Vis at om alle elementene a i en gruppe G er slik at a2 = e, så er gruppen abelsk.
X

�.��. Vis at symmetrigruppen til en likesidet trekant er av orden 6. Vis at den inneholder
tre ikke-trivielle elementer slik at a2 = e og to slik at a3 = e. X

�.��. La n være et naturlig tall, n 6= 1. Gi eksempler på en gruppe G og to elementer
slik at (ab)n 6= anbn. X

�.��. Gjennomfør induksjonsbevisene for lemma �.� på side 16. X
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Undergrupper og homomorfier

Rotasjonene i symmetrigruppen til kvadratet danner en naturlig avgrenset undermeng-
de av D8 gitt som H = {e, r, r�1, r2}. Det er enkel sak, ved å bruke at r4 = e, å verifiser
at H er lukket under sammensetning. Intuitivt er dette klart, sammensetningen av to
rotasjoner er selvfølgelig en rotasjon. Alle symmetriene i H har også sin inverse sym-
metri i H. Men det betyr at gruppeaksiomene er oppfyllt, og H er en gruppe i seg selv.
Den er et typisk eksempel på en undergruppe. I tillegg til å introdusere undergrupper
skal vi dette avsnittet også introdusere homomorfier og isomorfier. Homomorfier er
matematikkerens verktøy til å sammenligne grupper. De er avbildninger mellom grup-
per som respekterer de to gruppelovene. En slik homomorfi er en isomorfi om den er
invertibel — i.e., bijekttiv — og to grupper med en isomorfi mellom seg kan fra et
gruppeteoretisk synspunkt betraktes som like. De har presis de samme gruppeteoretiske
egenskapene.

2.1 Undergrupper
Undergrupper er et svært sentralt begrep i gruppeteorien. Vi støter støtt på dem i de
fleste kontekster der grupper er involvert, og ikke minst er de en rik kilde til eksempler.
Løselig sagt er en undergruppe nettopp det navnet sier, en grupper som er inneholdt i
en annen. Den formelle definisjonen er som følger:

Definisjon �.� La G være en gruppe. En undermengde H✓G kalles en undergruppe
dersom den er lukket under multiplikasjon, dersom enhetselementet e 2 H og dersom
a�1 2 H hver gang a 2 H.

At H er lukket under multiplikasjon betyr at ab 2 H hver gang a 2 H og b 2 H.
Produktet “beregnes” naturligvis i G, men vi forlanger at resultatet skal ligge i H. På
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denne måten utstyres H med en gruppestruktur. Den sies å være indusert av eller
nedarvet fra gruppestrukturen til G. Strengt tatt burde vi sjekke at aksiomene for en
gruppe er oppfyllt, men vi har allerede enhetselement og inversdannelse, så det eneste
som gjenstår er assosiativiteten. Men det er ingen “big deal” siden produktet i G er
assosiativt — hvis likheten a(bc) = (ab)c gjelder i G, så gjelder den også i H.

Det er klart at enhver gruppe G har den trivielle gruppen {eG} som en under-
gruppe av G, og den kalles med rette den trivielle undergruppen. Dersom H✓G er en
undergruppe og H 6= G, sier vi at H er en ekte undergruppe.

Følgende setning er enkelte ganger praktisk å ty til når man skal avgjøre om en
undermengde er en undergruppe.

Setning �.� La G være en gruppe, og la H være en ikke-tom undermengde. Da er H
en undergruppe hvis og bare hvis ab�1 2 H for alle elementer a og b i H.

Bevis: Det er hvis-delen i utsagnet som trenger et argument, så anta at ab�1 2 H hver
gang a, b 2 H.

Vi sjekker første at enhetselementet er i H. Velg en a 2 H, som vi kan siden
H er ikke-tom. Etter antagelsen er e = aa�1 2 H. Om nå a 2 H er vilkårlig, er
a�1

= ea�1 2 H, og til slutt, om de to elementene a og b ligger i H, så ligger også b�1

der etter hva vi nettopp så. Antagelsen i setningen gir da at ab = a(b�1
)

�1 2 H. o

Eksempel �.�. — Enhetssirkelen. Vi skal la S1 betegne enhetssirkelen i det kom-
plekse tallplan. Det vil si at

S1
= { z 2 C | |z| = 1 }.

Da er S1 en undergruppe av den multiplikative gruppen C⇤. Dersom |z| = |w| = 1, så
er |zw�1| = |v| / |w| = 1, og S1 er en undergruppe etter kriteriet i setning �.�.

Et punkt z på enhetssirkelen kan beskrives som z = eit der t er et av argumentene
til z. Argumentet representer vinkelen z danner med den positive reele aksen, og det
er entydig kun opptil et helt multiplum av 2⇡. Produktet av to tall z = eit og w =

eiu er gitt ved addisjon av argumentene: zw = ei(t+u). Inversdannelsen skjer ved et
fortegnsskifte: z�1

= e�it. e

Eksempel �.�. — Enhetsrøtter. For hvert positive hele tall n lar vi µn betegne
mengden av de n-te enhetsrøttene i det komplekse tallplan, eller, uttrykt ved symboler,
vi lar

µn = { z 2 C | zn = 1 }.

Da er µn en undergruppe av C⇤ og også av S1, noe som følger siden (zw�1
)

n
= znw�n

=

1 dersom zn = wn
= 1. Vi kaller µn for gruppen av n-te enhetsrøtter . Det er en endelig

gruppe av orden n. Det finnes nemlig nøyaktig n løsninger av ligningen xn � 1 = 0. De
er alle på formen e2k⇡i/n der k er et heltall. e
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Eksempel �.�. — Undergrupper av Z. La n være et helttall og la nZ betegne
undermengden av Z som består av alle multipla av n, i.e., nZ = {xn | x 2 Z }. Da er
nZ en undergruppe siden vi har at xn� yn = (x� y)n, og selvsagt er x� y et heltall
når både x og y er. Vi skal senere bevise at alle undergrupper av Z faktisk er av denne
typen.

e

Eksempel �.�. — D8 igjen. Undermengden av rotasjoner {e, r, r�1, r2} er en un-
dergruppe av D8. Undermengden {e, s} er også en undergruppe, og det samme gjelder
undermengden V = {e, s, s0, ss0} fra oppgave �.��. e

Dersom G er en endelig gruppe, er det faktisk nok å vite at en undermengde H er
lukket under multiplikasjon, for å vite at den er en undergruppe. Noe mer generelt.
enhver endelig undermengde av en gruppe (som ikke nødvendigvis er endelig) er en
undergruppe dersom den ewr lukket under multiplikasjon. Vi har altså:

Setning �.� Anta at G er en gruppe og at H✓G er endelig og ikke-tom undermengde
som er lukket under multiplikasjon. Da er H en undergruppe.

Bevis: Beviset går ut på å vise at enhetselmentet ligger i H og at a�1 ligger i H
hvergang a gjør det. Så velg en a 2 H, som vi kan siden H er ikee-tom. Trikset er å
set på avbildningen � : H ! H gitt som multiplikasjon med a, i.e., �(x) = ax.

Avbildningen er injektiv siden vi kan kansellere a fra en likhet ax = ay. Og den er
da også surjektiv siden H er endelig.

Det følger at a = �(x) for en x 2 H. Men det betyr at �(x) = ax = a, og således
er x = e. For å se at a�1 2 H, bruker vi igjen at � er surjektiv. Det finnes et element
x 2 h slik at �(x) = e, i.e., ax = e, som gir at x = a�1 ved venstremultiplikasjon med
a�1. o

Oppgaver

�.�. Bestem alle undergrupper av D8 av orden to. X

�.�. Vis at om n|m, så er µn en undergruppe av µm. Vis at det omvendte også holder.
X

Snittet av undergrupper — generatorer

Følgende setning er viktig, men relativt lett å etablere:

Setning �.� La G være en gruppe og la H✓G og K✓G være to undergrupper. Da er
snittet H \K en undergruppe.

Bevis: La a og b være to elementer fra snittet H \K, siden H og K er undergrupper
ligger ab�1 i begge, og derfor i snittet deres. Det følger fra setning �.� ovenfor at H \K
er en undergruppe. o
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Man trenger ikke å begrense seg til snittet av to undergrupper. Setningen er gyldig for
snittet av et vilkårlig antall undergrupper, og beviset er grunnleggende det samme:

Setning �.� La I være en indeksmengde og la {Hi2}I være en familie av undergrupper
i gruppen G. Da er snittet

T
i2I Hi en undergruppe.

Bevis: La a og b være to elementer i G som begge ligger i snittet
T

i2I Hi. Etter setning
�.� ligger da ab�1 i hver av undergruppene Hi og derfor i snittet deres. o

La nå X✓G være en undermengde av gruppen G. Den minste undergruppen som
inneholder X, sier vi er undergruppen generert av X, og vi betegner den med hX i.
Den er gitt som hX i =

T
X✓H H, altså snittet av alle undergrupper som omfatter X.

Dersom N = hX i, sier vi at elementene i X er generatorer for N .

Eksempel �.�. — Kvadratsymmetriene D8. I motivasjonsavsnittet så vi et eksem-
pel på dette da vi viste at elementene i D8 alle kunne uttrykkes ved hjelp av rotasjonen
r og speilingen s. Derfor kan så klart ingen ekte undergruppe av D8 inneholde begge
disse symmetriene, og de genererer derfor D8. e

Eksempel �.�. — De hele tallene Z. Et annet viktig og nærliggende eksempel
er den additive gruppen Z av hele tall. Det er klart at dersom H er en undergruppe og
1 2 H, så er n 2 H for alle n, siden jo n er et multiplum av enten 1 eller �1. Derfor
er Z generert av 1, eller likeledes også av �1. e

Generelt, for en vilkårlig undermengde X av G, så vil den minste undergruppen
som innholder X også inneholde alle produkter

xn1
1 xn2

2 · · · · · xns
s (a)

av vilkårlig lengde, der xi-ene er elementer fra mengden X og ni-ene er hele tall (som
gjerne kan være negative). På den annen side er mengden av alle utrykk på formen
(a) klart lukket under multiplikasjon — det er ingen begrensning på lengden s så to
slike uttrykk ved siden av hverandre, er på ny av samme form. Den er også lukket
under inversdannelse, noe som følger av lemma �.� på side 14 (det sier at den inverse
til et produkt er det omvendte produktet av de inverse), og derfor er mengden en
undergruppe. Nødvendigvis er dette den minste undergruppen som inneholder X. Vi
har etablert følgende setning:

Setning �.� La X✓G være en undermengde. Da er undergruppen generert av X gitt
som

hX i = {xn1
1 xn2

2 · · · · · xns
s | xi 2 X og ni 2 Z }.

Kjenner vi generatorer til en gruppe, har vi en måte uttrykke alle elementene i gruppen
på, og det er skritt på veie til å forstå gruppen. Imidlertid er det en stor vanskelighet
at fremstillingen i (a) ikke er entydig, så for å kjenne gruppen må man — på den ene

— 21 —



Undergrupper MAT2200 — Vår 2014

eller andre måten — beherske flertydigheten i (a), altså hvilke relasjoner som finnes
mellom generatorene. For eksempel vet vi at kvadratsymmetrigruppen D8 er generert
at r og s, og at relasjonene mellom dem er r4 = s2 = e og sr = r�1s, og dette er som
vi så, nok til å redusere alle monomer i r til s til et av de åtte minimale.

Det spesielle tilfellet der X består av ett element, la oss si at X = {x}, fortjener
særskilt oppmerksomhet. I dette tilfellet reduserer et uttrykk på formen (a) seg til en
potens av det ene elementet x, slik at

h x i = {xn | n 2 Z }.

Eksempel �.�. — Generator for enhetsrøttene µn. La n være er naturlig tall
og la ⌘ = exp 2⇡i/n. Da er undergruppen av C⇤ generert av ⌘ gitt ved

h ⌘ i = { ⌘n | n 2 Z } = µn

h ⌘ i = µn. Dette følger siden µn består av alle potenser av ⌘ og derfor er inneholdt i
enhver gruppe som har ⌘ som element. e

Eksempel �.�. La oss se på de to undergruppene µ15 og µ6 av C⇤ og finne snittet
µ15 \ µ6 av dem. Vi skal se at µ3 = µ15 \ µ6. På den ene siden er µ3✓µ15 \ µ6, fordi
dersom z3 = 1, så er z15 = (z3)5 = 1 og z6 = (z3)2 = 1. På den annen side, om
z15 = z6 = 1, følger det at 1 = z15 = z12+3

= (z6)2z3 = z3, og derfor er µ15 \ µ6✓µ3. e

Oppgave �.�. Finn snittet av undergruppene µ9 og µ21 av S1. X

Sentrale elementer og sentralisatoren

Et element a 2 G som kommuterer med alle andre elementer i gruppen sies å være
et sentralt element i gruppen, Mengden av sentrale elementer betegnes med Z(G) og
kalles senteret til G. Vi har altså

Z(G) = { a 2 G | ab = ba for alle b 2 G }.

Til enhver X✓G finnes et tilsvarende begrep. Elementene i G som kommuterer
med alle elementer i X utgjør en undermengde som vi kaller for sentralisatoren til X,
og som vi betegner med CG(X) eller bare C(X) dersom det er underforstått hvilken
gruppe vi arbeider i. Dersom X = G, gir denne konstruksjonen tilbake senteret til G.

Senteret er en viktig invariant ved G, og det er en undergruppe slik det neste
lemma viser. Det samme gjelder sentralisatoren CG(X), men beviset for det gir vi som
en oppgave.

Setning �.� Senteret Z(G) til en gruppe G er en undergruppe av G.
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Bevis: La a og a0 være to medlemmer av senteret. Vi må vise at aa0 også ligger der.
Men for et vilkårlig element b i G har vi at aa0b = aba0 = baa0 der den første likheten
holder fordi a0 2 Z(G), og den andre fordi a 2 Z(G). Dette viser at aa0 2 Z(G).

Dersom ab = ba for alle b, finner vi ved å anvende a�1 på begge sider av likhets-
tegnet, både fra høyre og fra venstre, at a�1aba�1

= a�1baa�1. Det gir ved kansellering
at ba�1

= a�1b for alle b, og følgelig er a�1 2 Z(G). o

Oppgaver

�.�. Vis at senteret til D8 er undergruppen {r2, e}. X

�.�. Vis at CG(X) er en undergruppe. Hint: Modifiser beviset for proposisjon �.�. X

�.�. Vi ser igjen på gruppen D8 av kvadratsymmetrier. Finn sentralisatoren til rota-
sjonen r og til speilingen s. X

�.�. Anta at gruppen G er generert av de to elementene a og b. Vis at Z(G) = CG(a)\
CG(b). X

�.�. La G være en gruppe og la a 2 G. Vis at h a i✓CG(a). X

�.�. La G være en gruppe og definer en relasjon på G ved å la x ⇠ y bety at x
og y kommuterer. Vis at denne relasjonen er en ekvivalensrelasjon hvis og bare hvis
sentralisatoren CG(a) er abelsk for alle elementer a 2 G. X

2.2 Homomorfier og isomorfier
Vi har sett at essentielt samme gruppe kan dukke opp i tildels svært forskjellige kon-
tekster — både i krystallografi og ligningsteori for eksempel. Derfor er det viktig å ha
et presist språk når det gjelder å sammenligne grupper, og vite nøyaktig hva det betyr
at to grupper “essentielt” er identiske. Vi skal senere også se at å kunne “sammenlig-
ne” to grupper — ikke minst for å kunne avgjøre om de er “essentielt” identiske — er
grunnleggende når det gjelder å “blottlegge” strukturen til forskjellige grupper.

Hovedverktøyet i denne sammenhengen er hva vi kaller en homomorfi mellom to
grupper og dets sattelittbegrep en isomorfi1. En homomorfi er en avbildning � : G ! H
— der nå G og H er to grupper — som “respekterer” gruppestrukturene, det er jo tross
alt dem vi skal sammenligne. Presist betyr dette følgende:

1 Navnet homomorfi er avledet av adjektivet homomorf som er sammensatt av det greske homo

som betyr samme eller lik, mens roten til den andre delen av ordet er det greske morphe som betyr
form — altså betyr homomorf å være av samme form. Ordet isomorfi har den samme etymologien,
isos er også gresk og betyr likeledes lik eller samme.
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Definisjon �.� La G og H være to grupper. En homomorfi mellom G og H er en
avbildning � : G ! H slik at

�(ab) = �(b)�(b) (f)
for alle gruppe-elementer a og b fra G.

Betegnelsen gruppehomomorfi er synonym med betegnelsen homorfi i vår sammenheng,
og vi vil stundom også bruke frasen “avbildning mellom grupper” isteden for homorfi.

Det kan virke som en unnlatelsessynd at hverken den inverse eller enhetselementet
er nevnt i definisjonen av en gruppehomorfi, men det stikker i at både enhetselementet
og inverser automatisk blir respektert. Vi har :
Setning �.� Dersom � : G ! H er en gruppehomomorfi, så er �(eG) = eH og �(a�1

) =

�(a)�1 for alle a 2 G.
Bevis: Vi starter med å vise at � respekterer enhetselementet. Fra (f) får vi

�(eG) = �(eG · eG) = �(eG)�(eG),

og ved å kansellere �(eG) finner vi �(eG) = eH . Videre har vi

eH = �(eG) = �(a�1a) = �(a�1
)�(a),

og fra karakteriseringen av den inverse, lemma (�.�) på side 13, følger det da at �(a�1
) =

�(a)�1. o

Så til begrepet isomorfi. Hvis � : G ! H er en homomorfi, og det finnes en annen
homomorfi den andre veien — det vil si en homorfi  : H ! G — slik at �� = idH og
 � � = idG, sier vi at � er en isomorfi . Vi sier også at gruppene G og H er isomorfe.
Dette innebærer at de to gruppene rent gruppeteoretisk er identiske; alt vi kan utlede
om den ene ved bare å bruke gruppeteori, gjelder også for den andre. De to gruppene
kan selvsagt ha andre atributter som er forskjellige, men de attributtene kan ikke være
av gruppeteoretisk natur.

I definisjonen av at en homorfi � er en isomorfi, ligger det at � er en invertibel
avbildningen. Imidlertid kan det se ut som om vi forlanger vesentlig mer enn det,
iogmed at den inverse avbildningen skal respektere gruppestrukturene. Men dette er
bare øyensynelig, det viser seg at en inversavbildning automatisk er en homomorfi:
Setning �.� Dersom � : G ! H er en homomorfi som er invertibel som avbildning,
så er � en isomorfi.
Bevis: La  : H ! G være den mengdeteoretiske inverse avbildningen til �. Oppgaven
vår er å vise at  er en homomorfi; altså at  respekterer produkter. La a og b være
to elementer fra H. Da har vi

�( (ab)) = ab = �( (a)�( (b)) = �( (a) (b)) (W)

siden � er en homomorfi � = idH . Men når er � bijektiv og derfor spesielt injektiv.
Det betyr at vi fra (W) kan slutte at  (ab) =  (a) (b). o
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Eksempel �.�. — Eksponentialavbildningen og logaritmen. To klassiske
eksempel på homomorfier er eksponential avbildningen og logaritmen. Vi skal anvende
oss av skrivemåten R+ til å betegne den multiplikative gruppen av positive, reelle
tall. Eksponentialavbildningen er avbildningen exp: R ! R+ gitt ved exp t = et. Den
velkjente formelen et+u

= eteu viser at exp er en gruppehomomorfi. Tilsvarende er
logaritmen en avbildning log : R+ ! R som også er en homomorfi. Det gjelder at
log xy = log x+ log y. Disse to avbildningene er gjensidige inverse og derfor isomorfier.

Dette eksempelet illustrerer godt hva det betyr at det er de gruppeteoretiske egen-
skapene som bevares under isomorfier. Det er selvsagt mange og store forskjeller på
multiplikasjon og addisjon, men rent regneteknisk kan et hvert multiplikasjonsstykke
via logaritmer omdannes til et addisjonsstykke. e

Eksempel �.��. — Den komplekse eksponentialavbildning. Det finnes også
en kompleks eksponetialavbildning exp: C ! C⇤ mellom den additive gruppen C og den
multiplikative C⇤. Den er gitt exp z = ez. Den er naturligvis en gruppehomorfi siden
den velkjente relasjonen ez+w

= ezew også gjelder for komplekse tall, men den er ikke
lenger en isomorfi. Det finnes ingen kompleks logaritme definert på hele C⇤. e

Eksempel �.��. — Determinanten. En annen velkjent gruppehomomorfi er de-
terminanten. Den er en avbildning det : Gl(n, R) ! R⇤, og at den er en homomorfi
er ekvivalent med at determinanten til et produkt av to matriser er lik produktet av
determinantene: detAB = detA detB. e

Eksempel �.��. — Lineæravbildninger. Anta at V og W er to vektorrom og
� : V ! W er en avbildning. At � er en lineæravbildning, er ekvivalent med at � er en
homomorfi. e

Sammensetningen av to homomorfier

Homomorfier, og også isomorfier, har den viktige egenskapen at sammensetning av to
igjen er en homomorfi (henholdsvis en isomorfi). Vi har altså

Setning �.� Anta at G, H og K er tre grupper og at � : G ! H og  : H ! K er to
homomorfier. Da er sammensetningen  � � en homomorfi. Dersom � og  begge er
isomorfier, så er også  � � en isomorfi.

Bevis: Vi lar a og b være to elementer fra G og finner

 (�(ab)) =  (�(a)�(b)) =  (�(a)) (�(b)),

som viser at  �� er en gruppehomomorfi. Vi vet at sammensetningen av to bijeksjoner
er bijektiv, og det følger da fra setning �.� ovenfor at sammensetningen av to isomorfier
er en isomorfi. o
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Automorfier og konjugasjon

Dersom samme gruppe G er startpunkt og endepunkt for en isomorfi �, det vil si at
� er en isomorfi � : G ! G, kaller vi � for en automorfi av G. Mengden automorfier
av G betegner vi med Aut(G), og siden sammensetning av to automorfier på ny er en
automorfi, kan vi organisere Aut(G) til en gruppe med sammensetning som gruppelov
— automorfiene er per definisjon invertible, og sammensetning av avbildnigre vet vi er
en assosiativ operasjon.

Det finnes en helt spesiell klasse automorfier, de såkalte indre automorfiene. La
g 2 G være et element. Om a 2 G er et annet element lar vi cg(a) = gag�1, og vi
sier at gag�1 og a er konjugerte elementer . Konjugasjonsvbildningen er en automorfi.
Følgende regning, der vi interkalerer e = gg�1, viser at den er en gruppehomomorfi:

cg(ab) = gabg�1
= gag�1gbg�1

= cg(a)cg(b),

og cg er invertibel siden konjugasjon med g�1 er en invers avbildning:

cg�1
(cg(a)) = g�1

(gag�1
)g = a.

Kjernen til en homomorfi

Fra lineæralgebraen kjenner vi begrepet kjernen til en lineæravbildning. Den består av
alle vektorer som avbildes på null under lineæravbildningen. I gruppeteorien har vi en
tilsvarende konstruksjon. I en multiplikativ kontekst er det nøytrale elementet ikke 0,
men e, derfor

Definisjon �.� La G og H være to grupper og la � : G ! H være en gruppehomomorfi.
Vi lar kjernen til �, skrevet som Ker�, være undermengden av G bestående av de
elementene som � avbilder på eH ; det betyr at

Ker� = {x 2 G | �(x) = eH }.

La nå a og b være to elementer i kjernen til �. Da vil også produktet ab ligge der,
fordi siden � er en homomorfi, har vi

�(ab) = �(a)�(b) = eH · eH = eH .

Vi har at �(a�1
) = �(a)�1

= eH om a 2 Ker�, så Ker� er også lukket under invers-
dannelse. Vi har dermed vist første del av følgende setning

Setning �.�� La G og H være to grupper og la � : G ! H være en homomorfi. Da
gjelder

⇤ Ker� er en undergruppe av G.

⇤ Avbildningen � er injektive hvis og bare hvis Ker� = {eG}.
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Bevis: Det gjenstår å vise den andre påstanden. Anta at � er injektiv. Nå er �(eG) = eH
så om �(a) = eH , følger det da at a = eG. Omvendt, anta at Ker� = {eG}, og la a
og b være to elementer med �(a) = �(b). Det følger at �(ab�1

) = �(a)�(b)�1
= eH , og

derfor er ab�1 2 Ker� = {eG}, og a = b. o

Eksempel �.��. — Kjernen til eksponentialavbildningen. La oss se på kjer-
nen til den komplekse eksponentialavbildningen exp: C ! C⇤ gitt ved exp z = ez. At
ez = 1 er ekvivalent med at z = 2k⇡i for et et helt tall k. Det betyr at Ker exp =

{ 2k⇡i | k 2 Z }. Det er en undergruppe av C som er isomorf med Z, en isomorfi er gitt
ved k 7! 2k⇡i. e

Eksempel �.��. — Reduksjonsavbildningen modolu n. I dette eksemplet ser vi
på avbildningen ⇢n : Z ! Zn som sender et et helttall n til den tilsvarende restklassen
[n]. Dette er en gruppehomomorfi siden jo nettopp [a] + [b] = [a+ b] per definisjon. At
[a] = 0 betyr at a er delelig med n, og derfor er Ker ⇢n = nZ, undergruppen nZ av Z
bestående av alle multipla av n. Så for eksempel, om n = 2, så består Ker ⇢2 av alle
jevne tall. e

Oppgaver

�.��. La G være en gruppe og la g 2 G være et element. Definer � : Z ! G ved å la
�(n) = gn. Vis at � er en gruppehomomorfi. Gi et eksempel på at en slik � ikke er
injektiv. X

�.��. La G være en gruppe og la g være et ikke-trivielt element slik at g2 = e. Vis at
undergruppen h g i generert av g er isomorf med µ2. X

�.��. Vis at absoluttverdien er en gruppehomomorfi fra C⇤ til R+. Hva er kjernen? X

�.��. Vis at en gruppe G er abelsk hvis og bare hvis avbildningen � : G ! G gitt ved
�(a) = a2 er en gruppehomomorfi. Vis at vi også har at G er abelsk hvis og bare hvis
avbildningen ◆ : g ! G gitt ved ◆(x) = x�1 er en gruppehomomorfi. X

�.��. Anta at G er en abelsk gruppe og at n er et helttall. Vis at �(x) = xn definerer
en gruppehomomorfi � : G ! G. Gi eksempel på en ikke-abelsk gruppe og et tall n slik
at �(x) = xn faktisk er en gruppehomomorfi. Hint: Bruk G = D8 og n = 4. X

�.��. Anta at x er et reelt tall forskjellig fra null. La ✏(x) = x |x|�1, som altså ikke
er noe annet enn fortegnet til x. Vis at ✏(x) er en gruppehomomorfi definert på den
multiplikative gruppen R⇤ med verdier i µ2. Beskriv kjernen til ✏(x). X

�.��. La G være en gruppe. La C : G ! Aut(G) være avbildningen som sender et
gruppeelement g til den tilsvarende konjugasjonsavbildningen cg, i.e., vi har C(g) = cg.
Vis at C er en gruppehomomorfi. Vis at kjerner til C er lik senteret Z(G) til G. X
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�.��. Anta at G og H er to grupper og at � : G ! H er en gruppehomorfi. La a 2 Ker�
og la g 2 G. Vis at det konjugerte elementet cg(a) = gag�1 ligger i kjernen Ker�. X

�.��. Vi lar nå Sn betegne mengden av alle n ⇥ n-matriser A slik at hver rad og
hver kolonne i A bare har én koeffisient som er forskjellig fra null og denne er lik 1.
Eksempelvis er 0

@
0 1 0

1 0 0

0 0 1

1

A

en slik matrise. Slike matriser kalles ofte for permutasjonsmatriser.
a) Vis at Sn danner en gruppe.

b) Hva er ordenen til Sn?

c) La e betegne en av vektorene i standardbasisen til Rn. Vis at Ae også er en av
vektorene i standardbasisen

d) Vis at om A 2 Sn, så er detA = ±1, og vis at {A 2 Sn | detA = 1 } danner en
undergruppe. Hva er ordenen til denne?

X

�.��. Vi generaliserer nå forrige oppgave til n⇥n-matriser og lar Wn betegne mengden
av alle n ⇥ n-matriser A slik at hver rad og hver kolonne i A bare har en koeffisient
som ikke er null, og denne er enten 1 eller �1. Eksempelvis er

0

@
0 1 0

�1 0 0

0 0 1

1

A

en slik matrise. Slike matriser kalles ofte for fortegnspermutasjoner.
a) Vis at Wn danner en gruppe.

b) Hva er ordenen til Wn?

c) Vis at om A 2 Wn, så er detA = ±1, og vis at {A 2 Wn | detA = 1 } danner en
undergruppe.

d) Hvis A 2 Wn lar vi �(A) betegne den n ⇥ n-matrisen vi får ved “å stryke alle
fortegn”. Det vil si at vi erstatter hver koeffisient i A som er ±1 med 1. Og nullene
lar vi selvsagt stå. Vis at dette gir en surjektiv gruppehomomorfi Wn ! Sn. Beskriv
elementene i kjernen til �.

X
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3. Del

Sykliske og dihedrale grupper

I denne delen skal vi studere to klasser av konkrete grupper, definitivt med hovedvekt på
de sykliske gruppene. De er gode eksempler på grupper, men er vesentlig viktigere enn
som så. De er blant hovedrolleinnhaverne i gruppeteorien. Det er fundamentalt å ha en
god forståelse av de sykliske gruppene. På tampen av kapitlet tar vi en titt på en annen
klasse grupper, de dihedrale som generaliserer gruppen D8 av kvadratsymmetrier. De
er også en viktig del av teorien, men spiller på langt nær en så sentral rolle som de
sykliske, og for oss, er deres vesentlige verdi å virke som gode eksempler.

3.1 Sykliske grupper
De aller enkleste gruppene er de som er generert av ett element. De kalles for sykliske
grupper , og man kan trygt si at de er allestedsnærværende i matematikken, ikke minst i
gruppeteorien spiller de en grunnleggende rolle. De har en enkel og oversiktlig struktur
og tjener ofte som “byggestener” for mer kompliserte grupper.

Dersom G er generert av element g består G av alle potenser av g — med både
positive og negative eksponenter — og vi har

G = { gk | k 2 Z } = {. . . , g�2, g�1, e, g, g2, . . . }.

Vår første observasjon er at en syklisk gruppe er abelsk:

Setning �.� Enhver syklisk gruppe G er abelsk.

Bevis: La g være en generator for G. Da er alle dens elementene potenser av g, og vi
plukker ut to vilkårlige av dem, gn og gm. Etter regnereglene for potenser har vi

gngm = gn+m
= gm+n

= gmgn.

o
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De sykliske gruppene kan deles inn i to klasser, de uendelige og de endelige (og da er
det nødvendigvis mange repetisjoner i beskrivelsen ovenfor). Av uendelige er det mange,
både multiplikative og additive, men vi skal se at de alle er isomorfe. Erkeeksemplet
på en uendelig syklisk gruppe er den additive gruppen Z av hele tall, og alle uendelige
sykliske grupper er altså isomorfe med denne.

Av de endelige er det også et mangfold, og av dem er det også uendelig mange iso-
morfiklasser. Ordenen til en gruppe er naturligvis den samme for alle isomorfe grupper
(per definisjon finnes det jo en bijeksjon mellom to isomorfe grupper), og vi skal senere
se at det nettopp er ordenen som klassifisere de endelige sykliske gruppene. Kort sagt,
det finnes sykliske grupper av alle ordner, og to med samme orden er isomorfe.

For hver orden n finnes det to standardeksempler på sykliske grupper av orden n.
Vi har gruppen Zn av restklasser modulo n og gruppen µn av n-te enhetsrøtter, den
første additiv og den andre multiplikativ. At µn er syklisk så vi eksempel �.� på side
22. Vi sjekket der at den var generert av exp 2⇡i/n. At Zn er syklisk, er heller ikke
vanskelig å se. Den er generert av restklassen [1] siden vi opplagt har at

[a] = [1] + [1] + · · ·+ [1]| {z }
a

= a[1],

for a � 0, og om a < 0, la oss si at a = �b, så er [a] = b[n� 1] = b(n� 1)[1].
De to gruppene Zn og µn er som vi skal se isomorfe, og vi skal etterhvert gjøre en

grundig gjennomgang av deres egenskaper.

Ordenen til et element og endelige sykliske grupper

Vi har allerede fortalt hva ordenen |G| til en endelig gruppe er, nemlig antall elementer
i G. Hvert element i en gruppe har også en orden, som vi nå skal definere.

Om a er et element i G, lar vi ordenen til a bety det minste naturlige tall k slik at
ak = 1, eller dersom et slikt tall ikke finnes — altså dersom ak 6= 1 for alle naturlige k
— sier vi at a er av uendelig orden. Vi infører notasjonen |a| for ordene til a. Da er

ord(a) = inf{ k | k 2 N, ak = e },

med den forståelse at infimum til den tomme mengden er lik 1. En fundamental
egenskap til ordenen til elementer er følgende:

Lemma �.� La G være en gruppe. Dersom a 2 G er et element av endelig orden k og
m 2 Z er slik at am = e, så er k en divisor i m.

Bevis: Vi dividerer m med k og finner m = qk + r der kvotienten q er et heltall og
resten r et heltall slik at 0  r < k. Det følger at

e = am = aqk+r
= ak

q
ar = ar,

men siden k er minst blant de positive heltallene ⌫ slik at a⌫ = e, så må r = 0. o
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Vi minner om at undergruppen av G generert av elementet a er gitt som

h a i = { an | n 2 Z } = {. . . , a�2, a�1, e, a, a2, . . . }.

Står man foran en syklisk undergruppe h a i, kan ett av to skje. Enten er alle poten-
sene an forskjellige, og da er selvsagt undergruppen h a i uendelig. Eller så finnes det
to forskjellige eksponenter n og m med an = am. Isåfall vil undergruppen h a i generert
av a være endelig. Vi skal vise:

Setning �.� La G være en gruppe og la a 2 G. Da er følgende tre utsagn ekvivalente:

⇤ Undergruppen h a i generert av a er endelig.

⇤ For to forskjellige heltall n og m har vi at an = am.

⇤ Elementet a er av endelig orden; i.e., ak = e for et heltall k � 1.

Og om de tre holder, så er ordenen til a og ordenen til h a i like, i.e., ord(a) = |h a i|.
Videre er G = {e, a, a2, . . . , ak�1} der k = ord(a).

Bevis: Anta først at undergruppe h a i er endelig. Da kan ikke alle potensene am være
forskjellige, så det må skje at am = an for to forskjellige hele tall n og m.

Anta dernest at det finnes to forskjellige hele tall m og n slik at an = am. Vi kan
problemfritt forutsette at m > n, og da er k = m� n et positivt heltall. Vi finner ved
å bruke standard regneregler for potenser at

ak = am�n
= ama�n

= e,

som viser at a er av endelig orden.
Anta så at a er av endelig orden, og la k betegne denne ordenen. Hvis m er et

vilkårlig annet heltall, dividere vi m med k og finner at m = qk + r der kvotienten q
og resten r er hele tall og r tilfredstiller 0  r < k. Dette gir at

am = aqk+r
= (ak)qar = ar,

og følgelig er h a i = {e, a2, a3, . . . , ak�1}, som jo er en endelig mengde.
Det gjenstår å sjekke at antall elementer i h a i er lik k, og det betyr at elementene

som er ramset opp i uttrykket for h a i ovenfor, alle er forskjellige. Anta derfor at to av
dem er like, noe som betyr at ai = aj for 0  i < j < k. Dette medfører at aj�i

= e,
der altså 0  j � i < k � i  k, men det er en umulighet fordi ordenen k til a er det
minste positive hele tallet med ak = e. o
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Det er klart at om G er en syklisk gruppe av av orden n generert av g og a = gk, så er
an = (gk)n = (gn)k = e siden n også er ordenen til elementet g. Dette betyr ikke at n
nødvendigvis er lik ordenen til a, det kan skje at ar = e for en eksponent som er mindre
enn n. Det enkleste eksemplet er gruppen µ4 = {±1,±i} av orden fire, men elementet
�1 er selvsagt av orden to. Imidlertid er ordenen til et element alltid en divisor i n. Vi
skal senere se at dette gjelder generelt i endelige grupper, men nøyer oss foreløpig med
å etablere det for sykliske:

Setning �.� Anta at G er en endelig, syklisk gruppe av orden n og at a 2 G er et
element. Da er ordenen til a en divisor i n.

Bevis: La g være en generator for G da er a = gm for en m og følgelig er an = gmn
= e

etter prop �.�. Fra lemma �.� følger det at ord(a)|n. o

Eksempel �.�. — Enhetsrøtter. De komplekse enhetsrøttene gir oss gode ek-
sempler på elementer av endelig orden. Gruppene µn er alle multiplikative sykliske
grupper av orden n. Det er klart at elementene i µn er av endelig orden siden de alle
per definisjon oppfyller zn = 1. Imidlertid er ikke nødvendigvis alle sammen av orden
n — for eksempel er �1 2 µn for alle partall n, men �1 er åpenbart av orden 2.

Den spesifikke enhetsroten ⌘ = e2⇡i/n er derimot av orden n. Åpenbart er ⌘n = 1,
og ⌘k 6= 1 om 0 < k < n siden argumentet 2k⇡/n til ⌘k oppfyller 0 < 2k⇡/n < 2⇡. Det
følger at ⌘ genererer gruppen µn av enhetsrøtter, altså at µn = h e2⇡i/n i. På figuren
nedenunder har vi tegnet de to enhetsrotgruppene µ8 og µ12. Røttene ligger jevnt fordelt
rundt enhetssirkelen. e

µ8

Re

Im

µ12

Re

Im

Oppgave �.�. Angi ordenen til hvert av elementene i de tre gruppene µ6, µ8 og µ12. X

Klassifikasjon av de sykliske gruppene

Vi skal nå bevise påstandene vi fremsatte innledningsvis om at alle uendelige sykliske
grupper er isomorfe med Z, og at de derfor selvsagt er innbyrdes isomorfe. Tilsvarende
vil enhver endelig, syklisk gruppe av orden n være med Zn.

Vi kan sammenfattet dette ved å si at to sykliske grupper er isomorfe hvis og
bare hvis de er av samme kardinalitet. Vi sier at kardinaliteten kalssifisere de sykliske
gruppene.

Dette er ikke et voldsomt dypt resultat, og bunner i sammenhengen mellom potenser
og eksponenter.
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La G være en syklisk gruppe skrevet multiplikativt og la g være en generator for G.
Elementene i G er potenser gn, der eksponent naturligvis ligger i Z. Vi kan derfor defi-
nere en avbildning � : Z ! G ved �(n) = gn; vi sender altså heltallet n til potensen av
g mede eksponent n. Regnereglene for potenser gir oss at dette er en gruppehomomorfi:

�(n+m) = gn+m
= gngm = �(n)�(m),

og fordi g er en generator for G, er avbildningen � surjektiv. Som sagt dette gjelder
for enhver syklisk gruppe, uendelig eller ikke; velger vi en generator, får vi en slik
avbildning.

Anta først at G er uendelig. Etter setning �.� ovenfor må da Ker� = 0, for dersom
�(n) = an = e for et heltall n 6= 0, ville G vært endelig. Således er � en isomorfi, og vi
har bevist:

Setning �.� Dersom G er uendelig og syklisk så er G isomorf med Z. Mer presist,
dersom g 2 G en generator, så er avbildningen n 7! gn en isomorfi.

Så til det endelige tilfellet: Vi antar at G er endelig og av orden n, og vi skal lage en
isomorfi � : Zn ! G mellom G og Zn.

Til det bruker vi, på samme måte som for de unedelige sykliske, en generator g for
G. Dersom [k] 2 Z er en restklasse, lar vi �([k]) = gk. Dette er en meningsfull definisjon
fordi dersom k og k0 er to representanter for samme restklasse, så er k0

= k+ qn for et
helt tall q, og følgelig er

gk
0
= gk(gn)q = gk,

siden gn = e etter setning �.� på side 31. Det følger at gk bare avhenger restklassen [k]
og ikke representanten k, og � er veldefinert. Da er så klart

�([n] + [m]) = �([n+m]) = gn+m
= gngm = �([n])�([m])

slik at � er en gruppehomorfi1.
Nå var g antatt å være en generator for G så ethvert element i G er en potens av

g, og det betyr at � er en surjeksjon. Siden Zn og G begge er av orden n, er � også
injektiv, og derfor en isomorfi. Vi har bevist:

Setning �.� Anta at G er en endelig, syklisk gruppe av orden n. Da er G isomorf med
Zn. To endelige, sykliske grupper av samme orden er isomorfe.

Oppgave �.�. La a 2 R være et tall forskjellige fra 0. Vis at matrisen
✓
1 a
0 1

◆
er av

uendelig orden. X

Oppgave �.�. Bestem ordenen til følgende fire komplekse 2⇥ 2-matriser:

�1 =

✓
0 1

1 0

◆
, �2 =

✓
0 1

�1 0

◆
, �3 =

✓
0 i
i 0

◆
, �4 =

✓
0 i
�i 0

◆
.

X

1Her bruker vi essentielt at � bare avhenger av restklassen, og ikke av representanten.
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Oppgave �.�. La G være en gruppe og la a 2 G være et element. Vis at a og a�1 har
samme orden. X

Oppgave �.�. La G være en gruppe og la a og b være to elementer i G. Vis at a og
bab�1 har samme orden. X

Oppgave �.�. La G være en gruppe og la a og b være to elementer. Vis at ab og ba
har samme orden. Hint: Finn et element g slik at gabg�1

= ba. X

Oppgave �.�. Vis at om G er en endelig gruppe av jevn orden, så er antall elementer
i G av orden to odde. Spesielt finnes alltid elementer av orden to. Hint: Vis at
mengdene {a, a�1} danner en partisjon av G når a gjennomløper G. X

3.2 Undergrupper av sykliske grupper
I denne paragrafen skal vi etablere at alle undergrupper av en syklisk gruppe er sykliske.
Det er det første skritt i retning av å gi en fullstendig oversikt over disse undergruppene.
som vi etterhver skal gi, men da må de uendelige og de endelige sykliske grupper
studeres separat.

Vi antar nå at G er syklisk og lar H✓G være en ikke-trivielle undergruppe. Målet
vårt er altså å bevise at H er syklisk, vi må med andre ord fremskaffe en generator
for H. Denne generatoren må nødvendigvis være en potens av a siden alle elementer
i G er potenser av a. Knepet, som hjelper oss med å finne en generator, er å studere
undermengden A✓N av de naturlig tallene bestående av alle positive eksponenter n
slik at an 2 H; i.e., A = {m 2 N | am 2 H }.

Det er klart at A ikke er tom: Siden H ikke er triviell, finnes det elementer i H som
er forskjellige fra e, og de er alle på formen an med n 6= 0. Siden H er en undergruppe,
er da også a�n 2 H, og ett av tallene n og �n må være positivt.

Enhver ikke-tom mengde av naturlige tall har et minste element, og vi lar k være
det minste i A. Vi har

Lemma �.� H er generert av ak.

Bevis: La am være et element i H. Vi dividerer m med k og finner m = qk + r der
resten r oppfyller 0  r < k. Elementær potensregning gir oss at

ar = am�qk
= am(ak)�q 2 H

siden både am og a�k tilhører H. Men siden 0  r < k, og k var minst blant de positive
heltallene m med am 2 H, må r forsvinne, og følgelig er am = (ak)q. Ethvert element i
H er altså en potens av ak, som jo betyr at H = h ak i. o

Med dette har vi vist følgende viktige resultat:

Teorem �.� Dersom G er en syklisk gruppe, så er enhver undergruppe av G syklisk.
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Undergrupper av uendelige sykliske grupper

I dette avsnittet betegner G en uendelig syklisk gruppe og vi lar a være en generator.
Kombinerer vi �.� på side 31 med teorem �.� på side 34 som forteller oss at undergrup-
per av sykliske grupper er sykliske, får vi følgende korollar:

Teorem �.� Enhver ikke-triviell undergruppe av en uendelig syklisk gruppe er uendelig
syklisk.

Bevis: Vår uendelige sykliske gruppe G har g som generator. Teoremet i forrige avsnitt
gir oss at alle undergrupper av G er sykliske, så oppgaven vår er å eliminære muligheten
for endelige ikketrivielle undergrupper.

La H✓G være en potensielt problematisk undergruppe, det vil si, anta at H er
endelig og ikke-triviell. Etter teoremet er H syklisk, og en generator vil være en potens
av g — si gm — siden alle elementer i G er på denne formen. Etter lemma �.� må gm

være av endelig orden, men da er g også av endelig orden, og det følger, forsatt fra
lemma �.�, at G selv er endelig. o

For hvert hele tall n kan vi peke på en naturlig definert undergruppe av G, nemlig
undergruppen generert av gn. Vi skal midlertidig i dette avsnittet betegne denne med
Hn. Vi lar altså Hn = h gn i. Vi bemerker først at H0 = G.

Setning �.� La G være en uendelig syklisk gruppe med generator g.

⇤ Enhver ikke-triviell undergruppe av G er på formen Hn for et passende naturlig
tall n.

⇤ Vi har at Hn✓Hm hvis og bare hvis m|n.

⇤ Hn = Hm hvis og bare hvis m = ±n.

Bevis: La H være en undergruppe av G. Etter teorem �.� er H syklisk og derfor
generert av en potens an av a. Følgelig er H = Hn.

Dersom m|n, kan vi skrive n = km med k et heltall, og an = (am)k 2 h am i = Hm.
Det følger at Hn✓Hm. Omvendt, dersom Hn er inneholdt i Hm, så er an lik en potens
av am. La oss si an = (am)k = amk, og observasjonen i begynnelsen av denne paragrafen
gir oss da at n = km. Den siste påstanden er en enkel og direkte følge av den nest siste.

o

Den additive versjonen
La oss gi en egen behandling av det additive tilfellet. Det dreier seg om den ad-

ditive gruppen Z av hele tall som jo spiller førstefiolin i mange sammenhenger, ikke
minst er den av grunnleggende betydning i gruppeteorien, så den fortjener spesiell
oppmerksomhet.
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Vi starter med en rekapitulasjon av sammenhengen mellom multiplikativ og additiv
skrivemåte. Vi minner om at potensen am, med m > 0, står for det itererte produktet
a ·a · · · · ·a der det er m faktorer. (Og er m < 0, er am = (a�m

)

�1). Bruker vi en additiv
skrivemåte, blir det tilsvarende begrepet multiplumet ma, for om m > 0 er jo ma lik
den itererte summen a+ a+ · · ·+ a der det er m addender (og �ma om m < 0).

Undergruppene Hn som vi så på i forrige avsnitt var undergruppen generet av an i
en uendelig syklisk gruppe G med a som generator. I den additive tapningen blir disse
seende ut som undergruppene nZ = {nx | x 2 Z }. Disse består altså av alle heltall
som er delelig med n. For eksempel er 2Z mengden av alle partall og 3Z består av alle
heltall på formen 3x. Oversetter vi setning �.� ovenfor til en additiv kontekst, finner
vi:

Setning �.� For hvert hele tall n lar vi nZ betegne undergruppen {nx | x 2 Z } av de
hele tall Z. Vi har

⇤ Gruppen nZ er en uendelig, syklisk undergruppe av Z generert av n.

⇤ Enhver undergruppe av Z er på formen nZ for et heltall n.

⇤ Vi har at mZ✓nZ hvis og bare hvis n|m.

⇤ nZ = mZ hvis og bare hvis m = ±n.

Oppgave �.�. Bevis denne setningen direkte, uten referanse til setning �.�. X

Støreste felles divisor Vi skal bruke det vi nettopp har vist om Z til å gjenopp-
friske et par enkel, men grunnleggende, tallteoretiske resultater, og vi starter gjenopp-
friskningen med den største felles divisoren til to hele tall n og m. Det er et positivt helt
tall k som vi skal skrive gcd(n,m), og som er karakterisert ved følgende egeneskaper:

⇤ gcd(n,m)|n og gcd(n,m)|m

⇤ Dersom l|n og l|m, så skal l|gcd(n,m)

La H være undergruppen hn,m i av Z generert av n og m. Da er H = {xn + ym |
x, y 2 Z }. Gruppen H har en entydig positiv generator, og denne er en største felles
divisor for n og m. For om k betegner en generator for H, vil k gå opp i både n og m,
siden begge ligger i H. Om l går opp i begge, så går l opp i alle lineærkombinasjoner
xn + ym med x, y 2 Z. Det betyr at H✓ lZ, eller altså kZ✓ lZ, og vi har at l|k etter
punkt tre i setning �.� om undergrupper av Z.

En konsekvens av denne beskrivelsen av største felles divsor er at vi alltid kan skrive
gcd(n,m) som en heltallig lineærkombinasjon av n og m: Det finnes heltall x og y slik
at

gcd(n,m) = xn+ ym.

Spesielt er n og m uten felles faktor hvis og bare hvis vi kan finne heltall x og y med

1 = xn+ ym.
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Minste felles multiplum Motsatsen til den største felles divisoren til to tall m og
n er deres minste felles multiplum. Det er det minste positive tallet som både m og n
går opp i. Det skrives lcm(n,m), og det er karakterisert ved følgende to egenskaper

⇤ n|lcm(n,m) og m|lcm(n,m).

⇤ Om n|l og m|l så vil lcm(n,m)|l.

Vi lar H = nZ\mZ. Da vil en positiv generator for H være det minste felles multiplum
lcm(n,m) av n og m. For om k er en generator, er både kZ✓nZ og kZ✓mZ, og følgelig
vil både n|k og m|k. Dersom n|l og m|l, har vi at både lZ✓nZ og lZ✓mZ, og derfor
er lZ✓H = nZ \mZ = kZ. Føgelig vil k gå opp i l.

Oppgaver

�.�. Bestem gcd(270, 126) og skriv den som en heltallskombinasjon av 270 og 126. Hva
er lcm(270, 126)? X

�.��. La n og m være to hele tall. Vis at gcd(n,m) · lcm(n,m) = nm. X

Undergrupper av endelige, sykliske grupper

Vi går så løs studiet av de endelige, sykliske gruppene, og vi skal la Cn betegne en slik
av orden n; og praktiserer altså skrivemåten der ordenen til en syklisk gruppe angis
ved en indeks. Vi skal skrive gruppeloven i Cn multiplikativt. Videre lar vi a være en
generator for Cn.

Det er en kompliserende faktor at endelige sykliske grupper, med ett unntak nemlig
gruppene av orden to, har flere generatorer. For eksempel er både e2⇡i/3 og e�2⇡i/3

generatorer for µ3. Det første gjøremålet vårt er å få oversikt over generatorene til de
forskjellige undergruppene av Cn, så vi starter med følgende setning. I en viss forstand
sier den at vi har generatorer som utmerker seg:

Setning �.� La Cn være en endelig, syklisk gruppe av orden n generert av a. La k
være et helt tall og la d = gcd(k, n). Da er h ak i = h ad i.

Bevis: Siden d er en divisor i k, er klart h ak i✓ h ad i. For å vise den omvendte inklu-
sjonen skriver vi d = xk + yn med x, y 2 Z. Da følger det at

ad = axk+yn
= (ak)x(an)y = (ak)x

siden an = e, og derfor har vi h ad i✓ h ak i. o

Som et umiddelbart korollar av dette får vi med d = 1 følgende viktige resulatat:

Korollar �.� La Cn være en endelig, syklisk gruppe av orden n som er generet av a.
Da er ak en generator for Cn hvis og bare hvis k og n er relativt primiske.
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Neste skritt er å se på undergrupper av Cn. Fra teorem �.� på side 34 vet vi at
enhver undegruppe C er syklisk, og følgelig generet av ak for en passende k. Etter hva
vi nettopp så er ogaå C generet av ad der d = gcd(n, k), og poenget er nå at d er en
divisor i n, og som er entydig bestemt av k. Vi har altså etablert den første påstanden
i

Teorem �.� La Cn være en endelig, syklisk gruppe av orden n.

⇤ Enhver undergruppe C av Cn er på formen h ad i der d er en divisor i n.

⇤ Det gjelder at h ad i✓ h ad0 i hvis og bare hvis d0|d

⇤ Vi har at ord(h ad i) = n/d.

Bevis: Det er klart at h ad i✓ h ad0 i hvis og bare hvis d0|d siden begge høyst er lik n.
Det er også klart at (ad)n/d = an = e. Omvendt, om (ad)m = e, så er adm = e og følgelig
vil n|dm, men siden d|n, følger det at n/d går opp i m, og n/d er minst blant de tall
⌫ slik at a⌫ = e. o

Legg merke til de to ytterpunktene d = 1, som tilsvarer gruppen Cn selv, og d = n,
som tilsvarer den trivielle undergruppen {e}. Legg også merke til det “omvendte” for-
holdet mellom eksponenten til en generator og ordenen til den genererte undergruppen
— stor d gir liten undergruppe h ad i og liten d gir stor h ad i.
Undergrupper av µn Dersom Cn = µn, vil alle undergruppene også være grupper
av enhetsrøtter. For hver divisor r i n, vil µr✓µn. Dette er a priori klart siden zr = e
medfører at zn = (zn/r)r = e, og µr er den eneste undergruppen av orden r. Bruker vi
⌘ = exp 2⇡i/n som generator for µn, er ⌘n/r = exp 2⇡i/r. Vi har at µs✓µr hvis og bare
hvis s|r.

I tillegg til det tilfellet at Cn er gruppen µn av n-te enhetsrøtter, er det er bryet verdt
å reformulere dette teoremet for det spesielle tilfellet at Cn er lik restklassegruppen Zn.
Det tilfellet kan også tjene som en illustrasjon av hvordan teoremet reformuleres i en
additiv setting.

Den additive versjonen
Som sedvanlig er, dette teoremet har også en additiv versjon. De to versjonene er

naturligvis en fullstendig ekvivalente, men henholdsvis formulert i en additiv og en
multiplikativ tapning. Sykliske grupper er abelske, og det er ganske utbredt å bruke en
additiv skrivemåte når det arbeides med abelske grupper. Derfor er det særlig viktig å
beherske begge formuleringene. Vi skal imidlertid ikke formulere resultatet i sin mest
generelle form, men kun for gruppene Zn av restklasser modulo n.

Teorem �.� La n være et naturlig tall.

⇤ For hver divisor d i n, er undergruppen av Zn generert av restklassen [d], er av
orden r = n/d, og følgelig er den isomorf med Zn/d.
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⇤ Hvis Cr✓Zn er en undergruppe av orden r, så er r en divisor i n, og Cr er
generert av restklassen [n/r].

⇤ Om Cr og Cs er to undergrupper henholdsvis av orden r og s, så er Cr✓Cs hvis
og bare hvis r|s.

For hver divisor r i n, vil altså undergruppen av Zn som er generert av restklassen
[n/r], være av orden r. Det er vanlig å forenkle notasjonen, droppe hakeparentesen, og
i det additive tilfellet er det vanlig å skrive dZn istedenfror h d i for undergruppen av
Zn generet av restklassen til heltallet d.

Dette er lett å huske at n/rZn er av orden r siden r · n/r = n = 0 i Zn, slik at alle
multipla a · n/r blir drept av r — og dette er den eneste undergruppen av den orden.

Eksempel �.�. — Undergrupper i Z18. La oss studere undergruppen i den syklisk
gruppen Z18 av orden 18 og se hvordan de er inkludert i hverandre. Divisorene i 18 er
foruten 18, som tilsvarer Z18 selv, og 1 som tilsvarer den trivielle undergruppen {e} i
voksende orden 2, 3, 6, 9. Vi kan tegnet et “kart” over undergruppene, der en kant som
forbinder to undergrupper indikerer at den nederste er inneholdt i den andre. Vi har
også droppet hakeparenteser for betegne restklasser.

{e} 6Z18 2Z18

Z189Z18 3Z18

e

Sykliske grupper av primtallsorden
Vi ser nøyere på et spesielt tilfelle som også er viktig for den videre utviklingen

av teorien. Det handler om sykliske grupper hvis orden er et primtall. En slik gruppe
har kun to undergrupper, {e} og gruppen selv, og de sykliske gruppene av orden et
primtall er karakterisert av denne egenskapen. Vi har:

Korollar �.� La p være et primtall og la Cp være en endelig, syklisk gruppe av en
orden p som er et primtall.

⇤ Cp har ingen ekte, ikke-trivielle undergrupper.

⇤ Et hvert element i Cp, unntatt enhetselementet e, er en generator.
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⇤ Dersom G er en gruppe uten ekte, ikke-trivielle undergrupper, så er G syklisk av
primisk orden.

Bevis: Den første delen følger direkte av teoremet siden primtallet p ikke har andre
faktorer en 1 og p. For å innse den andre, la a 2 Cp være et element forskjellig fra e.
Da må h a i = G, siden h a i er en ikke-triviell undergruppe.

Til den siste påstanden: G må være syklisk, for om a 2 G og a 6= e, så er h a i en ikke-
triviell undergruppe som følgelig må være lik G. Fra teoremet følger det at alle sykliske
grupper av en orden som ikke er et primtall, har ekte, ikke-trivielle undergrupper.
Derfor er ordenen til G primisk. o

Sykliske grupper hvis orden har to primfaktorer
La p og q betegne to forskjellige primtall. La Cpq være en syklisk gruppe av orden

pq, som vi antar er generert av elementet a.
Da har Cpq i tillegg til den trivielle undergruppen {e} og seg selv, to undergrupper.

En undergruppe Cp av orden p, med Cp = h aq i, og en Cq av orden q med Cq = h ap i.
Legg merke til hvordan p og q bytter roller. Snitte av disse to undegruppene er trivielt,
i.e., Cp \ Cq = {e}. Figuren nedenfor illustrerer hvordan inklusjonsrelasjonene er
mellom disse undergruppene.

Cq

Cpq

{e}

Cp

Hvis de to primtallene i forrige eksempel er like — det vil si at vi ser på gruppen Cp2

— finner vi bare én ekte og ikke-triviell undergruppe, nemlig Cp = h ap i, fordi p jo er
den eneste ekte divisoren i p2.

{e} Cp Cp2 Cp3

Sykliske grupper av orden en primtallspotens
Generelt, i en syklisk gruppe Cpr av orden en primtallspotens er undergruppe-

strukturen svært enkel. De eneste divisorene av pr er ps for 0  s  r, så undergruppene
er Cps = h apr�s i for 0  s  r.

Det er r+1 undergrupper i Cpr , og ved inklusjonene er de ordnet lineært. De ligger
som perler på en snor.
Oppgave �.��. Finn alle undergrupper av C30 og av C120. Angi en generator for hver
av dem uttrykt ved hjelp av en generator for henholdsvis C30 og C120. X
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Oppgave �.��. Tegn et undergruppeskjema for Z143, Z1573 og Z1331. X

Oppgave �.��. La p og q være to forskjellige primtall, og la n være et naturlig tall.
Hvilke undergrupper har den sykliske gruppen Cpqn? X

Oppgave �.��. La ⌘ være en primitv 21-enehetsrot. Vis at µ21 har to ekte, ikke-trivielle
undergrupper, én av orden 3 og én av orden 7. Hvilke potenser av ⌘ generer den første
og hvilke genererer den andre? X

Oppgave �.��. La n være et naturlig tall, og anta at n har primtallsfaktoriseringen
n = pr11 pr22 · · · · · prss . Vis at antall undergrupper i en syklisk gruppe Cn av orden n er
gitt ved formelen

Qs
i=1(ri + 1). X

Generatorer for endelige sykliske grupper
Vi skal nå bestemme generatorene til en syklisk gruppe Cn, og vi skal uttrykke

dem som potenser av en gitt generator g. Oppgaven går altså ut på å bestemme hvilke
eksponenter m er slik at gm også genererer Cn.

At gm ikke genererer, er ensbetydende med at undergruppen h gm i er en ekte un-
dergruppe. Etter teorem �.� på side 34 der undergrupper av sykliske klassifiseres, er
undergruppen h gm i generert av en potens gd der eksponenten d er divisor i n. Det
følger at gm = gkd for et helt tall k, og altså at m� kd ⌘ 0 mod n. Dette viser at d er
en felles divisor for n og m. Videre er undergruppen h gm i ekte hvis og bare hvis d en
ekte divisor, i.e., d < n. Vi har vist

Teorem �.� La G være en syklisk gruppe av orden n generert av elementet g. Anta at
m er et helt tall. Da er gm en generator for G hvis og bare hvis m og n er uten felles
faktor.

Eksempel �.�. — Generatorer for µ12. La oss se på µ12. Den er syklisk av orden
12 og generet av ⌘ = exp 2⇡i/12. Tallene mellom 0 og 12 som er relativt primiske til
12, er 5, 7 og 11. Derfor har µ12 fire forskjellige genetratorer, ⌘, ⌘5, ⌘7 og ⌘11. Dette er
illustrert i figuren nedenfor der ikke-generatorene er farget enten grønne eller røde. e

µ6✓µ12

Re

Im

µ12

Re

Im

µ4✓µ12

Re

Im

Oppgaver

�.��. Hvilke generatorer har µ4 og µ3? Og hvilke har Z4 og Z3? X
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�.��. Vis at om G er generet av a og b er et element i G slik at a = bk, så er b også en
generator. X

�.��. Vis at om ⌘ er en primitiv 12-rot av enheten, så er (⌘7)7 = ⌘ og (⌘11)11 = ⌘. X

�.��. Tegn opp undergruppediagrammet for µ12. X

�.��. Finn alle generatorene for µ15, µ16, Z13 og Z14. X

3.3 De dihedrale gruppene
Vi startet med å studere symmetriene til et kvadrat. De danner en gruppe som vi
betegnet med D8 og som har åtte elementer Vi studerte den grundig, og fikk er svært
god forståelse av den.

Vi skal nå se nærmere på symmetrigruppen til en regulær n-kant. Og n-kanten vi
skal bruke er den som har hjørner på enhetssirkelen S1 i planet. De ligger jevn spredt
utover S1 med en vinkel på 2⇡/n mellom nabohjørner, og vi skal legge den slik at
punktet (1, 0) er et av hjørnene. Dette betyr at de n hjørnene er gitt som

xk = (cos 2k⇡/n, sin 2k⇡/n)

der k løper fra 0 til n� 1. Vi døper også n-kanten K.

Re

Im

Re

Im

En regulær �-kant til venstre og en �-kant til høyre.

Starten på historien er at vi skal angi en rekke plane isometrier som alle avbilder
n-kanten K inn i seg selv og således er blant symmetrier dens; noe av disse er rotasjoner
og noen er speilinger. Så studerer vi gruppen disse genereretr, for til slutt overlater vi
til leseren i en oppgave å vise at vi har fått tak i alle symmetriene.
Rotasjoner En rotasjon — eller omdreining om man vil — med sentrum i origo er
en lineær avbildning gitt ved matrisen

⇢t =

✓
cos t sin t
� sin t cos t

◆
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der t er rotasjonsvinkelen. Det er klart at sammensetningen av to rotasjoner er en
ny rotasjon med omdreiningsvinkel t + u om de to hadde omdreiningsvinkler t og u
henholdsvis. Dette gjenspeiler seg i formelen

⇢u+t = ⇢u⇢t

som man lett sjekker ved å utføre matriseproduktet og bruke addisjonsformlene for de
trigonometriske funksjonene sinus og cosinus. Spesielt er ⇢�1

t = ⇢�t.
I vårt tilfelle setter vi r = ⇢2⇡/n; som altså er en rotasjon med en omdreiningsvinkel

på 2⇡/n. Den avbilder K i seg selv, og er således en av symmetriene til K.
Ved å iterere r finner vi n rotasjonene rk — der k løper fra 0 til n � 1 (vi regner

r0 = e blant rotasjonene) — som alle er n-kant-symmetrier. Det er også slik at rn = e.
Disse rotasjonene danner altså en syklisk undergruppe av Gl(2, R) av orden n.
Speilinger Speilingen gjennom x-aksen er gitt ved å skifte fortegn på y-koordinaten
og å beholde x-koordinaten. Matrisen til speilingen relativt til standardbasisen er derfor

s =

✓
1 0

0 �1

◆
.

Speilingen s er en isometri som avbilder punkter fra K til punkter i K (e.g., man har
s(xk) = xn�k) og er således en av symmetriene til K.

Vi trenger et par generelle resultater om speilingen s og dens sammensetning med
en rotasjon som vi nå skal etablere.

Lemma �.� Dersom ⇢t er en rotasjon så er ⇢ts en speiling gjennom linjen gjennom
origo som danner vinkelen t/2 med x-aksen.

Bevis: Ved å multipliser sammen matrisene nedenfor finner man

⇢ts =

✓
cos t sin t
� sin t cos t

◆✓
1 0

0 �1

◆
=

✓
cos t sin t
sin t � cos t

◆
.

Sporet til matrisen ⇢ts er lik 0 og determinanten er �1. Den har derfor �2 � 1

som karakteristisk polynom, og således har den de to egenverdiene ±1. Man sjekker at
v1 = (cos t/2, sin t/2) er en egenvektor til egenverdien 1, og at v2 = (sin t/2,� cos t/2)
er en egenvektor til �1. Disse to vektoren er ortogonale enhetsvektorer, og bruker vi
dem som basis, vil ⇢ts beholde koordinaten langs v1 (egenverdien tilhørende v1 er 1),
men skifte fortegn på koordinaten langs v2 (egenverdien tilhørende v2 er �1). Og det
betyr jo at ⇢ts er speilingen gjennom linjen gjennom origo som er parallell med v1. o

En ikke-triviell rotasjon ⇢t kommuterer ikke med speilingen s, imidlertid har vi
følgende relasjon:

Lemma �.�
s⇢ts = ⇢�1

t
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Bevis: Utføres matriseproduktene finner man
✓
1 0

0 �1

◆✓
cos t sin t
� sin t cos t

◆✓
1 0

0 �1

◆
=

✓
cos t � sin t
sin t cos t

◆
,

og den siste matrisen representerer rotasjonen ⇢�t, som er lik ⇢�1
t . o

Den dihedrale gruppen D2n Vi lar nå D2n betegne undergruppen av Gl(2, R) som
r og s generer. Siden både r og s er symmetrier til n-kanten K, vil alle sammensetninger

M = rn1srn2srn3 . . . srn⌫ , (d)

der eksponentene ni er hele tall, også være blant K’s symmetrier. Men gruppen ge-
nerert av r og s består presis av alle slike uttrykk — det viste vi i setning �.� på side
21. Vi trenger riktignok at s2 = e, slik at enhver potens sk av s enten er lik s eller
e avhengig av om k er odde eller jevn. Gruppen D2n består således utelukkende av
symmetrier for K, og i en av oppgavene blir leseren bedt om å vise at den inneholder
alle.

Kvadratsymmetriene kunne alle skrives på formen rk eller rks (der 0  k < 4). Det
tilsvarende gjelder for elementen i D2n, men vi må tillate at k tar verdier mellom 0 og
n. Følgende teorem beskriver den dihedrale gruppen D2n fullstendig.

Teorem �.� Den dihedrale gruppen D2n har 2n elementer. Den består av de n rota-
sjonene rk, der k løper fra 0 til n� 1, og av de n speilingene rks, der k også løper fra
0 til n. Vi har altså at

D2n = {e, r, r2, .., rn�1, s, rs, r2s, . . . , rn�1s}.
Gruppen D2n er generert av r og s, og mellom dem gjelder følgende relasjoner

rn = s2 = e og srs = r�1.

Bevis: De to elementene r og s genererer D2n per definisjon, og relasjonene rn = s2 = e
er opplagte. Relasjonen srs = r�1 er ikke noe annet en lemma �.� med t = 2⇡/n. Det
gjenstår å se at ethvert monom av typen (d) kan reduseres til enten rk eller rks. At k
kan velges mellom 0 og n� 1 er klart; det følger av at rn = e.

Fra lemma �.� med t = 2m⇡/n følger det at

rms = r�ms,

for et hvert heltall m og ved suksessivt å bytte om s og rni og bruke at s2 = e i monomet
M i (d) ovenfor, finner vi at M kan reduseres til formen:

M = rks

Dette kan formalisers om man vil, for eksempel ved å bruke induksjon på antall faktorer
⌫ i monomet som involverer r. Vi har

rn1srn2srn3 . . . srn⌫
= rn1�n2ssrn3 . . . srn⌫

= rn1�n2+n3s . . . srn⌫
= rks,

der den siste likheten følger ved induksjon, siden vi gjennom de to første har redusert
lengden til monomet med to. o
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Vi avslutter med en bemerkning om symmetrilinjene til en n-kant. Dersom n er
er odde, er de alle linjer som forbinder ett hjørne av n-kanten med midtpunktet til
den motstående siden, slik det illustrert på figuren nedenfor der vi har tegnet en fem-
kant og dens symmetrilinjer. Er derimot n = 2m et jevn tall, kommer symmetrilinjen
i to tapninger. Halvparten av dem forbinder et hjørnet med det motstående hjørne,
og halvparten forbinder midtpunktet til en sidekant med midtpunktet til den motså-
ende kanten. På figuren har vi avbildet en tregulær sekskant og farget de to typene
symmetrilinjer til sekskanten henholdsvis røde og gule.

To regulære polygoner med deres symmetrilinjer.

Oppgaver

�.��. La v 2 R2 og definer fv(x) = x + v. Vis at fv er en isometri. En slik avbildning
kalles en forskyvning eller en translasjon. La ⇢t være rotasjon om origo med vinkelen
t. Vis at R = fv � ⇢t � f�v er en isometri, og vis at R er rotasjonen om punktet v med
vinkelen t. X

�.��. La � : R2 ! R2 være en isometri som betyr at � bevarere avstanden mellom
punkter, i.e., d(�(x),�(y)) = d(x, y) for alle punkter x og y i R2. Et fikspunkt for �
er et punkt slik at �(x) = x.
a) Vis at om � er en isomteri som har tre forskjellige fikspunkter x, y og z, så er � = id.
b) Vis at om � har nøyaktig ett fikspunkt, så er � en rotasjon omkring det punktet.
c) Dersom x og y er to forskjellige fikspunkter for �, så er alle punktene på linjen som
forbinder x og y, fikspunkter, og � er enten lik speilingen gjennom denne linjen eller
lik identiteten.
d) Vis at enhver isometri er sammensetningen av en rotasjon eller en speiling og en
forskyvning.

X

�.��. Vis at to speilinger med speilingslinjer gjennom origo kommuterer hvis og bare
hvis de to linjene står vinkelrett på hverandre. X

�.��. Vis at slik vi definerte D2n, så består D2n av alle symmetriene til n-kanten K. X

�.��. Anta at m|n. Vis at da er D2m en undergruppe av D2n. Hint: En regulær
n-kant inneholder en regulær m-kant. X
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�.��. Bestem alle elementer av orden to i D2n. Hint: Skill mellom tilfellene n jevn
og n odde. X

�.��. Anta at n jevn, la oss si at n = 2m. Vis at en speiling � = rks i D2n har sin
symmetrilinje mellom to hjørnen hvis og bare hvis k er odde. X

�.��. Anta at G er en gruppe og la s og t være to elementer i G slik at s2 = t2 = e. Anta
at produktet st er av orden n, i.e., (st)n = e og n er minst med denne egenskapen.
Oppgaven går ut på å vise at undergruppen H av G generert av s og t er isomorf med
den dihedrale gruppen D2n. La r = st.
a) Vis at r�1

= ts og at srs�1
= r�1

b) Vis at H = e, r, . . . , rn�1, s, rs, r2s, . . . , rn�1s og at H således er isomorf med D2n.

X

�.��. I denne oppgaven skal vi se på matriser der alle koeffisienten enten er 0 eller ±1,
og det er praktisk å la ✏ stå for enten 1 eller �1. Når vi trenger vi flere valg av ±1,
indekserer vi ✏-ene.

La G være undermengden av M2(R) bestående av matrisene
✓
✏1 0

0 ✏2

◆
og

✓
0 ✏3
✏4 0

◆

der ✏i-ene gjennomløper alle mulige kombinasjoner av ±1.
a) Hvor mange elementer er det i G?

b) Vis at G er en gruppe.

c) Vis at om � 2 G, så oppfyller determinanten til � at det � = ±1. Vis videre at de
elementene i G som oppfyller det � = 1, danner en undergruppe.

d) Vis at kvadratet med hjørner (1, 1), (1,�1), (�1, 1) og (�1,�1) er invariant under
G.

e) Hvilke elementer i G har orden � og hvilke har orden �?

f) Vis at G er isomorf med den dihedrale gruppen D4.

X

�.��. La n være et naturlig tall og la ✏ være en primitiv n-te enhetsrot. La G være
undermengden av M2(C) bestående av matrisene

✓
✏k 0

0 ✏�k

◆
og

✓
0 1

1 0

◆

der k 2 Z. Vis at G er en gruppe og at G er isomorf med den dihedrale gruppen D2n.
X
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�.��. (En ternings symmetrier). La W være undermengden av M3(R) bestående av
alle 3⇥3-matriser slik at det i hver rad og hver kolonne bare finnes et sted der matrise-
elementet er forskjellig fra null og at dette elementet er lik ±1.
a) Vis at W er en gruppe med matrisemultiplikasjon som gruppelov.

b) Hvor mange elementer har W?

c) Elementene i W definere på vanlig måte lineæravbildninger fra R3 til R3 ved ma-
trisemultiplikasjon. Vis at disse alle er isometrier, og vis at terningen med hjørner
(±1,±1,±1) er invariant under dem.

d) Determinanten definerer en homomorfi fra W til R. Vis at den tar verdier i µ2 og
at den er surjektiv på µ2. Hvor mange elementer er det i kjernen? Hint: Vis at det
er like mange elementer i kjernen som utenfor.

e) Argumenter for at elementene i kjernen er alle terningens symmetrier.

X
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