
Kapittel 8

Karakterer

8.1 Homomorfier av grupper
I forrige kapittel definerte vi begrepet abstrakt gruppe,
som en abstrakt versjon av begrepet symmetrigruppe.
For å studere forbindelsen mellom abstrakte grupper og
de langt mer konkrete symmetrigruppene, trenger vi å
definere avbildninger mellom grupper.

Definisjon 8.1.1. La G og H være to grupper. En avbild-
ning f : G! H kalles en gruppehomomorfi dersom

f(gg0) = f(g)f(g0)

for alle g,g0 2 G.

Det følger av definisjonen at enhetselementet avbil-
des på enhetselementet og inverser på inverser. Vi har

f(g) = f(ge) = f(g)f(e)

og siden enhetselementet er entydig, så følger det at
f(e) = e. Inverser er også entydige, dermed har vi

e = f(e) = f(gg�1) = f(g)f(g�1)

og følgelig må vi ha f(g�1) = f(g)�1.

Proposisjon 8.1.2. La f : G! H være en gruppeho-
momorfi. Da er f(G) en undergruppe av H.

Bevis. Vi har allerede sett at enhetselementet ligger i
bildet f(G) og det følger nokså direkte fra definisjonen
av en homomorfi at et produkt av to elementer i H som
begge ligger i f(G), også vil ligge i f(G). Det samme
gjelder for inverser, siden f(g)�1 = f(g�1).

Eksempel 8.1.1. Mengden G = R�{0} av reelle tall
0 unntatt, danner en gruppe under multiplikasjon. Det
følger siden produktet av to tall som er forskjellilge fra
0 er forskjellig fra 0. Videre er 1 6= 0 og hvis a 6= 0, så
er det reelle tallet a�1 6= 0. Vi skriver denne mengden
som R⇤.

Eksempel 8.1.2. Invertible matriser av en bestemt
størrelse danner en gruppe, Mn, under multiplikasjon
og determinantfunksjonen gir oss en gruppehomomorfi;

det : Mn! R⇤

Dette følger fra produktloven for determinanter,
det(AB) = det(A) ·det(B).

8.2 Representasjoner
La V være et endelig-dimensjonalt vektorrom av dimen-
sjon n. Vi har tidligere sett at lineære operatorer på V ,
det vil si lineære avbildninger T av V inn i seg selv, er
gitt ved multiplikasjon med kvadratiske n⇥n-matriser.
For en invertibel lineær operator har vi at determinanten
til den tilhørende matrisen er ulik 0. Mengden av n⇥n-
matriser med determinant ulik 0 danner er en gruppe
under multiplikasjon. Det følger fra produktloven for
determinanter, det(AB) = det(A) · det(B) og dermed
også

det(A�1) =
1

det(A)

siden determinanten til identiteten er 1. Vi kaller denne
gruppa for GL(V ), som står for den generelle lineæ-
re gruppa på vektorrommet V . Vi kan enten tenke på
GL(V ) som en mengde av lineære operatorer, eller al-
ternativt som mengden av invertible n⇥n-matriser.

La G være en vilkårlig gruppe. Vi er interessert i å gi
elementene i G en slags geometrisk tolkning. Måten vi
gjør det på er å avbilde G inn i en generell lineær gruppe
slik at bildet av elementene vil være kvadratiske matri-
ser, og dermed i mye større grad kan gis en geometrisk
tolkning.

Definisjon 8.2.1. La G være en gruppe. En gruppeho-
momorfi av G inn i en generell lineær gruppe GL(V )
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kalles en lineær representasjon av G på vektorrommet
V .

Eksempel 8.2.1. La G være symmetrigruppa til en figur
i planet eller rommet. Et element g 2 G kan naturlig
representeres ved matrisen som definerer symmetrien.
Dette gir en representasjon G! GL(V ) der V enten er
R2 eller R3, avhengig av om vi har en symmetri i planet
eller i rommet.

Denne representasjonen av en symmetrigruppe kalles
en trofast representasjon siden den bringer med seg
hele strukturen til G inn i matrisegruppa. Det innebærer
at vi kan rekonstruere symmetrigruppa fra representasjo-
nen. Dette er ikke nødvendigvis tilfelle for en vilkårlig
representasjon. En forutsetning for at vi skal ha en tro-
fast representasjon er at forskjellige elementer i G av-
bildes på forskjellige elementer i GL(V ). Hvis ikke, vil
ikke representasjonen kunne skille mellom elementene
i gruppa som avbildes på det samme, og dermed kan
heller ikke representasjonen kunne rekonstruere gruppa.

Dersom dimensjonen til V er 1, det vil si at V = R,
så vil GL(V ) være de invertible elementene i R. De
invertible elementene i R er alle tall forskjellig fra 0.
Det betyr at vi har GL(R) = R⇤.

Siden determinanten definerer en gruppehomomorfi
kan vi se på sammensettingen av en representasjon og
determinantfunksjonen. Hvis f : G! GL(V ) er repre-
sentasjonen, så vil

det�f : G! R⇤

definere en 1-dimensjonal representasjon av G. Normalt
vil ikke dette være noen trofast representasjon, siden
flere elementer i gruppa kan ha samme determinant.
Men representasjonen har likevel en klar geometrisk
tolkning.

Proposisjon 8.2.2. La G være symmetrigruppa til en
plan eller romlig figur. Da vil determinantrepresentasjo-
nen avgjøre om en symmetri er orienterings-bevarende
eller -reverserende.

Bevis. Bevist tidligere.

Eksempel 8.2.2. La K være et legeme og la W være et
symmetriplan for alle symmetrier av K. For enkelthets
skyld lar vi W være (x,y)-planet. La P være projeksjo-
nen P : R3! R2 gitt ved matrisen

0

@
1 0 0
0 1 0
0 0 0

1

A

og la i : R2! R3 være lineæravbildningen som på en
naturlig måte legger (x,y)-planet inn i R3. La videre
K̃ være projeksjonen av K ned i (x,y)-planet. La G væ-
re symmetrigruppa til K. En symmetri g 2 G av K gir
opphav til en isometri f(g) der f : G! O(3) er den
naturlige trofaste representasjonen av symmetrigruppa.
Nå kan vi sette sammen representasjonen med projeksjo-
nen ned i W på følgende måte. Vi starter med en vektor
v i (x,y)-planet som vi ved i(v) oppfatter som en vektor
i rommet. Nå bruker vi representasjonen f(g) på denne
vektoren. Siden W er stabilt under representasjonen, vil
f(g)(v) ligge i W, og P(f(g)(v)) = f(g)(v). Dette gir
oss en avbildning

f̃ : G! GL(R2)

gitt ved f̃(g)(v) = P(f(g)i(v)). Siden W er et symme-
triplan for representasjonen har vi at

f(g)(i(K̃)) = i(K̃)

og det følger at den sammensatte funksjonen er en sym-
metri av K̃. Denne representasjonen har ingen mulighet
til å ”se“ refleksjoner om W. Den vil derfor normalt ikke
være noen trofast representasjon av symmetrigruppa,
men den vil likevel gi oss informasjon om symmetriene
til K.

8.3 Karakterer
Det neste begrepet vi skal definere er karakteren til en
representasjon. Men før vi gjør det skal vi minne om
definisjonen av trasen til en matrise.

Definisjon 8.3.1. La A = (ai j) være en n⇥ n-matrise.
Summen av diagonalelementene i A kalles trasen til A;

tr(A) = a11 +a22 + · · ·+ann

Trasen til en matrise har en veldig viktig egenskap.
Vi vet at for to matriser A og B er det ikke slik at AB
er det samme som BA, men dersom vi ser på trasen til
disse to produktene er det ingen forskjell.

Proposisjon 8.3.2. La A og B være to n⇥ n-matriser.
Da har vi

tr(AB) = tr(BA)

Vi kaller denne relasjonen for traseloven.

Bevis. Hvis vi skriver A = (ai j) og B = (bi j), så har vi

(AB)i j = ai1b1 j +ai2b2 j + · · ·+ainbn j
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Detr betyr at vi har

tr(AB) =
n

Â
i=1

(ai1b1i +ai2b2i + · · ·+ainbni)

=
n

Â
i, j=1

ai jb ji

Men dette er nøyaktig det samme som

n

Â
i, j=1

b jiai j = tr(BA)

Hvis vi ser på matrisene B = P�1M og A = P for en
invertibel matrise P, så har vi

AB = PP�1M = M, BA = P�1MP

og vi får den alternative formen for traseloven

tr(M) = tr(P�1MP)

Vi sier at matrisene M og P�1MP er konjugerte. Merk
at dersom to matriser M1 og M2 er konjugerte, og samti-
dig så er M2 og M3 konjugerte, ja da er også M1 og M3
konjugerte. Dette følger fordi hvis vi har

M2 = P�1
1 M1P1, M3 = P�1

2 M2P2

så følger det at

M3 = P�1
2 P�1

1 M1P1P2 = (P1P2)
�1M1(P1P2)

Det har derfor mening å snakke om konjugasjonsklas-
ser, det vil si alle de matrisene som kan konjugeres over
i hverandre.

Definisjon 8.3.3. La G være en endelig gruppe og f :
G! GL(V ) en endelig-dimensjonal representasjon. Vi
definerer karakteren c til representasjonen f ved

c(g) = tr(f(g))

En viktig egenskap ved karakterer er at de er kon-
stante på hele konjugasjonsklasser. Det følger av den
alternative formen for traseloven som vi akkurat har
bevist.

Eksempel 8.3.1. La f : D4! GL(R2) være represen-
tasjonen av den dihedrale gruppa D4 som svarer til

symmetriene til et kvadrat. Vi lar rotasjonen r med
vinkel p

2 være representert ved

f(r) =
✓

0 1
�1 0

◆

og refleksjon µ om x-aksen ved

f(µ) =
✓
�1 0
0 1

◆

Det gir for karakteren, c(r) = c(µ) = 0. Kvadratet har
i alt 4 refleksjonsakser, blant annet de to diagonalene.
Vi kan finne matrisene til disse refleksjonene ved først
å rotere slik at refleksjonsaksen faller sammen med x-
aksen. Deretter bruke µ , for så å rotere tilbake med den
motsatte vinkelen. Det betyr at refleksjon om en annen
akse er gitt ved konjugasjonen

r�q µrq = (rq )
�1µrq

og de to refleksjonen har samme trase. Dette er
selvfølgelig ikke noe som er spesielt for kvadratet. Alle
refleksjoner vil kunne relateres på denne måten, og der-
for ha samme karakter.

Dette eksemplet illustrerer at karakterer kan fortel-
le oss at en isometri er en refleksjon, uten å bry seg
om hvilken akse vi reflekterer om. Den bestemmer en
vesentlig informasjon og underslår informasjon som i
mange sammenhenger kan være av underordnet betyd-
ning.

Vi skal se på noen eksempler på hvordan karakte-
rer kan brukes til å beskrive representasjoner. Vi ser
først på den dihedrale gruppa D4. Som vi har sett over
vil den 2-dimensjonale representasjonen r ha følgende
karakterer:

c(µ) = c(r) = 0, c(Id) = 2

Tidligere har vi også sett at determinantrepresentasjonen
(som er sin egen karakter siden den er 1-dimensjonal)
oppfyller

det(µ) =�1, det(r) = 1, c(Id) = 1

Det betyr at de to karakterene sammen kan avgjøre om
en symmetri er en rotasjon, en refleksjon eller identite-
ten.

Det neste eksemplet er symmetrigruppa til tetraederet,
A4.
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Tetraederet har 12 symmetrier generert av to rotasjoner
av orden 3, men rundt hver sin akse. Hvis vi nummererer
hjørnene i tetraederet med 1,2,3 og 4, kan vi beskrive
den ene rotasjonen, r , ved 1! 2! 3! 1, mens 4
holdes i ro, og den andre, µ , ved 1! 2! 4! 1 og 3
holdes i ro. Både r og µ har orden 3, mens sammenset-
tingen rµ er gitt ved 1! 3! 1 og 2! 4! 2 og har
orden 2. Det samme gjelder for µr . Setter vi a = rµ
og b = µr kan vi skrive symmetrigruppa i dette tilfellet
som

A4 = hr,a,b |r3 = a2 = b 2 = Id,
ar = rb ,br = rab ,ab = bai

Hvis vi lar hjørnene 1, 2 og 3 ligge i (x,y)-planet kan
vi beskrive rotasjonen r ved

r 7!

0

B@
� 1

2 �
p

3
2 0p

3
2 � 1

2 0
0 0 1

1

CA

som har karakter c(r) = 0. En utregning gir at c(r2) =
0, og siden vi kan finne alle andre rotasjoner ved kon-
jugasjon vil en hver rotasjon r 0 av orden 3 ha verdien
c(r 0) = 0. Hva da med rotasjoner av orden 2? Vi har

b 7!

0

B@
1
3 0 2

p
2

3
0 �1 0

2
p

2
3 0 � 1

3

1

CA

med karakter c(b ) = �1. Siden vi har a = rbr�1

har vi også c(a) = �1. Siden representasjonen er 3-
dimensjonal har vi c(Id) = 3.

I dette eksemplet har alle symmetriene determinant
1, så determinantrepresentasjonen er ikke spesielt in-
teressant. Derimot har vi en interessant 2-dimensjonal
representasjon, siden alle symmetriene er satt sammen
av rotasjoner. Det eneste vi må holde styr på er hvil-
ken vei vi roterer. Bruker vi høyre hånd og følger ro-
tasjonen med fingrene, så vil tommelen gi oss oriente-
ringen. Positiv omløpsretning gir utover-rettet tommel.
Det betyr at r , gitt ved 1! 2! 3! 1 har negativ

omløpsretning og derfor svarer til en rotasjon med � 2p
3 ,

mens µ : 1! 2! 4! 1 gir positiv omløpsretning. Det
betyr at vi ser på representasjonen

y : A4! GL(R2)

gitt ved

y(r) =

 
� 1

2

p
3

2
�
p

3
2 � 1

2

!

y(µ) =

 
� 1

2 �
p

3
2p

3
2 � 1

2

!

Det gir a = b = Id og karakteren til denne representa-
sjonen er gitt ved

c(r) =�1, c(a) = c(b ) = c(Id) = 2

Til sammen skiller disse to karakterene mellom rotasjo-
ner av orden 3, rotasjoner av orden 2 og identiteten.

Vi kan se på representasjoner av symmetrigruppa
til en kube, eller terning. Terningen er satt sammen
av 6 4-kanter og har derfor en symmetrigruppe på 24
elementer. Alle elementene er noen form for rotasjoner.
Hvis vi lar hjørnene i terningen være (±1,±1,±1), så
har vi 3 rotasjonsakser for rotasjoner av orden 4, og 4
rotasjonsakser (de lange diagonalene) for rotasjoner av
orden 3. Det gir 6 elementer av orden 4, 3 av orden 2
og 8 av orden 3. I tillegg har vi identiteten og til slutt 6
symmetrier av orden 2 (som holder midtpunktene på to
motstående sidekanter fast). En måte å visualisere denne
gruppa er å studere de fire lange diagonalene i terningen.
La oss nummerere dem 1,2,3 og 4. Rotasjonene av orden
4 vil være av typen 1! 2! 3! 4! 1, eventuelt
en annen rekkefølge, men alle inkluderer alle de fire
diagonalene. Rotasjonene som holder en diagonal fast
vil være av typen 1 ! 2 ! 3 ! 1 ( eller 1 ! 3 !
4! 1 eller liknende), mens rotasjonene som holder
midtpunktene på to sider fast vil være av typen 1! 2!
1 eller tilsvarende ( dvs. 2! 3! 2 eller 1! 4! 1,
osv.) Det er fem forskjellige representasjoner av denne
gruppa.

f1: Den trivielle representasjonen, avbilder alt på 1.

f2: Den alternerende representasjonen, 1-dimensjonal,
som teller antall ombyttinger av diagonalene. Hvis
antallet er et partall så gir vi symmetrien verdien 1,
mens et odde antall ombyttinger gir verdien -1.

f3: En 2-dimensjonal representasjon, summerer opp
symmetriene som speilinger
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f4: Den trofaste 3-dimensjonale standard-
representasjonen, som beskriver symmetriene
geometrisk.

f5: Produktet av standard-representasjonen og den al-
ternerende representasjonen.

La ci være karakteren til representasjonen fi. Det viser
seg at gruppa A4 har 5 kojugasjonsklasser. De 5 er:

C1: Består kun av identiteten.

C2: Rotasjoner som fikserer midtpunktene påto
motstående kanter på terningen. Det er 6 av disse.

C3: Rotasjoner av orden 3, med rotasjonsakse langs de
lange diagonalene, i alt 6 elementer.

C4: Rotasjoner av orden 4, med rotasjonsakse gjennom
midtpunktet på to motstående flater. Av disse er
det 8.

C02: Kvadratet av en rotasjon av orden 4, har orden 2
og det finnes 3 slike.

Til sammen gir dette alle de 24 elementene i symmetri-
gruppa til en terning. Dette gir oss følgende karakter-
tabell (hvor andre linje gir antall elementer i konjuga-
sjonsklassene):

C1 C2 C02 C3 C4
# 1 6 3 6 8
c1 1 1 1 1 1
c2 1 -1 1 -1 1
c3 2 0 -1 0 2
c4 3 1 0 -1 -1
c5 3 -1 0 1 -1

Vi ser at karakterene samlet skiller mellom de ulike
konjugasjonsklassene.

8.4 Oppgaver med løsning
Eksempel 8.4.1. La Cn være den sykliske gruppa av
orden n. Vis at dersom n og m ikke har noen felles
faktor så vil den eneste gruppehomomorfien Cn!Cm
være konstantavbildningen som avbilder alt på Id.

Løsning.

1. Metodevalg: Vi bruker at Cn =
{Id,a,a2, . . . ,an�1}, og at ordenen til et element
må dele ordenen til gruppa.

2. Regning: La a generere Cn og la f : Cn!Cm være
en homomorfi. Da har vi at f(a) 2 Cm og k = |f(a)|
må dele m. Det betyr at k ikke har noen felles faktor
med n og ak vil derfor generere hele Cn Siden f(a)k =
f(ak) = Id følger det at alle elementer i Cn avbildes på
identitetselementet.

Eksempel 8.4.2. La

Q = {±1,±i,±j,±k}

være den såkalte kvaternionegruppa, hvor i2 = j2 =
k2 =�1 og ij = k.

a) Skriv opp de fire 1-dimensjonale representasjonene
av Q.

b) Q har også en 4-dimensjonal representasjon, gitt
ved

i!

0

BB@

0 �1 0 0
1 0 0 0
0 0 0 �1
0 0 1 0

1

CCA

j!

0

BB@

0 0 �1 0
0 0 0 1
1 0 0 0
0 �1 0 0

1

CCA

k!

0

BB@

0 0 0 �1
0 0 �1 0
0 1 0 0
1 0 0 0

1

CCA

og ±1!±I. Vis at dette gir en representasjon og
regn ut karakteren til denne representasjonen.
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Løsning.

1. Metodevalg: Dette går i stor grad ut på å vise at
ulike avbildninger er gruppehomomorfier, det vil si å
vise at f(gh) = f(g)f(h).

2. Regning: Vi har alltid 1! 1. Vi kan la �1! e ,
i! a, j! b og k! c. Siden ij = k og ji =�k, må vi
ha

ab = eba

og derfor e = 1. Det følger at a2 = b2 = c2 = 1, og
ab = c. Det gir 4 muligheter;

a = b = c = 1
a = b =�1, c = 1
a = c =�1, b = 1
b = c =�1, a = 1

For den 4-dimensjonale representasjonen er alle relasjo-
nene mellom i, j og k oppfylt. F.eks. har vi

i2!

0

BB@

0 �1 0 0
1 0 0 0
0 0 0 �1
0 0 1 0

1

CCA

2

=�Id

og

ij!

0

BB@

0 �1 0 0
1 0 0 0
0 0 0 �1
0 0 1 0

1

CCA

0

BB@

0 0 �1 0
0 0 0 1
1 0 0 0
0 �1 0 0

1

CCA

=

0

BB@

0 0 0 �1
0 0 �1 0
0 1 0 0
1 0 0 0

1

CCA k

Karakteren til denne representasjonen er ±4 for ±1 og
0 ellers.

8.5 Oppgaver
Oppgave 1. Mengden av hele tall Z danner en gruppe
under addisjon, med enhetselement 0 og invers �a til a.

a) Vis at en gruppe-homomorfi f : Z! Z er bestemt
av verdien f(1).

b) Bestem alle homomorfier f : Z! Z

Oppgave 2. La
✓

1 3
2 �1

◆
B =

✓
�2 3
�1 3

◆

Verifiser traseloven ved å regne ut tr(AB) og tr(BA) i
dette tilfellet.

Oppgave 3. Symmetriene til et linjestykke er gitt ved

S2 = hs |s2 = Idi

der s er speiling om midtpunktet på linjestykket. Finn
alle homomorfier S2! R⇤

Oppgave 4. La

S3 = hs,r |s2 = r3 = Id,srs = r2i

være symmetrigruppa til en likesidet trekant i planet.
Finn alle homomorfier S3! R⇤.

Oppgave 5. Bestem alle homomorfier S3! S2.

Oppgave 6. Bestem alle homomorfier S2! S3.

Oppgave 7. Bestem alle homomorfier C3! S3.

Oppgave 8. Bestem alle homomorfier S3!C3.
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