
Plan for forelesning, 29. april 2020:

1. Repetisjon

2. Representasjonsteori
- Karakterer
- Konjugasjonsklasser

Denne forelesningen vil bli litt forkortet pga. en doktordisputas.
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1. Repetisjon:

* Den ortogonale gruppa: O(3)

* SO(3): Ortogonale matriser med determinant 1

* Identifiseres med symmetriene til kuleflaten med radius 1
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Teorem
Følgende liste gir en komplett beskrivelse av de endelige
undergruppene av SO(3):

i) Endelige sykliske grupper Cn for n ≥ 1,

ii) Dihedrale grupper Dn for n ≥ 2,

iii) Symmetrigruppa til et tetraeder; A4,

iv) Symmetrigruppa til en kube eller et oktaeder; S4,

v) Symmetrigruppa til et dodekaeder eller et ikosaeder; A5

For å illustrere teoremet kan vi se p̊a figurer av de ulike legemene:
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En 7-kantet pyramide har symmetrigruppe C7 = 〈θ 2π

7
〉. De eneste

symmetriene er rotasjoner om sentralaksen.
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Et 5-kantet prisme har rotasjonssymmetrier av orden 5, samt en
rotasjon med vinkel π om en akse midt mellom de to 5-kantene.
Prismet kan ogs̊a vrenges (hvis vi kunne bevege oss i et
4-dimensjonalt rom).
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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, ρ, 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 ρ og µ har orden 3, mens
sammensettingen ρµ er gitt ved 1→ 3→ 1 og 2→ 4→ 2 og har
orden 2. Det samme gjelder for µρ. Setter vi α = ρµ og β = µρ

kan vi skrive symmetrigruppa i dette tilfellet som

〈ρ,α,β |ρ3 = α
2 = β

2 = Id ,

αρ = ρβ ,βρ = ραβ ,αβ = βα〉
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En kube har 6 flater som hver er et kvadrat, noe som gir oss
4 ·6 = 24 symmetrier. Vi har 3 rotasjonsakser for rotasjoner av orden
4, samt 4 rotasjonsakser (diagonalene) for rotasjoner av orden 3.
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Dodekaederet best̊ar av 12 5-kanter og har derfor 12 ·5 = 60
symmetrier.
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2. Representasjonsteori

- V : endelig-dimensjonalt vektorrom, dim(V ) = n.
- En lineære operator T : V → V representeres av en kvadratisk
matrise A.
- Invertible operatorer betyr invertible matriser; det(A) 6= 0.
- Mengden av invertible operatorer danner en gruppe, GL(V ), som
st̊ar for den generelle lineære gruppa p̊a vektorrommet V .
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La G være en vilk̊arlig gruppe. Vi er interessert i å gi elementene i
G en slags geometrisk tolkning. Måten vi gjør det p̊a er å avbilde G
inn i en generell lineær gruppe slik at bildet av elementene vil være
kvadratiske matriser, og dermed i mye større grad kan gis en
geometrisk tolkning.

Definisjon

La G være en gruppe. En gruppehomomorfi av G inn i en generell
lineær gruppe GL(V ) kalles en lineær representasjon av G p̊a
vektorrommet V .
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Eksempel

La G være symmetrigruppa til en figur i planet eller rommet. Et
element g ∈ 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.
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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
representasjonen.

En forutsetning for at vi skal ha en trofast representasjon er at
forskjellige elementer i G avbildes p̊a forskjellige elementer i GL(V ).
Hvis ikke, vil ikke representasjonen kunne skille mellom elementene i
gruppa som avbildes p̊a det samme, og dermed kan heller ikke
representasjonen kunne rekonstruere gruppa.
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Hvis dimensjonen til V er 1, det vil si at V = R, s̊a vil
GL(V ) = GL(R) = R∗.

For en representasjon φ : G → GL(V ) s̊a vil

det◦φ : 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.
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Proposisjon

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

Bevis. Bevist tidligere.
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Eksempel

La P være projeksjonen P : R3→ R2 gitt ved matrisen1 0 0
0 1 0
0 0 0


og la ι : R2→ R3 være lineæravbildningen som p̊a en naturlig m̊ate
legger (x ,y)-planet inn i R3.
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Eksempel (fortsetter)

La videre K̃ = P(K ) være projeksjonen av et legeme K ned i
(x ,y)-planet. La G være undergruppa til symmetrigruppa til K som
fikserer (x ,y)-planet. En symmetri g ∈ G av K gir opphav til en
symmetri av K̃ . Dette gir oss en avbildning

φ̃ : G → GL(R2)

gitt ved φ̃(g)(v) = P(φ(g)ι(v)). Siden elementer i G fikserer
(x ,y)-planet, har vi at

φ(g)(ι(K̃ )) = ι(K̃ )

og det følger at den sammensatte funksjonen er en symmetri 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 .

16 / 23



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

La A = (aij) være en n×n-matrise. Summen av diagonalelementene
i A kalles trasen til A;

tr (A) = a11 +a22 + · · ·+ann
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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 p̊a trasen til disse to produktene er det ingen forskjell.

Proposisjon

La A og B være to n×n-matriser. Da har vi

tr (AB) = tr (BA)

Vi kaller denne relasjonen for traseloven.
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Bevis. Hvis vi skriver A = (aij) og B = (bij), s̊a har vi

(AB)ij = ai1b1j +ai2b2j + · · ·+ainbnj

Detr betyr at vi har

tr (AB) =
n

∑
i=1

(ai1b1i +ai2b2i + · · ·+ainbni )

=
n

∑
i ,j=1

aijbji

Men dette er nøyaktig det samme som

n

∑
i ,j=1

bjiaij = tr (BA)

19 / 23



Hvis vi ser p̊a matrisene B = P−1M og A = P for en invertibel
matrise P, s̊a har vi

AB = PP−1M = M, BA = P−1MP

og vi f̊ar den alternative formen for traseloven

tr (M) = tr (P−1MP)

Vi sier at matrisene M og P−1MP er konjugerte.
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Merk at dersom to matriser M1 og M2 er konjugerte, og samtidig s̊a
er M2 og M3 konjugerte, ja da er ogs̊a M1 og M3 konjugerte. Dette
følger fordi hvis vi har

M2 = P−11 M1P1, M3 = P−12 M2P2

s̊a følger det at

M3 = P−12 P−11 M1P1P2 = (P1P2)−1M1(P1P2)
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Vi har nøyaktig den samme formen for determinanten;

det(P−1MP) = det(M)

siden det(AB) = det(A)det(B) og derfor det(AB) = det(BA) og
det(A−1) = 1

det(A) .
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Det har derfor mening å snakke om konjugasjonsklasser, det vil si
alle de matrisene som kan konjugeres over i hverandre.

Trase og determinant er konstante p̊a konjugasjonsklasser.

Definisjon

La G være en endelig gruppe og φ : G → GL(V ) en
endelig-dimensjonal representasjon. Vi definerer karakteren χ til
representasjonen φ ved

χ(g) = tr (φ(g))
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