
Grupper — de første egenskaper

Definisjonen av en gruppe
Da vi studerte symmetriene til et kvadrat, s̊a vi at det var enkelte karakteristiske
trekk ved symmetrier; De kunne settes sammen og de kunne inverteres. Det er ikke
vanskelig å la seg overbevise om dette er trekk som ikke er spesifikke for et kvadrat,
men er generelle egenskaper til symmetriene til en vilk̊arlig figur.

Hovedelementet i en abstrakt definisjon av en gruppe er produktet, eller sam-
mensetningen hvis man vil. Det kalles ogs̊a for gruppeloven. I eksempelet v̊art da vi
s̊a kvadratsymmetriene, var gruppeloven gitt av situasjonen, nemlig som sammen-
setningen av symmetrier. Dersom vi i ordet symmetrier la den presise, matematiske
betydningen — som isometrier ! : C ! C med !(K) = K — var jo sammensetnin-
gen av to symmetrier ikke annet en sammensetningen av avbildningene.

I den aksiomatiske settingen er gruppeloven rett og slett en uspesifisert regel,
men som hvergang vi mater den to elementer a og b som input, s̊a returnerer den et
tredje element, som vi rent midlertidig vil betegne med a"b. Vanligvis blir det skrevet
som ab eller ogs̊a a + b i enkelte sitasjoner. Den første måten kalles en multiplikativ
notasjon og den andre en additiv. Gruppeloven er alts̊a rett og slett en avbildning
G"G ! G. En slik tilordning kalles en binær operasjon fordi den tar to argumenter.
I utgangspunktet kan en slik binær operasjon være en hvilken som helst avbildning
fra G"G til G, men for at det skal komme noe fruktbart ut av den, må den oppfylle
relativt sterke betingelser. I v̊ar sammenheng dreier det seg om gruppeaksiomene.
De følger her:

Definisjon 1 En gruppe er en mengde G med en binær operasjon (a, b) #! a " b.
Følgende skal være oppfylt

(i) Assosiativitet
a " (b "c ) = (a "b ) " c

hvergang a, b, c $ G.

(ii) Eksistens av nøytralt element Det skal finnes et element 1G i G slik at

1G " a = a " 1G = a

for alle a $ G.

(iii) Eksistens av invers Til hvert element a $ G skal det finnes et inverst ele-
ment a!1 $ G som oppfyller

a "a !1 = a!1 " a = 1G
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I en del sammenhenger kan man se binære operasjoner som bare oppfyller de to
første aksiomene, som alts̊a er assosiative og besitter et enhetselement, men hvor
elementene ikke nødvendigvis har en invers. Slike kalles semigrupper og spiller en
viss rolle i matematikken. Et svært nærliggende eksempel er de hele tall, alts̊a Z,
med vanlig multiplikasjon som semigruppeoperasjon. Den er assosiativ, og vi har
1 $ Z, men de færreste heltall er invertible i Z. Det er det bare ±1 som er.

En gruppe kan aldri være tom siden den etter aksiom (ii) alltid skal inneholde
et nøytralt element. Derimot er G = { 1 } en gruppe, og det er bare én mulig måte
å definere produktet p̊a, nemlig 1 · 1 = 1. Denne gruppen kalles for den trivielle
gruppen. Den kommer naturligvis ogs̊a i en additiv variant. Da skriver vi G = { 0 }
med gruppelov 0 + 0 = 0.

Vi skal etter hvert se mange eksempler p̊a grupper, men starter med noe basale:

Eksempel ! Symmetrigruppen D8 til kvadratet er en gruppe med 8 elementer.

Eksempel " Vi lar R" = {x $ R | x %= 0 } og C" = {x $ C | x %= 0 }. Da er b̊ade
R" og C" grupper med den ordinære multiplikasjon xy som gruppelov. Det nøytrale
elementet er 1, og den inverse til x er x!1, siden vi har utelukket 0. Tilsvarende
gjelder for Q" = {x $ Q | x %= 0 }.

Eksempel # Tallmengdene Z, Q, R og C med addisjon som gruppelov, som selvsagt
skrives additivt x + y. Det nøytrale elementet er 0, og den inverse til x er &x.
Tilsvarende er et hvert vektorrom V over R, C eller Q en additiv gruppe.

Eksempel $ (Matriser). Hvis A og B er to n " n-matriser enten med reelle eller
komplekse koe!sienter, s̊a er produktet deres definert og assosiativt. Om A og B
begge er invertible, er ogs̊a produktet AB invertibelt. Det betyr at mengden av
invertible n " n matriser er en gruppe. Den kalles den generelle lineære gruppen
og betegnes med Gln(R) eller Gln(C) avhengig av om koe!sientene er reelle eller
komplekse.

Eksempel % (Den symmetriske gruppen). Hvis X er en mengde, lar vi Sym(X)
betegne mengden av bijeksjoner fra X til X, og vi lar den binære operasjonene
være sammensetning av avbildninger. Vi har sett at sammensetning er en assosiativ
operasjon med identitetsavbildningen som neutralt element. Siden en bijeksjon er en
invertibel avbildninge, har alle elementene i Sym(X) en invers. Følgelig er Sym(X)
en gruppe. Den kalles den symmetriske gruppen til X.

Om X = In = { 1, 2, . . . , n }, bruker vi notasjonen Sn for Sym(X), og vi kaller
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Sn for den symmetriske gruppen p̊a n bokstaver1 (!!). Den spiller en overordentlig
stor rolle i gruppeteorien og i store deler av matematikken forøvrig.

Vi s̊a i notatet om mengder at antall bijeksjoner mellom en mengde X og den
selv, er lik n! om n = |X|. Derfor er |Sn| = n!.

Som en indikasjon p̊a hvor sterke de relativt enkle betingelsene gruppeaksiomene
gir p̊a en binær operasjon, kan vi gjøre et overslag over hvor mange binære operasjo-
ner som finnes. Om G har n elementer, s̊a har G"G n2 elementer. Og til hvert par
(a, b) er det n mulige verdier for a "b . Antall binære operasjoner er alts̊a nn2

. Hvis
ser p̊a en mengde G med det relativt beskjedne antallet åtte elementer, gir dette

864 =6277 101 735 386 680763 835 789 423 207 666 416

102 355 444 464 034 512 896

forskjellige binære operasjoner! Det er et formidabelt tall, av størrelsesorden 1058.
Hvis vi dividerer det med 8! = 40 320 som representerer alle permutasjoner av G,
st̊ar vi igjen med et tall av orden 1046. Det er et estimat p̊a antall i en viss forstand 2

ikke-ekvivalente binære operasjoner. I kontrast til dette finnes det kun fem essentielt
forskjellige grupper med åtte elementer!

Abelske grupper
Hvis a og b er to elementer i en gruppe G, s̊a er i utgangspunktet ab og ba to forskjel-
lige elementer. Vi s̊a et eksempel p̊a dette da vi studerte kvadratets symmetrier, og
i matrisregningen er det velkjent fenomen. Regelen vi er vant til om at faktorenes
orden er likegyldig gjelder ikke i alle grupper.

Definisjon 2 (Abelsk gruppe) Dersom ab = ba, sier vi at elementene a og b
kommuterer.

En gruppe kalles abelsk dersom alle elementer kommuterer, det vil si at ab = ba
for alle a og b i G.

For å kunne regne med gruppeelementer i en generell gruppe, er det visse enkle
resultater som det er nødvendig å kjenne til. De er helt naturlige og velkjente, men
i den aksiomatiske settingen vi arbeider må de etableres p̊a nytt, uavhengig av hva
vi fra før vet om tall eller matriser.

1Uttrykket kommer fra engelsk der man sier “The symmetric group on n letters”. Man burde
kanskje heller sagt p̊a n symboler.

2Dette er ganske visst upresist, men vi sammenligner de to tallene 5 og 1046, s̊a vi har noe å g̊a
p̊a! Poenget er å vise den enorme forskjellen p̊a antall gruppelover og antall binære operasjoner.
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Enhetselement og inversdannelse
I en aksiomatisk teori pleier der alltid å være en del relativt enkle og intuitivt
opplagte ting som må gjøres i starten — s̊a ogs̊a i gruppeteorien. Det dreier seg
om en del regler og egenskaper som vi er godt vant med, men som formelt sett må
utledes av gruppeaksiomene.

Vi starter med entydighet av enhetselementet. Aksiomene sier bare at det skal
finnes et, s̊a a priori kunne det vært flere, men det er det alts̊a ikke:

I en gruppe G er enhetselementet entydig.

Vi minner om at enhetselementet er definer vet at det tilfredstiller likhetene

1G a = a 1G = a (")

der a er et vilk̊arlig element i G. V̊ar oppgave er å vise at det bare finnes ett element
som oppfyller ("). S̊a anta at 1#G er et annet. Per hypotese, tilfredstiller det da

a 1#G = 1#G a = a ("")

for enhver a $ G. Vi f̊ar ved først å sette 1#G inn i (") og bruke den andre likheten
der, for s̊a å sette 1G inn i ("") og bruke den andre likheten der :

1#G = 1#G 1G = 1G

Og da er vi fremme! !

Vel s̊a viktig er det å vite at enhetselementet er entydig og at det derfor er
karakterisert av egenskapen fra aksiom (iii) i definisjonen. Vi minner om hva den er

aa!1 = a!1a = 1G. (!)

Vi skal vise:

Hvis a $ G, s̊a er a!1 det eneste elementet som tilfredstiller (!).

Dersom a# er en potensiell “piratinvers” — alts̊a et element som oppfyller (!) —
har vi

aa# = a#a = 1G.

Ved ganske enkelt å multiplisere med a!1 fra venstre p̊a begge sider av en av disse
ligningene, for eksempel aa# = 1G, f̊ar vi

a!1aa# = a!1.
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Det gir a# = a, og vi er i mål. !

Man kan i enkelte tilfeller bruke dette resultatet til å vise formler for den inverse.
Et eksempel p̊a slik bruk er følgende, der vi etablerer en setningen om den inverse
til et produkt.

Setning 1 Hvis a og a er elementer i G s̊a er

(ab)!1 = b!1a!1,

Bevis. Vi skal bruke at ligningen (!) karakteriserer den inverse, og vi sjekker at
den oppfylles av b!1a!1:

(ab)b!1a!1 = a(bb!1)a!1 = aa!1 = 1G

der vi har brukt assosiativitet og at bb!1 = aa!1 = 1G. Vi må ogs̊a sjekke den andre
likheten i (!), men det overlater vi til leseren (Gjør det!). !

Dersom a og b kommuterer, s̊a kommuterer ogs̊a a!1 og b!1 (Det er en god øvelse
i aksiomatikkens h̊arkløveri, å vise det!) og problemstillingen omkring rekkefølgen
er ikke aktuell.

Setningen ovenfor kan generaliseres til et vilk̊arlig antall elemener:

Setning 2 La a1, a2, . . . , ar være elementer i en gruppe G. Da gjelder

(a1a2 · · · · · ar)
!1 = a!1

r · · · · · a!1
2 a!1

1 .

Bevis. Beviset gjøres ved induksjon p̊a r og forøvrig langs de samme linjer som
beviset for setning 1 ovenfor. Det overlates til leseren å fylle inn detaljene. !

Et eksemel til p̊a en opplagt ting, men som formelt sett ogs̊a må utledes av aksio-
mene:

La g $ G være et element. Da er

(g!1)!1 = g

Dette følger igjen direkte av (!) da gg!1 = g!1g = 1G! !

En liten kommentar om gruppeaksiomene, som neppe er av synnerlig beydning,
er at man faktisk kan erstatte kravet om eksistens av et tosidig enhetselement og
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en tosidig invers med det øyensynlige svakere kravet om et høyre enhetselement og
en høyreinvers. Det betyr at det skal finnes en 1G $ G slik at for alle x $ G

1G " x = x,

og for alle x $ G en x# med
x "x # = 1G.

At dette til syvede og sist er ekvivalent med gruppeaksiomene følger slik. For å
vise at x# ogs̊a er en venstreinvers, lar vi x## være høyreinversen til x#. Det vil si at
x# " x## = 1G. Anvender vi x p̊a begge sider, f̊ar vi p̊a venstre side x " (x# " x##) =
(x " x#) " x## = 1G " x## = x## og p̊a høyre x " 1G = x. Alts̊a er x = x## (det skulle bare
mangle, x## er jo inversen til den inverse av x). Det betyr at x# " x = 1G, og dermed
er x# ogs̊a en venstreinvers for x.

For å se at 1G er en tosidig invers, starter vi med likheten 1G " x# = x# som vi
anvender x p̊a begge sider av. Litt raskt gir det (det er en god øvelse å fylle inn alle
detaljene) x " 1G " x# " x = x "x # " x, eller alts̊a x " 1G = x.3

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

Hva om det er flere enn tre gruppeelementer?
Tilsvarende gjelder fortsatt, og de fleste vet vel dette fra skolegangen n̊ar det

gjelder ordinær multiplikasjon og addisjon av tall, men jeg tror ikke mange har sett
et “non-hand-waving-argument” for det — og det er faktisk litt subtilt å formulere
et godt bevis. S̊a vi skal gi et.

Anta n̊a at vi har n gruppeelementer a1, a2, . . . , an. For at uttrykket

a1 · a2 · a3 · · · · · an

skal ha mening, må faktorene grupperes ved at det settes parenteser p̊a en intelli-
gent måte. Det betyr at de settes slik at hvert par av parenteser kun omslutter to

3Dette er siste gang i dette kurset at notasjonen ! brukes.

— 6 —



Grupper — de første egenskapene MAT2200 — v̊ar 2011

elementer, som i sin tur naturligvis kan være produkter av flere intelligent grupperte
gruppeelementer.

Et eksempel kan være

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

Et annet eksempel p̊a en intelligent gruppering er følgende.

#n = (. . . (((a1a2)a3) . . . )an!1)an) (")

som vi ogs̊a skal bruke i beviset.
Vi skal vise følgende:

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

Av det følger selvsagt at produktet er uavhengig av grupperingen. Beviset gjen-
nomføres ved induksjon p̊a n. Assosiativitetsaksiomet gir oss induksjonsstarten4 for
n = 3.

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

Vi starter med å bemerke at #n = #n!1an. N̊ar vi parentes for parentes multi-
pliserer ut en grupperingen, vil vi måtte avslutte med et produkt av to elementer.
Derfor er grupperingen p̊a formen a · b der b̊ade a og b er intelligente grupperin-
ger, men av færre enn n elementer. Etter induksjonshypotesen er da a = #k for en
passende k < n, og b er et produkt p̊a formen ("), men som involverer elemente-
ne ak+1, ak+2, ak+3, . . . , an. Det betyr at enten er b = an eller b = b#an der b# er et
intelligent gruppert produkt.

Følglig er g = a(b#an) = (ab#)an, og en ny anvendelse av induksjonshypotesen gir
at ab# = #n!1. Dermed er g = #n. !

Eksempel & Et eksempel p̊a et interessant og svært viktig ikke-assosiativt produkt,
er kryssproduktet av vektorer i R3. Om i, j og k er de tre standard enhetsvektorene
i R3, s̊a er i" (i" j) = &j, mens (i" i)" j) = 0.

4P̊astanden gjelder ogs̊a for n = 2, men induksjonssteppet vil ikke kunne virke fra n = 3 til
n = 2. I s̊a fall ville alle binære operasjoner vært assosiative! Situasjonen minner om “beviset” for
at alle punkter i planet ligger p̊a en rett linje.

— 7 —



Grupper — de første egenskapene MAT2200 — v̊ar 2011

Potensregning
Den siste av disse elementære reglene omhandler potenser av et element. Regnereg-
lene for dem er fullstendig analoge til hva vi er vant til for tall og matriser, og i og
for seg er bevisene for dem ogs̊a svært like de gamle. Men for ordenskyld skal vi
gjennomføre dem ogs̊a i v̊ar kontekst.

La a $ G og la n > 0 være et heltall. For n ' 0 definerer vi an rekursivt ved

a0 = 1

an = an!1a for n ' 1., (")

og tillfellet der eksponenten er negative, tar vi h̊and om med følgende definisjon der
n fortsatt er positiv:

a!n = (a!1)n. ("")

De gode gamle regnereglene gjelder forsatt:

Setning 3 Anta at a $ G og at n og m er hele tall. Da er

an+m = anam

(an)m = anm.

Bevis. Dette beviset er litt plundrete p̊a grunn av de mulige fortegnene m og n kan
ha, men dersom m og n begge er positive, følger det rett frem ved induksjon og bruk
av den rekursive definisjonen ("). Er de begge negative — alts̊a lik &n respektive
&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 ("") og etter hva vi nettopp gjorde for to positive eksponenter brukt
p̊a elementet a!1. Anta s̊a at en eksponent er postiv, la oss si m, og at den andre
er negativ, la oss si &n med n positiv. Dersom m > n har vi, etter hva vi gjorde
for positive eksponenter, at am = am!nan . Derfor er am!n = ama!n. Om m < n,
bruker vi at an!m = ana!m som etter invertering gir am!n = ama!n. !

Undergrupper
Et svært viktig begrep i gruppetoerien er begrepet undergrupper:

Definisjon 3 La G være en gruppe. En undermengde H(G kalles en undergrup-
pe dersom den er lukket under multiplikasjon, dersom enhetselementet 1G $ H og
dersom a!1 $ H hver gang a $ H.

— 8 —



Grupper — de første egenskapene MAT2200 — v̊ar 2011

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

Følgende setning er mange ganger praktisk å ty til n̊ar man skal sjekke om skal
avgjøre om en undermengde er en undergruppe.

Setning 4 La G være en gruppe, og la H være en ikke-tom undermengde. Da er H
en undergruppe hvis og bare hvis ab!1 $ H for alle elementer a og b i H.

Bevis. Det er hvis-delen i utsagnet som trenger et argument, s̊a anta at

ab!1 $ H hver gang a, b $ H. (")

For det første er 1G $ H, som vi innser ved å velge en a $ H (som vi kan siden
H er ikke-tom) og s̊a sette b = a i ("). Om n̊a b $ H er vilk̊arlig, lar vi a = 1G

(som vi kan, siden 1G $ H). Da følger det at a!1 = 1Ga!1 $ H. Til slutt, om a
og b er vilk̊arlige elementer fra H, s̊a bruker vi (") p̊a paret a og b!1. Det gir at
ab = a(b!1)!1 $ H. !

Det er klart at {1} er en undergruppe, den kalles med rette for den trivielle
undergruppen. Dersom H(G er en undergruppe og H %= G, s̊a sier vi at H er en
ekte undergruppe.

Eksempel ' (Enhetssirkelen). La S1 = { z $ C" | |z| = 1 }. Da er S1 en under-
gruppe av den multiplikative gruppen av komplekse tall. For om |z| = |w| = 1, s̊a
er |z/w| = 1. Dette er en abelsk gruppe.

Eksempel ( (Enhetsrøtter). For hvert positive heltall n lar vi µn = { z $ C" | zn =
1 }. Da er µn en undergruppe av C" siden (z/w)n = zn/wn = 1 dersom zn = wn = 1.
Vi kaller µn for gruppen av n-te enhetsrøtter. Det er en endelig abelsk gruppe med
n elementer.

Eksempel ) (Matrisegrupper). Vi har sett at matrisemultiplikasjon gir mengden at
Gln av invertible n " n-matriser er en gruppestruktur. Det gjelder b̊ade Gln(R) og
Gln(C). Disse matrisegruppene har en rekke undergrupper, vi skal nøye oss med en
i denne omgang, og den definerer vi ved å forlange at determinanten skal være 1:

Sln(R) = {A $ Gln(R) | det A = 1 }
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dette er en undergruppe siden det(AB!1) = det(A) det(B)!1 = 1. Vi kaller Sln for
den spesielle lineaære gruppe.

Vi skal svært ofte arbeide med endelige grupper, og da viser det seg at er nok
å sjekke at en undermengde er lukket under multiplikasjon for å være sikker p̊a at
den er en undergruppe.

Setning 5 Anta at G er gruppe og at H er en endelig, ikketom undermengde. Om
H er lukket under multiplikasjon, s̊a er H en undergruppe.

Bevis. La a $ H og betrakt avbildningen !a : H ! H gitt ved venstremultiplikasjon
med a, alts̊a gitt ved !a(x) = ax for x $ H. Den tar verdier i H siden H per hypotese
er lukket under multiplikasjon.

N̊a er !h injektive, fordi en likhet ax = ax# gir oss at x = x# ved kansellasjon
(venstremultipliser med a!1), og siden H er endelig, er !h derfor ogs̊a surjektiv.

Det følger at det finnes en b $ H slik at a = !h(b) = ab. Kansellasjon av a gir
oss at b = 1, følgelig er 1 = b $ H.

N̊a vet vi at 1 $ H, og siden !a er surjektiv, finnes en b $ H med ab = 1, og det
betyr jo nettopp at a!1 = b $ H. !

Snitt av undergrupper
Dersom H1 og H2 er undegrupper av G er det naturlig å spørre seg om snittet
H1 )H2 og s̊a er en undergruppe - og det er det. Mer generelt har vi følgende.

Setning 6 La {Hi}i$I være en familie av undergrupper i en gruppe G. Da er
!

i$I Hi

en undergruppe.

Bevis. Dette er rett frem. La g, h $
!

i$I Hi. Det betyr at g, h $ Hi for hver i $ I,
og dermed er gh!1 $ Hi for hver i siden hver Hi er en undergruppe. Det følger at
gh!1 $

!
i$I Hi, som derfor er en undergruppe i følge proposition 4. !

Undergrupper generert av elementer
La X(G være en mengde. Vi skal i denne paragrafen studere den minste undegrup-
pen som omfatter X. Vi skriver den som *X + og kaller den for undergruppen generet
av X. At *X + er den minste undergruppen med X(*X + betyr enkelt og greit at
den er mindre enn alle andre, det vil si at om X(H og H er en undergruppe, s̊a er
*X +(H.
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Hvis x1 og x2 er to elementer i X, s̊a ligger de naturligvis i *X +, og siden *X +
er en gruppe, er b̊ade x!1

1 og x!1
2 med i *X + og dessuten begge produktene x1x2 og

x2x1 med i *X +. Generelt vil *X + inneholde et hvert uttrykk p̊a formen

x!1
1 x!2

2 x!3
3 . . . x!r

r (,)

der hver xi er i X (vi krever ikke at de skal være forskjellige) og der hver $i er et
“fortegn”, i.e., $i = ±1.

Tar vi to uttrykk av typen (,) og multipliserer dem sammen, f̊ar vi et nytt
uttrykk av samme type, bare med potensielt flere faktorer. Vi kan ogs̊a sette et
sammen med den inverse til et annet:

x!1
1 x!2

2 x!3
3 . . . x!r

r y!!s
s y!!s!1

s!1 y!!s!2
s!2 . . . y!!1

1

og forsatt f̊a et uttrykk p̊a samme form. Dette betyr at mengden av uttrykk som i
(,) er en gruppe, og derfor lik *X +.
Eksempel !* (Undergrupper generert av ett element). Vi tar for oss tilfellet der
X best̊ar av ett element, la oss si g. Da er * g + (som vi skriver isteden for * { g } +)
best̊aende av alle potenser av g med b̊ade negative og positive eksponenter. Alts̊a

* g + = { gk | k $ Z }.

En slik gruppe sies å være syklisk eller i noen sammenhenger monogen. Undergrup-
pen * g + kan gjerne være endelig, noe som definitivt er tilfelle hvis G er endelig, og
da er det en rekke repetisjoner i mengdeangivelsen ovenfor. Vi kommer tilbake til et
nøyere studium av sykliske grupper.

Det finnes en annen beskrivelse av undegruppen generert av X enn vi ga ovenfor.
Den illustrerer en generell ting. Hvergang vi er p̊a jakt etter den minste mengden
som oppfyller en eller annen betingelse, er snittet av alle mengder som tilfredstiller
betingelsen en god kandidat. Her kommer beskrivelsen:

Setning 7 La X(G være en undermengde og la H være familien av alle under-
grupper i G som omfatter X. Da er

*X + =
"

H$H

H

eller med ord, *X + er lik snittet av alle undergrupper som omfatter X.
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Bevis. La oss sjekke de to egenskapene som karakteriserer *X +. Først følger det
direkte at X(

!
H$H H, for per definisjonen er X inneholdt i hver H $ H. Om n̊a

K er en undergruppe med X(K, er jo K med i H, og følgelig er
!

H$H H(K, og
den andre karakteriserende egenskapen er ogs̊a tilstede. !

Eksempel !! Det kan godt hende at G er det eneste elementet i H, alts̊a at *X + =
G, eller med ord, at X genererer G. Det er svært mange grupper som er generert av
bare to elementer, selv om de ha enormt mange elementer og være svært kompliserte.

Det finnes en berømt gruppe med tilnavnet “The Monster” som ble oppdaget i
1975. Den har

246 · 320 · 59 · 76 · 112 · 133 · 17 · 19 · 23 · 29 · 31 · 41 · 47 · 59 · 71 (1)

elementer, men allikevel er den generet av to elementer. Den er den største av de
s̊akalte “sporadiske simple gruppene”.

V̊art lille eksempel kan kan være symmetrigruppen til et kvadrat D8. Det er lett
å se at * r, s + = D8 der som vanlig r betegner en rotasjon med 90% og s en speiling
gjennom en av symmetrilinjene. Tilsvarende gjelder for alle de dihedrale grupper
D2n; de er generert av en speiling og en rotasjon p̊a 360/n%. Disse er ogs̊a store for
store n, men i motsetning til Monsteret har de en enkel og oversiktlig struktur.

Ordenen til en gruppe og til et gruppeelement
Hvis G er en endelig gruppe, s̊a er antall elementer i G en svært viktig invariant. Vi
kaller dette antallet for ordenen til G og skriver |G|. Om gruppen ikke er endelig,
lar vi naturelig nok |G| = -.

Eksempel !" For eksempel er |D8| = 8 og |R"| = -. Og vi s̊a at ordenen til den
symmetriske gruppen p̊a n bokstaver er lik n!.

Om a er et element i G, lar vi ordenen til a bety det minste heltall n slik at
an = 1, eller dersom et slikt tall ikke finnes — alts̊a dersom an %= 1 for alle heltall n
— sies a å være av uendelig orden.

Er gruppen G endelig, er alle elementene i G av endelig orden.

For å innse dette, lar vi a $ G være vilk̊arlig, og resonerer slik: Vi ser p̊a større og
større potenser an av a, alts̊a mengden

X = { an | n $ Z }. (")
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Siden G er endelig, er X ogs̊a endelig, og det må finnes en rekke repetisjoner i
oppramsingen i ("). Sagt annerledes, det finnes forskjellige heltall n og m med
an = am. Vi kan naturligvis anta at n > m. Det gir an!m = 1, og n̊ar vi først har
ett naturlig tall med an = 1, finnes et minste. !

Eksempel !# Rotasjonene r og r!1 i D8 fra eksempelet om kvadratsymmetriene er
begge av orden 4, mens refleksjonene si er alle av orden 2.

Generelt kalles ofte et element av orden 2, alts̊a et element a med a2 = 1, for en
involusjon.

Oppgaver
1. Vis at om a2 = b2 = 1, s̊a kommuterer a og b hvis og bare hvis ab er av orden 2.

2. Vis at om alle elementene, med unntak av 1, i en gruppe G er av orden 2, s̊a er
gruppen abelsk.

3. Vis at det i en gruppe G av jevn orden, finnes minst én involusjon s (Husk at en
involusjon er et element av orden 2, forskjellig fra 1) Vis at antall involusjoner er et
odde tall. Hint { { a, a!1 } | a $ G } er en partisjon av G.

4. Gi eksempler p̊a at (ab)n %= anbn.

5. La µ2 = { 1,&1}. Vis at µ2 er en gruppe under vanlig multiplikasjon. Betegnelsen
µ2 indikerer at vi senerer skal definere en serie av grupper µn.

6. La

V = {
#

$1 0
0 $2

$
| $i $ µ2 }.

Vis at V er en gruppe under matrisemultiplikasjon. Hvor mange elementer har V ?
Vis at V er abelsk. Denne gruppen kalles ofte for Kleins Viergruppe — eller Kleins
firergruppe5 p̊a norsk — etter den tyske matematiker Felix Klein.

7. La

D = {
#

$1 0
0 $2

$
,

#
0 $3

$4 0

$
| $i $ µ2 }

Vis at D er en gruppe. Hva er ordenen til D? La s =

#
1 0
0 &1

$
, la s# =

#
0 1
1 0

$
og

la r =

#
0 1
&1 0

$
Vis at s2 = 1 at r4 = 1 og at srs = r!1. Drar du kjensel p̊a denne

gruppen?

5Etter dette blir det andre spørsmålet i oppgaven av typen “hvor mange kanter har en firkant”
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8. Vis at V er en undergruppe av D. Vis at V1 = * s#, s## + er av orden fire, der

s# =

#
0 &1
&1 0

$
og s## =

#
0 1
1 0

$

. Hva er V ) V1? Vis at V og V # er isomorfe.

9. Vis at symmetrigruppen til en likesidet trekant er av orden 6. Vis at den inneholder
tre elementer av orden to og to av orden tre.

Homomorfier og isomorfier
Vi har sett at essentielt samme gruppe kan dukke opp i tildels svært forskjellige

kontekster. Derfor er det viktig å ha et presist spr̊ak n̊ar det gjelder å sammenligne
grupper. Vi skal ogs̊a senere se at slike sammenligninger er fundamentale n̊ar det
gjelder å “blottlegge” strukturen til grupper.

Hovedverktøyet er hva vi kaller en homomorfi mellom to grupper. Navnet en
homomorfi er sammensatt av det greske6 homo som betyr samme eller lik mens roten
til den andre delen er det greske morphe som betyr form — alts̊a av samme form.
Ordet isomorfi har den samme etymologien, isos er ogs̊a gresk og betyr likeledes lik,
samme.

En homomorfi er en avbildning ! : G ! H — der n̊a G og H er to grupper —
som “respekterer” gruppestrukturene, det er jo tross alt dem vi skal sammenligne.
Presist betyr det følgende:

i) Produktet respekteres : For alle a og b i G, s̊a er

!(ab) = !(b)!(b).

ii) Enhetselementet respekteres

!(1G) = 1H .

Det kan virke som en unnlatelsessynd at den inverse ikke er nevnt, men det
stikker i følgende:

Om ! er en gruppehomomorfi, s̊a er !(a!1) = !(a)!1.

6Må ikke blandes sammen med det latinske ordet homo som betyr menneske — jevnfør Homo
sapiens.
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Vi har nemlig
1H = !(1G) = !(a!1a) = !(a!1)!(a),

og fra karakteriseringen av den inverse, ligning (!) p̊a side 4, følger det da at
!(a!1) = !(a)!1. !

Hvis ! : G ! H er en homomorfi og det finnes en homomorfi % : H ! G slik at
!% = idH og %! = idG, sier vi at ! er en isomorfi.

I dette ligger det at ! er en invertibel avbildningen, men det kan se ut som om vi
forlanger vesentlig mer enn det, i og med at den inverse avbildningen skal respektere
gruppestrukturene. Men det er bare øyensynelig, det viser seg at en inversavbildning
automatisk er en homomorfi:

Lemma 1 Dersom ! : G ! H er en homomorfi som er invertibel som avbildning,
s̊a er ! en isomorfi.

Bevis. La % : H ! G være den inverse avbildningen til !. Oppgaven v̊ar er å vise
at ! er en homomorfi; alts̊a at den resprekterer produkter og enhetselementene. La
a og b være to elementer fra H. Da har vi

!(%(ab)) = ab = !(%(a)!(%(b)) = !(%(a)%(b)) (")

siden ! er en homomorfi !% = idH . Men n̊ar er ! bijektiv og derfor spesielt injektiv.
Det betyr at vi fra (") kan slutte at %(ab) = %(a)%(b).

Ved å anvende % p̊a ligningen !(1G) = 1H finner vi at

1G = %(!(1G)) = %(1H)

og % respekterer enhetselementet. !

Eksempel !$ Determinantavbildningen det : Gln(R) ! R er en gruppehomomor-
fi. Vi vet at det(AB) = det(A) det(B) og at det In = 1 dersom In betegner en-
hetsmatrisen med format n " n. Vi har selvsagt ogs̊a en determinantavbildning
det : Gln(C) ! C.

Eksempel !% La x $ R" og la sign x = x
|x| , som ikke er noe annet enn fortegnet til

x. Da er sign : R" ! µ2 en homomorfi.

Eksempel !& Avbildningen C" ! C" som sender et komplekst tall z til |z| er en
homomorfi .
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Oppgaver
10. Vis at symmetrigruppen til et rektangel som ikke er et kvadrat er av orden fire.
Vis at den er isomorf med Kleins firergruppe V .

11. Vis at determinanten definerer en gruppehomomorfi D ! µ2, der D er som i
oppgave 7 og µ2 som i oppgave 5. Hvilke elementer sendes p̊a 1?

A

C

B

D

Figur til hjelp med oppgave 10

Fasit
1. Anta ab av orden 2. Da er (ab)(ab) = abab = 1, vi multipliserer med a fra venstre
og b fra høyre. Venstesiden av ligningen blir da a(abab)b = (aa)ba(bb) = 1·ba·1 = ba,
mens høyre siden blir a · 1 · b = ab. Derfor er ab = ba. Anta at a og b kommuterer.
Da er abab = a(ba)b = a(ab)b = aabb = 1 · 1.

2. Dette følger direkte av oppgave 1.

3. La A = { { a, a!1 } | a $ G }. Dette er en partisjon av G. La nemlig A = { a, a!1 }
og B = { b, b!1 }, og anta at A ) B %= .. Da er enten a $ { b, b!1 } — som medfører
at a = b eller a = b!1 og dermed A = B — eller a!1 $ B. Og da er en enten a!1 = b
eller a!1 = b!1. I begge tilfeller må A = B.

N̊a er |A| = 1 hvis og bare hvis a = a!1, og dette er det samme som at a er av
orden 2. S̊a vi har løst oppgaven om vi kan vise at minst en A $ A med A %= { 1 }
har kun ett element.

Siden A er en partisjon, er
%

A$A |A| = |G|, og siden { 1 } $ A, er

&

A$A,A &={ 1 }

|A| = |G|& 1.

N̊a er |G| jevn per hypotese, s̊a høyre side er odde. Da må ogs̊a venstresiden være
odde, Dens ledd er alle enten 2 eller 1, s̊a følgelig må minst ett ledd være 1, det vil
si at minst en A er redusert til ett element.

4. Med referanser til kvadratsymmetriene i introduksjonsbolken, la for eksempel
a = s1 og b = s2. Da er ab = s1s2 = r som er av orden fire, mens a og b begge er av
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orden 2. Alts̊a er a2b2 = 1 · 1 = 1, mens r2 = r!1 %= 1. Jevnfør forøvrig med oppgave
1 og 2.

6. Siden hver $i kan velges blant {1,&1}, er det klart at V har fire elementer. Det
er nok å sjekke at V er lukket under multiplikasjon, men

#
$1 0
0 $2

$ #
$#1 0
0 $#2

$
=

#
$1$#1 0
0 $2$#2

$
$ V

siden $1$#1 og $2$#2 begge er i µ2 som jo er en gruppe.

7. Hver $i kan velges p̊a to måter. Det betyr at |D| = 2 · 2 · 2 · 2 = 8. For å se at D
er en gruppe, sjekker vi at den er lukket under multiplikasjon, og det følger lett fra
ligningene: #

$1 0
0 $2

$ #
0 $3

$4 0

$
=

#
0 $1$3

$2$4 0

$

og

#
0 $3

$4 0

$ #
0 $#3
$#4 0

$
=

#
$3$#4 0
0 $4$#3

$
.

Vi regner ut

s2 =

#
1 0
0 &1

$ #
1 0
0 &1

$
=

#
1 0
0 1

$
og r2 =

#
0 1
&1 0

$ #
0 1
&1 0

$
=

#
&1 0
0 &1

$
.

Fra den siste likheten følger det at r4 = 1. Vi regner videre og finner

srs =

#
1 0
0 &1

$ #
0 1
&1 0

$ #
1 0
0 &1

$
=

#
0 1
&1 0

$
= r!1.

17. januar 2011
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