
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 det klart, sammensetningen
av to rotasjoner er selvfølgelig en rotasjon. Alle symmetriene i H har også sin inverse
symmetri i H. Men det betyr at gruppeaksiomene er oppfyllt og H er en gruppe i seg
selv. Det er typisk eksempel på en undergruppe.

Undergrupper er svært viktige i gruppeteorien. Vi støter støtt på dem i de fleste
kontekster der grupper er involvert, og de er også 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 1 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
denne måten utstyres H med en gruppestruktur. Den sies å være indusert av eller
nedarvet fra gruppestrukturen til G. Strengt tatt bør 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 undergrup-
pe 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 1 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 }.
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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 1.

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, og
de er alle på formen e2k⇡i/n der k er et helttall. e

Følgende setning er viktig, men relativt lett å etablere:

Setning 2 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 1 ovenfor at H \K
er en undergruppe. o

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 3 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.

Undergruppen generert av en mengde La X✓G være en undermengde av grup-
pen 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.
Eksempel �. La n være er naturlig tall og la ⌘ = exp 2⇡i/n. Da er undergurppen av
C⇤ generert av ⌘ gitt ved 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. 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 1. Finn snittet av undergruppene µ9 og µ21 av S1.
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Abelske grupper
Mange av de gruppene som vi har sett på så lang, for eksempel R⇤, C⇤, R og C og µn,
har alle den egenskapen at ab = ba (eller 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 for alle grupper gjelder ikke en slik regel, det så vi eksempel på da vi studerte
symmetriene til et kvadrat, og det er derfor naturlig med en egen betegnelse for grupper
den gjelder for.

Definisjon 2 (Abelsk gruppe) Dersom ab = ba, sier vi at elementene a og b kom-
muterer. En gruppe kalles abelsk eller kommutativ dersom alle dens elementer kom-

muterer; 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 som innså betydningen av grupper og deres egenskaper.

Et element a 2 G som kommuterer med alle andre elementer i gruppen sies å være
sentralt , og 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 }.

Lemma 1 Senteret Z(G) til en gruppe G er en undergruppe av G.

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). Dersom ab = ba, finner vi
ved å anvende a�1 på begge sider av likhetstegnet at a�1aba�1

= a�1baa�1, som gir
a�1b = ba�1 siden aa�1

= a�1a = e. o

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 med dets sattelittbegrep isomorfi

1. 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 3 La G og H være to grupper. En homomorfi mellom G og H er en av-

bildning � : G ! H slik at

�(ab) = �(b)�(b) (?)

for alle gruppe-elementer a og b fra G

Betegnelsen gruppehomomorfi er synonym med betegnelsen homomorfi i vår sammen-
heng, og vi vil stundom også bruke frasen “avbildning mellom grupper” istedenfor
homomorfi.

Det kan virke som en unnlatelsessynd at hverken den inverse eller enhetselementet
er nevnt i definisjonen av en gruppehomomorfi, men det stikker i at det følger fra (?)
at både enhetselementet og inverser blir respektert. Vi har :

Setning 4 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 (?) 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, ligning (??) på side ??, 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 homomorfi  : 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 homomorfi � 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:

Lemma 2 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)) (?)
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siden � er en homomorfi og �� = idH . Men nå er � bijektiv og derfor spesielt injektiv.
Det betyr at vi fra (?) kan slutte at  (ab) =  (a) (b). o

Eksempel �. — Eksponentialavbildningen. Et klassisk eksempel på en homo-
morfi er eksponential avbildningen. Vi skal anvende oss av skrivemåten R+ til å betegner
den multiplikative gruppen av positive, reelle tall. Eksponentialavbildningen er en av-
bildning exp: R ! R+ gitt ved exp t = et. Den velkjente formelen et+u

= eteu viser at
exp er en gruppehomomorfi. Faktisk er exp en isomorfi med log : R+ ! R som invers.

Dette eksempelet illustrerer også hva vi mener med å si at det er de gruppeteoretiske
egenskapene 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 gruppehomomorfi 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 �. — Den komplekse eksponentialavbildning II. La e : Z ! C⇤

være gitt ved e(k) = exp(2⇡ik/n). Da er e en gruppehomomorfi som tar verdier i
gruppen µn av n-te enhetsrøtter. e

Eksempel �. — Tierpotenser. Litt i samme lei som de to forrige eksemplene, lar vi
G betegne undergruppen av R⇤ bestående av alle potenser 10n med heltallig eksponent
n; i.e., G = { 10n | n 2 Z } = {. . . , 10�2, 10�1, 0, 1, 10, 102, . . . }, og vi definerer
� : Z ! G ved �(n) = 10

n. Da er � en gruppehomomorfi siden 10

n+m
= 10

n
10

m. Den
er også en isomorfi med log10 x som invers. e

Eksempel �. — Determinanten. En annen velkjent gruppehomomorfi er deter-

minanten. 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

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 tilsvarende konstruksjon, men i en multiplikativ kontekst er det nøytrale elementet
ikke 0 men e. Derfor

Definisjon 4 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 }.
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La nå a og b være to elementer i kjernen til �. Da vil også produktet ab ligge der.
For å vise dette må vi finne �(ab), og til det bruker vi at � er en homomorfi:

�(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 vist første del av følgende setning

Setning 5 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}.

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 ��. La oss se på kjernen til den komplekse eksponetialavbildningen 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 gruppe som er isomorf med Z, en
isomorfi er gitt ved k 7! 2k⇡i. e

Eksempel ��. La n være et naturligtall og la ⌘ = e2⇡i/n. Vi ser på gruppehomorfien
e : Z ! µn gitt ved e(k) = ⌘k = e2k⇡i/n. Da består kjernen til e av de hele tall k slik
at e2k⇡i/n = 1. De betyr at 2k⇡/n er et helt multiplum av 2⇡, eller med andre ord, at
n er en faktor i k. Følgelig er Ker e = { k | k = qn, for en q 2 Z }. Vi betegner denne
undergruppen av Z med nZ, i.e., nZ = { qn | q 2 Z }. e

Oppgaver

Oppgave 2. La D8 som vanlig betegne symmetrigruppen til et kvadrat. Sjekk at rota-
sjonene danner en undergruppe. Danner speilingene en undergruppe?

Oppgave 3. La G være en gruppe og la H✓G være en endelig ikketom undermengde
som er lukket under multiplikasjon; som altså betyr at xy 2 H hver gang x, y 2 H.
Poenget i denne oppgaven er å vise at da er H en undergruppe.
a) For hver a 2 H vis at avbildningen x 7! ax er en bijeksjon fra H til H. Hint:
Etabler først at avbildningen er injektiv. Bruk at H er endelig.
b) Bruk punkt a) til å vise at e 2 H og at H er lukket under inversdannelse. Konkluder
med at H er en undergruppe.
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Oppgave 4. Vis at µn✓µm hvis og bare hvis n|m.

Oppgave 5. Vis at senteret Z(G) til en gruppe G er abelsk

Oppgave 6. La G være en gruppe og la g 2 G være et element. Definer en avbildning
cg : G ! G ved å la cg(x) = gxg�1. Vi kaller cg konjugasjon med g.
a) Vis at cg er en gruppehomorfi.
b) Vis at cgh = cg � ch.
c) Vis at cg er en isomorfi fra G til G.
d) Vis at cg = idG (i.e., gxg�1

= x for alle x) hvis og bare hvis g ligger i senteret til
G, i.e., g 2 Z(G).

Oppgave 7. La G være en gruppe, og la x og y være to elementer. Vi sier at x og
y er konjugerte om det finnes en g 2 G slik at y = gxg�1. Vis at dette definerer en
ekvivalensrelasjon på G. Ekvivalensklassene kaller vi for konjugasjonsklasser .

Oppgave 8. La G være en gruppe. Vis at avbildningen G ! G gitt ved at a 7! a2 er
en gruppehomomorfi hvis og bare hvis G er abelsk.

Oppgave 9. Gitt en gruppe G. Vis at inversavbildningen a 7! a�1 er en gruppehomo-
morfi hvis og bare hvis G er abelsk.
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