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Johdanto

Tämän tutkielman päätavoitteena on tarjota lukijalle kurkistus geometriseen

ryhmäteoriaan esittämällä ryhmien abstrakteja rakenteita niin kutsuttujen

Cayley-graa�en avulla. Tutkielman päätuloksina voidaankin pitää ryhmäteo-

riaan perehtyneille tuttua Cayleyn lausetta sekä sen laajennusta, jonka avulla

Cayley-graafeja voidaan luoda.

Tutkielman alkupuolella perehdytään suhteellisen laajasti ryhmäteorian

keskeisimpiin käsitteisiin kuten ryhmiin, aliryhmiin sekä ryhmähomomor�s-

meihin. Tämän lisäksi todistetaan useita edellä mainittuihin käsitteisiin liit-

tyviä lauseita, joita hyödynnetään tutkielman myöhemmissä todistuksissa.

Matkalla kohti päätulosta tutustutaan myös graafeihin liittyviin termeihin

sekä peruskäsitteisiin esimerkkien kautta. Matkalla opitaan myös mikä on

generaattorijoukko ja mitä tarkoittaa, kun ryhmä vaikuttaa matemaattisella

objektilla. Tutkielmassa käsitellään paljon geometristen objektien symmet-

rioita sekä niiden symmetriaryhmiä. Tutkielman ymmärtämisen kannalta on-

kin tärkeää, ettei lukija sekoita symmetristä ryhmää sekä symmetriaryhmää

keskenään, vaikka symmetrisiä ryhmiä tarvitaankin symmetriaryhmiä esi-

tettäessä. Lopulta opitaan tutkimaan ryhmien rakenteita esittämällä niiden

alkiot graa�en pisteinä ja generaattorijoukon alkiot graa�en viivoina.

Ryhmäteoriaan liittyvässä osuudessa on käytetty teosta [3] ja muilta osin

tutkielma pohjautuu pääasiassa teokseen [4].
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1 Ryhmäteoria

Ensimmäinen luku sisältää suurimman osan työssä vaadituista pohjatiedois-

ta. Luku keskittyy määrittelemään ryhmäteorian keskeisiä käsitteitä sekä to-

distamaan niihin liittyviä lauseita.

Määritelmä 1.1. Olkoot G 6= ∅ ja (∗) joukon G binäärinen operaatio eli

a ∗ b ∈ G aina, kun a, b ∈ G. Tällöin pari (G, ∗) on ryhmä, mikäli seuraavat

ehdot täyttyvät:

1. Operaatio (∗) on assosiatiivinen eli

(a ∗ b) ∗ c = a ∗ (b ∗ c)

aina, kun a, b, c ∈ G.

2. Joukossa G on olemassa sellainen alkio e, jolle

a ∗ e = e ∗ a = a

aina, kun a ∈ G. Alkiota e kutsutaan neutraali- tai ykkösalkioksi.

3. Kaikille alkioille a ∈ G on olemassa sellainen alkio a−1 ∈ G, että

a ∗ a−1 = a−1 ∗ a = e.

Alkiota a−1 kutsutaan alkion a käänteisalkioksi.

Lisäksi, jos operaatio (∗) on kommutatiivinen eli

a ∗ b = b ∗ a

aina, kun a, b ∈ G, niin kyseessä on Abelin ryhmä eli kommutatiivinen ryhmä.

Huomautus 1.2. Ryhmän G kertaluku tarkoittaa joukon G alkioiden lu-

kumäärää. Tällöin merkitään |G|. Kyseistä merkintää voidaan käyttää myös

muille matemaattisille objekteille kuvaamaan niiden alkioiden lukumääriä.
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Huomautus 1.3. Mikäli ryhmän operaatiosta ei ole epäselvyyttä, voidaan

ryhmämerkintä (G, ∗) korvata merkinnällä G. Tällöin myös operaatiota a ∗ b

merkitään yksinkertaisemmin ab.

Huomautus 1.4. Koska kaikki ryhmät eivät ole Abelin ryhmiä, on tärke-

ää erottaa vasemmalta ja oikealta operointi toisistaan. Tässä työssä kaikki

operoinnit suoritetaan lähtökohtaisesti vasemmalta puolelta epäselvyyksien

välttämiseksi.

Määritelmä 1.5. Olkoot (G, ∗) ryhmä, H ⊆ G ja H 6= ∅. Jos (H, ∗) on

ryhmä, sitä kutsutaan ryhmän G aliryhmäksi ja tällöin merkitään (H, ∗) ≤

(G, ∗) tai lyhyemmin H ≤ G.

Lause 1.6. Olkoot G ryhmä, H ⊆ G ja H 6= ∅. Nyt H ≤ G jos ja vain jos

1. a, b ∈ H ⇒ ab ∈ H;

2. a ∈ H ⇒ a−1 ∈ H.

Todistus. Ensinnäkin, jos H ≤ G niin H on ryhmä ja näin ollen edellä mai-

nitut ehdot toteutuvat.

Oletetaan seuraavaksi, että ehdot 1 ja 2 ovat voimassa. Nyt ehdon 1 no-

jalla kyseessä on binäärinen operaatio joukossa H (binäärisyys). Lisäksi ope-

raatio on assosiatiivinen ryhmässä G ja H ⊆ G, niin operaatio on assosiatii-

vinen myös joukossa H (assosiatiivisuus). Jos a ∈ H, niin ehdon 2 mukaan

a−1 ∈ H. Nyt ehdon 1 mukaan aa−1 = e ∈ H (neutraalialkio). Ehdon 2 mu-

kaan kaikille a ∈ H on olemassa a−1 ∈ H (käänteisalkio). Näin ollen H on

ryhmä ja siten ryhmän G aliryhmä.

Seuraus 1.7. Edellä esitetyt aliryhmäkriteerit voidaan tiivistää myös seu-

raavaan muotoon. Olkoot G ryhmä, H ⊆ G ja H 6= ∅. Tällöin H ≤ G jos ja

vain jos ehto
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1. a, b ∈ H ⇒ ab−1 ∈ H

on voimassa.

Todistus. Jos H on aliryhmä, niin H on ryhmä. Tällöin, jos a, b ∈ H, niin

ryhmän määritelmän nojalla on olemassa myös b−1 ∈ H. Nyt, koska a, b−1 ∈

H ja operaatio on binäärinen, niin myös ab−1 ∈ H.

Oletetaan seuraavaksi, että ehto 1 pätee. Operaatio on assosiatiivinen

ryhmässä G ja H ⊆ G, joten operaatio on assosiatiivinen myös joukossa H

(assosiatiivisuus). Koska ab−1 ∈ H kaikilla a, b ∈ H, niin erityisesti aa−1 ∈ H

kaikilla a ∈ H. Nyt aa−1 = e ja siten e ∈ H (neutraalialkio). Koska ab−1 ∈ H

kaikilla a, b ∈ H, niin erityisesti ea−1 ∈ H kaikilla a ∈ H. Nyt ea−1 = a−1

ja siten a−1 ∈ H (käänteisalkio). Jos a, b ∈ H, niin myös b−1 ∈ H ja ehdon

1 nojalla a(b−1)−1 ∈ H kaikilla a, b−1 ∈ H. Lisäksi a(b−1)−1 = ab eli ab ∈ H

kaikilla a, b ∈ H ja siten operaatio on binäärinen (binäärisyys).

Lause 1.8. Mikä tahansa ryhmän G aliryhmien leikkaus on myös ryhmän

G aliryhmä.

Todistus. Olkoot G ryhmä ja Hi mielivaltainen kokoelma ryhmän G aliryh-

miä. Merkitään lisäksi H = ∩Hi ja olkoon e ryhmän G neutraalialkio. Osoi-

tetaan nyt, että H on ryhmän G aliryhmä.

Ensinnäkin, koska e ∈ Hi kaikilla i, niin e ∈ H. Olkoon sitten g ∈ H ja

siten g ∈ Hi kaikilla i. Koska Hi on aliryhmä, niin myös g−1 ∈ Hi kaikilla

i ja näin ollen g−1 ∈ H. Osoitetaan vielä, että jos g, h ∈ H, niin gh ∈ H.

Olkoot g, h ∈ H ja siten g, h ∈ Hi kaikilla i. Nyt, koska Hi on aliryhmä, niin

myös gh ∈ Hi kaikilla i ja siten gh ∈ H.

Määritelmä 1.9. Olkoot (G, ·) ja (H, ∗) ryhmiä. Kuvausta f ryhmältä G

ryhmälle H kutsutaan ryhmähomomor�smiksi, mikäli

f(a · b) = f(a) ∗ f(b)
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aina, kun a, b ∈ G. Tällöin merkitään f : G→ H.

Lause 1.10. Olkoot f : G → H ryhmähomomor�smi ja olkoot eG ja eH

ryhmien G ja H neutraalialkiot. Tällöin

f(eG) = eH ja f(a−1) = (f(a))−1

aina, kun a ∈ G.

Todistus. Olkoon f : (G, ·)→ (H, ∗) ryhmähomomor�smi. Nyt f(eG) ∈ H ja

siten myös f(eg)
−1 ∈ H. Koska f on homomor�smi, niin f(eG) = f(eG ·eG) =

f(eG)∗f(eG). Operoidaan nyt yhtälöä f(eG)∗f(eG) = f(eG) alkiolla f(eG)−1,

jolloin saadaan f(eG)−1 ∗ (f(eG) ∗ f(eG)) = f(eG)−1 ∗ f(eG), joka sievenee

muotoon f(eG) = eH .

Olkoon a ∈ G eli myös a−1 ∈ G. Siten f(a) ∈ H ja f(a−1) ∈ H eli myös

f(a)−1 ∈ H. Nyt f(a) ∗ f(a−1) = f(a · a−1) = f(eG) = eH eli f(a) ∗ f(a−1) =

eH . Operoidaan nyt edellistä yhtälöä alkiolla f(a)−1, jolloin saadaan f(a)−1∗

(f(a) ∗ f(a−1)) = f(a)−1 ∗ eH eli f(a−1) = f(a)−1.

Määritelmä 1.11. Olkoon f : G→ H ryhmähomomor�smi. Joukkoa

Im(f) = f(G) = {f(x) | x ∈ G} ⊆ H

sanotaan homomor�smin f kuvaksi.

Lause 1.12. Olkoon f : (G, ·) → (H, ∗) ryhmähomomor�smi. Jos D ≤ G,

niin f(D) ≤ H.

Todistus. Olkoot f : G → H ryhmähomomor�smi ja D ≤ G. Nyt selvästi

f(D) ⊆ H ja f(D) 6= ∅, sillä eG ∈ D ja siten f(eG) = eH ∈ f(D).

Osoitetaan seuraavaksi, että f(D) ≤ H. Olkoot c, d ∈ f(D). Tällöin on

olemassa sellaiset alkioit a, b ∈ D, joille pätee f(a) = c ja f(b) = d. Koska
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D ≤ G, niin aliryhmäkriteerin nojalla a · b−1 ∈ D ja siten myös f(a · b−1) ∈

f(D). Lisäksi, koska f on homomor�smi, niin myös f(a) ∗ f(b−1) ∈ f(D) eli

f(a) ∗ f(b)−1 ∈ f(D) ja siten c ∗ d−1 ∈ f(D) ja f(D) ≤ H.

Seuraus 1.13. Edellisen lauseen perusteella erityisesti Im(f) = f(G) ≤ H.

Määritelmä 1.14. Olkoot (G, ·) ja (H, ∗) ryhmiä. Bijektiivistä ryhmäho-

momor�smia f : G→ H kutsutaan ryhmäisomor�smiksi. Tällöin ryhmät G

ja H ovat isomor�set eli rakenneyhtäläiset ja merkitään G ∼= H.

Määritelmä 1.15. Isomor�sta kuvausta f ryhmältä G itselleen kutsutaan

automor�smiksi.
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2 Cayleyn lause

Toisessa luvussa todistetaan työn kannalta merkittävä Cayleyn lause. Tämän

lisäksi luvussa tutustutaan symmetrisiin ryhmiin sekä permutaatioryhmiin,

jotka liittyvät oleellisesti Cayleyn lauseeseen.

Määritelmä 2.1. Olkoon X 6= ∅. Bijektiota α : X → X kutsutaan joukon

X permutaatioksi.

Lause 2.2. Olkoon X joukko. Nyt joukon X kaikkien permutaatioiden joukko

SymX = {α : X → X | α bijektio} on ryhmä kuvausten yhdistämisen (◦)

suhteen.

Todistus. Olkoot σ, τ ∈ SymX . Nyt koska σ ja τ ovat bijektioita, niin myös

niiden yhdistettykuvaus σ ◦ τ on joukon X bijektio. Näin ollen σ ◦ τ ∈ SymX

ja (◦) on binäärinen operaatio joukossa SymX .

Käydään seuraavaksi läpi ryhmäkriteerit:

1. Olkoot σ, τ, µ ∈ SymX . Nyt (σ ◦ τ) ◦ µ = σ ◦ (τ ◦ µ) (assosiatiivisuus).

2. Olkoon kuvaus i(x) = x kaikilla x ∈ X joukon X identiteettikuvaus.

Nyt kuvaus i : X → X on bijektio, joten i ∈ SymX . Lisäksi σ ◦ i =

i ◦ σ = σ kaikilla σ ∈ SymX (neutraalialkio).

3. Olkoon σ ∈ SymX . Koska σ : X → X on bijektio, niin on olemassa

myös bijektiivinen käänteiskuvaus σ−1 : X → X eli σ−1 ∈ SymX . Nyt

σ ◦ σ−1 = i = σ−1 ◦ σ (käänteisalkio).

Määritelmä 2.3. Edellä määriteltyä ryhmää SymX kutsutaan symmetri-

seksi ryhmäksi. Symmetrisen ryhmän SymX aliryhmiä kutsutaan permutaa-

tioryhmiksi.
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Merkintä 2.4. Yleisesti, jos joukossa X on n kappaletta alkioita, niin mer-

kintä SymX voidaan korvata merkinnällä Symn. Näin saadaan astetta n oleva

symmetrinen ryhmä. Symmetrisessä ryhmässä Symn on n! kappaletta alkioi-

ta, sillä ryhmä kuvaa kaikki tavat järjestää n alkiota uudelleen.

Lause 2.5 (Cayley's Basic Theorem). Jokainen ryhmä on isomor�nen jonkin

permutaatioryhmän kanssa.

Todistus. Olkoot G ryhmä ja g ∈ G. Määritellään permutointi vasemmalta

operoimisena siten, että g 7→ πg ∈ SymG, missä πg(h) = g ·h kaikilla h ∈ G ja

osoitetaan, että kyseessä on permutaatio. Jos πg(h) = πg(h
′) eli g · h = g · h′,

niin operoimalla molempia puolia alkion g käänteisalkiolla, saadaan h = h′ eli

kyseessä on injektio. Kyseessä on myös surjektio, sillä h = e·h = (g ·g−1)·h =

g · (g−1 · h) = πg(g
−1 · h) ja g−1h ∈ G.

Määritellään nyt kuvaus π : G→ SymG siten, että alkio g kuvautuu per-

mutaatioksi πg. Osoitetaan myös, että kuvaus π on ryhmähomomor�smi eli,

että π(gh) = π(g) ◦ π(h) eli πgh = πg ◦ πh pätee. Olkoon x ∈ G mielival-

tainen alkio. Nyt permutaatio πgh kuvaa alkion x siten, että x 7→ (gh) · x.

Vastaavasti, kun permutoidaan alkiota x ensin permutaatiolla πh ja sitten

permutaatiolla πg, saadaan x 7→ h · x 7→ g · (h · x). Jotta kuvaus olisi ryhmä-

homomor�smi, niin on oltava (gh) · x = g · (h · x). Tämä on kuitenkin tosi,

sillä G on ryhmä eli assosiatiivisuus on voimassa.

Osoitetaan vielä, että kuvaus π : G→ SymG on injektio. Nyt, jos π(g) =

π(h), niin πg = πh ja siten πg(e) = πh(e) eli g · e = h · e ja g = h. Kuvaus π

on myös bijektio G → π(G) = {πg ∈ SymG | g ∈ G} eli G ∼= π(G) = {πg ∈

SymG | g ∈ G}.

Lisäksi, koska kuvaus π : G → SymG on homomor�smi eli π(G) on ryh-

män G kuva, niin G ∼= π(G) = {πg ∈ SymG | g ∈ G} ≤ SymG.
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3 Symmetriaryhmät

Kolmannessa luvussa siirrytään käsittelemään geometrista ryhmäteoriaa ja

tutustutaan symmetriaryhmiin. Tämän lisäksi otamme käyttöön syklimer-

kinnän, joka helpottaa erilaisten ryhmien alkioiden esittämistä. Luvun lo-

puksi perehdymme esimerkin kautta säännöllisten monikulmioiden symmet-

riaryhmiin eli dihedraaliryhmiin.

Määritelmä 3.1. OlkoonX matemaattinen objekti, kuten säännöllinen mo-

nikulmio tai joukko. Käytetään merkintää Sym(X) kuvaamaan kaikkia niitä

bijektioita objektilta X itselleen, jotka säilyttävät objektin matemaattisen

rakenteen. Nyt kyseisten bijektioiden joukko muodostaa ryhmän ja ryhmää

kutsutaan objektin X symmetriaryhmäksi.

Lause 3.2. Objektin matemaattisen rakenteen säilyttävät bijektiot objektilta

X itselleen muodostavat ryhmän kuvausten yhdistämisen (◦) suhteen.

Todistus. Olkoot Sym(X) sellaisten objektilta X itselleen olevien bijektioi-

den joukko, että objektin matemaattinen rakenne säilyy. Osoitetaan, että

kyseessä on ryhmärakenne. Määritelmänsä mukaan kuvaus objektilta X it-

selleen on bijektio ja siten myös permutaatio. Aiemmin olemme osoittaneet,

että kaikkien joukon X permutaatioiden joukko muodostaa symmetrisen ryh-

män SymX . Näin ollen objektin X rakenteen säilyttävien bijektioiden joukon

Sym(X) on oltava symmetrisen ryhmän SymX osajoukko.

Olkoot nyt A ja B kaksi objektin X symmetriakuvausta. Nyt, jos sym-

metriat A ja B säilyttävät objektin X rakenteen, niin selvästi myös niiden

yhdistetty kuvaus A ◦B on bijektio X → X ja säilyttää objektin matemaat-

tisen rakenteen eli A ◦ B ∈ Sym(X). Lisäksi, koska symmetria on bijektio,

niin jokaiselle symmetrialle on olemassa myös käänteiskuvaus, joka on bijek-

tio. Tällöin myös symmetrioiden käänteissymmetrioiden on oltava sellaisia,
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että ne säilyttävät objektin rakenteen. Näin ollen objektin symmetrioiden

joukko Sym(X) on joukon X symmetrisen ryhmän SymX aliryhmä eli myös

ryhmä.

Merkintä 3.3 (Syklimerkintä). Olkoot σ ∈ SymX ja j ∈ X. Merkintä

(j1 j2 . . . jr−1 jr) tarkoittaa permutaatiota σ, jossa σ(j1) = j2, σ(j2) = j3,

. . . , σ(jr−1) = jr, σ(jr) = j1, ja σ säilyttää muut joukon X alkiot.

Huomautus 3.4. Kuvatessamme symmetrisen ryhmän SymX tai symmet-

riaryhmän Sym(X) alkioita hyödynnämme syklimerkintää ja operoimme sykle-

jä oikealta vasemmalle. Tämä tarkoittaa sitä, että aloitamme operoinnin

oikeanpuoleisimmasta syklistä ja siirrymme vasemmalle tarkastellen, mihin

syklit kuvaavat alkioita.

Esimerkki 3.5. Olkoon (12)(35) ja (234) ∈ Sym5. Nyt operaatio (12)(35) ·

(234) = (25341), koska ensinnäkin 2 → 3 → 5 eli merkitään (25. Sitten

5→ 3 eli saadaan (253. Lopuksi 3→ 4 ja lisäksi 4→ 2→ 1 eli kokonaisuu-

dessaan saadaan sykli (25341). Operaatio ei siis ole (13542), joka saataisiin

operoimalla syklit vasemmalta oikealle.

Määritelmä 3.6. Sykliä, joka siirtää r -kappaletta alkioita ja säilyttää muut

alkiot kutsutaan r-sykliksi ja 2-sykliä kutsutaan transpoosiksi. Syklit ovat

erillisiä, jos ne eivät siirrä yhtään samaa alkiota.

Lause 3.7. Olkoot σ ja τ kaksi erillistä sykliä. Tällöin syklit σ ja τ kommu-

toivat.

Todistus. Olkoot σ ja τ kaksi erillistä sykliä.

1. Jos i ∈ X on sellainen alkio, jolle pätee σ(i) = i ja τ(i) = i, niin

στ(i) = σ(i) = i ja vastaavasti τσ(i) = i.
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2. Jos j ∈ X ja σ siirtää sitä, niin tällöin τ ei siirrä alkiota j eikä myöskään

alkiota σ(j). Näin ollen στ(j) = σ(j) ja τσ(j) = σ(j).

3. Jos k ∈ X ja τ siirtää sitä, niin tällöin σ ei siirrä alkiota k eikä myöskään

alkiota τ(k). Näin ollen τσ(k) = τ(k) ja στ(k) = τ(k).

Siis στ(l) = τσ(l) kaikilla l ∈ X eli στ = τσ ja syklit kommutoivat.

Määritelmä 3.8. Säännöllisen n-kulmion symmetriaryhmää kutsutaan di-

hedraaliryhmäksi ja merkitään Dn. Tämä tarkoittaa sitä, että ryhmän alkiot

koostuvat säännöllisen n-kulmion symmetrioista, jotka voivat olla joko pei-

lauksia tai rotaatioita.

Huomautus 3.9. Dihedraaliryhmässä Dn on 2n alkiota.

Huomautus 3.10. On syytä huomata, että symmetriaryhmä Sym(X) koos-

tuu symmetrioista, jotka kuvaavat kaikkia objektin alkioita. Kuitenkin, kun

hyödynnämme syklimerkintää, valitsemme objektilta X sellaiset esimerkkial-

kiot, joiden avulla voimme esittää kaikki objektin symmetriat syklimerkin-

nällä. Esimerkiksi säännöllisen monikulmion tapauksessa luonnollinen valinta

on kulmion kärkipisteet (katso esimerkki 3.11.). Tällöin voidaan myös aja-

tella, että Sym(X) ≤ Symn, missä n on objektilta X valittujen apupisteiden

lukumäärä.

Esimerkki 3.11. Dihedraaliryhmä D4 koostuu alkioista R0, R1, R2 ja R3,

jotka ovat rotaatioita myötäpäivään 90◦ välein, sekä alkioista PA, PB, PC ja

PD, jotka ovat peilauksia suorien A, B, C ja D suhteen. Ryhmän alkioita voi-

daan merkitä myös syklien avulla. Esimerkiksi rotaatioita R1 ja R2 vastaavat

syklit (1234) sekä (13)(24) ja peilauksia PA ja PC syklit (24) sekä (12)(34).

(Katso kuva 1)
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Kuva 1: Dihedraaliryhmän D4 peilaukset.
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4 Ryhmävaikutus

Neljäs luku käsittelee työn kannalta tärkeää termiä, vaikutusta, sekä siihen

liittyvää kuvausta ja sen ominaisuuksia. Selvitämme myös mitä tarkoitetaan

termeillä pisteen stabiloija sekä rata, ja millainen on vapaa vaikutus. Luvun

lopuksi laajennamme käsitystämme dihedraalisesta ryhmästä tutkimalla sitä

sekä stabiloijien että ratojen näkökulmasta.

Määritelmä 4.1. Olkoot X matemaattinen objekti ja G ryhmä. Ryhmä

G vaikuttaa objektilla X, jos on olemassa sellainen kuvaus G × X → X :

(g, x) 7→ g · x, jolle pätee

1. g · (h · x) = (gh) · x kaikilla g, h ∈ G ja x ∈ X;

2. e · x = x kaikilla x ∈ X, missä e on ryhmän G neutraalialkio.

Huomaa, että gh on ryhmänG alkioiden välinen ryhmäoperaatio ja h·x kuvaa

ryhmän G alkion vaikutusta joukon X alkioon. Tällöin merkitään Gy X ja

yllä olevaa kutsutaan vaikutukseksi.

Merkintä 4.2. Kuvaus x 7→ g · x : X → X, g ∈ G, voidaan merkitä myös

muodossa αg : X → X. Näin ollen edellä mainitut ehdot saadaan muotoon

1. αg ◦ αh = αgh kaikilla g, h ∈ G;

2. αe = id, missä id on identiteettikuvaus X → X.

Lause 4.3. Ryhmän G vaikutus objektilla X määrittelee homomor�smin ryh-

mältä G symmetriaryhmälle Sym(X).

Todistus. Olkoot G ryhmä, X matemaattinen objekti ja G y X vaikutus.

Käytetään edellä esitettyjä merkintöjä eli αg(x) = g · x : X → X. Määri-

tellään nyt kuvaus f(g) = αg ja osoitetaan, että kyseessä on homomor�smi

ryhmältä G symmetriaryhmälle Sym(X).
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Osoitetaan aluksi, että αg(x) = g · x on objektin X permutaatio eli,

että αg on symmetriaryhmän Sym(X) alkio. Jos αg(x) = αg(x
′) eli g · x =

g ·x′, niin operoimalla molempia puolia vasemmalta alkiolla g−1 ∈ G saadaan

g−1 · (g · x) = g−1 · (g · x′). Nyt käyttämällä vaikutuksen ensimmäistä ehtoa

saadaan (g−1g) · x = (g−1g) · x′ eli e · x = e · x′ ja siten toisen ehdon nojalla

x = x′ eli kuvaus αg on injektio. Kuvaus on myös surjektio sillä, jos x ∈ X,

niin x = e · x = (gg−1) · x = g · (g−1 · x) = αg(g
−1 · x), missä g−1 · x ∈ X, ja

näin ollen αg ∈ Sym(X).

Osoitetaan vielä, että kuvaus f(g) = αg : G → Sym(X) on homomor�s-

mi. Olkoot g, h ∈ G. Nyt f(gh) = αgh = αg ◦αh = f(g)◦f(h) ja siten kuvaus

f : G→ Sym(X) on homomor�smi.

Määritelmä 4.4. Vaikutukseen Gy X liittyvää homomor�sta kuvausta f

kutsutaan ryhmän G esitykseksi. Vaikutus puolestaan on uskollinen, mikäli

esitys f on injektio.

Määritelmä 4.5. Olkoot X matemaattinen objekti ja Gy X. Nyt pisteen

x ∈ X stabiloija on joukko

Stab(x) = {g ∈ G | g · x = x}.

Lause 4.6. Olkoot Gy X ja x ∈ X. Nyt Stab(x) on ryhmän G aliryhmä.

Todistus. Selvästi Stab(x) ⊆ G ja Stab(x) 6= ∅, koska e·x = x eli e ∈ Stab(x).

Olkoot sitten g, h ∈ Stab(x) eli g ·x = x ja h ·x = x. Nyt (gh) ·x = g ·(h ·x) =

g · x = x eli gh ∈ Stab(x). Lisäksi, jos g · x = x, niin x = e · x = (g−1g) · x =

g−1 · (g · x) = g−1 · x eli g−1 ∈ Stab(x) ja näin ollen Stab(x) ≤ G.

Määritelmä 4.7. Olkoon Gy X. Sanotaan, että G liikuttaa pistettä x ∈ X

vapaasti, jos Stab(x) = {e} eli s · x 6= t · x kaikilla s, t ∈ G ja s 6= t.

Vastaavasti vaikutus G y X on vapaa, jos G liikuttaa jokaista objektin

X pistettä vapaasti.
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Määritelmä 4.8. Olkoon Gy X. Nyt pisteen x ∈ X rata on joukko

Orb(x) = {g · x | g ∈ G}.

Esimerkki 4.9. Olkoot X säännöllinen 6-kulmio ja D6 y X vaikutus. Toi-

sin sanoen on olemassa homomor�smi f dihedraaliryhmältä D6 symmetri-

selle ryhmälle Sym(X). Tarkastellaan ensiksi pisteiden x ∈ X stabiloijia eri

tilanteissa. (Katso kuva 2)

Kuva 2: Säännöllinen 6-kulmio ja sen kärkipisteet sekä keskipiste. Katkoviivat

kuvaavat dihedraaliryhmän D6 peilauksia.

1. Jos x on 6-kulmion X keskipiste, niin Stab(x) = D6.

2. Jos x on jollain peilausakselilla, mutta ei keskipiste, niin ryhmässä

Stab(x) on kaksi alkiota, jotka eivät liikuta pistettä x. Kyseiset alkiot

ovat 0◦ rotaatio eli neutraalialkio e sekä sitä akselia vastaava peilaus,

jolla x sijaitsee. Tällöin voidaan ajatella, että Stab(x) vastaa raken-

teeltaan syklistä ryhmää Z2, jossa on neutraalialkion lisäksi yksi alkio,

jolle pätee z2 = e. Meitä kiinnostavia pisteitä ovat erityisesti kuvion

kärkipisteet sekä sivujanojen keskipisteet, mutta edellä mainittu pätee
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muillekin keskipisteestä eroaville peilausakselien pisteille. On kuitenkin

huomattava, että jos x ja y ovat eri peilausakseleilla olevia pisteitä, niin

Stab(x) 6= Stab(y).

3. Kaikille muille pisteille pätee Stab(x) = {e}. Voidaan siis todeta, että

dihedraaliryhmä D6 liikuttaa vapaasti kaikkia muita säännöllisen 6-

kulmion X pisteitä paitsi peilausakselien pisteet.

Tarkastellaan seuraavaksi pisteiden x ∈ X ratoja vastaavissa tilanteissa.

1. Jos x on 6-kulmion X keskipiste, niin Orb(x) = {x}, koska mikään

dihedraaliryhmän D6 alkioista ei kuljeta pistettä mihinkään.

2. Jos x on jollain peilausakselilla, mutta ei keskipiste, niin |Orb(x)| =

6, koska dihedraaliryhmän alkiot voivat kuljettaa pistettä joka toiselle

akselin puolikkaalle. Erityisesti kuvion kärkipisteille pätee Orb(x) =

{kärkipisteet}.

3. Kaikille muille pisteille pätee |Orb(x)| = |D6| = 12, koska jos ajatel-

laan jotakin pistettä, joka sijaitsee jollakin kuvion kolmioista, mutta ei

peilausakselilla, niin sen viereistä akselia vastaava peilaus siirtää pis-

teen seuraavaan kolmioon. Vastaavalla tavalla kyseinen piste voidaan

liikuttaa mihin tahansa kuvion kolmioista.
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5 Graa�t

Luvun viisi tärkein merkitys graa�n määrittelemisen ohella on tarjota lu-

kijalle aihepiiriin liittyvää termistöä sekä termejä havainnollistavia kuvia.

Termien määritteleminen auttaa lukijaa lisäämään sanavarastoaan liittyen

graafeihin. Samalla tämä mahdollistaa asioiden käsittelemisen yksityiskoh-

taisemmin ja epäselvyyksiä välttäen.

Määritelmä 5.1. Graa� Γ(V,E) koostuu joukosta solmuja V (Γ) ja viivoja

E(Γ). Jokaiseen viivaan e ∈ E liittyy järjestämätön pari solmuja. Kyseisiä

solmuja kutsutaan viivan päätepisteiksi ja niitä merkitään Ends(e) = {v, w},

missä v, w ∈ V . Solmut v ja w ovat vierekkäiset, mikäli niitä yhdistää vä-

hintään yksi viiva. Viivat ovat vierekkäiset, mikäli niillä on vähintään yksi

yhteinen päätepiste.

Sallitaan mahdollisuus, että on olemassa useita viivoja joihin liittyy sama

pari solmuja ja kutsutaan näitä moninkertaisiksi viivoiksi. Siten kahdelle eri

viivalle e ja e′ on mahdollista, että Ends(e) = Ends(e′). Jos viivan päätepis-

teet ovat yksi ja sama piste, niin viivaa kutsutaan luupiksi. Graa�a, jossa ei

ole moninkertaisia viivoja tai luuppeja kutsutaan yksinkertaiseksi graa�ksi.

(Katso kuva 3)

Kuva 3: Solmu, viiva, luuppi sekä moninkertaiset viivat.

Solmun aste on niiden viivojen lukumäärä, joiden päätepiste kyseinen sol-
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mu on. Solmun astetta laskiessa on huomattava, että luupit lasketaan kahdes-

ti. Graa� on lokaalisti äärellinen, mikäli jokaisen solmun aste on äärellinen.

Graa� on täydellinen, jos jokaista erillistä solmuparia yhdistää tarkalleen

yksi viiva. Täydellistä graa�a, jossa on n kappaletta solmuja merkitään Kn.

(Katso kuva 4)

Kuva 4: Täydellinen graa� K5.

Määritelmä 5.2. Polku on äärellinen jono vierekkäisiä viivoja. Kirjoitetaan

(e1, e2, . . . , en) tai tarkemmin (v1, e1, v2, . . . , vn, en, vn+1), missä Ends(ej) =

{vj, vj+1} kaikilla j. Graa� on yhtenäinen, jos mitkä tahansa kaksi solmua

voidaan yhdistää jollain polulla.

Piiri on polku, jonka ensimmäinen ja viimeinen solmu ovat samoja, mutta

mitään toista solmua ei kuljeta kahdesti. Puu on yhtenäinen graa�, jossa ei

ole piirejä.
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Kuva 5: Esimerkki puusta.

Huomautus 5.3. Puu on n-säännöllinen, jos sen jokaisen solmun aste on n.

Jokaiselle asteelle n on vain yksi n-säännöllinen puu. Yleisesti tällaista puuta

merkitään Tn.

Kuva 6: 4-säännöllinen puu T4.

Määritelmä 5.4. Graa� on suunnattu, mikäli jokaisella sen viivalla on suun-

ta. Tällöin viivaa solmusta v solmuun w voidaan merkitä järjestetyn pa-
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rin (v, w) avulla tai yksinkertaisemmin vw. Merkintää käyttämällä aiemmin

määritetylle suuntaamattomalle graa�lle pätee vw = wv. Graa�sesti suunta

ilmoitetaan piirtämällä viivan sijaan nuoli alkupisteestä loppupisteeseen.
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6 Graa�en symmetriaryhmät

Kuudennessa luvussa käsitellään graa�en symmetrioita eli sellaisia kuvauk-

sia, jotka kuvaavat graa�n solmut solmuiksi ja viivat viivoiksi. Lisäksi osoi-

tamme, että graa�en symmetrioiden joukko muodostaa ryhmän kuvausten

yhdistämisen suhteen.

Määritelmä 6.1. Graa�n symmetria eli automor�smi on bijektio

α : Γ(V,E) → Γ(V,E), joka kuvaa viivat viivoiksi ja solmut solmuiksi. Eli

jos Ends(e) = {v, w}, niin silloin Ends(α(e)) = {α(v), α(w)}. Graa�n Γ sym-

metrioiden muodostamaa ryhmää kutsutaan graa�n symmetriaryhmäksi ja

merkitään Sym(Γ). Ryhmää voidaan kutsua myös graa�n automor�smiryh-

mäksi.

Lause 6.2. Graa�n Γ symmetrioiden joukko Sym(Γ) muodostaa ryhmän ku-

vausten yhdistämisen (◦) suhteen.

Todistus. Seuraa lauseesta 3.2.

Lause 6.3. Olkoon Γ suunnattu graa�. Nyt kaikkien viivojen suunnan säi-

lyttävien graa�n Γ symmetrioiden joukko muodostaa ryhmän Sym(Γ) aliryh-

män.

Todistus. Kun todistetaan, että ryhmän osajoukko on sen aliryhmä, tarvitsee

osoittaa osajoukon olevan suljettu alkioiden operaation ja alkioiden käänteis-

alkioiden suhteen. Jos α ja β ovat sellaisia graa�n Γ symmetrioita, että ne

säilyttävät viivojen suunnan, niin selvästi myös niiden yhdistelmä α ◦ β säi-

lyttää sen. Vastaavasti myös alkioiden käänteisalkiot ovat sellaisia, että ne

säilyttävät viivojen suunnan.
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7 Generaattorijoukko

Seitsemäs luku käsittelee generaattorijoukkoa ja generointia, joka on viimei-

nen asia, joka tarvitaan ennen työn päätuloksen todistamista. Termien mää-

rittelemisen lisäksi luvussa esitetään kaksi erilaista generaattorijoukkoa di-

hedraaliryhmälle ja osoitetaan, että astetta n oleva symmetrinen ryhmä voi-

daan generoida transpoosien avulla.

Määritelmä 7.1. Olkoot G ryhmä ja A ⊆ G. Määritellään tällöin joukon A

generoima ryhmä 〈A〉 = ∩{H ≤ G | A ⊆ H}. Toisin sanoen 〈A〉 on pienin

ryhmän G aliryhmä, joka sisältää joukon A.

Aliryhmän 〈A〉 määrittää siis kolme ehtoa:

1. A ⊆ 〈A〉;

2. 〈A〉 ≤ G;

3. A ⊆ H ja H ≤ G ⇒ 〈A〉 ≤ H.

Aliryhmälle 〈A〉 voidaan antaa myös konstruktiivinen määritelmä

〈A〉 = {aε11 aε22 · · · aεnn | n ∈ N, aj ∈ A, εj = ±1 kaikilla j = 1, . . . , n},

missä tapaus n = 0 tulkitaan ryhmän G neutraalialkioksi e. Toisin sanoen

aliryhmä 〈A〉 koostuu äärellisistä operaatioista joukon A∪A−1 alkioita, missä

A−1 = {a−1 | a ∈ A}.

Määritelmä 7.2. Joukko A ⊆ G generoi ryhmän G, jos 〈A〉 = G. Toisin

sanoen, jos jokainen ryhmänG alkio voidaan esittää joukon A alkioiden ja/tai

käänteisalkioiden operaationa. Ryhmä G on äärellisesti generoitu, mikäli sen

generaattorijoukko A on äärellinen.

23



Määritelmä 7.3. Syklinen ryhmä Z on yhden alkion generoima ryhmä.

On siis olemassa sellainen ryhmän Z alkio a, jonka avulla voidaan esittää

jokainen ryhmän Z alkio eli Z = {an | n ∈ Z}. Syklistä ryhmää, jossa on

n-alkiota, merkitään Zn.

Esimerkki 7.4. Tarkastellaan dihedraaliryhmää Dn ja osoitetaan, että mikä

tahansa ryhmän alkio voidaan esittää rotaation ja peilauksen avulla. Toisin

sanoen dihedraaliryhmä Dn voidaan generoida rotaatiolla ja peilauksella.

Olkoot A ja B säännöllisen n-kulmion kaksi vierekkäistä kärkipistettä

sekä g mikä tahansa dihedraaliryhmän Dn alkio. Nyt alkio g vie pisteen A

paikkaan g(A) ja pisteen B paikkaan g(B). Olkoon ρ rotaatio 360◦/n verran

ja φ peilaus, joka ei liikuta pistettä A. Rotaation suunnalla ei merkitystä.

Nyt on olemassa sellainen kokonaislukum, että ρm(A) = g(A). Lisäksi, jos

ρm(B) = g(B), niin väite pätee, koska tällöin alkio g−1ρm ei liikuta pisteitä A

ja B, joten g−1ρm = e eli ρm = g. Muissa tapauksissa alkio ρmφ vie pisteen

A paikkaan g(A) ja pisteen B paikkaan g(B). Toisin sanoen g−1ρmφ = e

eli ρmφ = g ja näin ollen mikä tahansa dihedraaliryhmän Dn alkio voidaan

esittää rotaation ρ ja peilauksen φ avulla.

Dihedraaliryhmä Dn voidaan generoida myös kahdella peilauksella. Ol-

koot φ kuten edellä ja ψ peilaus siten, että peilaussuorat muodostavat 180◦/n

suuruisen kulman (Katso kuva 7). Nyt yhdistelmä φψ vastaa 360◦/n suuruis-

ta rotaatiota ja näin ollen edellisen perusteella dihedraaliryhmä Dn voidaan

generoida peilauksella φ sekä peilauksien φψ yhdistelmällä.
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Kuva 7: Säännöllisen 6-kulmion kaksi vierekkäistä kärkipistettä A ja B sekä

peilauksia φ ja ψ vastaavat peilaussuorat.

Lause 7.5. Astetta n oleva symmetrinen ryhmä Symn voidaan generoida

transpoosien (i-1 i) avulla eli Symn = 〈(12), (23), . . . , (n-1 n)〉 = 〈A〉.

Todistus. Osoitetaan aluksi, että transpoosit (jk), missä j, k = 1, 2, 3, . . . , n

generoivat symmetrisen ryhmän Symn. Nyt jos (k1k2k3 · · · kl) ∈ Symn, niin

(k1k2k3 · · · kl) = (k1kl)(k1kl-1) · · · (k1k3)(k1k2). Lisäksi jokainen symmetrisen

ryhmän Symn alkio voidaan kirjoittaa erillisten syklien tulona, joten väite

pätee.

Osoitetaan sitten, että transpoosi (jk) ∈ 〈A〉 kaikilla j, k = 1, 2, 3, . . . , n.

Nyt (13) = (12)(23)(12) ∈ 〈A〉 ja (14) = (13)(34)(13) ∈ 〈A〉 eli selvästi

myös (1k) = (1 k-1)(k-1 k)(1 k-1) ∈ 〈A〉. Olkoon nyt j /∈ {1, k}, niin (jk) =

(1j)(1k)(1j) ∈ 〈A〉. Näin ollen Symn = 〈A〉.
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8 Cayley-graa�t

Kahdeksannessa luvussa päästään siihen vaiheeseen työtä, että voidaan todis-

taa työn päätulos eli Cayleyn paranneltu lause. Lauseen perusteella voidaan

piirtää erilaisille ryhmille niin kutsuttuja Cayley-graafeja. Tuloksen todista-

misen jälkeen keskitytäänkin määrittämään Cayley-graafeja esimerkiksi sym-

metriselle ryhmälle Sym3 sekä dihedraaliryhmälle D4. Luvun lopuksi selvite-

tään vielä, millaisen Cayley-graa�n avulla voidaan havainnollistaa tetraedrin

symmetrioita.

Lause 8.1 (Cayley's Better Theorem). Jokainen äärellisesti generoitu ryh-

mä voidaan uskollisesti esittää yhtenäisen, lokaalisti äärellisen ja suunnatun

graa�n symmetriaryhmän avulla.

Todistus. Olkoot G ryhmä ja S sen generaattorijoukko, eli S ⊆ G. Kons-

truoidaan graa� ΓG,S siten, että ryhmän G alkiot ovat sen solmuja. Lisäksi

jokainen pari g ∈ G ja s ∈ S muodostavat suunnatun viivan, jonka alkupiste

on g ja loppupiste g · s. Näin ollen generaattorijoukon S alkiolla oikealta

operoiminen vastaa graa�n ΓG,S viivoja.

Todistaaksemme graa� yhtenäiseksi, riittää osoittaa, että neutraalialkiota

e vastaavasta solmusta päästään kulkemaan mihin tahansa muuhun solmuun

g. Koska S on ryhmän G generaattorijoukko, niin alkio g voidaan esittää

generaattoreiden ja niiden käänteisalkioiden avulla eli g = s1s2 · · · sn, missä

si ∈ S ∪ S−1. Graa�ssa ΓG,S tämä vastaa polkua:

•(e) s17−→ •(s1)
s27−→ •(s1s2)

s37−→ · · · sn7−→ •(s1s2 · · · sn = g).

Välttääksemme sekaannusta ryhmän G alkioiden ja graa�n ΓG,S välillä,

merkitään jatkossa alkiota g vastaavaa solmua merkinnällä vg.

Graa� ΓG,S on lokaalisti äärellinen, koska joukko S on äärellinen. Itse

asiassa jokaiseen solmuun liittyy tarkalleen 2|S| viivaa, koska perustuen ryh-
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mäominaisuuksiin, jokaisesta solmusta täytyy lähteä ja saapua yksi viiva jo-

kaista generaattoria s ∈ S kohden.

Määritellään ryhmän G alkion g vaikutus graa�n solmuihin vasemmalta

operoinnin mukaisesti. Näin ollen alkio g ∈ G vie solmun vh solmuun vg·h

ja vastaavasti solmun vh·s solmuun vg·h·s. Määritellään seuraavaksi alkioiden

g ∈ G vaikutus graa�n ΓG,S viivoihin. Nyt on huomioitava, että suunnattu

viiva s yhdistää solmun vh solmuun vh·s. Näin ollen voimme määritellä alkion

g ∈ G vaikutuksen viivoihin siten, että se vie solmuja vh ja vhs yhdistävän

suunnatun viivan s solmuja vgh ja vghs yhdistäväksi suunnatuksi viivaksi s.

Tämä määritelmä on tarvitaan, sillä nyt jokaista generaattorijoukon al-

kiota s ∈ S vastaamaan on olemassa suunnattu viiva s, joka yhdistää solmut

vh ja vhs. Toisaalta, jos operoimme vasemmalta alkiolla g ∈ G, niin solmut

vh ja vhs kuvautuvat solmuiksi vgh ja vghs, mutta lisäksi määritelmän mukaan

nyt on olemassa viiva s, joka yhdistää solmut vgh ja vghs. (Katso kuva 8)

Edellä esitetyllä tavalla määritelty ryhmän G vaikutus graa�in ΓG,S to-

teuttaa selvästi määritelmän 4.1. ehdot vaikutukselle. Nyt lauseen 4.3. no-

jalla vaikutus määrittelee homomor�sen kuvauksen, eli esityksen, ryhmältä

G graa�n symmetriaryhmälle ΓG,S. Lisäksi jos vg·h1 = vg·h2 , niin vh1 = vh2 .

Näin ollen esitys on injektiivinen kuvaus ja määritelmän 4.4. nojalla uskolli-

nen.
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Kuva 8: Alkion g ∈ G vaikutus laajennettu graa�n ΓG,S solmuista myös

viivoihin.

Määritelmä 8.2. Ryhmää G ja sen äärellistä generaattorijoukkoa S vastaa-

vaa suunnattua graa�a ΓG,S kutsutaan ryhmän G Cayley-graa�ksi joukon S

suhteen tai yksinkertaisemmin Cayley-graa�ksi, mikäli ryhmä ja generaatto-

rijoukko ovat selviä.

Kuva 9: Syklisen ryhmän Z6 = 〈z〉 suunnattu Cayley-graa�.
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Esimerkki 8.3. Kuvassa 10 on esitetty symmetrisen ryhmän Sym3 Cayley-

graa�, kun generaattorijoukkona toimii {(12), (123)}. Kuvassa generaattorin

(12) määräämät viivat on korvattu yhdellä suuntaamattomalla viivalla, kat-

koviiva. Tätä valintaa voidaan hyödyntää, kun generaattorin kertaluku on

kaksi ja halutaan selkeyttää lopputulosta. Vastaavasti oltaisiin voitu piirtää

kaksi suunnattua, mutta eri suuntiin menevää viivaa kaikkien katkoviivojen

tilalle.

Kuva 10: Symmetrisen ryhmän Sym3 Cayley-graa� generoituna joukolla

{(12), (123)}.

Esimerkki 8.4. Tarkastellaan dihedraaliryhmien Cayley-graafeja. Kuten esi-

merkissä 6.4. osoitimme, dihedraaliryhmä voidaan generoida käyttäen pei-

lausta ja pienintä mahdollista rotaatiota tai kahta peilausta {φ, ψ}, joiden

peilaussuorat muodostavat kulman 180◦/n.

Selvitetään aluksi dihedraaliryhmän D3 Cayley-graa�, kun generaattorei-

na toimivat peilaukset a ja b, joiden peilaussuorat muodostavat 180◦/3 = 60◦

kulman. Muistetaan, että dihedraaliryhmä Dn vaikuttaa säännöllisellä n-

kulmiolla eli tässä tapauksessa tasasivuisella kolmiolla. Eräs hyvä tapa piir-
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tää Cayley-graa� on valita objektilta sellainen piste x, jota dihedraaliryhmä

liikuttaa vapaasti. Kuvan 11 vasemmassa reunassa olevassa kuviossa on ku-

vattu kyseisen pisteen rata sekä generaattoreina toimivia peilauksia a ja b

vastaavat peilaussuorat. Keskimmäisessä kuviossa on kuvattu kahden gene-

raattorin vaikutukset pisteeseen x. Kuvio saadaan täydennettyä valmiiksi,

kun huomataan, että peilauksien tulot ab ja ba vastaavat 120◦ rotaatioita.

Tasasivuisen kolmion sisälle muodostunut 6-kulmio on itse asiassa valmis di-

hedraaliryhmän D3 Cayley-graa�. Huomioitavaa on, että viivoista on jätetty

suunnat pois, sillä samalla peilauksella kahdesti operoiminen palauttaa pis-

teen alkuperäiseen paikkaansa.

Kuva 11: Dihedraaliryhmän D3 Cayley-graa�n muodostaminen vaiheittain.

Generaattoreina peilaukset a ja b.

Kuvassa 12 on esitettynä kaksi erilaista dihedraaliryhmän D4 Cayley-

graa�a. Vasemmalla generaattoreina ovat peilaus sekä pienin mahdollinen

rotaatio. Oikealla puolestaan kaksi peilausta, joiden peilaussuorat muodos-

tavat 45◦ asteen kulman.
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Kuva 12: Kaksi erilaista dihedraaliryhmän D4 Cayley-graa�a.

Esimerkki 8.5. Määritetään seuraavaksi säännöllisen tetraedrin symmet-

riaryhmän Cayley-graa�

Kuva 13: Vasemmalla on säännöllinen tetraedri ja oikealla on kuvattu taso,

jonka suhteen tehty peilaus vastaa permutaatiota (12).

Olkoon X säännöllinen tetraedri ja merkitään sen kärkipisteitä {1, 2, 3, 4}

kuten kuvassa 13. Nyt mikä tahansa objektin X symmetria vastaa sym-

metrisen ryhmän Sym4 permutaatiota, joten määritellään homomor�smi φ :

Sym(X) → Sym4. Koska transpoosit generoivat symmetrisen ryhmän, niin
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kyseisen homomor�smin surjektiivisuus voidaan todistaa osoittamalla, että

transpoosit (12), (23) ja (34) vastaavat jotakin objektin X symmetriaa.

Symmetriaryhmän Sym4 permutaatiota (12) vastaa objektin X symmet-

ria, joka on peilaus pisteiden {3, 4, janan 12 keskipiste} määräämän tason

suhteen. Näin ollen permutaatio (12) ∈ φ(Sym(X)). Vastaavalla päättelyl-

lä huomataan myös, että (23) ja (34) ∈ φ(Sym(X)) eli homomor�smi φ on

surjektio. Lisäksi, koska molempien ryhmien Sym(X) sekä Sym4 kertaluku

on 24, niin homomor�smi φ on myös bijektio ja siten isomor�smi. Näin ollen

Sym(X) ∼= Sym4 = 〈(12), (23), (34)〉 ja erityisesti Sym4 y X. Voit halutes-

sasi selkeyttää käsitystäsi ryhmän Sym(X) alkioista ja kertaluvusta lähde-

luettelosta löytyvän videon avulla.

Tarkastellaan seuraavaksi hieman generaattoripermutaatioita hahmottaak-

semme Cayley-graa�n rakennetta. Graa�ssa on siis 4! = 24 solmua ja jokai-

sesta solmusta lähtee 3 viivaa, yksi jokaista generaattoripermutaatiota koh-

den. Tulo (12)(23) = (123) tuottaa 3-syklin, joten kyseisiä permutaatioita

vastaavat viivat määräävät graa�in 6-kulmion. Vastaavasti tulo (23)(34) =

(234) antaa toisen 6-kulmion. Transpoosit (12) ja (34) puolestaan kommutoi-

vat, joten niitä vastaavat viivat muodostavat nelikulmion. Näin ollen jokaisen

graa�n pisteen tulisi olla yhteydessä kahteen 6-kulmioon ja yhteen nelikul-

mioon.

Valitaan nyt objektilta X sellainen piste x, jota Sym4 liikuttaa vapaas-

ti. Tämän jälkeen tarkastellaan, mihin eri generaattoripermutaatiot liikutta-

vat pistettä. Tarkastellaan aluksi tetraedrin tahkolla 123 olevaa 6-kulmiota

(Katso kuva 14). Aluksi transpoosit (12) ja (23) kuljettavat pisteen x alas

ja toisaalta vasemmalle. Seuraavat pisteen paikat voidaan päätellä tulojen

(23)(12) = (132) ja (12)(23) = (123) avulla siten, että kyseiset 3-syklit vas-

taavat rotaatiota tahkon keskipisteen ja kärjen 4 välisen janan suhteen 120◦
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verran. Vastaavalla tavalla jatkamalla saamme muodostettua aiemmin mai-

nitun transpoosien (12) ja (23) määräävän 6-kulmion. Kuvassa on nähtävissä

myös kommutoivia transpooseja (12) ja (34) vastaava nelikulmiorakenne. Ge-

neraattoreita (23) ja (34) vastaavaa rakennetta kuvassa ei ole, mutta kyseinen

6-kulmio kiertäisi tetraedrin huippua.

Kuva 14: Osa Cayley-graa�n Γ(Sym4, {(12), (23), (34)}) rakenteista kuvattu-

na tetraedrilla.

Nyt yhdistämällä graa�n 24 pistettä edellä esitettyjen rakenteiden avulla

saadaan konstruoitua valmis symmetrisen ryhmän Sym4 Cayley-graa�. (Kat-

so kuva 15)
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Kuva 15: Symmetrisen ryhmän Sym4 Cayley-graa� generoituna joukolla

{(12), (23), (34)}.
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