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Äärellisen ryhmän G vaihdannaisuusverkko WG on verkko, jonka solmujen jou-
kon muodostavat ryhmän G alkiot. Sen solmujen x ja y välillä on kaari, joss ne ovat
keskenään vaihdannaisia ryhmässä G. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan
ryhmien vaihdannaisuusverkkoja ryhmäteorian menetelmin. Erityisesti tarkastelus-
sa hyödynnetään p-ryhmien teoriaa.

Tutkielmassa on kaksi erillistä teemaa. Ensin käsitellään vaihdannaisuusverkko-
jen maksimaalisia klikkejä. Sen jälkeen tutkitaan minkälaisen osituksen ekvivalenssi-
luokkiin vaihdannaisuusverkon isomor�smiluokat äärellisten ryhmien luokkaan syn-
nyttävät. Samalla tutkitaan tämän osituksen suhdetta muihin ryhmien samankal-
taisuuden mittoihin.

Vaihdannaisuusverkkojen maksimaalisten klikkien käsittelyssä nojaudutaan W.
Burnsiden vuonna 1932 saamiin p-ryhmien p-automor�smien ryhmiä koskeviin tu-
loksiin. Jokaisella n ∈ N voidaan muodostaa niiden vaihdannaisuusverkkojen joukko
Jn, joissa ei ole kertalukua n suurempia klikkejä. Tutkielmassa osoitetaan että Jn on
aina äärellinen joukko. Kaikissa riittävän suurten ryhmien vaihdannaisuusverkoissa
on siis vähintään kertalukua n olevia klikkejä.

Ryhmien luokkaan voidaan määritellä sellainen relaatio R että ryhmille G ja
H pätee (G, H) ∈ R, joss ryhmillä G ja H on isomor�set vaihdannaisuusverkot.
Relaatio R on ryhmien luokan ekvivalenssirelaatio, joka on karkeampi kuin ryhmien
isomor�suusrelaatio.

Ryhmien luokkaan voidaan määritellä toinenkin ekvivalenssirelaatio S. Relaatio
pätee ryhmien G ja H välillä, mikäli niillä on samat määrät saman kokoisia kon-
jugaattiluokkia. Tutkielmassa osoitetaan, esimerkkiparin avulla, että R on aidosti
hienompi relaatio kuin S. Voidaan siis löytää sellaiset ryhmät, joilla on yhtä pal-
jon samankokoisia konjugaattiluokkia, mutta epäisomor�set vaihdannaisuusverkot.
Esimerkkiparin molemmat ryhmät ovat kertalukua 128 ja ne löydettiin käyttämällä
GAP -ohjelmaa (Groups, Algorithms, Programming).


