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1 Sammanfattning

Den berömda 1-2-4-8-satsen, som publicerades av Adolf Hurwitz, handlar om
produkter av kvadratsummor och en typ av algebror som ibland kallas för Hur-
witz algebror, som är exempel p̊a kompositionsalgebror. I detta arbete kommer
dessa algebror att redogöras för. Det finns mycket att säga om dessa algebror,
men fokus kommer att ligga p̊a själva 1-2-4-8-satsen, därför kommer jag att
redogöra för det fullständiga beviset som Hurwitz presenterade i 1898.
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2 Introduktion

I denna uppsats kommer vi f̊a en djupare först̊aelse för kompositionsalgebror,
det vill säga en nollskild algebra med en kvadratisk form. Hurwitz sats säger
att kompositionsalgebror över de reella talen bara existerar i dimension 1, 2,
4 och 8 samt att alla algebrorna som existerar i dessa dimensioner är isomorfa
med de reella talen, de komplexa talen, kvaternionerna och oktonionerna. Vi
är sedan tidigare bekanta med de reella talen och de komplexa talen, däremot
är kvaternioner och oktonioner inte lika bekanta för oss. Jag kommer att g̊a
närmare in p̊a dess egenskaper och hur de fungerar.

Den största delen av uppsatsen handlar emellertid om 1-2-4-8-satsen och dess
bevis. Den har sedan Hurwitz bevisats av fler matematiker, men det bevis jag
väljer att presentera i min uppsats är dock Hurwitz eget bevis, där han använder
sig av linjär algebra och matrisberäkning - som p̊a den tiden fortfarande var
tämligen nytt inom matematiken.

För att ha först̊aelse för de olika algebrorna i denna uppsats ska först begreppet
algebra definieras.

Definition: Algebra

En algebra är ett reellt vektorrum med en bilinjär multiplikation. I denna upp-
sats gör jag inget antagande om att en algebra är kommutativ eller associativ.
Däremot antar jag att alla algebror har ett enhetselement, allts̊a ett element
1 där 1x = x = x1 för alla x i algebran. En viktig egenskap är allts̊a att
multiplikationen är bilinjär, som jag definierar nedan.

Definition: Bilinjär

En avbildning f : V ×W −→ U där U, V,W är ett vektorrum över en kropp K,
sägs vara bilinjär om:

f(v + v′, w) = f(v, w) + f(v′, w)
f(av, w) = af(v, w)
f(v, w + w′) = f(v, w) + f(v, w′)
f(v, aw) = af(v, w)

för alla v, v′ ∈ V,w,w′ ∈W och a ∈ K

S̊a om den linjära avbildningen är en bilinjär multiplikation s̊a är

(xv)w = x(vw).
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3 Kvartenioner

Den irländska matematikern William Rowan Hamilton föddes i Dublin 1805.
Hans tidigare arbete med att legitimera den traditionella användningen av kom-
plexa tal väckte hans intresse för om det finns talsystem i fler dimensioner än en
och tv̊a. Han märkte att beräkningen med komplexa tal x+ iy logiskt sätt var
samma sak som att göra operationer p̊a ordnade par av reella tal (x, y) förutsatt
att vissa regler gäller. Det var detta som väckte hans intresse i fr̊agan om huru-
vida den geometriska tolkningen av addition, och framförallt multiplikation, av
komplexa tal i R2-planet kan ha en motsvarighet i ett tredimensionellt rum R3

– genom skapandet av hyperkomplexa tal. Hyperkomplexa tal är utvidgningar
av de komplexa talen, och har flera imaginära delar. (Ebbinghaus, H.-D., Her-
mes, H., Hirzebruch, F., Koecher, M., Mainzer, K.,Neukirch, J., Prestel, A.
Remmert, R. 1991)

Hamilton letade allts̊a efter ett sätt att multiplicera tripplar, han ville kunna
multiplicera komplexa tal i en tredje dimension, där de vanliga reglerna fort-
farande gällde. Hans första försök misslyckades, där han skrev talen p̊a formen:

a+ bi+ cj där i2 = j2 = −1

Eftersom det första försöket hade misslyckats, ins̊ag han att han behöver ”hoppa
in i” en fjärde dimension för att kunna utföra multiplikationen, och tog därför
hjälp av en imaginär del k, där ij = k och ji = −k. Han förutsatte att k är
linjärt oberoende av 1, i och j. Hamilton hade därmed skapat ett nytt talsys-
tem i R4, som han kallade för kvaternioner, och som numera betecknas med
H, för Hamilton. Han ins̊ag ocks̊a efter beräkningar att han behövde offra den
kommutativa lagen. Han kom fram till den fundamentala formeln med sym-
bolerna i, j, k. Just när han kom p̊a detta var han p̊a promenad p̊a Brougham
Bridge, och kunde inte l̊ata bli att rista in formeln p̊a bron. Det finns idag en
minnestavla av formeln p̊a bron, även om den ursprungliga formeln fallit bort
(Ebbinghaus, H.-D. et al.,1991). Formeln lyder:

i2 = j2 = k2 = ijk = −1 (1)

Varje kvaternion q kan beskrivas genom:

q = a+ bi+ cj + dk

där i, j och k är imaginära enheter.

I det fyr-dimensionella vektorrummet R4 kan man beskriva H genom att l̊ata
de fyra standardbasvektorerna:

e1 := (1, 0, 0, 0), e2 := (0, 1, 0, 0), e3 := (0, 0, 1, 0), e4 := (0, 0, 0, 1)
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representera 1, i, j och k.

Vi kan genom Hamiltons formel (1) för kvaternioner härleda multiplikation med
grundelementen och f̊a en multiplikationstabell.

Multiplikationen med 1 och grundelementen i, j och k definieras av det faktum
att 1 är ett enhetselement, det vill säga:

i1 = 1i = i, j1 = 1j = j, k1 = 1k = k.

De andra produkterna är definierade av produktreglerna för i och j:

i2 = j2 = −1 och ij = k, ji = −k.

Resten av produktreglerna kan f̊as genom att ersätta k med ij, och genom att
tillämpa formeln, exempelvis:

jk = −(−1)jk

= −i2jk

= −i(ijk)

= −i(−1)

= i.

Resultatet av detta kan vi se i tabell 1:

1 i j k
1 1 i j k
i 1 −1 k −j
j j −k −1 i
k k j −i −1

Tabell 1: Multiplikationstabell för kvaternioner

I tabellen ser vi att:

ij = k = −ji
jk = i = −kj
ki = j = −ik

det blir därför tydligt genom denna att kvaternionsalgebra inte är kommutativ.
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Idag kan man säga att det inte var skapandet av kvaternionerna som var den
största bedriften, utan resultatet av upptäckten, nämligen friheten att kunna
konstruera hyperkomplexa system (Ebbinghaus, H.-D. et al.,1991).

Den fyrdimensionella kvaternionsalgebran H är en associativ divisionsalgebra
som inte är kommutativ. Att den är en divisionsalgebra innebär följande.

Definition: Divisionsalgebra

En divisionsalgebra är en nollskild algebra H, som har egenskapen att b̊ada
ekvationerna ax = b och xa = b har en unik lösning x för varje a 6= 0 och b.

Detta är ekvivalent med att de linjära operationerna:

La : H −→ H Ra : H −→ H
La(x) = a · x Ra(x) = x · a

är inverterbara för alla a 6= 0.

4 Oktonioner

Tv̊a m̊anader efter Hamiltons upptäckt av systemet av hyperkomplexa tal,
upptäckte den irländska matematikern John Graves (1806-1870) den 8-dimensionella
divisionsalgebran av oktonioner som, noterat av Hamilton, inte längre är as-
sociativ. 1845 återupptäcktes oktonionerna av Arthur Cayley, som föddes i
England 1821, vilket har gett dem namnet Cayleytal. Till skillnad fr̊an kvater-
nionerna, är det inte längre möjligt att använda matrisberäkning (d̊a den inte
är associativ) för att underlätta beräkningen (Ebbinghaus, H.-D. et al.,1991).

Även om den associativa lagen inte längre h̊aller för oktonionerna, s̊a är okto-
nionerna ”svagt associativa”, ett annat ord för det är alternativa.

Definition: Alternativ algebra

L̊at A vara en algebra. A kallas för alternativ om den är b̊ade vänsteralterntiv
och högeralternativ, dvs för alla x, y ∈ A gäller:

x(xy) = (xx)y
(yx)x = y(xx)
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Algebran C kommer fr̊an algebran R genom att en specifik multiplikation tillämpas
p̊a den kartesiska produkten R × R av par av reella tal. Denna multiplikation
demonstreras nedan. Det här kallas för fördubbling, eller ”Cayley-Dickson dou-
bling”. Denna konstruktion, som f̊att sitt namn efter Arthur Cayley, samt den
amerikanska matematikern Leonard Eugene Dickson (1874 – 1954), producerar
allts̊a en sekvens av algebror över reella tal, där varje algebras dimension blir
dubbelt s̊a stort som den föreg̊aende. Produkten som definieras p̊a rummet
R× R av reella talpar definieras av:

(a1, a2)(b1b2) = (a1b1 − b2a2, a2b1 + b2a1), a1, a1, b1, b2 ∈ R.

Denna fördubblingsprocess kan sedan tillämpas p̊a C, till fyra dimensioner som
blir kvartenioner H, och sedan p̊a H, till åtta dimensioner. D̊a vi tillämpar
multiplikationen p̊a kvartenionerna f̊ar vi en produkt som definieras av:

xy = (x1, x2)(y1, y2) := (x1y1 − y2x2, x2y1 + y2x1)

där x = (x1, x2), y = (y1, y2) är n̊agra tv̊a element i H × H, och plötsligt har
vi en 8-dimensionell R-algebra: Cayley algebran av oktonioner som betecknas
med O. Ordningen av faktorerna i högra parantesen är avgörande eftersom
oktonioner, precis som kvartenioner, inte är kommutativa.

Varje oktonion är en linjärkombination av de åtta enhetsvektorerna

1, e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7.

Oktonionernas multiplikationstabell demonstreras nedan i tabell 2:

1 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7
1 1 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7
e1 e1 −1 e4 e7 −e2 e6 −e5 −e3
e2 e2 −e4 −1 e5 e1 −e3 e7 −e6
e3 e3 −e7 −e5 −1 e6 e2 −e4 e1
e4 e4 e2 −e1 −e6 −1 e7 e3 −e5
e5 e5 −e6 e3 −e2 −e7 −1 e1 e4
e6 e6 e5 −e7 e4 −e3 −e1 −1 e2
e7 e7 e3 e6 −e1 e5 −e4 −e2 −1

Tabell 2: Multiplikationstabell för oktonioner

Vi kan i tabellen avläsa oktonionens icke-associativitet, exempelvis ser vi att
e5(e6e7) = e3 medan (e5e6)e7 = −e3.

Vi har allts̊a konstaterat vilka egenskaper kvartenioner och oktonioner har. De
fyra algebror som nämnts hittils är de reella talen R, de komplexa talen C,
kvaternionerna H och oktonionerna O.
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I tabell 3 demonstreras algebrornas egenskaper:

Algebra Dimension Kommutativ Associativ Alternativ
Reella tal 1 Ja Ja Ja

Komplexa tal 2 Ja Ja Ja
Kvaternioner 4 Nej Ja Ja
Oktonioner 8 Nej Nej Ja

Tabell 3: Egenskaper hos divisionsalgebror

5 Kompositionsalgebra

En kompositionsalgebra är definierad av en kvadratisk form.

Definition: Kvadratisk form

Antag att V är ett reellt vektorrum. D̊a är en kvadratisk funktion p̊a V en
funktion:

f : V −→ R

som har den egenskapen att:

B(x, y) = q(x+ y)− q(x)− q(y)

är en bilinjär form p̊a V och som uppfyller:

q(λv) = λ2q(v).

Definition: Kompositionsalgebra

En kompositionsalgebra är en algebra A tillsammans med en kvadratisk form
q, som uppfyller:

q(xy) = q(x)q(y) (x, y ∈ A)

Varje kompositionsalgebra f̊as genom upprepad fördubbling, och har dimension
1, 2, 4 eller 8. Dessa fyra algebrorna har egenskapen att de inte är s̊a att säga
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isomorfa med varandra, vilket vi ska definiera nedan. Finns det s̊adana algebror
i fler dimensioner än 1, 2, 4 och 8? Vi behöver fler begrepp för att kunna svara
p̊a denna fr̊aga.

En absolutbeloppsalgebra är i sin tur en kompositionsalgebra vars tillhörande
kvadratiska form är positiv definit.

R, C, H och O, det vill säga de reella talen, de komplexa talen, kvartenion-
erna och oktonionerna, är alla absolutbeloppsalgebror. Absolutbeloppsalgebrors
tillhörande kvadratiska form är positiv definit s̊a dess kvadratiska form repre-
senteras av q(x) =

∑
x2. De kan ses som normer i kvadrat. Denna egenskap

kommer att vara viktig för Hurwitz bevis.

Definition: Isomorfi

Tv̊a algebror G och H kallas isomorfa om det finns en bijektiv funktion f :
G −→ H s̊a att:

f(x+ y) = f(x) + f(y) för alla x, y ∈ G
f(αx) = αf(x) för alla α ∈ R, x ∈ G

och f(x · y) = f(x) · f(y) för alla x, y ∈ G

Denna funktion f kallas isomorfism. Inom alla dimensioner finns isomorfi mellan
absolutbeloppsalgebrorna med enhetselementet. Exempelvis inom dimension 4
är alla absolutbeloppalgebrorna isomorfa med kvaternionerna, vilket innebär att
de har liknande algebraiska egenskaper. Detta gäller allts̊a för alla absolutbe-
loppsalgebrorna.

Definition: Isometri

Om vi har vektorrumen G och H med de kvadratiska formerna q respektive q′,
s̊a ser den linjära avbildningen ut som följande:

f : G −→ H
q′(f(x)) = q(x)

Varje isomorfism av kompositionsalgebror visar sig vara en isometri. En isometri
är en linjär avbildning där längden är oförändrad.
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6 1-2-4-8-satsen

Som vi sett tidigare s̊a ser varje kvadratisk form p̊a en absolutbeloppsalgebra
ut p̊a formen q(x) =

∑
x2 eller q(x) = x21 + . . .+ x2n.

S̊a om vi har till exempel n = 2 kommer vi att f̊a följande ekvation:

(x21 + x22)(y21 + y22) = (z21 + z22)

enligt q(xy) = q(x)q(y), som är samma sak som med variablerna ovan: z = xy.

Det innebär att för alla n ≥ 1 skulle följande ekvation gälla:

z21 + . . .+ z2n = (x21 + . . .+ x2n)(y21 + . . .+ y2n). (2)

Det vi nu vill veta är vilka n ≥ 1 som löser denna ekvation, där z1, . . . , zn är
lämpligt valda bilinjära former av (x1, . . . , xn) och (y1, . . . , yn).

Denna fr̊aga fick äntligen ett svar 1898 av den tyska matematikern Adolf Hur-
witz, född 1859 i Hildesheim, som visade att n = 1, 2, 4 eller 8 och därmed att
absolutbeloppsalgebror bara kan existera i dessa dimensioner.

6.1 Hurwitz bevis

Det Hurwitz visade var allts̊a att ekvationen (2) ovan bara är möjlig för n = 2, 4
och 8. Fallet n = 1 är trivialt och därför antas n > 0.

Vi betraktar d̊a ekvationen:

(x21 + x22 + · · ·+ x2n)(y21 + y22 + · · ·+ y2n) = z21 + z22 + · · ·+ z2n. (3)

För det han ville bevisa använde Hurwitz sig av linjär algebra.

Innan vi börjar med beviset vill jag p̊aminna om en observation fr̊an linjär alge-
bra som är viktig att komma ih̊ag. Om vi har kolonnvektorn u med koordinater
u1, . . . , un och om u′ är transpontatet av u1, . . . , un, s̊a kommer produkten av
radvektorn u′ och kolonnvektorn u att bli ett tal: u21 + . . .+ u2n.

Det vi vill är allts̊a att alla z-variabler ska vara linjära i x-variablerna och y-
variablerna. S̊a för att z ska vara en bilinjär funktion av x och y s̊a kan vi
skriva z = A′y, där A är en kvadratisk matris som är av storlek n × n, och
x-variablerna finns inbakade i A-matrisen.
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Vi vet enligt observationen ovan att z′z = z21 + . . .+ z2n. S̊a nu när z = A′y s̊a
m̊aste z′z = yAA′y. Det vi vill ha är z′z = (x′x)(y′y), s̊a d̊a m̊aste AA′ = x′x.

Vi f̊ar nu följande uttryck:

AA′ = (x21 + x22 + . . .+ x2n) (4)

där A′ betecknar transponatet av A.

Vi skriver nu ut x-variablerna som är inbakade i A. Eftersom A är linjär i x-
variablerna, s̊a är varje element i matrisen A en linjärkombination av x. S̊a A
kan skrivas:

A = x1A1 + x2A2 + . . .+ xnAn (5)

där A1, A2, . . . , An betecknar transformationer med konstanta koefficienter. D̊a
blir ekvation (4) istället p̊a följande form:

(x1A1+x2A2+. . .+xnAn)(x1A
′
1+x2A

′
2+. . .+xnA

′
n) = (x21+x22+. . .+x2n). (6)

Om vi jämför termerna i vänsterledet med x2i -termerna i högerledet, s̊a ser vi att
det som st̊ar framför x2i -termerna, dvs alla AiA

′
i-termer, m̊aste bli 1. Därmed

kan Hurwitz förenkla matrisberäkningen och introducera nya matriser Bi som
betecknas:

B1 = A1A
′
n, B2 = A2A

′
n, . . . , Bn = AnA

′
n = 1. (7)

Om vi multiplicerar ekvationerna i (8) med An till höger i b̊ada led f̊ar vi:

Bi ·An = AiA
′
n ·An i = 1, 2, . . . , n− 1

där i är ett godtyckligt index mellan 1 och n − 1. Eftersom A′nAn blir enhets-
matrisen, 1, s̊a f̊ar vi:

Ai = BiAn.

Vill vi ha transponatet av A s̊a byter matriserna i högerled plats:

A′i = A′nB
′
i.

Vi kan nu använda dessa ekvationer för att ersätta A-matriserna med de nu
definierade B-matriserna i ekvation (6):

(x1A1 + x2A2 + . . .+ xnAn)(x1A
′
1 + x2A

′
2 + . . .+ xnA

′
n) =

(x1B1An + x2B2An + . . .+ xnAn)(x1A
′
nB
′
1 + x2A

′
nB
′
2 + . . .+ xnA

′
n)

och kan nu bryta ut An och A′n:

(x1B1 + x2B2 + . . .+ xn)AnA
′
n(x1B

′
1 + x2B

′
2 + . . .+ xn).

AnA
′
n blir enhetsmatrisen s̊a vi f̊ar till slut tillsammans med högerledet i (7):

(x1B1 + · · ·+ xn−1Bn−1 + xn)(x1B
′
1 + · · ·+ xn−1B

′
n−1 + xn) =

= (x21 + . . .+ x2n).
(8)
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Nu kan vi, p̊a samma sätt som innan, jämföra vänsterled för att f̊a ut n̊agra
viktiga transformationer. Först tittar vi p̊a termerna som st̊ar framför x2i när
vi multiplicerar parenteserna och f̊ar: BiB

′
1, och vet därmed att:

BiB
′
i = 1.

Vi ser ocks̊a fr̊an multiplikation av parenteserna att framför exempelvis x1xn i
vänsterledet f̊ar vi B1 +B′1. Eftersom x1xn inte existerar i högerledet vet vi att
B1 +B′1 = 0, och för alla B att Bi +B′i = 0. Av det f̊ar vi likheten:

B′i = −Bi.

Till sist undersöker vi termerna framför xixk, där k är ett godtyckligt tal skilt
fr̊an i. Det som st̊ar framför xixk är BiB

′
k + BkB

′
i. Eftersom inte heller xixk

existerar i högeledet f̊ar vi:

BiB
′
k = −BkB

′
i.

Dessa kan ersättas av:

B2
i = −1, BiBk = −BkBi, B′i = −Bi (i 6= k). (9)

Den första ekvationen f̊ar vi genom att ersätta B′i med −Bi i BiB
′
i = 1. I

den andra ekvationen har B′k och B′i ersatts med −Bk och −Bi. Den sista
ekvationen har inte förenklats.

Nu har vi fr̊an varje transformation Ai som uppfyller villkor (3), n− 1 transfor-
mationer B1, B2, . . . , Bn−1 som uppfyller ekvationerna (9).

Hurwitz mål var att bestämma alla n−1 linjära transformationer B1, B2, Bn−1,
som uppfyller ekvationerna (9). Närmare bestämt, vi vill nu visa att de endast
g̊ar att lösa d̊a n = 2, 4, 8.

L̊at oss nu betrakta B′i = −Bi. Av denna ekvation vet vi att Bi är skevsym-
metrisk, en matris C kallas skevsymmetrisk om att C ′ = −C, där C ′ betecknar
transponatet av C.

S̊a om n är ett udda tal kommer ekvationerna (9) vara inkonsekventa, d̊a deter-
menanten av Bi i det fallet blir 0. Det kommer fr̊an en sats som säger att för
en kvadratisk skevsymmetrisk matris A s̊a blir det(A) = 0 om n är udda. För
oss skulle det innebära att det(B2

i ) = det(Bi) det(Bi) = 0. Eftersom Bi är en
inverterbar matris, s̊a kan inte determentanten vara noll.

Vi kan därför nu utg̊a ifr̊an att n är ett jämnt tal.

Hurwitz visar nu att alla möjliga kombinationer av B1, B2, . . . , Bn−1 är linjärt
representerbara av följande 2n−1 kombinationer:

1, Bi1 , Bi1Bi2 , Bi1Bi2Bi3 , . . . , B1B2 · · ·Bn−1 (10)
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där index uppfyller följande olikheter:

0 < i1 < n, 0 < i1 < i2 < n, 0 < i1 < i2 < i3 < n, . . .

dvs i är ständigt stigande tills det n̊ar n.

För att ta reda p̊a alla möjliga kombinationer använder vi oss av ekvationerna i
(9). L̊at oss exempelvis undersöka matriserna för n = 4, B1, B2, B3, B4. Vi vill
nu skriva ut alla möjliga kombinationer av dem:

1, B1, B2, B3, B1B2, B1B3, B2B3, B1B2B3. (11)

Anledningen till varför vi inte behöver ta hänsyn till exempelvis dessa kombi-
nationer:

B2B1, B3B1

är attBiBk = −BkBi, vilket innebär att kombinatiorna ovan är linjärkombinationer
av B1B2 och B1B3. P̊a samma sätt kan vi skriva om alla produkter som
linjärkombinationer av produkterna i (11). Hurwitz räknade sedan med hjälp
av kombinatorik ut att det finns exakt 2n−1 s̊adana produkter av matriserna.

Hurwitz introducerade r för att f̊a en allmän produkt ur (10). Han ville nu ta
reda p̊a om denna kombination var symmetrisk eller skevsymmetrisk. Vi följer
hans idé, s̊a för att ta reda p̊a om kombationen är symmetrisk eller skevsym-
metrisk tar vi transponatet:

(Bi1Bi2 · · ·Bir )′.

Som tidigare s̊a byter matriserna plats när vi tar transponatet:

B′ir · · ·B
′
i2B
′
i1 .

Av (9) vet vi att B′i = −Bi, s̊a det genererar r stycken minustecken:

(−1)rBir · · ·Bi2Bi1

vi vet ocks̊a att BiBk = −BkBi, vilket genererar r + (r − 1) + (r − 2) + . . .+ 1
minustecken, allts̊a ett minustecken för varje byte av plats, tills alla matriser är
p̊a plats:

(−1)r+(r−1)+(r−2)+···+1Bi1Bi2 · · ·Bir .

Detta innebär att transformationen:

Bi1Bi2 · · ·Bir

antingen är symmetrisk eller skevsymmetrisk beroende p̊a om potensen av (−1)
är positiv eller negativ: om r ≡ 0, 3 (mod 4) är den symmetrisk och om r ≡
1, 2 (mod 4) s̊a är den skevsymmetrisk.
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Hurwitz fokuserade i följande del av beviset bara p̊a irreducibla linjära relationer
mellan produkterna i (10). Det innebär att de inte kan uttryckas p̊a formen
R = R1 +R2 och R1 = 0, R2 = 0. Exempelvis:

om R1 : B1 − 7B2 = 0

och R2 : B3 + 2B2B3 = 0

s̊a är R1 +R2 : B1 − 7B2 +B3 + 2B2B3 = 0

är en reducibel relation. Vi vet att transformationerna som involveras i en
irreducibel relation antingen är helt symmetriska eller helt skevsymmetriska.
Vi l̊ater nu:

1 =
∑

ci1i2i3Bi1Bi2Bi3 +
∑

ci1i2i3i4Bi1Bi2Bi3Bi4 + · · · (12)

vara en irreducibel relation. Multiplicerar vi med Bi, där i betecknar n̊agot
index 1, 2, . . . , n− 1, d̊a f̊ar vi istället denna relation:

Bi =
∑

ci1i2i3Bi1Bi2Bi3Bi +
∑

ci1i2i3i4Bi1Bi2Bi3Bi4Bi + · · · (13)

Vi vet fr̊an B′i = −Bi att vänsterledet, Bi, är skevsymmetriskt. Som tidigare
nämnt kommer d̊a högerledet bara inneh̊alla skevsymmetriska transformationer.
Vi vet ocks̊a att om vi väljer Bi p̊a s̊a sätt att den existerar bland indexen, s̊a
kommer vi f̊a ett index mindre, exempelvis om vi gör detta d̊a i = 3:

Bi1Bi2Bi3Bi

= Bi1Bi2Bi3Bi3

= Bi1Bi2B
2
i3

= Bi1Bi2(−1)
= −Bi1Bi2 .

Men om vi väljer Bi s̊a att den inte redan existerar bland indexen, s̊a f̊ar vi
istället ett index mer. Detta ger oss möjligheten att alltid välja nästa Bi s̊a
att summan blir symmetrisk. Vi vet att produkten är skevsymmetrisk för alla
transformationer utom när i ≡ 0 och 3 (mod 4) och vi kan alltid välja nästa tal
s̊a att 1 subtraheras eller adderas (som visat ovan), s̊a att i alltid är ekvivalent
med 3 eller 0 (mod 4).

S̊a om vi väljer ett index som gör produkten symmetrisk, s̊a kommer vi f̊a en
motsägelse, och därmed kommer ci1i2i3 = 0, d̊a blir blir hela kombinationen
Bi = 0. Eftersom indexet alltid kan väljas godtyckligt blir alla koefficienter
i1, i2, i3 noll. Vi upprepar detta med produkten av 4 matriser, 5 matriser, osv.
Vi kommer till n−1 d̊a det inte finns n̊agra i kvar s̊a koefficienterna, och därmed
produkten, kan bli 0. Vi inser d̊a att relationen (13) bara kan ta följande form:

1 = c ·B1B2 · · ·Bn−1 (12’)
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där vi vet att n ≡ 0 (mod 4), för B1B2 · · ·Bn−1 skulle annars bli en skevsym-
metrisk transformation. Vi kan nu kvadrera b̊ada sidor i (12’) s̊a att vi f̊ar:

12 = c2 · (B1B2 · · ·Bn−1)(B1B2 · · ·Bn−1)

Av (B1B2 · · ·Bn−1)(B1B2 · · ·Bn−1) kommer vi bara f̊a B-termer i kvadrat, som
vi sedan tidigare vet kommer ta ut varandra s̊a att det enda som återst̊ar är:

12 = c2

som förenklas till c = ±1.

För att sammanfatta det vi vet nu:

Om de n − 1 transformationerna B1, B2, . . . , Bn−1 ska uppfylla ekvationerna
(9) s̊a m̊aste n vara ett jämnt tal. Vi vet ocks̊a att alla kombinationer av B-
matriserna är 2n−1 stycken. D̊a n ≡ 0 (mod 4), kommer vi bara f̊a kvar en enda
reducibel relation:

B1B2 · · ·Bn−1 = ±1 (14)

och d̊a n ≡ 2 mod 4 är alla produkter i (10) linjärt oberoende. De första 2n−2

transformationerna (10) är under alla omständigheter linjärt oberoende. För
att förklara detta kan vi g̊a tillbaka till kombinationerna B1, B2, B3, B4 i (11).
För att alla villkor ska uppfyllas s̊a m̊aste alla 4 matriser alltid vara med. Det
betyder att vi betraktar denna ekvation:

B1B2 = B1B3

s̊a är alla 4 matriser med. Men om vi använder den första hälften av kombina-
tioner är det omöjligt att konstruera dem ur (14), d̊a vi i s̊a fall behöver f̊a med
att 4 matriser, exempelvis:

B1 = B1B3

oavsett hur vi kombinerar dessa matriser s̊a saknas fortfarande en matris. Med
andra ord s̊a är den första hälften av matriserna alltid linjärt oberoende. Hur-
witz ins̊ag därför att han bara kunde betrakta den första hälften av kombina-
tionerna, som han beräknade till att vara 2n−2 till antalet.

I början av beviset introduceras matrisen B som är en n× n-matris. S̊a vi vet
allts̊a att vi har n2 linjärt oberoende vektorer. En övre gräns för 2n−2 är därför
n2.

S̊a för att vi ska kunna lösa ekvationerna (9) m̊aste följande olikhet gälla:

2n−2 ≤ n2. (15)
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Denna olikhet är inte uppfylld fr̊an n = 10 och vidare. S̊a de enda n som
kvarst̊ar som fortfarande kan lösa ekvationerna (10) är n = 2, 4, 6, 8. Hurwitz
kan dock eliminera n = 6 direkt, med resonemanget att n̊agot rum av matriser
f̊ar för stor dimension. Kvar har vi n = 2, 4, 8.

Vi har nu n̊att slutet p̊a min uppsats om Hurwitz 1-2-4-8-sats. Vi har f̊att en
överblick över vad absolutbeloppsalgebror är för n̊agot, och n̊agra egenskaper hos
de tv̊a absolutbeloppsalgebrorna kvaternioner och oktonioner. Framför allt har
vi grundligt g̊att igenom Hurwitz bevis, där han med knepig matrisberäkning
bevisade i vilka dimensioner dessa algebror kan existera.
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