
Kapittel 7

Gruppeteori

Gruppeteori handler om å studere grupper, det vil
si mengder med en velidg spesifikk, men likevel enkel,
struktur. Den mest sentrale delen av definisjonen av en
gruppe er en binær operasjon. En binær operasjon er
regel som til to elementer i en gruppe tilordner et tredje
element. Eksempler på slike operasjoner er vanlig addi-
sjon og multiplikasjon. Gitt to tall, a og b, så kan finnes
det et nytt tall a+ b som er laget av de to andre. Til-
svarende vil også multiplikasjon gi oss et tredje tall, ab.
Dette er to eksempler på gruppeoperasjoner på meng-
den Z av hele tall. Men grupper kan være så mye mer.
Mengden av isometrier i planet utgjør også en gruppe, i
det tilfellet er den binære gruppeoperasjonen sammen-
setting av isometrier. Felles for disse operasjonene er
at de tilfredsstiller visse betingelser, som assosiativitet
og eksistens av inverse elementer. Når vi skal lage en
abstrakt versjon av disse konkrete eksemplene trekker
vi ut et sett av vesentlige egenskaper som vi ønsker at
all grupper skal ha.

Grupper kan være endelige eller uendelige mengder
og de kan ha en mer eller mindre kompleks struktur. Et
eksempel på en gruppe med en enkel struktur er de hele
tallene med addisjon som operasjon. En mye mer kom-
plisert gruppestruktur er mengden av alle operasjoner på
en Rubiks kube. Det finnes 43,252,003,274,489,856,000
slike og det sier seg selv at det ikke er lett å få oversikt
over strukturen av denne gruppa. Selv ikke de som er
gode til å løse Rubiks kube har oversikt over denne
strukturen, det holder å kjenne til noen sentrale elemen-
ter og deres rekkeføge for å løse kuben.

Før vi går til den abstrakte definisjonen av grupper
skal vi se nærmere på strukturen til noen grupper vi
allerede har vært bort i, nemlig symmetrigruppene til
plane og romlige legemer.

7.1 Symmetrigrupper
Vi begynner med å se på et par eksempler på symmetri-
grupper.

Eksempel 7.1.1. Vi skal se på symmetriene til et kvad-
rat K med hjørner (±1,±1).

(�1,1) (1,1)

(1,�1)(�1,�1)

K har opplagt en rotasjonssymmetri med vinkel p
2 gitt

ved matrisen

r = r p
2
=

✓
0 �1
1 0

◆

og dermed er også r2 og r3 rotasjonssymmetrier, mens
r4 = Id. I tillegg kan vi finne fire refleksjoner; vi kan
reflektere om koordinataksene såvel som om de to dia-
gonalene. La

µ =

✓
1 0
0 �1

◆

være en refleksjon om x-aksen. Da vil

rµ =

✓
0 �1
1 0

◆✓
1 0
0 �1

◆
=

✓
0 1
1 0

◆

være en refleksjon om diagonalen y = x, mens

r2µ =

✓
�1 0
0 �1

◆✓
1 0
0 �1

◆
=

✓
�1 0
0 1

◆
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er refleksjon om y-aksen og

r3µ =

✓
0 1
�1 0

◆✓
1 0
0 �1

◆
=

✓
0 �1
�1 0

◆

beskriver en refleksjon om diagonalen y=�x. Det betyr
at vi kan skrive de 8 symmetriene som

Id,r,r2,r3,µ,rµ,r2µ,r3µ

Flere symmetrier finnes det faktisk ikke. Denne mengden
av symmetrier kalles ofte for den dihedrale gruppa D4.
Vi sier gjerne at denne gruppa er generert av rotasjonen
r og refleksjonen µ siden alle elementene kan skrives
som produkter av disse to. Merk at rekkefølgen på r og
µ er vesentlig, vi har nemlig at

µr =

✓
1 0
0 �1

◆✓
0 �1
1 0

◆
=

✓
0 �1
�1 0

◆
= r3µ

så µr 6= rµ . Hvis vi samler alle disse opplysningene
sammen kan vi skrive symmetrigruppa til kvadratet som

D4 = hr,µ |r4 = µ2 = Id, µr = r3µi

Den siste relasjonen betyr at dersom vi først roterer med
en vinkel p

2 og deretter speiler om x-aksen, er det det
samme som å første speile om x-aksen og deretter rotere
med en vinkel 3p

2 =�p
2 , altså en rotasjon motsatt vei.

Eksempel 7.1.2. Vi kan gjøre tilsvarende som vi gjorde
i ekempelet med kvadratet med en likesidet trekant T .

(0,1)

(
p

3
2 ,� 1

2 )(�
p

3
2 ,� 1

2 )

T har en rotasjonssymmetri med vinkel 2p
3 gitt ved ma-

trisen

r = r 2p
3
=

 
� 1

2 �
p

3
2p

3
2 � 1

2

!

Siden 3 · p
3 = 2p vil vi ha r3 = Id, mens r2 gir en

rotasjon med en vinkel 4p
3 . Vi lar µ være refleksjon om

y-aksen (den blå aksen), gitt ved

µ =

✓
�1 0
0 1

◆

Da vil

rµ =

 
� 1
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!✓
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◆
=

 
1
2 �

p
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�

p
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!

fiksere punktet (
p

3
2 ,� 1

2 ) fordi

rµ

 p
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2
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2

!
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!

Siden alle lineæravbildninger fikserer origo vil rµ fikse-
re linja gjennom (

p
3

2 ,� 1
2 ) og origo (den grønne linja).

Tilsvarende vil

r2µ =

 
� 1

2 �
p

3
2p

3
2 � 1

2

!2✓
�1 0
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◆
=

 
1
2

p
3

2p
3

2 � 1
2

!

fiksere den røde linja. Det betyr at trekanten har sym-
metrier

Id,r,r2,µ,rµ,r2µ

Denne mengden av symmetrier kalles ofte for den sym-
metriske gruppa S3. Den er generert av rotasjonen r
og refleksjonen µ siden alle elementene kan skrives som
produkter av disse to. I tillegg har vi

µr =

✓
�1 0
0 1

◆ 
� 1

2 �
p

3
2p

3
2 � 1

2

!

=

 
1
2

p
3

2p
3

2 � 1
2

!
= r2µ

Dermed kan vi skrive

S3 = hr,µ |r3 = µ2 = Id, µr = r2µi

Notasjonen for grupper som vi har brukt i eksemplet
er en standard måte å presentere grupper. Foran den
vertikale midtstreken ramser vi opp generatorene til
gruppa, mens til høyre for midtstreken setter vi inn et
minimalt sett av relasjoner. Det betyr at elementene i
S3 kan skrives som en eller annen sammensetting av ge-
neratorene, men hvor vi bruker relasjonene til å forenkle
uttrykkene. Se f.eks. på uttrykket

µ2r5µ3rµ4

Dette vil gi oss en symmetri av trekanten, men det finnes
en mye enklere måte å skrive den på. For det første vet
vi at r3 = µ2 = Id. Det kan vi utnytte til forenklingen:

µ2r5µ3rµ4 = (µ2)(r3)r2(µ2)µr(µ2)2 = r2µr
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Disse to symmetriene har samme resultat siden f.eks.
det å rotere en firkant fem ganger er det samme som å
rotere to ganger. Ofte ønsker vi å samle generatorene
sammen, og det kan vi også gjøre i dette tilfellet. Vi
bruker relasjonen µr = r2µ og får

r2µr = r2r2µ = rµ

Det betyr at vi har

µ2r5µ3rµ4 = rµ

Vi kan se på dette på en annen måte også. Hvis vi num-
merer hjørnene på trekanten som 1, 2 og 3

3

21

så kan vi uttrykke rotasjonen r ved 1 ! 2 ! 3 ! 1
og µ ved 1 ! 2 ! 1, og hvor 3 holdes i ro. Ser vi på
uttrykket

µ2r5µ3rµ4

så kan vi starte med 1 og se hvor vi ender. Vi begynner
fra høyre med 4 ganger µ , deretter en r , 3 ganger µ ,
osv. Det gir oss

1 ! 2 !1 ! 2 ! 1 ! 2 ! 1 ! 2 ! 1 ! 2
! 3 ! 1 ! 2 ! 3 ! 3 ! 3

og for hjørne 2;

2 ! 1 !2 ! 1 ! 2 ! 3 ! 3 ! 3 ! 3 ! 1
! 2 ! 3 ! 1 ! 2 ! 1 ! 2

Siden to hjørner ikke kan avbildes på samme hjørne
betyr det at 3 ! 1. Vi ender altså opp ned 1 ! 3 !
1, og 2 holdes i ro. Dette er det samme som det mye
enklere uttrykket rµ , som tar 1 ! 2 ! 3, 2 ! 1 ! 2
og 3 ! 3 ! 1.

Symmetriene til kvadratet og den likesidede trekanten
består av rotasjoner og refleksjoner. Vi kan skille dem
fra hverandre ved å se på determinanten til matrisene. I
eksemplet med den likesidede trekanten har vi;

detr =

�����
� 1

2 �
p

3
2p

3
2 � 1

2

�����= (�1
2
)(�1

2
)� (�

p
3

2
)

p
3

2
= 1

mens

det µ =

����
�1 0
0 1

����= (�1) ·1�0 ·0 =�1

Produktregelen for determinanter gir da at determinan-
ten blir 1 for alle symmetrier som inneholder en reflek-
sjon, mens den er 1 for de rene rotasjonene.

Eksempel 7.1.3.

Et krystallmønster generert av de fire hjørnene i et kvad-
rat med en enhetscelle markert. Vi har allerede sett
at enhetscellen har 8 symmetrier, 4 rotasjoner og 4
speilinger. I tillegg vil dette krystallmønstret ha trans-
lasjonssymmetrier. Dersom hjørnene i enhetscellen er
gitt ved (±1,±1) vil translasjonene T(2,0) og T(0,2) være
symmetrier. Sammen vil de generere alle translasjons-
symmetriene, gitt ved T(2n,2m) for vilkårlige hele tall m
og n. Det gir oss symmetrier

D4 ⇥Z2

Symmetriene av enhetscellen kalles i denne sammen-
heng for punktsymmetrier.

I det neste kapitlet skal vi lage et abstrakt rammeverk
som beskriver det vi har sett på for symmetrigrupper.

7.2 Abstrakte grupper
Vi går rett på og definerer en (abstrakt) gruppe.

Definisjon 7.2.1. En gruppe G er en mengde utstyrt
med en binær operasjon µ : G⇥G ! G (for enkelthet
skyld skriver vi µ(g,h) = gh) som oppfyller følgende
betingelser:

i) Assossiativitet;

(g1g2)g3 = g1(g2g3), for alleg1,g2,g3 2 G
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ii) Eksistens av et enhetselement e 2 G;

eg = ge = g, for alleg 2 G

iii) Eksistens av inverser; for alle g 2 G så finnes et
element g�1 2 G slik at gg�1 = g�1g = e.

I den generelle definisjonen har vi skrevet gruppeope-
rasjonen som en multiplikasjon. I noen tilfeller er det
mer naturlig å skrive operasjonen som en addisjon.

Definisjon 7.2.2. En gruppe G sies å være abelsk (opp-
kalt etter Niels Henrik Abel) dersom for alle elementer
g,h 2 G så er gh = hg. For abelske grupper skriver vi
gjerne gruppeoperasjonen som g+h.

Denmest berømte abelske gruppa er Z, de hele tal-
lene med +-operasjon. Vanlig addisjon er assosiativ,
enhetselementet er 0 og inversen til et tall a er �a. Men
det finnes også andre enkle abelske grupper, de såkalte
modulogruppene Zn med “klokkeaddisjon”. F.eks. har
vi

Z12 = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}

hvor vi legger sammen slik vi legger sammen klokke-
slett, hver gang vi kommer til 12 begynner vi på nytt.
3 + 4 er fortsatt 7, mens 8 + 9 ikke er 17, men 5
(= 17�12). Disse gruppene kalles også sykliske siden
de er generert av ett element, f.eks. tallet 1; 2 = 1+1,
3 = 1+1+1, 4 = 1+1+1+1 osv.

Definisjon 7.2.3. La H ⇢ G være en delmengde av en
gruppe G som selv er en gruppe med den samme binære
operasjonen som i G. Da sier vi at H er en undergruppe
av G.

Eksempel 7.2.1. Vi kan skrive opp noen eksempler på
undergrupper av Z12;

{0,2,4,6,8,10} {0,3,6,9}

er to undergrupper med henhodsvis 6 og 4 elementer.

Definisjon 7.2.4. Dersom gruppa G er en endelig
mengde kaller vi antall elementer i G for ordenen til
gruppa, og vi bruker notasjonen |G| for dette antallet.

De sykliske gruppene Zn har orden n, mens Z har
uendelig orden.

Teorem 7.2.5 (Lagrange). La H ⇢ G være en under-
gruppe av en endelig gruppe G. Da vil ordenen til H
dele ordenen til G.

Bevis. For hvert element g 2 G kan vi definere
restklassen gH = {gh |h 2 H}. Denne mengden har
nøvendigvis like mange elementer som H. For to
elementer g1,g2 2 G har vi at enten så er g1H = g2H
eller g1H \g2H = /0. Dette skyldes at dersom g 2 g1H,
så kan vi skrive g = g1h eller gh�1 = g1 for en
h 2 H. Da følger det at g1h0 = gh�1h0 2 gH siden
H er en gruppe. Restklassene deler hele G opp i
delmengder med like mange elemneter i hver som det er
i H. Ordenen til H må derfor gå opp i ordenen til G.

I eksemplet over så vi på to undergrupper av Z12. Den
abelske gruppa Z12 har orden 12, og de to undergrup-
pene hadde orden 6 og 4, som begge er tall som deler
12.

Definisjon 7.2.6. La G være en gruppe og g 2 G et ele-
ment. Det minste tallet d slik at gd = e kalles ordenen
til elementet g, og vi bruker notasjonen d = |g|. Der-
som det ikke finnes noen slik d sier vi at elementet har
uendelig orden.

I en abelsk gruppe hvor vi skriver operasjonen som
+, vil orden til et element være det minste tallet d slik at

1+1+ · · ·+1 = d ·1 = d = 0

hvor vi tenker på 0 som enhetselementet i gruppa. F.eks.
vil orden til elementene i Z12 være gitt ved

|0|= 1 |1|= 12 |2|= 6
|3|= 4 |4|= 3 |5|= 12
|6|= 2 |7|= 12 |8|= 3
|9|= 4 |10|= 6 |11|= 12

Vi merker oss at alle elementer av orden 12
nødvendigvis vil generere hele gruppa. F.eks. har vi
5+5 = 10, 5+5+5 = 3, 5+5+5+5 = 8, 5+5+5+
5+5 = 1. osv.

Proposisjon 7.2.7. La g 2 G være et element i en en-
delig gruppe G. Da vil ordenen til g dele ordenen til
G,

Bevis. La H = {e,g,g2, . . . ,gd�1} være undergruppa
av G generert av g. Vi har |g|= |H| og ved Lagranges
teorem deler ordenen |H| ordenen til gruppa. Siden
ordenen til elementet g er det samme som omrdenen til
H følger resultatet.

Vi ser at for gruppa Z12 er dette resultatet oppfyllt,
alle ordenene deler 12.
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7.3 Den ortogonale gruppa O(3)

Vi har tidligere studert ortogonale 3⇥3-matriser, men
vi repeterer for orden skyld definisjonen.

Definisjon 7.3.1. En 3⇥3-matrise A kalles ortogonal
dersom AT A = AAT = Id.

Identitetsmatrisen er opplagt ortogonal og det følger
fra definisjonen at dersom A er ortogonal, så er også
A�1 = AT ortogonal:

(AT )T AT = (AAT )T = IT = I

Vi har også at komposisjonen av to ortogonale matriser
er ortogonal:

(AB)T (AB) = (BT AT )(AB) = BT (AT A)B

= BT IB = BT B = I

Det betyr at de ortogonale matrisene tilfredsstiller alle
kravene til å være en gruppe.

Definisjon 7.3.2. Mengden av ortogonale 3 ⇥ 3-
matriser danner en gruppe som vi kaller den ortogonale
gruppa, O(3).

Siden det finnes uendelig mange ortogonale 3⇥ 3-
matriser kan det være interessant å telle antall frihets-
grader. For første søyle kan vi velge to koordinater fritt,
mens den tredje vil være bestemt (borsett fra at det vil
være to muligheter) av at søylevektoren skal ha leng-
de 1. For den neste søylen har vi en frihetsgrad færre,
siden denne også skal stå normal på den første. Når
de to første søylene er bestemt, så vil den siste søylen
være bestemt, igjen opp til et lite antall tilfeller der vi
bytter ut noen plusser og minuser. Det betyr at at vi har
3 uendelig store frihetsgrader og en del tilfeller hvor vi
kan velge fortegn.

De ortogonale matrisene har som vi har sett tidligere,
determinant ±1. De med determinant 1 har fått et eget
navn.

Definisjon 7.3.3. Delmengden av den ortogonale grup-
pa O(3) som består av 3⇥3-matriser med determinant
1 kalles den spesielle ortogonale gruppa, med standard
notasjon SO(3).

SO(3) er også en gruppe, siden

- Produktet av to matriser med determinant 1 har
determinant 1.

- Inversen til en matrise med determinant 1 har de-
terminant 1.

- Identitetsmatrisen har determinant 1.

Ortogonale matriser med determinant 1 beskriver iso-
metrier, og det samme gjelder de med determinant -1.
Imidlertid vil de med determinant -1 “vrenge” et legeme.
Vi kommer tilbake tildette i forbindelse med symmetrier
av molekyler.

Eksempel 7.3.1. Vi kan identifisere SO(3) som sym-
metriene til en kuleflate. La S være kuleflaten gitt ved
x2

1 + x2
2 + x2

3 = 1, og la (x1,x2,x3) 2 S. La A 2 SO(3)
være en ortogonal matrise med determinant 1. Da vil

(y1,y2,y3)A

0

@
x1
x2
x3

1

A

også ha lengde 1, og derfor ligge på S, siden ortogonale
matriser er bevarer lengder. Alle elementer i SO(3) vil
derfor være symmetrier.

Enhetsvektorene i, j og k ligger alle på kuleflaten og
en symmetri f : S ! S må derfor avbilde dem på vek-
torer av lengde 1. I tillegg står de tre enhetsvektorene
normalt på hverandre og siden symmetrier må bevare
vinkler, må også bildene av dem stå normalt på hver-
andre. Det betyr at symmetrien f kan uttrykkes som
multiplikasjon med en matrise der søylene sår normalt
på hverandre og har lengde 1. Når vi også tar med at
en symmetri av kuleflaten må bevare orienteringen av
enhetsvektorene, kommer vi fram til en hver symmetri
kan representeres med et element i SO(3).

Kuleflaten er det romlige objektet som er mest sym-
metrisk. Andre legemer vil normalt ha mye færre sym-
metrier, men som for kuleflaten kan vi oppfatte symme-
trier som ortogonale matriser. Siden identiteten alltid er
en symmetri, inversen til en symmetri av et legeme er en
symmetri av legemet og sammensetting av to symmetri-
er gir en ny symmetri, så vil mengden av symmetrier til
et romlig legeme alltid danne en undergruppe av SO(3).

Vi har tidligere vist at en ortogonal 3⇥3-matrise A
med determinant 1 har en egenvektor v med egenverdi
l = 1, det vil si at det finnes en vektor som fikseres av
A. A uttrykker dermed en rotasjon med rotasjonsakse v.
Vi skriver

A = rv,q

hvor v er rotasjonsaksen og q er rotasjonsvinkelen. La

Za = re3,a
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være en rotasjon om z-aksen med vinkel a og

Yb = re2,b

en rotasjon med en vinkel b om y-aksen. Vi skal se at vi
kan skrive en vilkårlig rotasjon A = rv,q som et produkt
av en Za og en Yb .

Vi begynner med å rotere rundt z-aksen til v ligger i
xz-planet. Det er intuitivt opplagt at vi alltid kan få til
det, men kan også se det analytisk: xz-planet kjenneteg-
nes ved at y-koordinaten er 0. Rotasjoner om z-aksen er
gitt ved matriser

0

@
cosa �sina 0
sina cosa 0

0 0 1

1

A

Hvis vi skriver v = (v1,v2,v3) får vi y-koordinaten til
produktet Za v gitt ved sinav1 + cosav2 som blir 0 der-
som vi velger a slik at

sina
cosa

=�v2

v1

og cosa = 0 dersom v1 = 0. Det betyr at Za har fraktet v
til xz-planet og en rotasjon om y-aksen bringer resultatet
videre til z-aksen. Det betyr at produktet

Yb Za

tar rotasjonsaksen v til z-aksen. Vi kan fortsette med en
rotasjon om z-aksen, Zq 0 for så å rotere z-aksen tilbake
til v med

Z�aY�b

Konklusjonen blir at en rotasjon med vinkel q og akse
v kan skrives som et produkt

Z�aY�b Zq 0Yb Za

og vi har vist at SO(3) er generert av Za og Yb .
Veldig mange legemer (f.eks. molekyler) kjenneteg-

nes ved at de har kun endelig mange symmetrier. En
kube (terning) har 24 symmetrier og et tetraeder har 12.
Vi er derfor spesielt interessert i endelige undergrupper
av O(3).

For at en rotasjon skal ha endelig orden må vinkelen
vi roterer med være et rasjonalt tall ganger 2p , dvs.

q =
2np
m

, m,n 2 Z

Hvis vi antar at 2n og m ikke har noen felles faktorer,
så vil m være det minste hele tallet slik at mq er et helt

antall ganger 2p . Husk at vi ikke kan se forskjell på
en symmetri som er en rotasjon med vinkelen 2p og
identiteten.

Det viser seg, uten at vi skal gå inn på beviset her,
at det kun finnes en begrenset liste av undergrupper av
SO(3).

Teorem 7.3.4. Følgende liste gir en komplett beskrivel-
se av de endelige undergruppene av SO(3):

i) Endelige sykliske grupper Cn for n � 1,

ii) Dihedrale grupper Dn for n � 2,

iii) Symmetrigruppa til et tetraeder; A4,

iv) Symmetrigruppa til en kube eller et oktaeder; S4,

v) Symmetrigruppa til et dodekaeder eller et ikosae-
der; A5

For å illustrere teoremet kan vi se på figurer av de
ulike legemene:

En 7-kantet pyramide har symmetrigruppe C7 = hq 2p
7
i.

De eneste symmetriene er rotasjoner om sentralaksen.

Et 5-kantet prisme har rotasjonssymmetrier av orden 5,
samt en rotasjon med vinkel p om en akse midt mel-
lom de to 5-kantene. De to symmetriene er relatert til
hverandre ved

q 2p
5

µ = µq� 2p
5

der q = q 2p
5

er rotasjonen av orden 5 og µ er rotasjo-
nen av orden 2. Det betyr at symmetrigruppa er den
dihedrale gruppa

D5 = hq ,µ |q 5 = Id, µ2 = Id, q µ = µq 4}
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Tetraederet har 12 symmetrier generert av to rotasjoner
av orden 3, men rundt hver sin akse. Hvis vi nummererer
hjørnene i tetraederet med 1,2,3 og 4, kan vi beskrive
den ene rotasjonen, r , ved 1 ! 2 ! 3 ! 1, mens 4
holdes i ro, og den andre, µ , ved 1 ! 2 ! 4 ! 1 og 3
holdes i ro. Både r og µ har orden 3, mens sammenset-
tingen rµ er gitt ved 1 ! 3 ! 1 og 2 ! 4 ! 2 og har
orden 2. Det samme gjelder for µr . Setter vi a = rµ
og b = µr kan vi skrive symmetrigruppa i dette tilfellet
som

hr,a,b |r3 = a2 = b 2 = Id,
ar = rb ,br = rab ,ab = bai

En kube har 6 flater som hver er et kvadrat, noe som gir
oss 4 ·6 = 24 symmetrier. Vi har 3 rotasjonsakser for ro-
tasjoner av orden 4, samt 4 rotasjonsakser (diagonalene)
for rotasjoner av orden 3.

Dodekaederet består av 12 5-kanter og har derfor 12 ·
5 = 60 symmetrier.

7.4 Symmetrier av molekyler
Symmetrier av molekyler er stive isometrier, hvor vi
inkluderer muligheten av å “vrenge” eller speile et mo-
lekyl, dvs. at vi aksepterer isometrier med determinant

-1. Det betyr at vi holder oss i gruppa O(3) og at vi er
interessert i endelige undergrupper. Elementene i sym-
metrigruppene vil være av 3 ulike typer, eller eventuelt
sammensettinger av dem. De tre typene er

i) Rotasjoner av endelig orden om en rotasjonsakse
gjennom molekylet,

ii) Refleksjoner om et plan,

iii) “Vrenge” et molekyl, essensielt gitt ved �Id, som
for 3⇥3-matriser har determinant -1.

Her er noen eksempler på molekyler med ulike symme-
trigrupper:

Sulfur-hexafluorid, SF6, har symmetrigruppe som en
kube eller et oktaeder.

Hydrogenperoksyd, H2O2, har symmetrigruppe C2.

Xenon-tetrafluorid, XeF4, med symmetrigruppe D4.
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7.5 Oppgaver med løsning
Eksempel 7.5.1. Beskriv symmetriene til svastikakorset

Løsning.

1. Metodevalg: Mulige symmetrier er rotasjoner og
refleksjoner. Her er det bare å lete.

2. Regning: Figuren har en rotasjonssymmetri med
vinkel p

2 . Ingen refleksjoner.

Eksempel 7.5.2. a) Finn alle generatorer til den syk-
liske gruppa Z12.

b) Finn alle undergrupper til Z12.

Løsning.

1. Metodevalg: Generatorene til en abelsk gruppe G
er et element a slik at G = {0,a,2a,3a, . . . ,(d � 1)a}
hvor d er orden til gruppa. Undergrupper er delmengder
av G som er lukket under addisjon.

2. Regning: Vi kan teste alle elementene i Z12 og se
hva slags undergruppe de genererer. Vi skriver hai for
undergruppa generert av a:

h0i= {0}
h1i= Z12

h2i= {0,2,4,6,8,10}
h3i= {0,3,6,9}
h4i= {0,4,8}
h5i= {0,5,10,3,8,1,6,11,4,9,2,7}= Z12

h6i= {0,6}
h7i= {0,7,2,9,4,11,6,1,8,3,10,5}= Z12

h8i= {0,8,4}
h9i= {0,9,6,3}

h10i= {0,10,8,6,4,2}
h11i=}0,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1}= Z12

Vi ser at tallene 1, 5, 7 og 11 genererer hele gruppa,
mens undergruppene er

{0,6} {0,4,8} {0,3,6,9} {0,2,4,6,8,10}

7.6 Oppgaver
Oppgave 1. Beskriv symmetriene til linjestykket L =
[�1,1].

Oppgave 2. Beskriv symmetriene til den plane figuren

hvor de fire endepunktene har koordinater (±1,0) og
(0,±1).

Oppgave 3. Finn symmetriene til borden

... E S E S E S E S E ...

Oppgave 4. Finn symmetriene til borden

... A S 8 S A S 8 S A ...

Oppgave 5. Beskriv symmetriene til et rektangel med
hjørner (0,0), (2,0), (2,1) og (0,1).

Oppgave 6. Bestem symmetriene til en likebeint trekant

Oppgave 7. a) Finn alle generatorer til den sykliske
gruppa Z3 = {0,1,2}.

b) Finn alle undergrupper til Z3.

Oppgave 8. a) Finn alle generatorer til den sykliske
gruppa Z8.

b) Finn alle undergrupper til Z8.
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Oppgave 9. a) Finn alle generatorer til den sykliske
gruppa Z15.

b) Finn alle undergrupper til Z15.

Oppgave 10. a) Skriv opp generatorer og relasjoner
for den symmetriske gruppa S3.

b) Finn alle undergrupper til S3.

Oppgave 11. a) Skriv opp generatorer og relasjoner
for den dihedrale gruppa D4.

b) Finn alle undergrupper til D4.

Oppgave 12. Vis at det finnes to forskjellige grupper
av orden 4.

Oppgave 13. Vis at det kun finnes en gruppe av orden
5.

Oppgave 14. Vis at det kun finnes en gruppe av orden
p, når p er et primtall.

Oppgave 15. Vis at det finnes tre forskjellige grupper
av orden 6.

Oppgave 16. Hva er ordenen til den ortogonale matri-
sen

A =

✓
0 1
�1 0

◆

Oppgave 17. La v 2 R2, og la

Qv = I �2
vvT

vT v

være den tilsvarende Householder-matrisen. Hva er
ordenen til Qv?

Oppgave 18. Finn alle symmetriene til Tetrasulfur-
tetranitride, S4N4:

Oppgave 19. Finn alle symmetriene til Octachlorodir-
henate anion,[Mo2Cl8]4�:

Oppgave 20. Finn alle symmetriene til Cobalt tetraca-
rbonyl hydride, HCo(CO)4:

Oppgave 21. Finn alle symmetriene til Fosforsyre,
H3PO4:
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