
1. Gruppearbeid B i 5F

Oppgave 3.

(a) Hvilke elementer x i Z6 genererer Z6?
(b) Hvilke elementer x i Z36 genererer Z36?
(c) Hva er ordenen til 12 i gruppen Z36?
(d) Hva er ordenen til 18 i gruppen Z60?

Fasit. (a) Nok å finne alle tallene blant {1, 2, . . . , 5} med største felles
divisor med 6 lik 1: Dette gir generatorene {1, 5}.

(b) Igjen nok å finne alle tallene blant {1, 2, . . . , 35}med største felles
divisor med 36 lik 1: Dette gir generatorene

{1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 35}.
(c) Vi har at gcd(12, 36) = 12, slik at |〈12〉| = 36

gcd(12,36)
= 3.

(d) Vi har at gcd(18, 60) = 6, slik at |〈18〉| = 60
gcd(18,60)

= 10.

Oppgave 4. Vis følgende konsekvens av Setning 15:

Korollar 16. Et element s ∈ Zn er en generator for Zn hvis og bare
hvis gcd(s, n) = 1.

Fasit. Anta at s er en generator for Zn. Da har vi fra Setning 15 at

n = |〈x〉| = n

gcd(s, n)
,

som medfører at n · gcd(s, n) = n, dvs. gcd(s, n) = 1.
Motsatt, hvis gcd(s, n) = 1, da er 〈s〉 = 〈1〉 = Zn i følge Setning 15,

slik at s er en generator for Zn.

Utfordring: La G være en endelig syklisk gruppe. La H være en
undergruppe av G. Vis at |H| | |G|.

Fasit. Siden G er en endelig syklisk gruppe, s̊a finnes det en isomorfi
ϕ : G ' Zn for n = |G|. N̊ar H er en undergruppe av G, s̊a vil det svare
til en undergruppe av Zn (Sjekk det). Siden Zn er en syklisk gruppe, s̊a
er alle undergruppene sykliske og H svarer til en undergruppe 〈s〉 for en
s i Zn. Spesielt er |H| = |〈s〉|. Fra Setning 15 vet vi at |〈s〉| = n

gcd(s,n)
,

dvs. at
|G| = n = gcd(s, n) · n

gcd(s, n)
= gcd(s, n)|H|.

Dette viser at |H| | |G|.

1


