
MAT1140 H15: Noen kommentarer til Oblig 1

Rettingen av obligen viste stor strekk i laget. Det var en del meget gode be-
svarelser, men det var enda flere som ikke var s̊a bra, og andelen som ikke ble
godkjent, var altfor høy. Jeg m̊a nok ta litt selvkritikk og innrømme at settet
var i vanskeligste laget s̊a tidlig i semesteret.

Samtidig synes jeg det m̊a være lov å være litt skuffet. Selv om oppgavene
(spesielt de to siste) er ganske abstrakte, er ingen av dem spesielt vanskelige
n̊ar man først har forst̊att hva de g̊ar ut p̊a, og alle punktene kan løses med
standardteknikker fra kurset. Dessverre var det litt for f̊a som tenkte p̊a disse
teknikkene.

La oss se p̊a oppgave 3a) som et eksempel. Her skal man vise at (a, b) ⊆ (c, d).
Standardteknikken i slike oppgaver er å ta et (vilk̊arlig) element x i (a, b) og vise
at det nødvendigvis m̊a være med i (c, d). I dette tilfellet fungerer denne planen
aldeles utmerket, og det er ikke noen grunn til å starte p̊a noe mer komplisert
(og uklart) som mange gjør.

Et annet viktig poeng er å kjenne og forst̊a begrepene. I punkt 3b) virker
det som om mange ikke har tatt seg bryet med å finne ut hva den “minste
øvre skranke egenskapen” er – det ser ut som de tror det betyr at ordningen
har et største og et minste element. Slikt fungerer veldig d̊arlig med den type
matematikk vi driver med n̊a; vet man ikke hva begrepene og symbolene st̊ar
for, har man ingen sjanse til å løse oppgavene.

Det gjelder ogs̊a å f̊a med seg hva oppgavene spør etter. N̊ar man i 3b) blir
bedt om å vise at

⋃
n∈N(an, bn) er et åpent intervall, betyr det sannsynligvis at

man m̊a produsere elementer α og β slik at (α, β) =
⋃

n∈N(an, bn). Teksten i
b̊ade 3b) og 3c) indikerer ganske tydelig at man trenger den minste øvre skranke
egenskapen til å gjøre dette.

Et viktig eksempel p̊a begreper og symboler man m̊a holde fra hverandre, er
∈ (“element i”) og ⊆ (“delmengde av”). Vanligvis er ikke dette s̊a vanskelig: I
uttrykket x ∈ A er x et element og A en mengde, mens i A ⊆ B er b̊ade A og B
mengder. Det blir verre n̊ar man har med familier å gjøre siden de er mengder
av mengder. Anta at x er element i en mengde X, at F og G er delmengder av
X, og at F og G er familier av delmengder av X. Da gir det mening å si at

(i) x ∈ F og x /∈ F .

(ii) F ⊆ G og F 6⊆ G

(iii) F ∈ F og F /∈ F

(iv) F ⊆ G og F 6⊆ G

men det gir (normalt) ikke mening å si ting som x ∈ F , F ⊆ G og F ∈ G.
Vi kan tenke oss at vi har objekter p̊a tre forskjellige niv̊aer: P̊a niv̊a 1 er
elementene (x), p̊a niv̊a 2 er mengdene (F og G), og p̊a niv̊a 3 er familiene (F
og G). Relasjonen ⊆ gjelder mellom mengder p̊a samme niv̊a (f.eks F ⊆ G eller
F ⊆ G), mens relasjonen ∈ forbinder et objekt p̊a et niv̊a med et objekt ett niv̊a
høyere (f.eks. x ∈ F og F ∈ F). Det kan være lurt å tenke gjennom dette siden
disse tingene ofte skaper forvirring (de dukker dessuten opp ganske ofte i senere
kurs!)
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Som et annet eksempel p̊a hvordan man “leser” oppgaver, kan vi ta en kikk
p̊a oppgave 4b). Poenget i denne oppgaven er å vise en egenskap ved totale ord-
ninger. I slike ordninger kan vi ifølge definisjonen alltid sammenligne størrelsen
p̊a to elementer og finne at et er størst og det andre minst. I oppgaven skal vi
utvide denne egenskapen fra mengder med to elementer til endelige mengder
generelt. S̊anne oppgaver “lukter” ofte av induksjon (selv om det i dette til-
fellet ogs̊a finnes andre metoder). I s̊a fall er det viktig å holde styr p̊a hvilke
egenskaper ved totale ordninger man bruker i induksjonstrinnet.

Til slutt ser vi p̊a oppgave 4c). Her er det igjen viktig å lese definisjonen
nøye. Den sier at en mengde O ⊆ X er åpen dersom det for hver x ∈ O, finnes
et åpent intervall (a, b) slik at x ∈ (a, b) ⊆ O. Denne definisjonen angir en
metode for å vise at en mengde O er åpen: For hver x ∈ O m̊a vi angi elementer
a, b slik at x ∈ (a, b) ⊆ O. Skal vi f.eks. vise at X er åpen, m̊a vi alts̊a vise at
det finnes a, b ∈ X slik at a < x < b (i dette tilfellet er betingelsen (a, b) ∈ X
automatisk oppfylt). Altfor mange leser denne definisjonen galt og f̊ar ikke med
seg rollen til intervallene (a, b), og da har man ikke noe redskap til å vise at
mengder er åpne.

Tom
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