
MAT1140 H15: Obligatorisk oppgave 2

Innlevering: Innleveringsfristen er torsdag 5. november 2015, kl.14.30, og inn-
leveringsstedet er 7. etasje i Niels Nenrik Abels hus. Oppgaven skal leveres med
en offisiell forside som du finner her:

https://www.mn.uio.no/math/studier/admin/obligatorisk-innlevering/obligforside.pdf

Se for øvrig

http://www.mn.uio.no/math/studier/admin/obligatorisk-innlevering/

for nærmer informasjon om obligatoriske oppgaver ved Matematisk institutt.
Husk spesielt å søke om utsettelse til studieinfo@math.uio.no før innleverings-
fristen dersom du blir syk!

Instruksjoner: Oppgaven er obligatorisk, og studenter som ikke f̊ar besvarelsen
godkjent, vil ikke f̊a adgang til avsluttende eksamen. For å f̊a besvarelsen godkjent
m̊a man ha minst 60% score, og det vil bli lagt vekt p̊a at man har en klar og
ryddig besvarelse med gode begrunnelser. Alle delspørsm̊al (punktene 1a), 1b),
2a) osv.) teller like mye. Du kan f̊a poeng p̊a en oppgave selv om du ikke er
kommet frem til et svar, og det er derfor viktig at du leverer inn alt du har
kommet frem til. Er det et punkt du ikke f̊ar til, kan du likevel bruke resultatet
derfra i resten av besvarelsen. Studenter som ikke f̊ar sin opprinnelige besvarelse
godkjent, men som har vist at de har gjort et reelt forsøk p̊a å løse oppgavene,
vil f̊a én mulighet til å levere en revidert besvarelse.

Det er lov å samarbeide og å bruke alle slags hjelpemidler. Den innleverte
besvarelsen skal imidlertid være skrevet av deg og gjenspeile din forst̊aelse av
stoffet. Alle svar skal begrunnes. Er vi i tvil om at du virkelig har forst̊att det
du har levert inn, kan vi be deg om en muntlig redegjørelse.

Oppgave 1

a) Skriv 6 som en lineærkombinasjon av 462 og 180.

b) Finn alle løsninger av ligningen 180x̄ = 12 i Z/(462).

Oppgave 2

a) Vis at dersom p er et primtall og ā2 = b̄2 i Z/(p), s̊a er enten ā = b̄ eller
ā = −b̄.

b) Forklar hvor argumentet ditt i a) bryter sammen dersom p ikke er et
primtall. Finn hele tall t > 1, a, b slik at ā2 = b̄2 i Z/(t), men ā 6= b̄ og
ā 6= −b̄.
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Oppgave 3. I denne oppgaven skal vi se hvordan vi kan konstruere de rasjonale
tallene fra de hele tallene. Siden hensikten er å “finne opp” de rasjonale tallene,
bør du helst unng̊a å bruke det du kan om brøker fra før av. Du kan imidlertid
bruke alt du vet om binære operasjoner og ordninger p̊a Z.

Vi definerer en relasjon ∼ p̊a Z× N ved

(a, b) ∼ (a′, b′) hvis og bare hvis ab′ = a′b

a) Vis at ∼ er en ekvivalensrelasjon.

Kall ekvivalensklassen til (a, b) for a
b , og la Q være mengden av alle ekvivalens-

klasser.

b) Vis at for alle k ∈ N og alle (a, b) ∈ Z× N er ka
kb = a

b .

c) Vis at dersom (a, b) ∼ (a′, b′) og (c, d) ∼ (c′, d′), s̊a er

(ac, bd) ∼ (a′c′, b′d′) og (ad + bc, bd) ∼ (a′d′ + b′c′, b′d′)

d) Forklar hvorfor vi kan definere to binære operasjonen · og + p̊a Q ved

a

b
· c
d

=
ac

bd
og

a

b
+

c

d
=

ad + bc

bd

e) Vis at den distributive lov gjelder i Q, dvs. at

a

b
·
(
c

d
+

e

f

)
=

a

b
· c
d

+
a

b
· e
f

f) Vis at dersom (a, b) ∼ (a′, b′) og (c, d) ∼ (c′, d′), s̊a er

ad ≤ bc⇐⇒ a′d′ ≤ b′c′

g) Forklar hvorfor vi kan definere en relasjon ≤ p̊a Q ved

a

b
≤ c

d
⇐⇒ ad ≤ bc

h) Vis at ≤ er en total ordning p̊a Q.

i) Anta at (a, b) ∈ Z×N med a 6= 0. La d være største felles divisor til a og
b, og la a0, b0 ∈ Z være tallene slik at a = a0d og b = b0d (med andre ord
er a0 = a

d , b0 = b
d ). Vis at (e, f) ∼ (a, b) hvis og bare hvis det finnes en

k ∈ N slik at e = ka0 og f = kb0.

Lykke til!
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