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Innleveringsfrist

Torsdag 25. april 2019, klokken 14:30 i Canvas (canvas.uio.no).

Instruksjoner

Du velger selv om du skriver besvarelsen for hånd og scanner besvarelsen eller
om du skriver løsningen direkte inn på datamaskin (for eksempel ved bruk av
LATEX). Besvarelsen skal leveres som én PDF-fil. Scannede ark må være godt
lesbare. Besvarelsen skal inneholde navn, emne og oblignummer.

Det forventes at man har en klar og ryddig besvarelse med tydelige begrunnelser.
Husk å inkludere alle relevante plott og figurer. Studenter som ikke får sin
opprinnelige besvarelse godkjent, men som har gjort et reelt forsøk på å løse
oppgavene, vil få én mulighet til å levere en revidert besvarelse. Samarbeid og
alle slags hjelpemidler er tillatt, men den innleverte besvarelsen skal være skrevet
av deg og reflektere din forståelse av sto�et. Er vi i tvil om du virkelig har
forstått det du har levert inn, kan vi be deg om en muntlig redegjørelse.

Søknad om utsettelse av innleveringsfrist

Hvis du blir syk eller av andre grunner trenger å søke om utsettelse av innleverings-
fristen, må du ta kontakt med studieadministrasjonen ved Matematisk institutt
(e-post: studieinfo@math.uio.no) i god tid før innleveringsfristen.

For å få adgang til avsluttende eksamen i dette emnet, må man bestå alle
obligatoriske oppgaver i ett og samme semester.

For fullstendige retningslinjer for innlevering av obligatoriske oppgaver,

se her:

www.uio.no/studier/admin/obligatoriske-aktiviteter/mn-math-oblig.html

LYKKE TIL!



Alle delspørsmålene teller like mye og for å få godkjent trengs ca. 70 % av
maks-skår.

Oppgave 1. Indreproduktet på vektorrommet M2◊2 av 2◊2-matriser er gitt
ved

ÈA,BÍ = tr(AT
B)

for A,B œ M2◊2. La

R◊ =
3

cos◊ ≠sin◊

sin◊ cos◊

4

være en rotasjon med vinkel ◊ og

S =
3

1 0
0 ≠1

4

en refleksjon om x-aksen.

a) Regn ut normen til R◊ og S.

b) Vis at indreproduktet av to rotasjoner R◊1R◊2 er gitt ved

ÈR◊1 ,R◊2Í = 2cos(◊1 ≠◊2)

(Hint: cos(◊1 ≠◊2) = cos◊1 cos◊2 +sin◊1 sin◊2)

c) Vis at R◊ og S står normalt på hverandre med dette indreproduktet.

Vi kan finne et uttrykk for en vilkårlig refleksjon gjennom origo ved å se på
produktet av S med en rotasjon R◊. La S◊ = R◊S.

d) Regn ut normen ||S◊|| til S◊.

e) Vis at
ÈS◊1 ,S◊2Í = ÈR◊1 ,R◊2Í

og at
ÈR◊1 ,S◊2Í = 0

Oppgave 2. Vi skal se på symmetriene til en kube K med hjørner (±1,±1,±1).
Kuben har 6 flater som alle er kvadrater. Det finnes derfor 24 = 6 ·4 symmetrier.
Vi skal finne alle disse symmetriene. La fl være en rotasjon med vinkel fi

2 mot
klokka og med rotasjonsakse (0,0,1). La videre µ være en rotasjon med vinkel fi

2
mot klokka og med rotasjonsakse (0,1,0).

a) Skriv fl og µ på matriseform.

b) Hva er ordenen til fl og µ?

c) Produktene flµ og µfl er også rotasjoner. Finn rotasjonsaksene til de to
rotasjonene. Finn også deres orden.
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Symmetriene til K kan bestemmes skrittvis: Først bestemmer vi hvilken sideflate
som ligger underst, deretter holder vi denne sideflaten på plass og roterer rundt
normalvektoren til denne flaten. Hvilken sideflate som ligger i bunnen avgjøres
gjennom å se på hvilken av enhetsvektorene ±e1, ±e2, ±e3 som avbildes på
(0,0,≠1).

Som et enkelt hjelpemiddel nummererer vi sideflatene som på en terning:

1 Ωæ (0,0,≠1) 4 Ωæ (≠1,0,0)
2 Ωæ (0,≠1,0) 5 Ωæ (0,1,0)
3 Ωæ (1,0,0) 6 Ωæ (0,0,1)

Da kan vi illustrere fl og µ ved en figur som indikerer hvordan avbildningene
permuterer sideflatene:

fl:
2

3

6

5

1

4

µ:
2

3

6

5

1

4

d) Finn ut hvilken av enhetsvektorene som avbildes på (0,0,≠1) ved avbild-
ningene fl og µ.

e) Forklar hvordan man ved en kombinasjon av fl og µ kan få en hvilken som
helst av enhetsvektorene til å bli avbildet på (0,0,≠1).

f) Lag en tilsvarende figur som over for komposisjonen µfl.

En konsekvens av e) er at vi kan skrive alle symmetrier som produkter av fl-er
og µ-er, men det finnes noen relasjoner mellom dem.

g) Vis ved å multiplisere ut matrisene at µfl

2 = fl

2
µ

3. Forklar også hvordan
vi kan se dette ut fra figurene over.
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