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La E2 betegne det Euklidske planet. Vi bruker følgende notasjon for noen isometrier av E2.
Translasjon med vektor a er ta, rotasjon med vinkel θ om punktet p er ρθ,p og speilingen
om linjen ` er s`.

Oppgave 1. Begrunn hvorfor den sammensatte isometrien taρθ,p er en rotasjon om origo
n̊ar a = −ρθ,p(0, 0). Hva er dens rotasjonsvinkel.

Oppgave 2. La P være firkanten med hjørner (0, 0), (2, 0), (0, 2), (2, 2) og la g være glide-
speilingen t(−2,−2)s` der ` er linja y = x. Tegn resultatet av å anvende g p̊a P . Kunne vi
f̊att g(P ) ved hjelp av å bruke en annen isometri p̊a P? I tilfelle hvilken?

Oppgave 3. La F0 være omr̊adet i E2 begrenset av de 4 linjestykkene mellom (0, 0) og
(2, 1), mellom (2, 1) og (3, 3), mellom (3, 3) og (1, 2) og mellom (1, 2) og (0, 0). Tegn F0 og
beskriv symmetrigruppen til F0.

La s1 være speilingen om linja x + y = 0 og s2 speilingen om y-aksen. La F1 være
figuren s1(F0)∪F0. Tegn F1 og beskriv symmetrigruppen. La F2 være figuren s2(F1)∪F1.
Tegn F2 og beskriv symmetrigruppen.

Oppgave 4. Et stjernepolygon framkommer p̊a følgende m̊ate. La n = p/d der p og d er
koprimiske positive heltall og la ρ være rotasjonen i planet om origo med vinkel 2π/n. Velg
et punkt P0 forskjellig fra origo i planet (for eksempel (1, 0)). Definer Pi+1 som ρ(Pi) og tegn
linjestykkene mellom Pi og Pi+1. Figuren som framkommer vil ha p hjørner {P0, . . . , Pp−1}
og p kanter som vil skjære hvis d > 1. Vi benevner den med symbolet {n}.

Vis at {p/d} har Dp som symmetrigruppe.

Tegn {8} og {8
3
}.

Senteret til {n} er i O. La Ti være trekanten OPiPi+1 og utrykk vinkelen i O i Ti ved hjelp
av n. Hva er vinkelen i Pi i trekanten Pi−1PiPi+1.
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