
OBLIGATORISK OPPGAVE 1, MAT 2500 HØST 2014

Velg to av følgende tre oppgaver.
Innleveringsfrist: 18. september 2014, kl 14.30 i 7. etg NHA.

OPPGAVE 1

En trekant T1 har hjørner i punktene (0, 6), (−
√

3, 3), (
√

3, 3). La s0 være speilingen
av planet om x-aksen, la s1 være speilingen av planet om linja {

√
3x − y = 0} og la

s2 være speilingen av planet om linja {
√

3x + y = 0}. La T2 = T1 ∪ s0(T1), og la
T3 = T2 ∪ s1(T2) ∪ s2(T2)
Tegn T1, T2 og T3 med Geogebra, eller for h̊and.

(a) Beskriv rotasjons- og speilingssymmetriene til T1.
(b) Hvilke rotasjons og speilings symmetrier har T2? Skriv opp matrisene til disse

isometriene som ortogonal operatorer.
(c) Hvilke rotasjons og speilings symmetrier har T3? Skriv opp matrisene til disse

isometriene som ortogonal operatorer.

OPPGAVE 2

La
M = {m~x + n~y|m,n ∈ Z} ⊂ E2

være gitterpunktene genererert av ~x og ~y i planet. La G være symmetrigruppa til M .

(a) Beskriv Dirichletomr̊adet D til G, ved å gi koordinatene til hjørnene p̊a kanten av
omr̊adet, n̊ar ~x = (3, 0) og ~y = (a, 3) i de tre tilfellene der a = 1, 2, 3.

(b) Hva er symmetrigruppa til D i hver av tilfellene?

OPPGAVE 3

P̊a de neste sidene er det bilder av fire mosaikker fra Alhambra. Nettstedet
http://www.clarku.edu/∼djoyce/wallpaper/seventeen.html
beskriver de 17 plane symmetrigruppene, ogs̊a kalt tapetmønstergruppene.

(a) Forklar for hver av de fire mosaikkene, hvilken av de 17 symmetrigruppe de har.
(b) Beskriv for hver av mosaikkene, isometrier som genererer symmetrigruppa.
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Figure 1. Alhambra mosaikk I.



MAT 2500 3

Figure 2. Alhambra mosaikk II



4 MAT 2500

Figure 3. Alhambra mosaikk III.
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Figure 4. Alhambra mosaikk IV.


