
Obligatorisk oppgave 2 i MAT1030, V̊ar 2010.

Innleveringfrist: Fredag 07.05.2010 klokken14.30 p̊a ekspedisjonskontoret til
Matematisk institutt (7. etasje i N.H.Abels hus). Erfaringsmessig blir det
lange køer rett før innleveringsfristen, s̊a det er smart å levere tidligere. Husk
å bruke den offisielle obligforsiden ved innlevering!

Dersom du p̊a grunn av sykdom eller lignende har behov for å utsette
innleveringen, må du sende søknad til Robin Bjørnetun Jacobsen (rom B
718, N.H.Abels hus, epost: studieinfo@math.uio.no, tlf. 22 85 58 82). Husk
at sykdom m̊a dokumenteres ved legeattest! Se forøvrig

http://www.math.uio.no/academics/obligregler.shtml

for nærmere informasjon om reglement rundt obligatoriske oppgaver ved
Matematisk institutt.

Oppgaven er obligatorisk og studenter som ikke f̊ar besvarelsen godkjent,
vil ikke f̊a adgang til avsluttende eksamen. For å f̊a besvarelsen godkjent,
må man ha f̊att til noe p̊a alle oppgavene, og minst 60% av settet må være
riktig besvart. Du kan f̊a poeng p̊a en oppgave selv om du ikke har kommet
frem til et svar, og det er derfor viktig at du leverer inn det du har kommet
frem til. Det er lov å samarbeide og bruke alle slags hjelpemidler. Den
innleverte besvarelsen skal imidlertid være skrevet av deg (for h̊and eller p̊a
datamaskin) og gjenspeile din forst̊aelse av stoffet. Er vi i tvil om du virkelig
har forst̊att det du har levert inn, kan vi be deg om en muntlig redegjørelse.

Hele oppgavesettet kan løses p̊a bakgrunn av det som er gjennomg̊att p̊a
forelesningene frem til og med Uke 16, men det er full anledning til å henvise
til andre deler av pensum n̊ar man løser en oppgave.

Oppgave 1

La
X = {2, . . . , 12} ⊆ N

og definer relasjonen R p̊a X ved

nRm⇔ m

n
∈ N.

a) Undersøk for hver av egenskapene om R er refleksiv, irrefleksiv, sym-
metrisk, antisymmetrisk eller transitiv. Begrunn hvert svar.
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b) La S være den minste ekvivalensrelasjonen som utvider R.
Forklar hvorfor

2S3.

Finn S ved å beskrive alle ekvivalensklassene til S.

c) Vi sier at en funksjon f : X → X respekterer S hvis

xSf(x)

for alle x ∈ X.
Hvor mange injektive funksjoner finnes det som respekterer S?

Oppgave 2

Vi definerer en funksjon f : N→ N som følger:

f(1) = 1

f(n + 1) = f(n) + 3n− 1.

a) Finn f(2), f(3) og f(4) og forklar hvorfor dette er de rette verdiene.

b) Bruk induksjon til å vise at

f(n) =
3

2
n2 − 5

2
n + 2.

c) Forklar hvorfor en vilk̊arlig funksjon

g(n) = An2 + Bn + C

av grad 2 alltid kan defineres ved rekursjon ved

g(1) = A + B + C

g(n + 1) = g(n) + 2An + A + B.
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Oppgave 3

a) Gi en induktiv definisjon av mengden av korrekte parentesuttrykk, hvor
vi bruker parentesene (, ), [ og ].

b) Bruk induksjon p̊a oppbyggingen av et korrekt parentesuttrykk til å
vise at om vi erstatter én forekomst av ( med [, s̊a finnes det en
forekomst av ) hvor vi kan erstatte ) med ] for igjen å f̊a et korrekt
parentesuttrykk.

Det er mulig å vise at det finnes nøyaktig én slik forekomst av ) for
hver forekomst av (. Dette trenger du ikke å vise, men du kan bruke
det i punkt c).

c) Anta n̊a at P er et korrekt parentesuttrykk av lengde n, hvor vi bare
bruker parentesene ( og ).
P̊a hvor mange forskjellige måter kan vi erstatte noen av parentesene (
med [ og noen av parentesene ) med ] slik at vi fortsatt har et korrekt
parentesuttrykk.
(Vi regner det å holde P uforandret som en av mulighetene.)

Oppgave 4

a) Finn minst to ikke-isomorfe grafer med fire noder A, B, C og D hvor
graden til A er 1, graden til B er 2, graden til C er 3 og graden til D
er 4.
Er det mulig å velge en av grafene slik at den er enkel?
Begrunn svaret.

b) La Gn være den komplette, enkle grafen med n noder.

- Vil G100 ha en Eulersti?

- Vil G101 ha en Eulerkrets?

- Formuler en generell setning om n̊ar Gn har en Eulerkrets og ar-
gumenter for at setningen din er riktig.

- Hvis Gn ikke har en Eulerkrets, hva er det minste antall kanter vi
kan legge til Gn slik at den nye grafen blir en Eulergraf?

3



c) Vis at enhver enkel, komplett graf med minst tre noder har en Hamil-
tonkrets.
Hvor mange Hamiltonkretser har G10?

d) For hvilke verdier av n finnes det en krets i Gn som b̊ade er en Eulerkrets
og en Hamiltonkrets?
Begrunn svaret.

SLUTT
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