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Løsningsforslag — Øving 9

Seksjon 9.4

16 a), c), e) er veier.

b) er ikke en vei siden det ikke er noen rettet kant fra e til c; d) er ikke en vei siden det er
ingen rettet kant fra d til a; og f) er ikke en vei siden det er ingen rettet kant fra b til b.

20 a) Når det finnes en flygning fra a til b med en mellomlanding.

b) Når det finnes en flygning fra a til b med to mellomlandinger.

c) Husk at R∗ =⋃∞
n=1 Rn .

Det er ikke vanskelig å se at (a,b) ∈ Rn hvis det finnes en flygning fra a til b med
n −1 mellomlandinger.

(a,b) ∈ R∗ holder derfor hvis det finnes en flygning fra a til b med antall mellom-
landinger likt et ikke-negativt heltall (altså muligens null), eller altså hvis det finnes
en flygning fra a til b.

24 a) Nei. Se på relasjonen R = {(1,2), (2,1)} på A = {1,2}.

Seksjon 9.5

9 a) Dette er rett frem: alle egenskapene til en ekvivalensrelasjon holder for R siden de
også holder for likhet. f (x) = f (x) siden likhet er refleksiv og dette gir (x, x) ∈ R, og
altså refleksiviteten; f (x) = f (y) hvis og bare hvis f (y) = f (x) siden likhet er sym-
metrisk gir at (x, y) ∈ R hvis og bare hvis (y, x) ∈ R slik at R også er symmetrisk.
Transiviteten til R følger på lignende vis også av at likhet er transitiv.

b) Ekvivalensklassene er f −1(x) = {y ∈ A | f (y) = x} hvor x er et element av kodomenet
til f .

16 Refleksivitet holder siden ab = ab gir at ((a,b), (a,b)) ∈ R.

Symmetri holder siden ad = bc hvis og bare hvis cb = bc = ad = d a gir at ((a,b), (c,d)) ∈
R hvis og bare hvis ((c,d), (a,b)) ∈ R.
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Transitivitet er litt mer involvert: Merk at vi hittil ikke har brukt positivitetsantagelsen.
Dette er et hint om at vi må på en eller annen måte bruke den for å vise denne egenska-
pen.

((a,b), (c,d)) ∈ R og ((c,d), (e, f )) ∈ R hvis og bare hvis ad = bc og c f = de. Hvis vi ganger
inn f i første ligning får vi ad f = bc f = bde. Siden a,b,c,d ,e, f er alle positive, er de
forskjellige fra null slik at spesielt er d forskjellig fra null. Så ad f = bde gir a f = be.

Vi kan se at dette er hvordan vi definerte ekvivalens av brøker for å få de rasjonale tallene,
bortsett ifra at vi her har begrenset oss til å se på brøker av positive tall og ikke de med
nevner forskjellig fra null.

Seksjon 9.6

9 Relasjonen er refleksiv og antisymmetrisk, men ikke transitiv da det er en kant fra a til b
og en kant fra b til d , men ingen kant fra a til d . Derfor er dette ikke en delvis ordning.

18 b) Ordene listet i alfabetisk rekkefølge blir: open, opened, opener, opera, operand

27 Vi lister opp de ordnede parene i relasjonen:

(a, a), (a, g ), (a,d), (a,e), (a, f ), (b,b), (b, g ), (b,d), (b,e), (b, f ), (c,c),

(c, g ), (c,d), (c,e), (c, f ), (g , g )(g ,d), (g ,e), (g , f ), (d ,d), (e,e), ( f , f ).

32 a) Elementene l og m er maksimale.

b) Elementene a, b og c er minimale.

c) Det ingen største element (siden det er to maksimale elementer).

d) Det er ingen minste element (siden det er tre minimale elementer).

e) Elementene k, l og m er øvre skranker for {a,b,c}.

f ) Elementet k er den minste øvre skranken for {a,b,c}.

g) Det er ingen nedre skranke for { f , g ,h}.

h) Det er følgelig heller ingen største nedre skranke for { f , g ,h}.
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