
Prøveeksamen MAT 1030 våren 2005

Oppgavesettet best̊ar av tilsammen 10 punkter, fra 1(a) til 4(b), som alle har lik
vekt. Tid: 3 klokketimer.

Oppgave 1.

En graf G med |V | hjørner (engelsk: vertices) og |E| kanter (engelsk: edges) er
slik at hvert hjørne har grad 3.

(a) Forklar hvorfor |V | = 2n og |E| = 3n for et naturlig tall n.

(b) Definer presist hva som menes med en “Hamiltonsk sykel” (engelsk: Hamil-
tonian circuit) i grafen G. Du kan forutsette at begrepet “sykel” er kjent.

(c) Anta at det finnes en Hamiltonsk sykel H i G. Hvor mange av kantene i G

er med i H, og hvor mange av kantene er ikke med i H? Uttrykk svarene ved hjelp
av det naturlige tallet n.

Oppgave 2.

La

t(n) =

(

3n

n

)

=
(3n)!

n!(2n)!

være antallet m̊ater å velge ut en delmengde med n kanter fra en graf med tilsammen
3n kanter.

(a) Skriv opp Pascals trekant med tallene
(

m

r

)

for alle 0 ≤ r ≤ m og 0 ≤ m ≤ 6.

(b) Vis at

t(n + 1) = 3
(3n + 2)(3n + 1)

(2n + 2)(2n + 1)
t(n)

for alle n ≥ 1.

(c) Gi et induksjonsbevis for at

3n ≤ t(n)

for alle n ≥ 1. Forklar b̊ade starten p̊a induksjonen og induksjonstrinnet.

Oppgave 3.

En enkel (engelsk: simple) vektet graf G med hjørner A, B, C, D og E har
følgende vektmatrise:

A B C D E

A 0 76 27 46 60
B 76 0 38 24 15
C 27 38 0 75 32
D 46 24 75 0 98
E 60 15 32 98 0

(a) Hva kalles en slik enkel graf, der det er en kant fra hvert hjørne til hvert
annet hjørne?

(b) Vi oppfatter vekten til hver kant som en lengde. Bruk Dijkstras algoritme til
å finne den korteste veien i grafen G fra hjørnet A til hjørnet B, dvs. den veien fra
A til B som har minst total vekt. Gi svaret som en følge av hjørner som begynner
med A og slutter med B.
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Oppgave 4.

(a) I den gregorianske kalender er det 365 = 52 × 7 + 1 dager i hvert år, med
unntak av skudd̊arene, som har 366 dager. Alle år som er kongruent med 0 modulo
4 er skudd̊ar, med unntak av de årene som er kongruent med 100, 200 eller 300
modulo 400. Vis at det totale antallet dager i 400 p̊afølgende år er kongruent med
0 modulo 7. Hint: 497 = 71× 7.

(b) Gitt at den 31. mai 2005 er en tirsdag, hvilken ukedag er den 31. mai år
2405?

SLUTT


