
1. Beviset f�oljer exakt samma typ av arguemnt som i fallet p2 som demon-strerades p�a lektionen. I det senare s�a blev nykelobservationen att`Om ett tal i kvadrat �ar j�amnt s�a �ar talet sj�alvt j�amnt'.H�ar s�a �ar motsvarande nykelobservation att`Om ett tal i kvadrat �ar delbart med 3 s�a �ar �aven talet sj�alvt det'.Anm�arkning : Det g�aller f�or ett godtykligt primtal p att om ett tal ikvadrat �ar delbart med p s�a �ar �aven talet sj�alvt det. Detta f�oljer fr�an attvarje tal har en UNIK primtalsfaktorisering. Oh d�armed s�a kan man medsamma typ av argument som de ovann�amnda bevisa att pp �ar ett irrationellttal f�or varje primtal p.2. Som vi diskuterade idag p�a lektionen s�a g�aller att, om n �ar ett god-tykligt positivt heltal, oh a; b; ; d �ar heltal s�a att a � b (mod n) oh � d (mod n) d�a �ar a � bd (mod n).OK, s�a varje udda tal �ar kongruent till ett av 1,3,5 oh 7 (mod 8) ohd�armed, enligt prinipen ovan, s�a �ar varje udda tal i kvadrat kongruent tillett av 12; 32; 52 oh 72 (mod 8). S�a det �ar bara att kolla att 1,3,25 oh 49alla l�amnar rest 1 vid division med 8.3. SGD(472; 192) = 8; MGM(472; 192) = 472� 1928 = 11328;472 = 23 � 59; 192 = 26 � 3:SGD(870; 114) = 6; MGM(870; 114) = 870� 1146 = 16530;870 = 2 � 3 � 5 � 29; 114 = 2 � 3 � 19:SGD(850; 68) = 34; MGM(850; 68) = 850� 6834 = 1700;850 = 2 � 52 � 17; 68 = 22 � 17:1



SGD(664; 106) = 2; MGM(664; 106) = 664� 1062 = 35192;664 = 23 � 83; 106 = 2 � 53:SGD(567; 495) = 9; MGM(567; 495) = 567� 4959 = 56133;567 = 34 � 7; 495 = 32 � 5 � 11:4 (i) Tar vi bort entalssi�ran fr�an ett tal s�a f�ar vi automatiskt ett tal i 10:anstabell oh d�armed i 2:ans (resp. 5:ans) tabell. S�a det �ar bara entalssifrransom kan l�amna en rest vid division med 2 (resp. 5).(ii) Tar vi bort fr�an ett tal det 2-si�riga talet som utg�ors av dess tv�a sistasi�ror s�a f�ar vi automatiskt ett tal i 100:ans tabell oh d�armed i 4:ans tabelloks�a, ty 4 g�ar j�amnt in i 100. Detta medf�or att det bara talet som utg�orsav de tv�a sista si�rorna som kan l�amna en rest vid division med 4.(iii) L�at talet vara anan�1 � � � a0 d�ar de ai �ar dess deimalsi�ror. Detta st�arallts�a egentligen f�or taleta0 + 10a1 + 102a2 + � � �+ 10nan:Notera att 10 � 1 (mod 9) s�a detsamma g�aller varje potens av 10. Det f�oljeratt a0 + 10a1 + � � �+ 10nan � a0 + a1 + � � � + an (mod 9):Dvs, ett tal l�amnar alltid samma rest vid division med 9 som g�or summan avdess bas-10 si�ror. Speiellt s�a �ar talet j�amnt delbart med 9 om oh endastom dess si�ersumma �ar det.(b) R�aker att kolla de sista 2,3 resp. k si�rorna f�or att avg�ora om etttal �ar delbart med 23; 24 resp. 2k. Samma g�aller f�or 53; 54 resp. 5k.() Talet anan�1 � � � a1a0 �ar j�amnt delbart med 11 om oh endast om dessalternerande si�ersummaa0 � a1 + a2 � a3 + � � �+ (�1)n�1an�1 + (�1)nan�ar det. Samma bevis som i (iii) ovan ty 10 � �1 (mod 11) s�a 10k �(�1)k (mod 11) f�or varje k � 0. 2



5 (i) Ja, 2 oh 3. Men inga er exempel ty bland tv�a efterf�oljande tals�a har vi alltid ett j�amnt tal.(ii) Ja, 3, 5 oh 7. Men inga er exempel ty bland tre efterf�oljande uddatal s�a har vi alltid en multipel av 3.6. L�at n vara ett tal > 1. Om n inte �ar ett primtal s�a kan den skrivassom produkten av tv�a mindre tal, s�ag n = p � q d�ar p < n oh q < n. Menminst ett av p oh q m�aste vara � pn f�or annars s�a skulle p�q > pn�pn = n,en mots�agelse.7. Orkar inte.8. 20 minuter �ar 1200 sekunder. Vi har att 1200 = 16 � 72 + 48, dvs1200 � 48 (mod 72). S�a efter 20 minuter s�a �ar hon 48 sekunder in i ett varv,dvs exakt 35 av v�agen runt banan. Detta inneb�ar att hon �ar 25 � 400 = 160meter fr�an m�allinjen.
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