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Johdanto

Tämän tutkielman aiheena on joukkojen ja kokonaislukujen osittaminen.
Tutkielman aihe tasapainoilee joukko-opin, kombinatoriikan ja lukuteorian
rajapinnoilla. Käytännössä perehdytään siihen, miten monella eri tavalla
joukko voidaan kirjoittaa osajoukkojensa unionina, tai miten monella eri ta-
valla kokonaisluku voidaan kirjoittaa pienempien kokonaislukujen summana,
sekä siihen, minkälaisia ominaisuuksia näihin eri osituksiin liittyy. Tässä tut-
kielmassa esiintyvät joukot ovat aina äärellisiä ja luvut kokonaislukuja, ellei
toisin mainita.

Tutkielmassa aloitetaan aiheeseen perehtyminen lähestymällä osituksen
käsitettä kokonaislukujen osittamisen kautta, sillä yhteenlaskun ollessa tut-
tu toimitus, siitä on vaivatonta lähteä liikkeelle. Kun osittamisen perusidea
kokonaisluvuilla on hallussa, siirrytään lukuteoriasta joukko-opin puolelle.
Joukkojen osituksia ja niiden ominaisuuksia tutkittaessa perehdytään lisäk-
si toisen tyypin Stirling-lukuihin (Stirling numbers of second kind) ja sii-
hen, miten ekvivalenssirelaatio liittyy äärellisessä joukossa sen osituksiin ja
toisinpäin. Tämän jälkeen, kun joukkojen ositukset ovat hallussa, suljetaan
ympyrä ja määritellään kokonaislukujen osittaminen joukko-opin avulla ja
tutustutaan kokonaislukujen osituksien konjugaattipareihin.

Tutkielmassa on käytetty lähteenä pääasiassa Norman L. Biggsin teosta
"Discrete Mathematics"[1] ja ensimmäisessä luvussa tukevana lähteenä on
käytetty myös Alan Slomsonin teosta "An Introduction to Combinatorics"[2].
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1 Kokonaislukujen ositukset

1.1 Johdatus kokonaislukujen osittamiseen

Perehdytään ensin kokonaislukujen osittamisen ideaan. Ositus luvulle n ∈ Z
tarkoittaa luvun n esittämistä positiivisten kokonaislukujen summana. Esi-
merkiksi luku 4 voidaan esittää seuraavilla tavoilla:

4

3 + 1

2 + 2

2 + 1 + 1

1 + 1 + 1 + 1.

Saadaan siis yhteensä viisi erilaista ositusta. Nyt on syytä havaita, ettei luku-
jen kirjoitusjärjestyksellä ole summan kannalta merkitystä, joten kahta osi-
tusta pidetäänkin samana, mikäli ne muodostuvat samojen kokonaislukujen
summana. Näin ollen esimerkiksi luonnollisen luvun 4 ositukset 2 + 1 + 1 ja
1 + 2 + 1 ovat sama asia kirjoitettuna vain eri tavalla, eikä niitä pidetä eri
osituksina.

Määritelmä 1.1. Merkintä

[1α12α23α3 . . . nαn ]

Tarkoittaa kokonaisluvun n ositusta, jossa on αi verran i-suuruisia osia
(1 ≤ i ≤ n). Luvut, jotka eivät esiinny osituksessa, jätetään merkitsemättä.
Lisäksi k1 merkitään k.

Tällä merkinnällä voidaan esimerkiksi edellä mainitun luvun neljä osituk-
set ilmaista seuraavalla tavalla:

Luku 4 esitetään [4].
Summa 3 + 1 esitetään [13].
Summa 2 + 2 esitetään [22].
Summa 2 + 1 + 1 esitetään [122].
Summa 1 + 1 + 1 + 1 esitetään [14].
Osittelussa esiintyviä lukuja kutsutaan osittelun osiksi.

Määritelmä 1.2. Olkoon p(n) luvun n eri osituksien lukumäärä.
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Nyt esimerkiksi

p(4) = 5,

koska luvulla 4 on olemassa viisi erilaista ositusta, kuten yllä nähtiin.
Muita arvoja funktiolle p(n) ovat esimerkiksi

p(0) = 1

p(1) = 1

p(5) = 7

p(10) = 42

p(20) = 627

p(100) = 190 569 292

p(200) = 3 972 999 029 388

Funktio p(n) laskee siis suurimman määrän osituksia, jotka on mahdollisia
tuottaa luvusta n ilman erikseen asetettuja rajoituksia.

Osituksiin on mahdollista liittää monenlaisia rajoituksia, esimerkiksi seu-
raavanlaisia.

1. Rajoituksia liittyen osituksessa esiintyvien osien määrään.

2. Rajoituksia liittyen osituksessa esiintyvien osien kokoon.

3. Rajoituksia liittyen lukujen toistumisen määrään osituksessa.

4. Rajoituksia liittyen osituksessa esiintyvien lukujen tyyppiin.

Kohdassa 4. mainitut luvun tyyppiin liittyvät rajoitukset voisivat käytän-
nön tasolla liittyä esimerkiksi siihen, tuleeko osituksessa esiintyvien lukujen
olla parillisia, parittomia, alkulukuja, neliöitä tai muuta määrätynlaista muo-
toa. On mahdollista asettaa yhdelle ositukselle enemmän kuin yksi rajoitus
kerrallaan.

Näistä rajoituksista on helppo havaita, että rajapinta kombinatoriikan ja
lukuteorian välillä on häilyvä. Tästä kuuluisana esimerkkinä on vielä rat-
kaisematon Goldbachin vahva konjektuuri, jonka mukaan jokainen parillinen
kokonaisluku, joka on suurempi kuin kaksi, voidaan esittää kahden alkuluvun
summana.
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Funktiolle p(n) ei ole olemassa yksinkertaista kaavaa, mutta silti on mah-
dollista laskea sen arvoja monimutkaisilla rekursiivisilla aritmetiikkaan pe-
rustuvilla menetelmillä, joihin ei tässä tutkielmassa perehdytä.

Sen sijaan käytetään apuna kaaviomaista tapaa tarkastella osituksia. Esi-
merkiksi seuraavat kaaviot esittävät osituksia 4 + 2 + 1 ja 5 + 5 + 3 + 2 + 2:

����
��
�

ja

�����
�����
���
��
��

Tällaista pistediagrammiin perustuvaa esitystapaa kutsutaan Ferrers-dia-

grammiksi keksijänsä Norman Macleod Ferrersin mukaan. Tätä yksinkertais-
ta ideaa on helppo käyttää osituksiin liittyvien lauseiden todistuksien havain-
nollistamisessa, kuten pian tehdään. Annetaan näille diagrammeille kuiten-
kin ensin täsmällinen määritelmä.

Määritelmä 1.3. Ferrers-diagrammiksi sanotaan pistediagrammia, jossa ko-
konaisluvun ositus [1α12α23α3 . . . nαn ] esitetään siten, että ylimmälle vaaka-
suoralle riville piirretään osituksen suurimman osan n verran pisteitä. Tämän
pituisia rivejä tulee niin monta, kuin potenssimerkintä αn ilmaisee niitä ole-
van. Tämän alle piirretään seuraavaksi suurimman summassa esiintyneen ko-
konaisluvun verran pisteitä, niin monta vaakariviä, kuin kyseinen kokonaislu-
ku summassa esiintyy. Näin jatketaan, kunnes jokainen osituksessa esiintyvä
kokonaisluku on piirretty pisteinä (eli ykkösalkioina) näkyviin.

Lause 1.4. Olkoot n ja r mielivaltaisia positiivisia kokonaislukuja. Tällöin

luvun n sellaisten ositusten lukumäärä, joissa on enintään r osaa, on yhtä

suuri kuin luvun n+ r täsmälleen r-osaisten ositusten lukumäärä.

Todistus. Oletetaan, että luvun n+ r osituksessa on täsmälleen r osaa. Täl-
löin ositusta vastaavassa Ferrers-diagrammissa r kuvaa rivien lukumäärää,
eli ensimmäisen sarakkeen korkeutta. Jos nyt otetaan tämä ensimmäinen sa-
rake pois, niin saadaan diagrammi, joka kuvaa luvun n ositusta enintään r:än
osaan.
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Jos P on osituksen ominaisuus, voidaan käyttää merkintää p(n | P) il-
maisemaan niiden n:n osituksien lukumäärää, joilla on ominaisuus P . Tällä
merkintätavalla Lause 1.4 voidaan esittää yhtälönä

p(n | osien lukumäärä ≤ r) = p(n+ r | osien lukumäärä = r).

2 Joukkojen ositukset

Tässä luvussa perehdytään joukkojen osittamiseen osajoukoiksi ja niiden luo-
kitteluun ekvivalenssirelaatioiden avulla. Tavoitteena on saavuttaa ymmär-
rys siitä, miten nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa, ja ovat oikeastaan saman
asian eri puolet.

2.1 Joukkojen osittaminen

Aloitetaan ottamalla käyttöön seuraava merkintätapa. Olkoon I epätyhjä
joukko, ääretön tai äärellinen, ja oletetaan että jokaiselle i ∈ I on olemassa
joukko Xi. Nyt määritellään joukkojen perhe X seuraavalla tavalla:

X = {Xi| i ∈ I}.

Tällöin sanotaan, että I on indeksijoukko. Tässä on huomionarvoista, että
jotkin joukoista voivat olla samoja, vaikkakin tulevien sovellusten kannalta
joukkojen ei tule olla vain eriäviä, vaan myös täysin erillisiä. Tämä tarkoittaa
sitä, että jokaisen samaan perheeseen kuuluvan kahden eri joukon leikkaus
on tyhjä joukko, eli erillisillä joukoilla ei voi olla yhteisiä alkioita.

Määritelmä 2.1. Joukon X ositus on sellainen joukon X epätyhjistä osa-
joukoista muodostuva perhe {Xi| i ∈ I}, jolle on voimassa seuraavat ehdot.

1. Joukko X on kaikkien joukkojen Xi (i ∈ I) yhdiste. Siis⋃
i∈I

Xi = X.

2. Jokainen pari Xi, Xj on erillinen kun i 6= j. Toisin sanoen

Xi ∩Xj = ∅, aina, kun i 6= j.

Osajoukkoja Xi kutsutaan osituksen osiksi.
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Esimerkki 2.2. Tarkastellaan joukon N17 ositusta neljään eri osajoukkoon
X1, X2, X3, X4. Nyt jokaisen joukon N17 alkion tulee kuulua täsmälleen
yhteen edellä mainituista osajoukkoista. Olkoot nämä joukot

X1 = { 1, 3, 5, 7, 9 }, X2 = {2, 4, 6, 8, 10 },

X3 = {11, 12, 13 } ja X4 = { 14, 15, 16, 17 }.

Yleisesti, kun X on äärellinen joukko, niin mikä tahansa joukon X osi-
tus sisältää enintään äärellisen määrän k verran osia. Näin ollen voidaan
käyttää luonnollisten lukujen joukkoa Nk indeksijoukkona I, ja luetteloida
osituksen osat X1, X2, . . . , Xk. Tässä esimerkissä indeksijoukko olisi N4.
Lisäksi huomionarvoista on, ettei osien luettelointijärjestyksellä ole mitään
väliä osituksen identi�oinnin kannalta.

Määritelmä 2.3. Merkintä S(n, k) tarkoittaa lukumäärältään n-alkioisen
joukonX niiden eri osituksien lukumäärää, joissa on k osaa, kun 1 ≤ k ≤ n.

Lause 2.4. Luvuille S(n, k) pätee:

(a) S(n, 1) = 1,
(b) S(n, n) = 1 ja
(c) S(n, k) = S(n− 1, k − 1) + kS(n− 1, k), kun 2 ≤ k ≤ n− 1.

Todistus. Jos kyseessä on tilanne (a) eli S(n, 1), niin n:n alkion joukko on
jaettu yhteen osaan, jolloin tämä ositus on n-osainen joukko X itse. Selvästi
tällaisia osituksia voidaan tehdä vain yksi kappale. Samoin voidaan tilaan-
teesta (b) todeta, että on olemassa vain yksi sellainen ositus, jossa on n eri
osaa. Tällöin jokaisessa osajoukossa Xi on vain täsmälleen yksi alkio {x}.
Tällainen ositus on mahdollista tehdä täsmälleen yhdellä tavalla.

Tapaus (c) vaatii raskaamman päättelyketjun todistuksekseen: Olkoon
z mikä tahansa alkio joukossa X. Tällöin z esiintyy jokaisessa joukon X
osituksessa joko

(i) yhden alkion sisältävänä osana {z}, tai
(ii) alkio z kuuluu sellaiseen osaan, jossa on muitakin alkioita.
Jos poistetaan ensimmäisen tapauksen (i) kaltaisessa tilanteessa yhden

alkion sisältävä osa {z}, niin tuloksena on (n − 1)-alkioisen joukon X \ {z}
ositus, jossa on k − 1 osaa. Tällaisia osituksia on luonnollisesti olemassa
S(n− 1, k − 1) erilaista. Tämä tulos pätee myös kääntäen, eli voidaan myös
lisätä edellisentapaiseen ositukseen yksialkioinen osa {z}, joten tämän vas-
taavuuden perusteella kyseessä on bijektiivinen ominaisuus.

Tapauksen (ii) tilanteessa voidaan olettaa, että ositus X koostuu osajou-
koista X1, X2, . . . , Xk. Tämä tilanne määrittelee parin (i,X0) siten, että
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z ∈ Xi jollain 1 ≤ i ≤ k ja X0 on (n − 1) alkioisen joukon X \ {z} osi-
tus. Jos nyt poistetaan alkio z siitä osajoukosta Xi johon se kuuluu, ovat
(n − 1) alkioisen joukon X \ {z} osituksen osat luetteloituna seuraavanlai-
set: X1, X2, . . . , Xi \ {z}, . . . , Xk. Tällöin sille osalle i, johon z kuului, on
k eri mahdollista arvoa, ja osituksia X0 on S(n − 1, k) erilaista. Näin ollen
saadaan kS(n− 1, k) erilaista paria (i,X0). Tämäkin ominaisuus toimii mo-
lempiin suuntiin, eli mikäli halutaan, voidaan parin (i,X0) tapauksessa lisätä
alkion z osajoukkoon Xi siten, että saadaan aikaan ositus X . Näin ollen tä-
mä vastaavuus on myös bijektio. Koska jokainen ositus kuuluu joko tyyppiin
(i) tai (ii), lause on näin todistettu.

2.2 Toisen tyypin Stirling-luvut

Lukuja S(n, k) kutsutaan toisen tyypin Stirling-luvuiksi. Lauseen 2.4 (c)-
kohdan avulla niitä voidaan laskea rekursiota käyttäen.

1
1 1
1 3 1
1 7 x 1
1 15 25 10 1
1 31 90 y 15 1
1 63 301 350 140 21 1
1 127 966 1701 1050 266 28 1
1 255 3025 7770 6951 2646 z 36 1

Esimerkki 2.5. Tiedetään että S(n, k) = S(n−1, k−1)+kS(n−1, k), kun (2 ≤
k ≤ n−1). Lasketaan rekursioita käyttäen seuraavat toisen tyypin Stirling-
luvut.

a) Lasketaan neljännen rivin kolmannen paikan luku x (vasemmalta lu-
kien) (n = 4, k = 3). Huomioidaan, että kolmion huipulla n = 1 ja k = 1.
Nyt

S(4, 3) = S(3, 2) + 3S(3, 3) = 3 + 3 · 1 = 6.

b) Lasketaan kuudennen rivin neljännen paikan luku y (vasemmalta lukien)
(n = 5, k = 4) ja

S(6, 4) = S(5, 3) + 4S(5, 4) = 25 + 4 · 10 = 65.

c) Lasketaan yhdeksännen rivin seitsemännen paikan luku z (vasemmalta
lukien) (n = 8, k = 7).

S(9, 7) = S(8, 6) + 7S(8, 7) = 266 + 7 · 28 = 462.
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Näin saadaan puuttuvat kolme lukua paikoilleen.

1
1 1
1 3 1
1 7 6 1
1 15 25 10 1
1 31 90 65 15 1
1 63 301 350 140 21 1
1 127 966 1701 1050 266 28 1
1 255 3025 7770 6951 2646 462 36 1

Esimerkki 2.6. a)Osoitetaan, että S(n, 2) = 2n−1 − 1.
Käytetään Lausetta 2.4, ja tehdään induktiotodistus.
Perusaskel:

Rekursiivisuuden ja tutkittavien joukkojen epätyhjyyden vuoksi valitaan
n = 1, eikä n = 0. Nyt:

S(1, 2) = S(1− 1, 2− 1) + 2(1− 1, 2) = S(0, 1) + 2(0, 2) = 0 + 0 = 0
Toisaalta
21−1 − 1 = 20 − 1 = 1− 1 = 0.
Täten:
S(n, 2) = 2n−1 − 1, kun n = 1.
Induktioaskel:

Tutkitaan, pitääkö kaava S(n, 2) = 2n−1 − 1 paikkansa, kun n = k. Teh-
dään induktio-oletus, jonka mukaan

S(k, 2) = 2k−1 − 1.

Seuraavaksi tutkitaan, pitääkö oletus paikkansa kun n = k + 1. Lauseen 2.4
nojalla

S(k + 1, 2) = S(k, 2− 1) + 2S(k, 2)

= 2S(k, 2) + 1 = 2(2k−1 − 1) + 1 = 2k − 2 + 1 = 2k − 1

Siis S(k + 1, 2) = 2k − 1, jolloin induktioväite on tosi, ja on osoitettu, että
S(n, 2) = 2n−1 − 1.

b) Osoitetaan, että S(n, n− 1) =

(
n
2

)
.

Lauseen 2.4 nojalla

S(n, n− 1) = S(n− 1, n− 2) + (n− 1) · S(n− 1, n− 1).

Huomataan, että S(m,m) = 1 kaikilla m ∈ Z.

S(n, n− 1) = S(n− 1, n− 2) + (n− 1) · 1
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= S(n−1, n−2)+(n−1) = S(n−2, n−3)+(n−2) ·S(n−2, n−2)+(n−1)

Tällöin

= S(n− 1, n− 2) + (n− 1) = S(n− 2, n− 3) + (n− 2) + (n− 1)

Toistetaan sama vielä uudestaan ja järjestellään termejä.
S(n− 2, n− 3) + (n− 2) + (n− 1)
= S(n− 3, n− 4) + (n− 3) · S(n− 3, n− 3) + (n− 2) + (n− 1)
= S(n− 3, n− 4) + (n− 3) + (n− 2) + (n− 1)
Jatketaan rekursiota kunnes saadaan
S(n, n− 1)
= S(n− (n− 1), n− n) + (n− 1) + (n− 2) + (n− 3)− . . . (n− (n− 1))
= S(1, 0) + (n− 1)n · n− 1− 2− 3− 4− 5− 6− . . .− n− 1
= 0 + (n− 1) · n− 1− 2− 3− 4− 5− 6− . . .− (n− 1)
= n2 − n− (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + . . .+ (n− 1)).
Nyt havaitaan aritmeettinen summa:

= n2 − (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + . . .+ (n− 1) + n)

= n2 − n2 + n

2

=
n2 − n

2
=
n(n− 1)

2

=

(
n
2

)
2.3 Luokittelu ja ekvivalenssirelaatiot

Ihmisellä on tapana luokitella asioita. Kun jätteitä viedään hyötykäyttö-
asemalle, ne lajitellaan esimerkiksi energiajätteeseen, ongelmajätteeseen ja
elektroniikkajätteeseen. Tällöin samasta paikasta tulleet jätteet on luokitel-
tu niiden ominaisuuksien perusteella, ja onkin mielekästä ajatella, että sa-
manlaiset jätteet ovat relaatiossa keskenään, minkä vuoksi ne tulee lajitella
samaan jäteastiaan.

Joukkojen osituksien yhteydessä voidaan ajatella, että tietyn osituksen
samaan osaan kuuluvat alkiot ovat relaatiossa keskenään. Jos siis {Xi| i ∈ I}
on jokin joukon X ositus, niin sanotaan, että

xRx′

tai että alkio x on relaatiossa alkion x′ kanssa, kun x ja x′ kuuluvat samaan
osaan Xi. Näin määritellyllä relaatiolla R on kolme merkittävää ominaisuut-
ta. Jos alkiot x, y ja z ovat mitä tahansa alkioita joukossa X, ja seuraavan
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Määritelmän 2.7 mukaiset kolme ominaisuutta ovat voimassa, sanotaan re-
laation R olevan ekvivalenssirelaatio.

Määritelmä 2.7. Olkoon joukossa X relaatio R, jolla on seuraavat kolme
ominaisuutta.

1. Jokainen alkio x ∈ X on relaatiossa itsensä kanssa (re�eksiivisyys):

xRx.

2. Jos alkio x on relaatiossa alkion y ∈ X kanssa niin alkio y on relaatiossa
alkion x kanssa (symmetrisyys):

xRy ⇒ yRx.

3. Jos alkio x on relaatiossa alkion y kanssa, ja alkio y on relaatiossa
alkion z ∈ X kanssa, niin alkio x on myös relaatiossa alkion z kanssa
(transitiivisuus):

xRy ja yRz ⇒ xRz.

Relaatio R joukossa X on ekvivalenssirelaatio täsmälleen silloin, kun nä-
mä kolme ominaisuutta ovat voimassa.

Osituksesta on mahdollista johtaa ekvivalenssirelaatio R joukon X al-
kioiden välille. Luonnollisesti tämä on myös mahdollista toiseen suuntaan,
eli jos joukossa X on määritelty ekvivalenssirelaatio R, se määrittää jouk-
koon X jonkin osituksen. Jotta selviää, miten tämä tapahtuu, määritellään
ekvivalenssiluokka x seuraavalla tavalla.

Määritelmä 2.8. Olkoon R ekvivalenssirelaatio joukossa X. Tällöin alkion
x ∈ X määräämää ekvivalenssiluokkaa Cx joukossa X merkitään

Cx = {x′ ∈ X|x′Rx}.

Lause 2.9. Jos R on ekvivalenssirelaatio joukossa X, niin sen määräämät

ekvivalenssiluokat muodostavat osituksen joukolle X. Samoin jokainen jou-

kon X ositus määrää ekvivalenssirelaation, jonka ekvivalenssiluokat vastaavat

alkuperäistä ositusta.

Todistus. ”⇒ ”
Oletetaan ensin, että relaatio R on ekvivalenssirelaatio joukossa X.
Re�eksiivisyyden nojalla jokainen alkio x kuuluu omaan ekvivalenssiluok-

kaansa Cx, joten kaikki ekvivalenssiluokat ovat epätyhjiä, ja niiden yhdiste
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muodostaa koko joukon X. Nyt täytyy osoittaa, että loput ekvivalenssiluokat
ovat keskenään erillisiä, tai että kaikki toisiaan leikkaavat ekvivalenssiluokat
ovat täsmälleen samoja.

Oletetaan että alkio z kuuluu sekä luokkaan Cx että Cy. Tällöin ekviva-
lenssiluokan Cx määritelmän mukaan alkio z on relaatiossa alkion x kanssa
zRx. Toisaalta symmetrisyyden nojalla xRz. Samoin ekvivalenssiluokan Cy
määritelmän mukaan zRy, ja toisaalta transitiivisuuden nojalla xRy.

Tällöin xRy tarkoittaa, että toisiaan leikkaavat ekvivalenssiluokat ovat
täsmälleen samat Cx = Cy, kuten haluttiin osoittaa.

Ekvivalenssirelaatio R siis määrää osituksen joukolle X.
”⇐ ”
Oletetaan nyt, että joukolla X on olemassa ositus X .
Osituksessa joukon X osat Xi ovat epätyhjiä ja keskenään pistevieraita eli

erillisiä. Tällöin jokainen x ∈ X kuuluu johonkin osajoukkoon Xi täsmälleen
kerran. Yhden alkion osajoukko määritellään siis:

Xi = {x′ ∈ X|x′ = x}.

Tämä määritelmä on ajatukseltaan identtinen Määritelmän 2.8 kanssa, ja
koska yhtäsuuruus on ekvivalenssirelaatio, kyseessä on yhden alkion ekviva-
lenssiluokka Cx.

Jos osajoukkoon Xi kuuluu enemmän kuin yksi alkio x, ja oletetaan jo-
kaisen osajoukkoon kuuluvan alkion olevan jossain relaatiossa keskenään saa-
daan osajoukon Xi määritelmäksi

Xi = {x′ ∈ X|x′ ∼ x}.

Tällöin osajoukoksi Xi saadaan taas Määritelmän 2.8 mukainen ekvivalenssi-
luokka, sillä kyseiset alkiot täyttävät tässä osajoukossa ekvivalenssirelaation
ehdot re�eksiivisyydestä, symmetrisyydestä ja transitiivisuudesta.

Jokainen osajoukon alkio x on relaatiossa itsensä kanssa, sillä ositukses-
sa alkio kuuluu täsmälleen vain ja ainoastaan siihen osajoukkoon, johon se
kuuluu. Osajoukossa Xi kahden alkion x ja y välillä vallitsee myös symmetri-
syys relaation suhteen, sillä x ∼ y ja toisaalta y ∼ x, koska molemmat alkiot
kuuluvat osajoukkoon Xi. Lisäksi jos x ∼ y ja y ∼ z, niin tällöin x ∼ z,
sillä jos alkiot x ja y kuuluvat samaan osajoukkoon ja alkiot y ja z kuuluvat
samaan osajoukkoon, tällöin myös alkiot x ja z kuuluvat keskenään samaan
osajoukkoon.

Jokainen alkio on siis relaatiossa itsensä kanssa, relaatio on symmetrinen
kahden alkion välillä, ja relaatio on transitiivinen kyseisessä osajoukossa. Täl-
löin kyseessä on ekvivalenssirelaatio, ja kyseinen osajoukko on tällöin ekvi-
valenssiluokka. Osituksen Määritelmän 2.1 perusteella tiedämme, että osista
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näin saadut ekvivalenssiluokat ovat varmasti erillisiä, ja että niiden yhdiste
on koko joukko X. Osajoukkoa Xi vastaa aina siis jokin ekvivalenssiluokka
Cx, eli

Xi = {x′ ∈ X|x′ ∼ x} = Cx.

Esimerkki 2.10. Olkoon X = {1, 2, 5, 6, 7, 9, 11}, ja määritellään relaatio
x ∼ x′ siten että x − x′ on jaollinen viidellä. Osoitetaan, että ∼ on ekviva-
lenssirelaatio ja esitetään tähän relaatioon liittyvä joukon X ositus.

Jokainen alkio on selvästi relaatiossa itsensä kanssa sillä 5|x − x = 0
(re�eksiivisyys).

Jos joukon X alkioiden x ja y erotus on jaollinen eli 5|x− y, niin tällöin
myös 5|y−x, sillä kaikilla x, y ∈ X pätee x−y = −(y−x), jolloin jos 5|(x−y),
niin 5| − (y − x), jolloin pitää myös paikkansa, että 5|y − x (symmetrisyys).

Jos x, y, z ∈ X siten, että 5|x− y ja 5|y− z niin 5|x− z, sillä mielivaltais-
ten lukujen erotuksen ollessa jaollinen viidellä, tulee olla mahdollista esittää
kyseinen erotus luvun 5 tulona jonkin toisen kokonaisluvun n kanssa.

x− y = 5n

x = 5n+ y

Koska luku 5 on vain itsellään ja luvulla yksi jaollinen alkuluku, täytyy ero-
tettavien lukujen erota toisistaan viidellä tai sen monikerralla. Käytännössä
siis samaan ekvivalenssiluokkaan kuuluvien alkioden tulee erota toisistaan
luvun 5 tai sen monikerran verran. Transitiivisuus voidaan tällöin osoittaa
esimerkiksi seuraavasti. Olkoon n,m ∈ Z, 5|x−y ja 5|y−z. Tällöin x = 5n+y
ja y = 5m+ z, joten x = 5n+5m+ z, jolloin x− z = 5(n+m). Nyt 5|x− z,
eli relaatio on transitiivinen.

Kun taulukoidaan lukujen erotukset, nähdään helposti, että relaatiossa
keskenään olevat alkiot ovat toteuttavat ehdot re�eksiivisyydestä, symmet-
risyydestä ja transitiivisuudesta.

- 1 2 5 6 7 9 11
1 0 1 4 5 6 8 10

2 -1 0 3 4 5 7 9
5 -4 -3 0 1 2 4 6
6 -5 -4 -1 0 1 3 5

7 -6 -5 -2 -1 0 2 4
9 -8 -7 -4 -3 -2 0 2
11 -10 -9 -6 -5 -4 -2 0

Taulukon perusteella saadaan ositukselle osat
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X1 = {1, 6, 11}
X2 = {2, 7}
X3 = {5}
X4 = {9}.

Esimerkki 2.11. Tarkastellaan seuraavanlaista ajatusvirhettä:
"Jos tiedetään relaation ∼ olevan sekä symmetrinen että transitiivinen,

niin sen täytyy olla myös re�eksiivinen, koska symmetrisyyden nojalla jos
a ∼ b, niin b ∼ a. Tällöin a ∼ b ja b ∼ a osoittavat transitiivisuuden nojalla,
että a ∼ a, joten re�eksiivisenkin ominaisuuden ollessa voimassa kyseessä on
ekvivalenssirelaatio."

Ratkaisu:

On virheellistä olettaa, että relaation ollessa symmetrinen ja transitiivi-
nen, se sitoisi kaksi alkiota välttämättä yhteen. Virhe päättelyketjussa syntyy
jo ensimmäisestä oletuksesta, jonka mukaan a ∼ b, sillä olemassa relaatioita,
joissa alkio ei ole relaatiossa minkään toisen alkion kanssa.

3 Ympyrä sulkeutuu

Oli luontevaa aloittaa tutustuminen osituksiin kokonaislukujen kautta, ja
sen jälkeen tutustua ideaan yleisellä tasolla abstraktimpien joukkojen avul-
la. Tässä luvussa katsotaan, miten joukkojen osituksista päästään takaisin
kokonaislukujen osituksiin ja kombinatoriikkaan.

3.1 Joukoista lukuihin

Määritelmä 3.1. Jos n-alkioisen joukon X ositus on joukon X erillisten ja
epätyhjien osajoukkojen unioni

X = X1 ∪X2 ∪X3 ∪ · · · ∪Xk,

niin vastaavasti voidaan kirjoittaa

n = n1 + n2 + n3 · · ·+ nk,

missä ni vastaa joukon Xi kokoa (1 ≤ i ≤ k). Näin esitetään kokonaislukujen
summana kokonaisluvun n ositus, jonka osien lukumäärä on k.

Huomautus 3.2. Jokaiselle edellä mainitulle kokonaisluvun n osituksen osalle
ni pätee ni 6= 0, sillä jokainen osajoukko Xi on epätyhjä. Lisäksi jälleen
alkioiden esitysjärjestyksellä ei ole väliä osituksen tunnistamisen kannalta.
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Palataan taas Määritelmään 1.1, eli palautetaan mieliin aikaisemmin käy-
tetty merkintä kokonaisluvun ositukselle. Merkintä

[1α12α23α3 . . . nαn ]

tarkoittaa kokonaisluvun n ositusta, jossa on αi verran i-suuruisia osia (1 ≤
i ≤ n).

Seuraavaksi tarkennetaan funktion p(n) Määritelmää 1.2. Huomaa idean
vastaavuus joukon eri osituksien lukumäärän, eli Määritelmän 2.3 kanssa.

Määritelmä 3.3. Olkoon pk(n) kokonaisluvun n erilaisten osituksien luku-
määrä, kun kokonaisluku n on jaettu k:hon eri osaan:

pk(n) = {n | osien lukumäärä = k}.

Huomautus 3.4. Kokonaisluvuille merkintä pk(n) on lähes vastaava, kuin jou-
koille on merkintä S(n, k). Joukkojen tapauksessa tosin jokainen alkio on eri-
suuri. Esimerkiksi joukon {a, b, c} ositus {a, b}, {c} on eri kuin ositus {b, c},
{a}, joten niitä ei voida pitää samoina, kun a 6= b 6= c. Puolestaan esimer-
kiksi kokonaisluvun 3 tapauksessa osituksia 1+ 2 ja 2+ 1 pidetään samoina.
Joukkoa ositettaessa ositetaan erillisiä alkioita, kun taas lukua ositettaessa
ositetaan lukumääriä.

Todella huomionarvoista on siis, että joukkojen ja kokonaislukujen osi-
tukset käyttäytyvät idean vastaavuudesta huolimatta eri tavalla, ja

S(n, k) 6= pk(n).

Lause 3.5. Olkoon pk(n) kokonaisluvun n erilaisten osituksien lukumäärä,

kun kokonaisluku n on jaettu k:hon osaan. Tällöin

pk(n) = pk(n− k) + pk−1(n− k) + · · ·+ p1(n− k).

Todistus. Lauseen 1.4 perusteella kokonaisluvun m enintään k -osaisten osi-
tusten lukumäärä on sama, kuin luvun (m + k) k -osaisten osituksien luku-
määrä.

Asetetaan n = m+ k, eli n− k = m. Tällöin

pk(n) = pk(m+ k) = pk(m) + pk−1(m) + · · ·+ p1(m)

pk(n) = pk(n− k) + pk−1(n− k) + · · ·+ p1(n− k)
Nyt saadaan siis täysin Lausetta 1.4 vastaavan tulos, sillä luvullem on nyt

laskettu sen enintään k -osaisten osituksien lukumäärä, joka on täsmälleen
sama kuin luvun n = m+ k täsmälleen k-osaisten osituksien lukumäärä.
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3.2 Kokonaislukujen osituksien konjugaatit

Osituksien esittäminen Ferrers-diagrammin avulla saa huomioimaan mahdol-
lisuuden tarkastella kulloinkin kyseessä olevaa ositusta diagrammia käänte-
lemällä, ikään kuin se olisi esittämänsä luvun pinta-ala. Esimerkiksi johdan-
nossa esitetty luvun 7 ositus 4 + 2 + 1 voidaan Ferrers-diagrammina esittää:

����
��
�.

Peilaamalla diagrammi sen vasemmanpuoleisimman sarakkeen suhteen,
ja kääntämällä sitä 90-astetta vastapäivään, saadaan seuraava diagrammi:

���
��
�
�,

joka tulkitaan luvun 7 osituksena 3+2+1+1. Ottamalla käyttöön Määritel-
män 1.1 mukaisen merkinnän voidaan ositus λ = [124] muuntaa ositukseksi
λ′ = [1223]. Ferrers-diagrammin avulla tämä muunnos on mielekästä nähdä
operaationa, jossa rivit ja sarakkeet vaihtavat paikkaa siten, että ensimmäi-
sestä rivistä tulee ensimmäinen sarake, toisesta toinen ja niin edelleen. Tämä
operaatio on monella tavalla verrattavissa matriisin transpoosiin.

Yleisesti kun ositukset λ ja λ′ ovat tällaisessa relaatiossa keskenään, sa-
notaan että ne konjugoivat.

Määritelmä 3.6. Olkoon λ kokonaisluvun z ositus. Tällöin on olemassa
sitä vastaava konjugaattiositus λ′, jossa pystysarakkeet vasemmalta oikealla
lukien ovat samat, kuin osituksen λ rivit ovat ylhäältä alas lukien.

Muunnos λ → λ′ voi olla hyödyllinen monissa osituksiin liittyvissä päät-
telyissä ja todistuksissa. Hyvänä esimerkkinä tästä voidaan pitää tilannet-
ta, jossa osituksen λ suurin osa on m, jolloin ositusta kuvaavan Ferrers-
diagrammin ensimmäinen rivi ja konjugaattiosituksen λ′ ensimmäinen sara-
ke sisältää m ykkösalkiota. Siis:

p(n | isoin osa = m) = p(n | osien lkm. = m).

Osituksen λ sanotaan konjugoivan itsensä kanssa, jos λ = λ′.

Lause 3.7. Itsensä kanssa konjugoivien osituksien lukumäärä n on yhtä suuri

kuin niiden luvun n osituksien, joiden osat ovat erisuuria ja parittomia.
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Todistus. Ensimmäinen rivi ja ensimmäinen sarake itsensä kanssa konjugoi-
valle n:n ositukselle ovat yhtä pitkät Ferrers-diagrammissa. Olkoon tämä lu-
kumäärä k kappaletta. Tällöin ensimmäisessä rivissä ja ensimmäisessä sarak-
keessa on yhteensä 2k−1 merkkiä, eli pariton lukumäärä. Jos nyt poistetaan
ensimmäisen rivi ja sarake, niin jäljelle jääneissä toisessa rivissä ja toises-
sa sarakkeessa on itsenä kanssa konjugoivan osituksen Ferrers-diagrammin
diagonaalisesti symmetrisestä muodosta johtuen jälleen pariton määrä ykkö-
salkioita. Olkoon se määrä 2l−1. Näin jatkaen voidaan muodostaa jokaisesta
rivistä ja sitä vastaavasta sarakkeesta parittoman summan siten, että jokai-
nen näistä summista on erisuuruinen keskenään.

Kääntäen, sellaisesta luvun n osituksesta, jonka osat ovat parittomia
ja erisuuria, voidaan aina muodostaa itsensä kanssa konjugoiva n:n ositus,
sillä niistä on mahdollista muodostaa diagonaalisesti symmetrinen Ferrers-
diagrammi, jonka jokainen vaakarivi on yhtä pitkä kuin sitä vastaava pysty-
rivi.

Seuraus 3.8. Itsensä kanssa konjugoivan osituksen suurin alkio on sama

kuin osituksessa esiintyvien kokonaislukujen lukumäärä.

Tarkastellaan Lauseen 3.7 todistusta vielä Ferrers-diagrammien avulla.
Lähdetään liikkeelle diagonaalisesti symmetrisestä Ferrers-diagrammista:

�����
����
���
��
�

Jos nyt poistamme tästä diagrammista ensimmoisen rivin ja ensimmäisen
sarakkeen, saamme yhdeksän ykkösalkiota � ja uuden diagrammin:

���������

ja

���
��
�.

Näin jatkaen saamme

���������
�����
�.
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Tässä siis jokainen vaakarivi vastaa alkuperäisestä itsensä kanssa konju-
goivasta osituksesta poimittujen ensimmäisen rivin ja ensimmäisen sarakkeen
yhteenlaskettua kokoa, ja ne ovat kaikki parittomia ja erisuuria.

Esimerkki 3.9. Mitkä seuraavista osituksista konjugoivat itsensä kanssa?
Esitetään myös kaikkien vastausvaihtoehtojen konjugaattiparit.

(a) [22352]
(b) [2349]
(c) [1224]
(d) [12356]
Lauseen 3.7 ja Seurauksen 3.8 nojalla tiedetään, että jos ositus konjugoi

itsensä kanssa, niin siinä esiintyvä suurin kokonaisluku on myös siinä esiin-
tyvien kokonaislukujen lukumäärä. Nyt nähdään heti, että itsensä kanssa
voivat konjugoida vain vastausvaihtoehdot (a) ja (c). Konjugaattisositukset
voidaan selvittää esimerkiksi kirjoittamalla alkuperäistä ositusta vastaavat
pistediagrammit. Näin nähdään, että itsensä kanssa todellakin konjugoivat
vain vastausvaihtoehdot (a) ja (c).

(a) [22352] → [22352]
(b) [2349] → [152342]
(c) [1224] → [1224]
(d) [12356] → [122325]
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