
KOMBINATORIIKAN KURSSIN KOLMANNET
LASKUHARJOITUKSET

Tehtävät, jotka on merkitty tähdellä ? käydään läpi laskuharjoituksissa. Tehtävä, joka
on merkitty kahdella tähdellä ?? palautetaan Moodlessa vertaisarvioitavaksi. Tehtävät,
jotka on merkitty ristillä † ovat hankalia (tai ainakin niiden on tarkoitus olla). Niitä
tekemällä voi hankkia lisäpisteitä (1 piste/tehtävä), mutta näin hankittuja lisäpisteitä ei
voi hyödyntää vertaisarviointitehtävien tai vertaisarvioinnin kompensointiin. (Tämän ei
ole tarkoitus olla helppo tapa hyville opiskelijoille hankkia paljon pisteitä, vaan tarjota
haasteita niitä kaipaaville sekä palkita, jos haasteen ottaa vastaan. Ennen kaikkea ajatus
on se, että jos normaalit tehtävät tuntuvat helpoilta, niin näillä voi kompensoida, jos haluaa
jättää jonkin helpoimmista tekemättä.) Niiden malliratkaisuja voi pyytää luennoitsijalta.
Mitä useampi risti, sitä hankalampi tehtävä (vertaa sienikirja).

Tehtävät eivät ole vaikeusjärjestyksessä.
(1) Määritä rekursiivista jonoa an = 4an−1 − 3an−2 vastaava polynomiyhtälö, etsi sen

ratkaisut ja anna luvulle an lauseke.
(2) ? Määritä rekursiivista jonoa an = 2an−1 − an−2 vastaava polynomiyhtälö, etsi sen

ratkaisut ja anna luvulle an lauseke.
(3) Anna rekursiivisessa muodossa sen jonon määritelmä, joka kertoo miten monella

tavalla luku n voidaan esittää sellaisten posiitivisten kokonaislukujen summana,
jotka ovat korkeintaan neljä. (Pyydetään siis luvun an lauseketta lukujen an−1, jne,
avulla, sekä alkuehtoja.)

(4) ? 4×n alue laatoitetaan 1×4-laatoilla, joita voi kääntää. Anna rekursiivinen kaava,
joka kertoo miten monella tavalla tämä voidaan tehdä, sekä alkuehdot. Määritä
myös vastaava polynomiyhtälö.

(5) ? Jatketaan edellisen tehtävän parissa. Määritä polynomiyhtälön ratkaisut (Wol-
fram alphasta tai laskimesta voi olla hyötyä). Määritä alkuarvojen avulla likiarvot
kertoimille, ja määritä luvun an lauseke (ilman rekursiota).

(6) Jatketaan vielä yhden tehtävän verran edellisten tehtävien laatoitusten parissa.
Anna jokin arvio luvun an suuruudesta.

(7) ? Keksi jokin havainnollistus jonolle an+1 = 2an + an−1.
(8) ?? Olkoon S(n, k) niiden tapojen lukumäärä, joilla n keskenään erilaista objektia

voidaan asettaa k purnukkaan niin, että yksikään purnukka ei jää tyhjäksi. Osoita,
että

S(n+ 1, k) = S(n, k − 1) + k · S(n, k).
(Vihje: Tarkastele n + 1. objektin asettelua. Päätyykö se yksin johonkin purkkiin
vai muiden objektien kanssa samaan?)

(9) Tarkastellaan vielä edellisen tehtävän purnukoita ja objekteja. Totea, että S(n, n) =
1. Laske S(2, 1), S(3, 2) ja S(n+ 1, n).
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(10) Tarkastellaan sellaisia luvun n mittaisia jonoja, jotka koostuvat nollista ja ykkösistä
ehdolla, että mitkään yli kahta ykköstä tai yli kahta nollaa ei saa olla peräkkäin.
Osoita, että erilaisten jonojen määrä on

pn = pn−1 + pn−2

ehdoin p1 = 2 ja p2 = 4.
(11) Anna lauseke luvulle pn (eli ratkaise polynomiyhtälö, määritä kertoimet).
(12) ? Karl haluaa laskea miten monella tavalla hän voi asettaa k valkoista ja n − k

punaista helmeä jonoon. Hän toteaa ensin, että jokaiselle helmelle on kaksi vaih-
toehtoa: punainen ja valkoinen. Siispä, yhteensä helminauhoja on 2n. Kuitenkin
punaiset helmet ovat identtisiä keskenään, joten pitää jakaa luvulla (n − k)!, ja
valkoiset myös identtisiä, joten pitää jakaa luvulla k!, eli sillä, miten monella tavalla
punaiset tai valkoiset voi olla järjestetty. Lopputulos on siis 2n

k!(n−k)!
. Seuraavaksi

Karl päätti soveltaa kaavaa arvoilla k = 5 ja n = 10, ja laski, että
2n

(n− k)!k!
=

210

5!5!
=

1024

1202
≈ 0, 07.

Nyt Karl tuli kuitenkin huolestuneeksi. Luku ei ole kokonaisluku, ja luku lisäksi
näyttää häiritsevän pieneltä (hän on varma, että ainakin yksi mahdollinen tapa
on). Mikä meni vikaan?

(13) ? Olkoon dn n alkion joukon epäjärjestysten määrä. Osoita kombinatorisesti (eli
käyttämättä monisteen kaavaa), että

dn+1 = n(dn + dn−1).

(Kaavan todistusta saa toki hyödyntää, jos haluaa, mutta tarkoitus ei ole vain iskeä
lukuja kaavaan, ja todeta, että kaikki toimii hyvin.)

(14) Perustele miksi yhtälön
x1 + x2 + · · ·xk = n

epänegatiivisten kokonaislukuratkaisujen määrä ehdolla x1 ≤ x2 ≤ · · · ≤ xk voidaan
esittää rekursiivisesti muodossa

p(n, k) = p(n− 1, 1) + p(n− 2, 2) + · · ·+ p(n− k, k).

(15) † 9×9-ruudukon joka ruudussa istuu koppakuoriainen. Signaalin saatuaan jokainen
koppakuoriainen ryömii diagonaalisesti naapuriruutuun. Määritä pienin mahdolli-
nen määrä tyhjiä ruutuja.

(16) † Tason pisteet on väritetty punaiseksi, siniseksi ja vihreäksi. Osoita, että on ole-
massa samanväriset pisteet, joiden välinen etäisyys on 1.

(17) †† Tason pisteet on väritetty punaiseksi, siniseksi ja vihreäksi. Osoita, että jotkin
kolme samanväristä pistettä muodostavat suorakulmaisen kolmion kulmat.


