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Sammanfattning

Den här uppsatsen behandlar de så kallade Catalantalen vilket är en talföljd
som används inom många olika tillämpningsområden. Tanken är att läsaren
först ska få en introduktion/repetition inom de delar av kombinatoriken som
är nödvändiga för att sedan kunna förstå Catalantalen och dess användning.
Uppsatsen är främst skriven för gymnasieelever som vill fördjupa sig inom
kombinatoriken men kan även passa universitetsstuderande inom matematik.
Uppsatsen kan kanske även fungera som ett stöd till att förse intresserade
elever med ytterligare material och utmaningar.
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Kapitel 1

Inledning

Catalantalen är en talföljd av positiva heltal som uppstår i olika kombinato-
riska problem. Talföljden börjar 1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430... där det n:te
Catalantalet ges av formeln

Cn =
1

n+ 1
·
(
2n

n

)
.

I boken Enumerative Combinatorics [4] av Richard P. Stanley finns en övning
som visar 66 olika definitioner för Catalantalen. Detta visar på hur viktig och
omfattande denna talföljd är. Catalantalen räknar alltså en mängd olika ob-
jekt som uppstår i olika områden inom matematiken. Jag kommer visa flera
sådana räkningsproblem där Catalantalen uppstår. Inledningsvis kommer vi
räkna antalet sätt att rita trianglar i en månghörning på ett visst sätt. Ett
grundläggande första exempel visar hur man kan räkna olika vägar att i xy-
planet ta sig från en punkt till en annan med hjälp av vissa steg. Vi kommer
även se exempel som har att göra med balanserade och binära strängar,
binära träd och så kallade trappor i xy-planet.

Kapitel 2 ger en introduktion till Catalantalen, dess historik och använd-
ning.

I kapitel 3 går vi igenom multiplikationsprincipen, fakultet, permutatio-
ner och binomialform. Syftet är att läsa igenom, försöka förstå exempel och
göra de övningar som finns för att underlätta för förståelsen i kommande
kapitel.

Kapitel 4 består av ett flertal exempel och övningar där vi visar på pro-
blem som räknas av Catalantalen.

Några avslutande ord och tips om vidare läsning ges i kapitel 5.
I kapitel 6 finns svar till alla övningar.
Litteraturen jag har använt mig av i kapitel 3 är Elementär algebra [3] och

Diskret matematik [1]. I de övriga kapitlen är Fibonacci and Catalan numbers
[2] den huvudsakliga referensen men även Enumerative Combinatorics [4]
har använts. I bilaga B har jag använt mig av Gabriel Lamés Counting of
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Triangulations [5]. En komplett lista för alla referenser finns på uppsatsens
sista sida. Användningen av referenserna beskrivs mer i detalj i bilaga A.
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Kapitel 2

Introduktion Catalantal

Catalantalen räknar bland annat flera olika geometriska situationer. I detta
kapitel behandlas lite av Catalantalens historia och ursprung med ett exem-
pel på hur dessa tal räknar en situation med så kallade polygoner.

Antag att vi har en polygon (månghörning) med n ≥ 3 sidor. En sådan
polygon kallas konvex om två punkter P och Q som ligger i det inre av
polygonen ger att även den räta linjen PQ ligger i det inre av polygonen.
Detta ska gälla för alla punkter i det inre av polygonen för att den ska vara
konvex. Exempelvis är figur 2.1 (a) en konvex polygon medan figur 2.1 (b)
inte är en konvex polygon eftersom det finns en del av linjen PQ som ligger
utanför polygonen. Även figur 2.1 (c) och figur 2.1 (d) är konvexa polygoner.

Den schweiziske matematikern Leonard Euler ville bestämma Tn, dvs
antalet sätt att rita n− 3 räta linjer i det inre av en konvex polygon med n
sidor (n ≥ 3) sådana att ingen av de räta linjerna skär varandra i det inre av
polygonen och så att det inre av polygonen delas upp i n−2 trianglar. I figur
2.1 (c) har två räta linjer AC och CE ritats så att de ej skär varandra inom
den konvexa polygonen och att det inre av den konvexa polygonen blivit till
trianglar. Figur 2.1 (d) visar på två andra sådana räta linjer, nämligen AD
och BD.

År 1751 skickade Euler ett brev till den preussiske matematikern Christi-
an Goldbach där han beskrev detta matematiska problem. Euler beräknade
Tn för de första värdena på n. Figur 2.2 visar Tn för n = 3, 4 och 5, alltså
konvexa polygoner med n = 3, n = 4 och n = 5 sidor. För polygonen med
n = 3 sidor har vi endast ett sätt att rita. Vi får n−3 = 3−3 = 0 räta linjer
så att polygonen delas upp i n− 2 = 3− 2 = 1 trianglar. För polygonen med
n = 4 sidor har vi två olika sätt och för polygonen med n = 5 har vi fem
olika sätt att dela upp polygonen i trianglar.

Senare föreslog Euler detta problem för den ungerske matematikern Jo-
hann Andreas von Segner som hittade ett rekursivt sätt att räkna ut Tn i
stället för att behöva rita alla stora polygon och försöka räkna alla sätt att
rita trianglar i dessa. Denna rekursiva formel (se (2.1)) återkommer vi till i
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Figur 2.1: (a) visar en konvex polygon och (b) visar en polygon som ej är
konvex. (c) och (d) visar olika exempel på triangulering av konvexa polygon.

Figur 2.2: Tn för n = 3, 4, 5, där Tn är lika med antalet sätt att rita n − 3
räta linjer (som ej skär varandra) i det inre av en konvex polygon med n
sidor så att det inre av polygonen delas upp i n− 2 trianglar.
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avsnitt 4.3.

Tn = T2 · Tn−1 + T3 · Tn−2 + . . .+ Tn−2 · T3 + Tn−1 · T2, n ≥ 3, T2 = 1.
(2.1)

von Segner beräknade Tn för n ≤ 20 på detta sätt och skickade sina
resultat till Euler. Alla dessa värden på Tn, då n ≥ 3, bildar tillsammans en
talföljd. Euler studerade sambandet Tn+1/Tn och antog formeln

Tn+1 = Tn ·
4n− 6

n
.

Flera författare behandlade detta problem under 1838−1839. Den franske
matematikern Gabriel Lamé var bland de första att ordna ett kombinatoriskt
bevis för Euler-von Segners resultat. Se Lamés bevis i bilaga B. Hans bevis
blev vidare utvecklat och diskuterat i en artikel 1838 och 1839 av den belgiske
matematikern Eugéne Charles Catalan. Catalan skrev även andra artiklar
om denna talföljd, bland annat en där han bestämde antalet sätt en följd
av n+ 1 symboler kan sättas inom parentes med n par av parenteser så att
varje par omringar två symboler, ett uttryck inom parentes och en symbol,
eller två uttryck inom parentes.

Uttrycket Catalantal kommer från den tyske matematiken Eugen Otto
Erwin Netto som tillskrev lösningarna för parentesproblemet och problemet
för triangulering av konvexa polygon till Catalan.

I kapitel 4 återkommer vi till hur man räknar antalet sätt att triangulera
konvexa polygon och antalet sätt att sätta en kedja av symboler i parentes
på dessa sätt.
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Kapitel 3

Kombinatorik

Kombinatorik handlar om att beräkna antal. En vanlig fråga inom kombi-
natoriken är på hur många sätt kan man...?

En viktig princip inom kombinatoriken kallas multiplikationsprincipen.
Den säger att antalet sätt att göra si och sedan så är lika med antalet sätt
att göra si multiplicerat med antalet sätt att göra så. Om vi exempelvis ska
köpa en bil som finns i 4 olika färger och 3 olika styrkor så kan vi välja färg
på bilen på 4 olika sätt och sedan styrkan på 3 olika sätt. Då får vi att totala
antalet sätt att välja bil på blir 4 · 3 = 12 olika sätt.

Permutationer är ett grundläggande begrepp inom kombinatoriken som
vi ofta använder när vi vill besvara frågan om på hur många sätt vi kan ordna
(permutera) olika element ur en mängd. Binomialkoefficienter är ett annat
viktigt kombinatoriskt begrepp som definieras som antalet sätt att välja ut
k element ur en mängd med n element. Dessa begrepp förklaras grundligare
senare i kapitlet.

3.1 Multiplikationsprincipen

Om det finns x sätt att utföra en operation O1 och y sätt att utföra en
annan operation O2, så finns det x · y sätt att utföra först O1 och sedan
O2. Ordningen har ingen betydelse så det finns lika många sätt att utföra
först O1 och sedan O2 som sätt att utföra först O2 och sedan O1. I exemplet
med val av bil har vi att x = 4 där O1 är operationen att välja färg och
y = 3 där O2 är operationen att välja styrka. Alltså får vi då att det finns
x · y = 4 · 3 = 12 sätt att utföra O1 och O2.

Detta kan generaliseras till fler än två operationer. Vi har att om ope-
ration O1 kan utföras på m1 sätt, operation O2 på m2 sätt och så vidare
till operation On på mn sätt, då kan först O1, sedan O2,... och slutligen On

utföras på m1 ·m2 · · ·mn sätt.

Exempel 3.1.1. På hur många sätt kan vi välja en meny för en måltid
med förrätt, huvudrätt och efterrätt om vi kan välja bland 3 förrätter, 4
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huvudrätter och 3 efterrätter?

Lösning. På 3 · 4 · 3 = 36 olika sätt.

Övning 1. På hur många sätt kan du välja att ta på dig ett par skor, ett
par byxor och en tröja om du kan välja bland 2 par skor, 4 par byxor och 6
tröjor?

Övning 2. Antag att vi har 4 olika sidor text som faller ned på golvet.
Sidorna plockas slumpmässigt upp en och en. På hur många olika sätt kan
vi plocka upp dem?

3.2 Element, mängd och fakultet

En mängd är en samling av godtyckliga objekt som vi kallar element. Mäng-
den kan beskrivas på olika sätt. Ett vanligt sätt är att inom mängdklamrar
räkna upp alla element som mängden består av efter varandra. Ordningen
av elementen har ingen betydelse men det kan vara praktiskt att räkna upp
dem på ett systematiskt sätt så som storleksordning eller bokstavsordning.
Om vi har en mängd M som består av elementen 1, 2, 3 och 4 skriver vi

M = {1, 2, 3, 4} .

Begreppet fakultet förekommer i flera formler vi senare kommer använda
oss av. Fakultet används inom kombinatoriken bland annat då vi vill räkna
antalet sätt att ordna n olika element ur en mängd med hänsyn till ordning.
Nedan följer en kort presentation av hur man räknar med detta.

Definition 3.2.1. För ett positivt heltal n definierar vi talet n! (utläses
n-fakultet) genom

n! = n · (n− 1) · (n− 2) · · · 3 · 2 · 1.

Det visar sig lämpligt att sätta 0! = 1.

Exempel 3.2.1. Vi har att

1! = 1,

2! = 2 · 1 = 2,

3! = 3 · 2 · 1 = 3 · 2! = 3 · 2 = 6.

Exempel 3.2.2. Beräkna
4! · 4!

Lösning.

4! · 4! = 4 · 3 · 2 · 1 · 4 · 3 · 2 · 1 = 4 · 3! · 4 · 3! = 4 · 6 · 4 · 6 = 24 · 24 = 576.
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Övning 3. Beräkna
7!

Övning 4. Beräkna
6!

4! · 2!

3.3 Permutationer

Om vi har en mängd med element så kan vi skriva upp elementen i olika
ordning. En ordning av element i en mängd kallas för en permutation av
elementen i mängden. Antag att vi har en mängd M som består av en etta,
en tvåa och en trea, M = {1, 2, 3}. Då kan vi skriva upp alla permutationer
av elementen i mängden M = {1, 2, 3}:

123, 132, 213, 231, 312, 321.

Det finns alltså sex permutationer av en mängd med tre element.

Sats 3.3.1. Antalet permutationer av n element är n!

Bevis. För att få fram antalet permutationer av n element kan man tänka
sig att man ska ordna elementen på en linje efter varandra. För plats ett
i ordningen kan vi välja bland alla n element. För plats två kan vi välja
bland n−1 element eftersom ett element redan är förbrukat på plats ett. Av
samma anledning kan vi för plats tre kan vi välja bland n − 2 element och
så vidare. Vi ska välja element för plats ett och välja element för plats två
etc., så vi ska alltså använda multiplikationsprincipen. Därför blir antalet
permutationer av n element n · (n− 1) · (n− 2) · · · 3 · 2 · 1 = n!

Exempel 3.3.1. På hur många olika sätt kan frukterna i mängden F ordnas?

F = {apelsin, banan, citron, drakfrukt}

Lösning. Det är 4 element i mängden så antalet permutationer blir 4! =
4 · 3 · 2 · 1 = 24. Det finns alltså 24 olika sätt att ordna frukterna.

Övning 5. Vi har 5 olika bokstäver A,B,C,D och E. På hur många sätt kan
dessa ordnas?

Övning 6. Vi har en mängd med en blå, en röd och en grön boll. På hur
många sätt kan dessa ordnas? Skriv upp de olika permutationerna!

Vi har hittills räknat permutationerna av alla element ur en mängd. Vi
vill nu räkna permutationerna om vi plockar ut ett antal k element ur en
mängd M bestående av n element.
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Definition 3.3.1. En permutation av k element ur en mängd M med n
element är ett sätt att med hänsyn till ordningen ta ut k element ur M .
Med hänsyn till ordningen menar vi att vi har en situation där vi t.ex. ska
ordna elementen i en rad eller att vi är intresserade av i vilken ordning vi får
elementen. För antalet sådana permutationer inför vi beteckningen P (n, k).
Vi måste alltid ha k ≥ 0 och k ≤ n.

Då k = n ska vi alltså ordna alla element ur mängden M .

Sats 3.3.2. För P (n, k), dvs antalet permutationer av k element av en
mängd med n element, gäller

P (n, k) =
n!

(n− k)!

Bevis. Eftersom vi ska ta hänsyn till ordningen så kan vi tänka såhär: För
plats ett kan vi välja bland n element. För plats två kan vi välja bland n− 1
element eftersom ett element redan är förbrukat. Av samma anledning kan
vi för plats tre välja bland n−2 element och så vidare. För den sista platsen
kan vi välja bland n− (k− 1) = n− k+1 element. Multiplikationsprincipen
ger att vi får n · (n − 1) · (n − 2) · · · (n − k + 1) olika sätt. Vi får alltså att
antalet sätt att ordna k element av en mängd med n element blir

P (n, k) = n · (n− 1) · (n− 2) · · · (n− k + 1)

= n · (n− 1) · (n− 2) · · · (n− k + 1) · (n− k)!

(n− k)!

=
n · (n− 1) · (n− 2) · · · (n− k + 1) · (n− k)!

(n− k)!

=
n!

(n− k)!

Övning 7. Varför är det lämpligt att sätta 0! = 1?

Exempel 3.3.2. Vi har 10 olika böcker och en hylla som rymmer 4 böcker.
På hur många olika sätt kan vi placera 4 av de totalt 10 böckerna i hyllan?

Lösning. Vi har en mängd med n = 10 böcker och ska ta ut k = 4 av dessa.
Vi tar hänsyn till ordningen och får därför

P (10, 4) =
10!

(10− 4)!

=
10 · 9 · 8 · 7 · 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1

6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1
= 10 · 9 · 8 · 7 = 5040

olika sätt.
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Övning 8. 20 personer står i kö till kassan på Ica . En ny kassa öppnas och
8 personer rusar dit. På hur många sätt kan denna kö av 8 personer bildas
av de totalt 20 kunderna?

Så här långt har vi utgått från situationer där alla elementen är olika.
Om vi istället har en situation där n element är samlade i m grupper av
sinsemellan lika element så behöver vi använda oss av följande sats:

Sats 3.3.3. Vi har k1 element av typ 1, k2 element av typ 2 osv till km
element av typ m där element av samma typ inte kan skiljas åt. Om totala
antalet element är n, dvs n = k1+ k2+ . . .+ km, så är antalet sätt att ordna
de n elementen i följder som kan skiljas åt med

n!

k1! · k2! · · · km!

Exempel 3.3.3. Vi har 4 vita och 4 svarta bollar. På hur många olika sätt
kan vi dra dessa ur en skål?

Lösning. Vi har k1 = 4, k2 = 4 och n = 4 + 4 = 8.

8!

4! · 4!
=

8 · 7 · 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1
4 · 3 · 2 · 1 · 4 · 3 · 2 · 1

=
8 · 7 · 6 · 5
4 · 3 · 2 · 1

=
7 · 6 · 5

3
= 7 · 2 · 5 = 70.

Exempel 3.3.4. Hur många 6-siffriga tal kan bildas av siffrorna
1, 5, 5, 5, 7 och 7?

Lösning. Vi har k1 = 1 etta, k2 = 3 femmor, k3 = 2 sjuor och får totala
antalet siffror n = 1 + 3 + 2 = 6. Sats 3.3.3 ger oss att antalet 6-siffriga tal
blir

6!

1! · 3! · 2!
=

6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1
1 · 3 · 2 · 1 · 2 · 1

=
6 · 5 · 4

2
= 3 · 5 · 4 = 60

Övning 9. I en skål finns 6 svarta, 2 vita, 2 röda och 1 blå boll. På hur
många sätt kan dessa dras?

Övning 10. Beräkna
8!

4! · 4!
− 8!

3! · 5!
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3.4 Binomialkoefficienter

Binomialkoefficienter räknar antalet sätt att utan hänsyn till ordning välja
ut k element ur en mängd med n element. Det enda vi är intresserade av är
vilka k element det är, inte i vilken ordning vi fick dem. Beteckningen

(
n
k

)
(utläses n välj k) anger antalet sådana sätt och kallas binomialkoefficient. Vi
säger att

(
n
k

)
är skrivet på binomialform och vi måste ha 0 ≤ k ≤ n.

Sats 3.4.1. För binomialkoefficienterna gäller(
n

k

)
=

n!

k!(n− k)!

Bevis. Vi har tidigare visat att antalet sätt att med hänsyn till ordning ta
ut k element ur en mängd med n element är P (n, k) = n!

(n−k)! . Om vi tänker
oss att vi först tar ut k element utan hänsyn till ordning kan detta göras på(
n
k

)
olika sätt. Vi vill sedan ordna dessa k element, vilket vi kan göra på k!

olika sätt. Då får vi enligt multiplikationsprincipen att antalet sätt att ta ut
k element ur en mängd med n element med hänsyn till ordning blir

(
n
k

)
· k!

Vi har alltså att P (n, k) =
(
n
k

)
· k! Ur detta kan vi lösa ut

(
n
k

)
och får att(

n
k

)
= P (n,k)

k! = n!
k!·(n−k)!

Sats 3.4.2. För alla naturliga tal (dvs. 0, 1, 2, 3, . . .) n och k, där k ≤ n,
gäller (

n

k

)
=

(
n

n− k

)
.

Bevis. Varje sätt att välja k element bland n element svarar mot ett sätt att
välja (att lämna kvar) resterande n− k element. Alltså är

(
n
k

)
=
(

n
n−k

)
Exempel 3.4.1. Beräkna antalet sätt att utan hänsyn till ordning ta ut 3
element ur mängden M = {a, b, c, d, e} .

Lösning. Vi har att vi ska välja ut k = 3 element ur en mängd med n = 5
element, alltså blir antalet sätt att välja lika med

(
5
3

)
. När man ska beräkna

binomialkoefficienterna så är det lämpligt att börja med att förkorta det
största av talen k! och (n − k)! I det här fallet har vi att k! = 3! och
(n− k)! = (5− 3)! = 2! så vi vill först förkorta bort 3! Vi får(

5

3

)
=

5!

3! · 2!
=

5 · 4 · 3!
3! · 2!

=
5 · 4
2

= 10

Exempel 3.4.2. Skriv 8!
4!·4! på binomialform.
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Lösning. Vi utgår från sats 3.4.1 och har i det här fallet att n = 8, k = 4
och n− k = 4 så vi får att

8!

4! · 4!
=

(
8

4

)
.

Övning 11. Hur många olika pokerhänder kan man få i en giv? En poker-
hand består av 5 kort och kortleken av 52 kort.

Övning 12. Skriv 8!
5!·3! på binomialform.
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Kapitel 4

Catalantal

Vi har nu i kapitel 3 lärt oss om multiplikationsprincipen, fakulteter, permu-
tationer och binomialkoefficienter. Dessa delar inom kombinatoriken kommer
hjälpa oss att förstå kommande kapitel och vi kommer även återkomma till
vissa satser och exempel. Vi kommer med Catalantalen fortsätta att räkna
antal.

Catalantalen är en följd av positiva heltal. Många kombinatoriska struk-
turer räknas av Catalantalen. I introduktionen nämnde vi två olika strukturer
som Eugéne Charles Catalan upptäckte som räknas av Catalantalen, nämli-
gen triangulering av konvexa polygon och sätta en följd av n + 1 symboler
inom parentes. Vi återkommer till dessa exempel senare.

Vi börjar detta kapitel med ett avsnitt där vi slutligen visar en definition
för Catalantalen.

4.1 En formel för Catalantalen

Antag att vi vill beräkna antalet vägar som i xy-planet går från (0, 0) till
(n, n) med hjälp av n stycken R och n stycken U, där

R : (x, y)→ (x+ 1, y)

och
U : (x, y)→ (x, y + 1).

Vi kan alltså antingen gå ett steg åt höger med R eller ett steg uppåt med U.
Dessa vägar får dessutom aldrig ta något steg ovanför, men eventuellt nudda
vid, linjen y = x.

Exempel 4.1.1. Då vi har att n = 3 kan vi rita alla vägar från (0, 0) till
(3, 3) som inte tar något steg ovanför linjen y = x. Dessa vägar måste bestå
av 3 stycken R och 3 stycken U. För att vi inte ska ta något steg ovanför
linjen y = x inser vi att vi måste börja med ett R och sluta med ett U. Om vi
skriver upp de steg vi tar i en följd så inser vi också att denna följd läst från
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Figur 4.1: Samtliga sätt att ta sig från (0, 0) till (3, 3) med 3 st R och 3 st
U utan att ta något steg ovanför linjen y = x.

vänster till höger alltid måste ha lika många eller fler R än U vid varje steg.
Nu kan vi rita upp de olika vägarna, se figur 4.1, och vi får 5 olika vägar.

Övning 13. När n = 2 vill vi räkna antalet sätt att ta sig från (0, 0) till
(2, 2)med hjälp av 2 stycken R och 2 stycken U utan att ta något steg ovanför
linjen y = x. Hur många olika sätt finns det? Rita dessa sätt!

För n = 1, 2 och 3 kan vi relativt enkelt räkna vägarna genom att rita
upp dem. Då n = 1 ska vi ta oss från (0, 0) till (1, 1) utan att gå över linjen
y = x, vilket vi kan göra på 1 sätt. För större värden på n vill vi kunna
räkna vägarna utan att behöva rita upp alla och söker en enklare metod för
detta.

Exempel 4.1.2. Nu vill vi räkna antalet sätt att i xy-planet ta oss från
(0, 0) till (4, 4) utan att ta något steg ovanför linjen y = x. För att få fram
detta antal börjar vi med att räkna det totala antalet vägar från (0, 0) till
(4, 4) där vi får gå både över och under linjen y = x. Sedan räknar vi antalet
vägar som tar något steg ovanför linjen y = x för att kunna dra bort dessa
från det totala antalet vägar. Detta ger att vi då får fram antalet vägar från
(0, 0) till (4, 4) som aldrig tar något steg ovanför linjen y = x. Vi vill alltså
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Figur 4.2: (a), (b), (c) och (e) visar några sätt att ta sig från (0, 0) till (4, 4).
(d) och (f) visar två sätt att ta sig från (0, 0) till (3, 5).

räkna totala antalet vägar minus de vägar som tar något steg ovanför linjen
y = x.

Först ska vi nu räkna antalet vägar som i xy-planet går från (0, 0) till
(4, 4) med hjälp av R och U, där R : (x, y) → (x + 1, y) och U : (x, y) →
(x, y + 1). Vi måste använda 4 stycken R och 4 stycken U, men kan gå flera
olika vägar. Några exempel på sådana vägar visas i figur 4.2. Att räkna totala
antalet vägar att gå från (0, 0) till (4, 4) med hjälp av R och U är detsamma
som att räkna antalet sätt att välja 4 st R och 4 st U. Detta kan beräknas
med hjälp av sats 3.3.3. Då får vi att antalet sätt att välja 4 st R och 4 st U
blir

8!

4! · 4!
=

(
8

4

)
= 70.

Det finns alltså 70 olika sätt att i xy-planet ta sig från (0, 0) till (4, 4) med
hjälp av 4 st R och 4 st U.

Nu vill vi återigen räkna antalet sätt att gå från (0, 0) till (4, 4) med 4 st
R och 4 st U, men den här gången vill vi bara räkna de vägar som tar något
steg ovanför linjen y = x.

Ett exempel där vi går från (0, 0) till (4, 4) och tar något steg ovanför
linjen y = x är figur 4.2 (c). Stegföljden är här R,R,U,U,U,R,R,U och det är
alltså vid det understrukna U:et som vi går över linjen y = x. Om vi byter
ut de bokstäver som följer efter detta U så att U blir R och R blir U får vi
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R,R,U,U,U,U,U,R vilket är detsamma som figur 4.2 (d), där vi går från (0, 0)
till (3, 5) med 3 st R och 5 st U. På samma sätt blir figur 4.2 (e) till figur
4.2 (f) (visa detta!). Omvänt kan vi börja med figur 4.2 (d) och byta ut alla
bokstäver i följden som kommer efter det U där vi går över linjen y = x för
att få (c). Naturligtvis gäller samma sak för figur 4.2 (e) och (f) (visa detta!).
Om vi från början har vilken väg som helst med 3 st R och 5 st U som tar oss
från (0, 0) till (3, 5), som vi exempelvis har i figur 4.2 (d) och (f), så kommer
dessa vägar alltid att ta något steg ovanför linjen y = x eftersom (3, 5) ligger
över den linjen. Varje sådan väg kan vi skriva om till en väg från (0, 0) till
(4, 4) genom att göra samma byte vi har gjort tidigare. Dessutom kommer
varje omskriven väg också bli en väg som tar något steg ovanför linjen y = x
eftersom den första delen av vägen till och med det understrukna U:et alltid
står kvar. Detta ger oss alltså de vägar vi vill räkna. Antalet vägar som går
från (0, 0) till (4, 4) och tar något steg ovanför linjen y = x är detsamma
som antalet vägar som går från (0, 0) till (3, 5). Dessa vägar vet vi är samma
antal som antalet sätt att välja 3 st R och 5 st U vilket enligt sats 3.3.3 blir

8!

3! · 5!
=

(
8

3

)
.

Alltså blir antalet sätt att välja 4 st R och 4 st U som går från (0, 0) till
(4, 4) utan att ta något steg ovanför linjen y = x:

(
8

4

)
−
(
8

3

)
= 70− 8!

3! · 5!

= 70− 8 · 7 · 6 · 5!
3! · 5!

= 70− 8 · 7 · 6
3 · 2

= 70− 8 · 7
= 70− 56

= 14.

Vi kan generalisera det här exemplet så att vi kan räkna alla vägar från
(0, 0) till (n, n) som aldrig går över linjen y = x. Det totala antalet vägar
från (0, 0) till (n, n) som får gå både över och under linjen y = x vet vi från
sats 3.3.3 är lika med

(
n+n
n

)
=
(
2n
n

)
. Antalet vägar vi vill dra bort från detta

antal, dvs de vägar från (0, 0) till (n, n) som går över linjen y = x, kan vi
räkna genom att göra samma byte som i exemplet ovan. Med detta byte kan
vi alltid kan skapa en väg från (0, 0) till (n−1, n+1) som får gå både över och
under linjen y = x av en väg från (0, 0) till (n, n) som går över linjen y = x.
Dessa vägar kan vi alltid räkna med sats 3.3.3, vi får

(
n−1+n+1

n−1

)
=
(

2n
n−1

)
.

Detta ger oss den generella formeln för antalet vägar från (0, 0) till (n, n) som
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aldrig går över linjen y = x. Vi kallar detta antal vägar för Cn och definierar
det som det n:te Catalantalet.

Cn =

(
2n

n

)
−
(

2n

n− 1

)
, n ≥ 1, C0 = 1 (4.1)

eller (vilket vi kan komma fram till genom att utveckla detta)

Cn =
1

n+ 1
·
(
2n

n

)
, n ≥ 0. (4.2)

Cn är alltså det n:te Catalantalet i följden som vi definierar så här:

Definition 4.1.1. Catalantalet Cn ges av

Cn =
1

n+ 1
·
(
2n

n

)
, n ≥ 0. (4.3)

Exempel 4.1.3. Beräkna C3 genom att använda (4.1) och (4.2).

Lösning. För n = 3 får vi

C3 =

(
2 · 3
3

)
−
(
2 · 3
3− 1

)
=

(
6

3

)
−
(
6

2

)
=

6!

3! · 3!
− 6!

2! · 4!

=
6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1
3 · 2 · 1 · 3 · 2 · 1

− 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1
2 · 1 · 4 · 3 · 2 · 1

= 5 · 4− 3 · 5 = 20− 15 = 5.

och

C3 =
1

3 + 1
·
(
2 · 3
3

)
=

1

4
·
(
6

3

)
=

1

4
· 6!

3! · 3!
=

6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1
4 · 3 · 2 · 1 · 3 · 2 · 1

= 5.

Övning 14. Beräkna C0, C1 och C2 med hjälp av formlerna (4.1) eller (4.2).

Övning 15. Visa att (4.1) = (4.2) för n ≥ 1.

Övning 16. Varje söndag går Maria till kyrkan som ligger 5 kvarter norr
och 5 kvarter öst från där hon bor (se figur 4.3). Hur många olika vägar kan
hon ta om

a) hon aldrig tar något steg ovanför, men eventuellt nuddar vid, den räta
linjen från hemmet till kyrkan?

b) hon aldrig tar något steg ovanför eller nuddar vid den räta linjen från
hemmet till kyrkan?

Vi kan alltså beräkna Catalantalen med formlerna (4.1) och/eller (4.2).
Tabell 4.1 visar de 20 första Catalantalen.
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Figur 4.3: Hemmet och kyrkan. Kyrkan ligger 5 kvarter norr och 5 kvarter
öst om hemmet.

C0 = 1 C7 = 429 C14 = 2674440
C1 = 1 C8 = 1430 C15 = 9694845
C2 = 2 C9 = 4862 C16 = 35357670
C3 = 5 C10 = 16796 C17 = 129644790
C4 = 14 C11 = 58786 C18 = 477638700
C5 = 42 C12 = 208012 C19 = 1767263190
C6 = 132 C13 = 742900 C20 = 6564120420

Tabell 4.1: De 20 första Catalantalen.

4.2 Fler problem som räknas av Catalantalen

Exempel 4.2.1. Vi vill nu räkna så kallade binära strängar. Binära strängar
består av n ettor och n nollor, där antalet nollor aldrig överstiger antalet ettor
då strängen läses från vänster till höger.

Då n = 3 består de binära strängarna av 3 nollor och 3 ettor och vi
vill räkna antalet binära strängar vi kan skapa av dessa. Vi får de 5 binära
strängarna 111000, 110100, 101100, 110010 och 101010. Vi har även att ex-
empelvis strängarna 110001 och 100110 består av 3 ettor och 3 nollor men
dessa vill vi inte räkna eftersom antalet nollor överstiger antalet ettor på
minst ett ställe på strängen då vi läser den från vänster till höger.

För n = 1 har vi 1 etta och 1 nolla. För att antalet nollor aldrig ska
överstiga antalet ettor kan vi bara skriva strängen på 1 sätt, 10. För n = 2
har vi 2 ettor och 2 nollor och kan skriva strängarna på 2 sätt, 1100 och 1010.
För n = 4 kan vi skriva strängarna på 14 olika sätt. För n = 0 säger vi att
vi kan skriva strängen på 1 sätt, nämligen genom att inte skriva någonting
alls.

För varje värde på n ≥ 0 får vi ut ett antal strängar, se tabell 4.2.
Tabellen visar att denna talföljd börjar likadant som den för Catalanta-

len, och om vi fortsätter att öka värdet på n så kommer vi få fler tal som
stämmer överens med den. Vi kan ana att även detta problem räknas av Ca-
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n Antal strängar
0 1
1 1
2 2
3 5
4 14
...

...

Tabell 4.2: Binära strängar med n ettor och n nollor.

talantalen, men hur kan vi bevisa detta? I avsnitt 4.1 har vi visat att antalet
vägar i xy-planet räknas av Catalantalen. Vi vill använda oss av dessa för
att dra samma slutsats från andra problem.

Från avsnitt 4.1 har vi fått fram formlerna (4.1) och (4.2) som vi kan
använda för att räkna ut det n:te Catalantalet Cn. När vi nu frågar oss om
ett annat problem räknas av Catalantalen försöker vi få ett så kallat ett-
till-ett förhållande mellan mängden i vårt nya problem och mängden i ett
problem som vi redan vet räknas av Catalantalen. Som vi nämnde i kapitel 3
är en mängd en samling av element. Om vi har en mängd M som består av
elementen 1, 2, och 3 så skriver vi M = {1, 2, 3}. Ett ett-till-ett förhållande
kan också kallas för en bijektion.

En bijektion mellan två mängder är en hopparning mellan elementen så
att varje element i den ena mängden är hopparat med ett unikt element i
den andra mängden och tvärtom. För att detta ska fungera måste de två
mängderna först och främst innehålla lika många element.

Exempel 4.2.2. Vi kan skapa en bijektion mellan en mängd A = {1, 2, 3}
och en mängd B = {a, b, c} genom att para ihop 1 med a, 2 med b och 3
med c. Två mängder kan paras ihop på flera olika sätt, så vi kan också skapa
en bijektion genom att para ihop 1 med b, 2 med c och 3 med a och även
genom att para ihop 1 med c, 2 med a och 3 med b. Det betyder att det kan
finnas fler än en bijektion mellan två mängder.

Om vi har en mängd A med s element och en mängd B med t element
där antalet element i A är lika med antalet element i B, dvs s = t, så blir
antalet bijektioner s! = t!

Exempel 4.2.3. Hur många bijektioner finns det mellan mängderna A =
{1, 2, 3} och B = {a, b, c} och vilka är dessa?

Lösning. Det finns s! = t! = 3! = 6 bijektioner mellan mängderna A och B.
Dessa är: 1 med a, 2 med b och 3 med c. 1 med b, 2 med c och 3 med a. 1
med c, 2 med a och 3 med b. 1 med a, 2 med c och 3 med b. 1 med b, 2 med
a och 3 med c. 1 med c, 2 med b och 3 med a.
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111000 110100 101100 110010 101010
RRRUUU RRURUU RURRUU RRUURU RURURU

Tabell 4.3: Elementen för de binära strängarna och vägarna från figur 4.1 då
n = 3.

Övning 17. Hur många bijektioner finns det mellan mängdernaA = {a, b, c, d}
och B = {1, 2, 3, 4}?

Övning 18. Hur många bijektioner finns det mellan mängdernaA = {a, b, c, d, e, f}
och B = {1, 2, 3, 4, 5}?

Då vi vill ta reda på om ett nytt problem räknas av Catalantalen vill vi nu
försöka skapa ett ett-till-ett förhållande mellan mängden i det nya problemet
och mängden i ett problem som vi redan vet räknas av Catalantalen. Om vi
lyckas skapa ett sådant förhållande vet vi att det nya problemet också räknas
av Catalantalen. Just nu har vi ett problem vi vet räknas av Catalantalen
som vi kan försöka skapa ett ett-till-ett förhållande till, nämligen det från
avsnitt 4.1.

Exempel 4.2.4. Vi vill nu gå tillbaka till exempel 4.2.1 med binära strängar
och visa att dessa verkligen räknas av Catalantalen för alla värden på n.
Elementen i vår mängd är här de binära strängarna som består av n ettor
och n nollor. Då n = 3 får vi en mängd som består av de 5 strängarna
111000, 110100, 101100, 110010 och 101010.

Som vi nämnde i inledningen av detta avsnitt vill vi nu jämföra vårt
problem med problemet i avsnitt 4.1 som vi vet räknas av Catalantalen. Där
har vi att mängden i problemet då n = 3 består av elementen RRRUUU,
RRURUU, RURRUU, RRUURU och RURURU, se figur 4.1 i lösningen till
exempel 4.1.1. Om vi nu byter ut varje R med 1 och varje U med 0 så får vi
t.ex. att RRRUUU blir 111000. Genom att göra detta byte på alla element
så får vi fram de 5 binära strängarna i vår mängd då n = 3 (kontrollera
detta!), se tabell 4.3. Omvänt kan detta byte göra så att varje binär sträng
från tabell 4.3 ger motsvarande väg i figur 4.1.

Detta betyder att vi har ett ett-till-ett förhållande mellan mängden i
vårt problem och mängden i problemet från avsnitt 4.1 då n = 3. Därmed
får vi att för n ≥ 0 ger detta ett-till-ett förhållande att det finns Cn binära
strängar med n ettor och n nollor. Alltså räknas detta problem också av
Catalantalen.

Övning 19. a) Vi har 3 vänsterparenteser och 3 högerparenteser. Dessa kan
skrivas på en rad så att vi får så kallade balanserade strängar. Skriv dessa
strängar bestående av 3 vänsterparenteser och 3 högerparenteser, där antalet
högerparenteser aldrig överstiger antalet vänsterparenteser då strängen läses
från vänster till höger. Hur många och vilka strängar får vi?
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b) Visa att antalet balanserade strängar räknas av Catalantalen för alla
n ≥ 0 då strängarna består av n vänsterparenteser och n högerparenteser,
där antalet högerparenteser aldrig överstiger antalet vänsterparenteser då
strängarna läses från vänster till höger.

När vi kommit fram till att ett problem räknas av Catalantalen kan vi
använda formel (4.1) eller (4.2) för att räkna ut antalet för alla värden på n
på ett smidigt sätt.

Exempel 4.2.5. I en mer vardaglig situation skulle vi kunna stöta på följan-
de problem. Antag att Johanna och Christoffer är de två sista kandidaterna
för valet av ordförande i elevrådet. Antag att de båda får 20 röster var. Då
kan dessa röster läsas upp så att antalet röster för Johanna aldrig är färre än
antalet röster för Christoffer på lika många sätt som vi kan ordna 20 J och
20 C i en rad där bokstäverna läses från vänster till höger så att antalet C
aldrig överstiger antalet J. Om vi jämför detta problem med det i exemplet
med binära strängar kan vi snabbt komma fram till att vi har ett ett-till-ett
förhållande mellan mängderna i problemen då vi byter ut C mot 0 och J mot
1. Vi har alltså ett exempel som räknas av Catalantalen och kan se från ta-
bell 4.1 att C20 = 6.564.120.420. Det vill säga att vi kan läsa upp rösterna så
att antalet röster för Johanna aldrig är färre än antalet röster för Christoffer
på 6.564.120.420 olika sätt.

Övning 20. Antag att du singlar slant med en enkrona 20 gånger och får
upp klave 10 gånger och krona 10 gånger. På hur många sätt kan du ha
singlat kronan 20 gånger så att antalet gånger du fick klave aldrig översteg
antalet du fick krona vid varje singling?

Exempel 4.2.6. Vi ska nu undersöka en annan typ av situation där Ca-
talantalen uppstår. När Catalan 1838 löste detta exempel undersökte han
problemet Tornen i Hanoi. Han bestämde antalet sätt att sätta produkten
x0x1x2 · · ·xn inom parenteser av n+1 symboler med n par av parenteser så
att följande villkor gäller: Inom varje par av parenteser finns

• två symboler;

• ett uttryck inom parentes och en symbol; eller

• två uttryck inom parentes.

I den första kolumnen av tabell 4.4 är produkten x0x1x2x3 satt inom
parentes på 5 olika sätt så att villkoren gäller. I den tredje kolumnen har
vi de binära strängarna från exempel 4.2.1 för n = 3 som vi vet räknas av
Catalantalen. För att få ett ett-till-ett förhållande mellan elementen i första
kolumnen och elementen i tredje kolumnen gör vi på följande sätt.

Vi börjar med att skapa ett ett-till-ett förhållande mellan elementen i
den första kolumnen och elementen i den andra kolumnen. I den första ra-
den i första kolumnen har vi (((x0x1)x2)x3). Om vi läser denna rad från
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(((x0x1)x2)x3) (((x0x1x2 111000
((x0(x1x2))x3) ((x0(x1x2 110100
(x0((x1x2)x3)) (x0((x1x2 101100
((x0x1)(x2x3)) ((x0x1(x2 110010
(x0(x1(x2x3))) (x0(x1(x2 101010

Tabell 4.4: Uttrycken i den första, andra och tredje kolumnen har ett ett-till-
ett förhållande. Den tredje kolumnen visar de binära strängarna för n = 3
från exempel 4.2.1.

vänster till höger och listar ordningen då "(", x0, x1 och x2 uppkommer får
vi (((x0x1x2 vilket vi även finner i första raden i den andra kolumnen av
tabellen. Samma sak gäller de följande raderna i den första kolumnen och
den andra kolumnen (kontrollera detta!). Nu vill vi gå åt andra hållet, dvs
från andra kolumnen till första kolumnen. Om vi i första raden i andra ko-
lumnen lägger till x3) på högra änden får vi (((x0x1x2x3). Läs nu denna
rad från vänster till höger och lägg till ")" varje gång en produkt av två
resultat uppstår, då får vi (((x0x1)x2)x3) vilket är samma som uttrycket i
första raden i första kolumnen. Om vi gör samma sak på alla rader i andra
kolumnen får vi motsvarande rader i första kolumnen (kontrollera detta!).
Vi har alltså fått ett ett-till-ett förhållande mellan uttrycken i första och
andra kolumnen. Nu vill vi få ett ett-till-ett förhållande mellan uttrycken i
andra kolumnen och uttrycken i tredje kolumnen, vi börjar med att gå åt
ena hållet dvs vi byter helt enkelt ut varje "(" mot 1 och varje symbol x0, x1
eller x2 mot 0. Då får vi att första raden (((x0x1x2 blir 111000, andra raden
((x0(x1x2 blir 110100 och de resterande raderna i andra kolumnen blir till
de resterande raderna i tredje kolumnen (kontrollera detta!). Åt andra hållet
byter vi ut varje 1 mot "(" och den första 0 mot x0, den andra 0 mot x1 och
den tredje 0 mot x2. Det ger att den första raden 111000 blir (((x0x1x2, den
andra raden 110100 blir ((x0(x1x2 och de resterande raderna i tredje kolum-
nen blir till de resterande raderna i andra kolumnen (kontrollera detta!). När
vi nu har ett ett-till-ett förhållande mellan uttrycken i första kolumnen och
uttrycken i andra kolumnen och även mellan uttrycken i andra kolumnen
och uttrycken i tredje kolumnen följer det att vi får ett ett-till-ett förhål-
lande mellan uttrycken i första kolumnen och uttrycken i tredje kolumnen.
Vi har skapat ett ett-till-ett förhållande mellan mängden i vårt nya problem
och mängden från exempel 4.2.1. Detta ger alltså att antalet sätt att sätta
produkten x0x1x2 · · ·xn inom parenteser av n + 1 symboler med n par av
parenteser så att villkoren vi nämnde i inledningen av exemplet gäller räknas
av Catalantalen.

Exempel 4.2.7. Nu ska vi återkomma till triangulering av konvexa polygon
som vi nämnde i introduktionen. För n ≥ 1 vill vi räkna antalet sätt att rita
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(((x0x1)x2)x3) (((ab)c)d)
((x0(x1x2))x3) ((a(bc))d)
(x0((x1x2)x3)) (a((bc)d))
((x0x1)(x2x3)) ((ab)(cd))
(x0(x1(x2x3))) (a(b(cd)))

Tabell 4.5: Uttrycken i den första kolumnen är de från den första kolumnen
i tabell 4.4 och har ett ett-till-ett förhållande med uttrycken i den andra
kolumnen.

n − 1 räta linjer i det inre av en polygon som består av n + 2 sidor. Dessa
räta linjer ska ritas så att ingen av de räta linjerna skär varandra i det inre
av polygonen och så att de räta linjerna delar det inre av polygonen i n
trianglar.

Vi vill visa att antalet sätt att triangulera det inre av en konvex polygon
med n+ 2 sidor räknas av Catalantalen. För att göra detta vill vi skapa ett
ett-till-ett-förhållande mellan dessa polygon och uttrycken i första kolumnen
i tabell 4.4 då n = 3 som vi vet räknas av Catalantalen. Vi ersätter x0, x1, x2
och x3 i första kolumnen i tabell 4.4 med a, b, c och d så vi får att första raden
(((x0x1)x2)x3) blir (((ab)c)d), andra raden ((x0(x1x2))x3) blir ((a(bc))d) och
så vidare, se tabell 4.5. Omvänt kan vi ersätta varje a, b, c och d från andra
kolumnen med x0, x1, x2 och x3 så att vi får att första raden (((ab)c)d) blir
(((x0x1)x2)x3), andra raden ((a(bc))d) blir ((x0(x1x2)))x3) och så vidare.
Då har vi ett ett-till-ett förhållande mellan uttrycken i första kolumnen och
uttrycken i andra kolumnen i tabell 4.5. Nu vill vi visa att uttrycken i den
andra kolumnen kan "översättas" till de konvexa polygonerna med n + 2
sidor då n = 3.

Som vi visade redan i introduktionen så kan det inre av en polygon med
5 sidor trianguleras utan att de räta linjerna skär varandra på 5 olika sätt
(se figur 2.2). Vi märker de fem hörnen i dessa polygon med 1, 2, 3, 4 och
5 och fyra av sidorna med a, b, c och d (se figur 4.4). Vidare visar figur 4.4
hur vi märker de övriga sidorna på polygonen genom att vi "lägger ihop" de
sidor som skapar en triangel. Exempelvis så får vi i figur 4.4 (a) att sidorna
a och b tillsammans bildar en triangel med den räta linjen som går mellan
hörn 2 och 4, och därför märker vi denna räta linje med ab. Vi har sedan att
sidorna ab och c skapar en triangel tillsammans med den räta linjen som går
mellan hörn 2 och 5 och märker denna räta linje med (ab)c. Slutligen har vi
en triangel som skapas med sidorna (ab)c och d och den räta linjen som går
mellan hörnen 1 och 2 och märker därför denna räta linje med ((ab)c)d.

Om vi sedan omsluter den nedersta sidan ((ab)c)d i polygonen med yt-
terligare en parentes på var sida så får vi (((ab)c)d), vilket är detsamma som
vi finner i första raden i andra kolumnen i tabell 4.5. Om vi går till väga på
samma sätt då vi märker ut sidorna på våra fem polygon i figur 4.4 (a) till
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Figur 4.4: Antal sätt att triangulera en polygon med 5 sidor.

Figur 4.5: Polygon med 6 sidor som triangulerats på 2 olika sätt.

(e) så inser vi att vi får fram alla rader i andra kolumnen i tabell 4.5 (kon-
trollera detta!). Vi har alltså ett ett-till-ett-förhållande mellan polygonerna
och uttrycken i första kolumnen i tabell 4.5. Antalet sätt att triangulera det
inre av en konvex polygon med n+2 sidor räknas alltså av Catalantalen Cn.

Övning 21. Bestäm de sidor som inte har märkts ut i figur 4.5.

Problemen i dessa exempel och övningar har vi kunnat ana räknas av
Catalantalen. Dels genom att beräkna antalen för de första värdena på n och
dels genom att dess element har haft liknande egenskaper som elementen i
problemet från avsnitt 4.1 som vi vet räknas av Catalantalen. I problemet
från avsnitt 4.1 hade vi element bestående av R och U där antalet U inte fick
överstiga antalet R på något ställe då strängen läses från vänster till höger.
Detta gällde även för de binära strängarna och vi kunde skapa en bijektion
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genom att byta ut varje R mot 1 och varje U mot 0. På liknande sätt kunde
vi lösa de andra exemplen och övningarna i detta avsnitt.

4.3 En annan formel för Catalantalen

Vi vill återigen räkna antalet vägar från (0, 0) till (n, n) som aldrig tar något
steg ovanför, men får nudda vid, linjen y = x med hjälp av n st R och n st
U, där

R : (x, y)→ (x+ 1, y)

och
U : (x, y)→ (x, y + 1).

För att göra detta vill vi först bestämma antalet vägar från (0, 0) till
(n, n) som aldrig tar något steg ovanför linjen y = x och nuddar linjen y = x
för första gången vid (k, k) där 1 ≤ k ≤ n.

Vi ser från figur 4.6 att det första steget måste gå från (0, 0) till (1, 0)
för att vi inte ska tar något steg ovanför linjen y = x. För att vi ska nudda
linjen y = x för första gången vid (k, k) måste vi nå (k, k) genom att gå från
(k, k−1) till (k, k). Figur 4.6 visar även att antalet vägar från (0, 0) till (k, k)
där det första steget går från (0, 0) till (1, 0) och det sista från (k, k− 1) till
(k, k) utan att nudda linjen y = x är lika många som antalet vägar från (1, 0)
till (k, k− 1) som aldrig tar något steg ovanför linjen y = x− 1. Vi ser också
att detta är samma antal vägar som går från (0, 0) till (k − 1, k − 1) som
aldrig tar något steg ovanför linjen y = x, som vi vet är lika med Ck−1.

Nu vill vi gå vidare från (k, k) till (n, n). Vi ska räkna vägar från (k, k)
till (n, n) som aldrig tar något steg ovanför linjen y = x. Detta är samma
som antalet vägar från (0, 0) till (n − k, n − k) som aldrig tar något steg
ovanför linjen y = x, som vi vet är lika med Cn−k.

Vi har nu räknat att antalet sätt att gå från (0, 0) till (k, k) är lika med
Ck−1 och att antalet sätt att gå från (k, k) till (n, n) är lika med Cn−k. Då
får vi tillsammans med multiplikationsprincipen att antalet vägar från (0, 0)
till (n, n) där vi använder stegen R och U och aldrig tar något steg ovanför
linjen y = x och nuddar linjen y = x för första gången vid (k, k) är lika med
produkten Ck−1 · Cn−k.

Exempel 4.3.1. Antag att vi vill räkna antalet vägar vi kan ta från (0, 0)
till (4, 4) om vi aldrig ska ta något steg ovanför linjen y = x och nudda linjen
y = x för första gången vid (2, 2) . Då har vi att n = 4 och k = 2 så vi får
att antalet sådana vägar blir

Ck−1 · Cn−k = C2−1 · C4−2 = C1 · C2 = 1 · 2 = 2.

Vi kan även rita upp dessa vägar, se figur 4.7. Det första steget går som vi
tidigare nämnt alltid från (0, 0) till (1, 0) och vi måste alltid nå (2, 2) genom
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Figur 4.6: Antal vägar från (0, 0) till (n, n) som aldrig tar något steg ovanför
linjen y = x och nuddar linjen y = x för första gången vid (k, k).

Figur 4.7: Antal vägar från (0, 0) till (4, 4) som aldrig tar något steg ovanför
linjen y = x och nuddar linjen y = x för första gången vid (2, 2).

att gå från (2, 1) till (2, 2) för att vi inte ska ta något steg ovanför linjen
y = x. Stegen däremellan får aldrig ta något steg ovanför linjen y = x−1 för
att vi ska nudda linjen y = x för första gången vid (2, 2). Dessutom måste
det sista steget gå från (4, 3) till (4, 4) för att vi inte ska ta något steg ovanför
linjen y = x.

Om vi vill räkna alla vägar från (0, 0) till (n, n) med n st R : (x, y) →
(x+ 1, y) och n st U : (x, y) → (x, y + 1) som aldrig tar något steg ovanför
men får nudda vid linjen y = x adderar vi alla produkter Ck−1 ·Cn−k där vi
sätter in alla heltal k från k = 1 till k = n. Vi får att Catalantalen Cn kan
beräknas enligt följande:
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Cn = C1−1 · Cn−1 + C2−1 · Cn−2 + . . .+ C(n−1)−1 · Cn−(n−1) + Cn−1 · Cn−n

= C0 · Cn−1 + C1 · Cn−2 + . . .+ Cn−2 · C1 + Cn−1 · C0

=
n∑

k=1

Ck−1 · Cn−k.

(4.4)

Vi kan se att detta är von Segners rekursiva formel (formel (2.1)) som vi
nämnde i inledningen, där Cn = Tn+2.

Exempel 4.3.2. Nu vill vi räkna alla vägar från (0, 0) till (4, 4) med R :
(x, y) → (x + 1, y) och U : (x, y) → (x, y + 1) som aldrig tar något steg
ovanför men får nudda vid linjen y = x. Vi har att n = 4 och 1 ≤ k ≤ 4. Då
får vi att

4∑
k=1

Ck−1 · C4−k = C1−1 · C4−1 + C2−1 · C4−2 + C3−1 · C4−3 + C4−1 · C4−4

= C0 · C3 + C1 · C2 + C2 · C1 + C3 · C1

= 1 · 5 + 1 · 2 + 2 · 1 + 5 · 1 = 5 + 2 + 2 + 5 = 14.

För k = 1 får vi alltså 5 olika vägar, för k = 2 får vi 2, för k = 3 får
vi också 2 och för k = 4 får vi 5. Figur 4.8 visar hur gemensamma steg för
dessa vägar ser ut.

Övning 22. Rita de 14 vägarna för figur 4.8 (a)-(d)!

Övning 23. Beräkna antalet vägar från (0, 0) till (3, 3) som aldrig går över
men får nudda vid linjen y = x med hjälp av formel (4.4).

Vi har alltså att Catalantalen räknar alla vägar från (0, 0) till (n, n) som
aldrig tar något steg ovanför men får nudda vid linjen y = x, där vi använder
stegen R : (x, y)→ (x+ 1, y) och U : (x, y)→ (x, y + 1).

4.4 Ytterligare problem som räknas av Catalanta-
len

Eftersom vi fått fram en annan typ av formel för Catalantalen kan vi nu
hitta fler problem som kan räknas av dessa. Vi kan använda formel (4.4) för
att visa att ett nytt problem räknas av Catalantalen genom att jämföra de
resultat vi får från ett nytt problem med denna formel.
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Figur 4.8: Det finns 14 vägar från (0, 0) till (4, 4) som aldrig tar något steg
ovanför men får nudda vid linjen y = x.

Exempel 4.4.1. Vi vill nu räkna något som kallas för binära träd. Dessa träd
består av en punkt som vi kallar för rot och eventuellt ytterligare punkter
samt linjer mellan dessa punkter som vi kallar för grenar. Från varje punkt
går det alltid en eller två grenar. Antalet sätt att rita binära träd med n
punkter kallar vi för tn. Ett binärt träd med endast en punkt (alltså roten)
går bara att rita på ett sätt så t1 = 1, ett binärt träd med två punkter går
att rita på två olika sätt så t2 = 2. Vi har även att ett binärt träd med tre
punkter kan ritas på fem olika sätt så t3 = 5. Se figur 4.9. Ett binärt träd
med noll punkter kan vi rita på ett sätt, nämligen genom att inte rita något
alls, så vi får att t0 = 1.

Vi vill räkna antalet sätt att rita binära träd med n punkter för n ≥ 0.
Antag att vi har ett binärt träd med n punkter och vill räkna antalet sätt
att rita dessa. Vi börjar med att välja en av punkterna som rot. Sedan tittar
vi på vänster och högersidan om roten var för sig, vi kallar de olika sidorna
för delträd. Då vet vi att vi har n− 1 punkter totalt för delträden eftersom
vi har valt en punkt som rot.

Om vänstersidan består av 0 punkter så består högersidan av n−1 punk-
ter. Antal sätt att rita vänstersidan blir t0 sätt och antal sätt att rita hö-
gersidan blir tn−1 sätt. Tillsammans kan vi välja att rita ett sådant binärt
träd på t0 · tn−1 olika sätt. Om vänstersidan består av 1 punkt så består
högersidan av n − 1 − 1 = n − 2 punkter. Antal sätt att rita vänstersidan
blir t1 sätt och antal sätt att rita högersidan blir tn−2 sätt vilket tillsam-
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Figur 4.9: Binära träd med n = 1, 2 och 3 punkter.

mans blir t1 · tn−2 olika sätt. Då vi fortsätter med att lägga till en punkt
på vänstersidan och dra bort en punkt från högersidan kommer vi att räkna
alla olika möjligheter för hur vi kan rita detta binära träd med n punkter.
Det sista sättet vi har att räkna blir då vi har att vänstersidan består av
n− 1 punkter och högersidan av 0 punkter. Då får vi att antal sätt att rita
ett sådant binärt träd blir tn−1 · t0.

Alla dessa olika sätt att rita det binära trädet blir tillsammans

tn = t0 ·tn−1+t1 ·tn−2+t2 ·tn−3+. . .+tn−2 ·t1+tn−1 ·t0 =
n∑

k=1

tk−1 ·tn−k = Cn.

Vi ser att tn är lika med Cn genom att jämföra vårt resultat med ekvation
(4.4).

Övning 24. Beräkna antalet sätt att rita binära träd med 4 punkter.

Exempel 4.4.2. Vi vill bestämma antalet sätt att i xy-planet konstruera
så kallade trappor med n steg av n rektanglar och kallar detta antal för Trn.
För n = 1, n = 2 och n = 3 kan vi rita upp antalet sätt att konstruera
trapporna, se figur 4.10, och vi får att Tr1 = 1,Tr2 = 2 och Tr3 = 5.

För n = 0 ska vi konstruera en trappa med 0 steg av 0 rektanglar. Detta
kan bara göras på ett sätt, nämligen att inte rita upp något alls, så vi sätter
Tr0 = 1.

För n ≥ 4 börjar det bli jobbigare att rita upp alla sätt så vi vill få fram
en formel för att räkna dem. Vi börjar med att rita upp en trappa med n
steg av n rektanglar. En av rektanglarna ska alltid ha ett hörn vid (0, 0) så
vi utgår från den punkten. Då får vi att de andra hörnen för rektangeln blir
(k, 0), (k, n− k + 1) och (0, n− k + 1) där 1 ≤ k ≤ n, se figur 4.11.

För k = 1 får vi att rektangelns hörn blir (0, 0), (1, 0), (1, n) och (0, n), se
figur 4.12 (a). Då kan vi inte sätta några fler rektanglar över denna rektangel
eftersom trappan ska ha n steg. Vi kan sätta 0 rektanglar med 0 steg på Tr0
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Figur 4.10: Trapporna för n = 1, 2, 3.

Figur 4.11: Trappa med n steg av n rektanglar.

34



Figur 4.12: Trappor med n steg av n rektanglar där k = 1 respektive k = n.

sätt. Till höger om rektangeln kan vi sätta n−1 rektanglar vilket vi kan göra
på Trn−1 olika sätt. Så för k = 1 kan vi konstruera en trappa med n steg av
n rektanglar på Tr0 ·Trn−1 olika sätt.

För k = n får vi att rektangelns hörn blir (0, 0), (n, 0), (n, 1) och (0, 1),
se figur 4.12 (b). Då kan vi sätta n− 1 rektanglar över på Trn−1 olika sätt.
Men vi kan inte sätta någon rektangel till höger, vilket kan göras på Tr0
olika sätt. För k = n kan vi alltså konstruera en trappa med n steg av n
rektanglar på Trn−1 ·Tr0 sätt.

För 1 < k < n har vi att rektangelns hörn är (0, 0), (k, 0), (k, n− k + 1)
och (0, n − k + 1), se figur 4.11 igen. Då kan vi sätta k − 1 rektanglar över
(eftersom n − k + 1 = n − (k − 1)), det kan vi göra på Trk−1 olika sätt.
Till höger kan vi sätta n − k rektanglar på Trn−k olika sätt. Så för alla k
där 1 < k < n kan vi konstruera en trappa med n steg av n rektanglar på
Trk−1 ·Trn−k olika sätt.

Alltså får vi för n ≥ 1:

Trn =
n∑

k=1

Trk−1 ·Trn−k

Då vi jämför detta med ekvation (4.4) ser vi att Trn har samma struktur
som Cn vilket betyder att antalet sätt att konstruera trappor med n steg av
n rektanglar räknas av Catalantalen.

Övning 25. Bestäm antalet sätt att konstruera en trappa med 5 steg av 5
rektanglar.

Som tidigare så kan vi även visa att ett nytt problem räknas av Catalan-
talen genom att visa att det finns ett ett-till-ett förhållande mellan mängden
i ett problem som vi vet räknas av Catalantalen och mängden i det nya
problemet.
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Figur 4.13: Trappor och binära träd för n = 1 och n = 2.

Figur 4.14: Trappor och binära träd för n = 3.

Exempel 4.4.3. I förra exemplet visade vi att antalet sätt att konstruera
trappor med n steg av n rektanglar räknas av Catalantalen. Vi visade det
genom att visa att vi kunde räkna detta antal med en formel som hade samma
struktur som formel (4.4). Nu vill vi visa att antalet sätt att konstruera
trappor med n steg av n rektanglar räknas av Catalantalen genom att skapa
ett ett-till-ett förhållande mellan mängden i detta problem och mängden i
problemet med att räkna binära träd med n punkter.

Vi börjar med att tänka oss att roten på det binära trädet alltid ligger i
rektangeln som har ett hörn vid punkten (0, 0). Om vi befinner oss i denna
triangel och har en rektangel till höger om oss så ritar vi en gren från roten
och snett nedåt höger till en punkt och om vi har en rektangel ovanför oss
så ritar vi en gren från roten och snett nedåt vänster till en punkt, se figur
4.13.

Om vi sett från den eventuella rektangeln till höger om oss eller ovanför
oss har en rektangel som ligger till höger om eller ovanför den så ritar vi en
gren snett nedåt höger eller snett nedåt vänster om den punkten vi ritade
tidigare. För n = 3 får vi då figur 4.14.

Detta visar att det finns ett ett-till-ett förhållande mellan en trappa med
n steg av n rektanglar och ett binärt träd med n punkter. Eftersom de binära
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träden räknas av Catalantalen så har vi ännu en gång visat att trapporna
räknas av Catalantalen.

För dessa problem har vi först räknat ut antalet för de mindre värdena
på n för att se om vi vill gå vidare och undersöka om problemet räknas av
Catalantalen. Vi har sett att vi sedan kan försöka hitta en formel för hur
vi räknar detta antal och jämföra denna formel med formel (4.4) som vi
vet räknar Catalantalen. Eller så kan vi försöka hitta en bijektion mellan
elementen i problemet och elementen i ett problem som vi vet räknas av
Catalantalen.
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Kapitel 5

Slutord

Som vi sett i kapitel 4 finns många olika strukturer som kan räknas av Cata-
lantalen. Utöver de vi nämnt finns ännu fler sådana strukturer, du kan finna
några av dessa i böckerna [2] och [4].

Antal vägar i xy-planet, balanserade strängar, binära strängar, sätta en
kedja av symboler inom parentes, triangulering av konvexa polygon, binära
träd och trappor är några av de exempel vi tagit upp som räknas av Ca-
talantalen. Mellan dessa kan vi se ett tydligt mönster som gör det möjligt
att jämföra och se likheter, se figur 5.1. I [4] på sidan 220 finns fler sådana
exempel, vissa där det är relativt enkelt att se likheterna och vissa där det
är svårare.
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Figur 5.1: Olika kombinatoriska strukturer som räknas av Catalantalen.
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Kapitel 6

Facit till övningar

Svar 1. På 2 · 4 · 6 = 48 olika sätt.

Svar 2. Den första sidan kan plockas upp på 4 olika sätt, den andra på
3 olika sätt, den tredje på 2 olika sätt och den sista på 1 sätt. Multiplika-
tionsprincipen ger att vi kan plocka upp sidorna på 4 · 3 · 2 · 1 = 24 olika
sätt.

Svar 3. 7! = 7 · 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1 = 5040.

Svar 4.
6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1
4 · 3 · 2 · 1 · 2 · 1

=
6 · 5
2

=
30

2
= 15.

Svar 5. På 5! = 5 · 4 · 3 · 2 · 1 = 120 olika sätt.

Svar 6. På 3! = 3 · 2 · 1 = 6 sätt. De olika permutationerna blir: blå röd
grön, blå grön röd, röd blå grön, röd grön blå, grön blå röd, grön röd blå.

Svar 7. Enligt definitionen är n! = n · (n− 1)! så (n− 1)! = n!
n . Om vi har

n = 1 får vi då (1− 1)! = 1!
1 vilket ger att 0! = 1.

Svar 8. Vi har n = 20 och n − k = 20 − 8 = 12 så vi får P (20, 8) = 20!
12! =

20 · 19 · 18 · 17 · 16 · 15 · 14 · 13 ≈ 5 · 109

Svar 9. n = 6 + 2 + 2 + 1 = 11.

11!

6! · 2! · 2! · 1!
=

11 · 10 · 9 · 8 · 7 · 6 · 5 · 4 · 3 · 2
6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 2 · 2

=
11 · 10 · 9 · 8 · 7

2 · 2
= 11 · 10 · 9 · 2 · 7 = 13860.

Svar 10.

70− 8 · 7 · 6 · 5!
3! · 5!

= 70− 8 · 7 · 6
3 · 2

= 70− 8 · 7 = 70− 56 = 14
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Figur 6.1: Samtliga sätt att ta sig från (0, 0) till (2, 2).

Svar 11. Eftersom ordningen inte spelar någon roll så blir antalet poker-
händer (

52

5

)
=

52!

5! · 47!
=

52 · 51 · 50 · 49 · 48
5 · 4 · 3 · 2 · 1

= 2598960.

Svar 12. Vi har att n = 8, k = 5, n− k = 3.

8!

5! · 3!
=

(
8

5

)
=

(
8

8− 5

)
=

(
8

3

)
.

Svar 13. Det finns 2 olika sätt. Se figur 6.1.

Svar 14. Med formel (4.1) (gäller då n ≥ 1):

C1 =

(
2 · 1
1

)
−
(
2 · 1
1− 1

)
=

(
2

1

)
−
(
2

0

)
=

2!

1! · (2− 1)!
− 2!

0! · (2− 0)!
=

2!

1! · 1!
− 2!

0! · 2!
= 2− 1 = 1

C2 =

(
2 · 2
2

)
−
(
2 · 2
2− 1

)
=

(
4

2

)
−
(
4

1

)
=

4!

2! · 2!
− 4!

1! · 3!
=

4 · 3 · 2!
2! · 2!

− 4 · 3!
1 · 3!

= 2 · 3− 4 = 6− 4 = 2

Med formel (4.2) (gäller då n ≥ 0):

C0 =
1

0 + 1
·
(
2 · 0
0

)
=

1

1
·
(
0

0

)
=

0!

0! · 0!
= 1

C1 =
1

1 + 1
·
(
2 · 1
1

)
=

1

2
·
(
2

1

)
=

1

2
· 2!

1! · 1!
=

2

2
= 1

C2 =
1

2 + 1
·
(
2 · 2
2

)
=

1

3
·
(
4

2

)
=

1

3
· 4!

2! · 2!
=

1

3
· 4 · 3 · 2!

2!
= 2

41



Figur 6.2: Vi har hemmet vid (0, 0) och kyrkan vid (5, 5). Diagonalen mellan
hemmet och kyrkan visas med linjen y = x. Den första sträckan måste alltid
gå från (0, 0) till (1, 0) och den sista från (4, 5) till (5, 5) när vi inte får ta
något steg ovanför diagonalen.

Svar 15.(
2n

n

)
−
(

2n

n− 1

)
=

(2n)!

n!n!
− (2n)!

(n− 1)!(n+ 1)!
=

(2n)!(n+ 1)

(n+ 1)!n!
− (2n)!n

n!(n+ 1)!

=
(2n)!((n+ 1)− n)

(n+ 1)!n!
=

1

n+ 1
· (2n)!
n!n!

=
1

n+ 1
·
(
2n

n

)
Svar 16. a) När hon kan nudda den räta linjen mellan hemmet och kyrkan
har vi att hon ska ta sig från (0, 0) till (5, 5) utan att ta något steg ovanför
linjen y=x. Vi får att antalet sådana vägar blir C5 =

1
6 ·
(
10
5

)
= 42

b) För att vi inte ska nudda den räta linjen y = x måste första sträckan
gå från (0, 0) till (1, 0) och den sista sträckan gå från (5, 4) till (5, 5). Antalet
sätt hon kan gå från (0, 0) till (5, 5) utan att ta något steg ovanför eller nudda
vid linjen y = x är lika med antalet sätt hon kan gå från (1, 0) till (5, 4) utan
att ta något steg ovanför (men eventuellt nudda vid) linjen y = x− 1. Detta
är samma antal vägar som hon kan gå från (0, 0) till (4, 4) utan att ta något
steg ovanför (men eventuellt nudda vid) linjen y = x, vilket är lika med
C4 =

1
5 ·
(
8
4

)
= 14. Se figur 6.2.

Svar 17. 4! = 4 · 3 · 2 · 1 = 24

Svar 18. Ingen! Eftersom antal element i A inte är lika med antal element
i B.

Svar 19. a) Vi får dessa 5 strängar: ( ( ( ) ) ), ( ( ) ( ) ), ( ) ( ( ) ), ( ( ) ) ( )
och ( ) ( ) ( ).

b) Vi har en mängd med elementen ( ( ( ) ) ), ( ( ) ( ) ), ( ) ( ( ) ), ( ( ) ) ( )
och ( ) ( ) ( ) då n = 3. Eftersom vi vet att de binära strängarna räknas av
Catalantalen vill vi visa att det finns ett ett-till-ett förhållande mellan den-
na mängd med balanserade strängar och mängden med de binära strängarna
från exempel 4.2.1.
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Figur 6.3: Polygon med 6 sidor som triangulerats på 2 olika sätt.

Vi byter ut varje 0 mot ")" och varje 1 mot "(". Då får vi att 111000 blir
( ( ( ) ) ), 110100 blir ( ( ) ( ) ), 101100 blir ( ) ( ( ) ), 110010 blir ( ( ) ) ( )
och 101010 blir ( ) ( ) ( ). För att vi ska få ett ett-till-ett förhållande måste
vi kunna göra samma byte åt andra hållet. Om vi då byter ut varje "(" mot
1 och varje ")" mot 0, dvs ( ( ( ) ) ) blir 111000, ( ( ) ( ) ) blir 110100 osv,
så får vi ett ett-till-ett förhållande mellan mängderna.

Eftersom vi har ett ett-till-ett förhållande mellan mängderna i problemen
har vi precis som i exemplet med binära strängar ett problem som räknas av
Catalantalen. Det vill säga att vi har Cn balanserade strängar, där antalet
högerparenteser aldrig överstiger antalet vänsterparenteser, för varje n ≥ 0.

Svar 20. Jämför med exemplet tidigare med binära strängar. Byt ut varje
klave mot 0 och varje krona mot 1. Vi har ett ett-till-ett förhållande mellan
problemen och tabell 4.1 visar att C10 = 16.796.

Svar 21. Se figur 6.3.

Svar 22. Visar figur för (c) (se figur 6.4) och (b) (se figur 4.7). Om du har
lyckats rita fem olika vägar för (a) och fem olika vägar för (d) där det första
steget går från (0, 0) till (1, 0) och du har med ett steg från (1, 0) till (1, 1)
för (a) och från (4, 3) till (4, 4) för (d) och stegen mellan (1, 0) och (1, 0) för
(a) och mellan (1, 0) och (4, 3) för (d) aldrig tar något steg ovanför linjen
y = x− 1 och där dessutom det sista steget går från (4, 3) till (4, 4) för både
(a) och (d) så har du förmodligen ritat rätt vägar.

Svar 23.
3∑

k=1

Ck−1 ·C3−k = C0 ·C2+C1 ·C1+C2 ·C0 = 1 ·2+1 ·1+2 ·1 = 2+1+2 = 5

Svar 24.
4∑

k=1

tk−1 · t4−k =

4∑
k=1

Ck−1 · C4−k = 14

(se exempel 4.3.2)
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Figur 6.4: Antal vägar från (0, 0) till (4, 4) som aldrig tar något steg ovanför
linjen y = x och nuddar linjen y = x för första gången vid (3, 3).

Svar 25.

Tr5 =

5∑
k=1

Trk−1 ·Tr5−k =

5∑
k=1

Ck−1 · C5−k

= C0 · C4 + C1 · C3 + C2 · C2 + C3 · C1 + C4 · C0

= 1 · 14 + 1 · 5 + 2 · 2 + 5 · 1 + 14 · 1 = 14 + 5 + 4 + 5 + 14 = 42
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Bilaga A

Referenser

Den här uppsatsen är skriven genom att jag läst in material och presenterat
det på ett nytt sätt. Jag har valt ut det material som är relevant, skrivit om
och flyttat om delar samt lagt till eget material så att uppsatsen ska passa en
gymnasieelev för att denne ska få en lättare väg genom uppsatsen. Jag har
även förtydligat med egna exempel, övningar, figurer och tabeller. Genom
hela uppsatsen har jag även lagt till korta tillbakablickar och återkopplingar
till tidigare delar av uppsatsen. Jag har även skrivit konstateranden, förtyd-
liganden och upprepat viktiga slutsatser för att helheten ska bli tydligare för
läsaren.

I kapitel 2 har jag läst ett avsnitt i Fibonacci and Catalan numbers [2]
som ger en kort historisk bakgrund där även Eulers problem att triangulera
polygon presenteras kort. Jag har försökt anpassa texten efter läsaren och
tydliggjort Eulers problem genom att skriva ett eget exempel som visar an-
talet sätt att triangulera en polygon där n = 3, 4 och 5 samt ritat figurer
till detta för att läsaren ska få ett tydligt första exempel. Delar i kapitel 2
är även hämtade från Enumerative Combinatorics [4]. Jag har läst en sida
med historik ur denna vilken jag använt för att kontrollera och komplettera
det jag läst tidigare. Jag har även skrvit utifrån Gabriel Lamés Counting
of Triangulations [5], bland annat är formlerna därifrån. I bilaga B har jag
använt mig av Gabriel Lamés Counting of Triangulations [5]. Jag har valt ut
de delar som är hämtade direkt från Lamés bevis, skrivit om och anpassat
dessa genom att beskriva tankegångar tydligare. Jag har även ritat figurer
samt lagt till ett eget exempel. Figurerna är inspirerade från ett exempel i
Fibonacci and Catalan numbers [2].

I kapitel 3 har jag använt mig mycket av Elementär algebra [3] och Diskret
matematik [1]. Satser och definitioner är nästintill ordagrant hämtade från
böckerna. Sats 3.3.1 är från Diskret matematik [1] medan de resterande
satserna samt definitionerna är från Elementär algebra [3]. Bevis för satser
samt vissa exempel och övningar är från böckerna, men dessa har jag skrivit
om för att det ska passa in bättre i min uppsats, medan en del exempel
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och övningar är helt egna. Det är svårt att avgöra hur mycket som kommer
från böckerna och hur mycket jag själv tillfört i bevis, exempel och övningar
eftersom jag inspirerats av det jag läst samtidigt som jag skrivit, men de
exempel och övningar jag har skrivit i stort sätt själv i det här kapitlet är
exempel 3.2.2, övning 3, övning 4, exempel 3.3.1, övning 5, övning 6, övning 7,
exempel 3.3.3, exempel 3.3.4, övning 9, övning 10, exempel 3.4.2 och övning
12 . Beviset för sats 3.3.2 har jag skrivit om så att det ska bli mer likt beviset
för sats 3.3.1 för att läsaren ska kunna se likheter och därmed även få lättare
att förstå. Bevisen för sats 3.4.1 och 3.4.2 har jag skrivit om så att de blir
tydligare.

I kapitel 4 har jag främst använt mig av Fibonacci and Catalan numbers
[2]. Problemet i avsnitt 4.1 är från Fibonacci and Catalan numbers [2] men
jag har skrivit om texten ganska mycket. Jag har förtydligat och lagt till
egna exempel och övningar, exempel 4.1.1 och övning 13, som är inspirerade
av boken men egenskrivna och placerade på en plats jag anser lämplig för
att läsaren ska få en tydligare ingång till problemet. Exempel 4.1.2 är från
boken men även det är omskrivet. Till dessa exempel och övningar har jag
ritat bilder för att det ska bli lättare att förstå. Jag har även förklarat hur
generaliseringen till (n, n) går till vilket inte görs i boken. Dessutom har jag
lagt till definition 4.1.1. Exempel 4.1.3 och övning 14 har jag skrivit själv.
Tanken med dessa är att läsaren ska bli bekant med formlerna (4.1) och (4.2),
och även kunna koppla detta till erfarenheterna från kapiel 3. Övning 15 och
16 är från boken men lite omskrivna när det gäller själva textinnehållet och
de tillhörande svaren.

Det första exemplet om binära strängar i avsnitt 4.2, som jag även åter-
kommer till lite senare i samma avsnitt, är från Fibonacci and Catalan num-
bers [2]. Detta har jag valt att dela upp i två exempel, exempel 4.2.1 och
exempel 4.2.4, och skrivit om så att det ska passa in i uppsatsen. Den del av
avsnitt 4.2 som förklarar bijektioner är från Diskret matematik [1]. Jag har
valt ut vissa delar från några olika avsnitt, skrivit om dessa samt lagt till
egna exempel och övningar. Exemplen i resterande del av avsnitt 4.2 är från
Fibonacci and Catalan numbers [2]. Grunden för exemplen är inte ändrade
men däremot vissa formuleringar och liknande för att få så tydliga exempel
som möjligt. Jag har även förtydligat genom att lägga till förklarande text,
ritat bilder och gjort tabeller. Övning 19 och 20 har jag skrivit utifrån två
olika exempel i boken. Övning 21 är inspirerad från en övning i boken men
i huvudsak har jag skrivit den själv.

Problemet i avsnitt 4.3, som är från Fibonacci and Catalan numbers [2],
har jag skrivit om och lagt in ett eget konkret exempel (exempel 4.3.1) för att
underlätta förståelsen av problemet. Jag har även lagt till ett eget exempel
och två egna övningar efter detta problem.

I avsnitt 4.4 är exemplen från Fibonacci and Catalan numbers [2]. Även
dessa har jag skrivit om genom att förtydliga och beskriva tankegångar för
att öka förståelsen. Till dessa exempel har jag gjort egna figurer för att öka
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förståelsen ytterligare samt gjort övningar för att läsaren ska se hur detta
kan användas.
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Bilaga B

Lamés bevis

Som vi nämnde i introduktionen ville Leonard Euler bestämma Tn, dvs an-
talet sätt att rita n − 3 räta linjer i det inre av en konvex polygon med n
sidor (n ≥ 3) sådana att ingen av de räta linjerna skär varandra i det inre
av polygonen och så att det inre av polygonen delas upp i n − 2 trianglar.
Euler beräknade Tn för de första värdena på n och antog en formel

Tn+1 = Tn ·
4n− 6

n
(B.1)

för Tn vilken han baserade på en empirisk studie av sambandet Tn+1/Tn.
Lamé var en av de första som tog fram ett kombinatoriskt bevis för detta.

Hans idé till beviset var att härleda formeln genom att ta fram en rekursiv
formel med två olika metoder och sedan jämföra dessa. Metod 1 visar den
första metoden där han använde sig av polygonens sidor och metod 2 visar
den andra metoden där han använde sig av polygonens hörn.

Metod 1: Antag att vi har en konvex polygon v1v2v3v4 . . . vn+1 med n+1
sidor. Låt Tk vara antalet sätt vi kan dela upp en polygon som består av k
sidor i trianglar. Då blir Tn+1 det totala antalet uppdelningar av polygonen.
En godtycklig sida v1v2 i polygonen v1v2v3v4 . . . vn+1 fungerar som bas för
en triangel i varje Tn+1 uppdelning av polygonen. Dessa trianglar har ett
hörn i v3, eller v4, eller v5... till och med det sista hörnet vn+1.

Triangeln med ett hörn i v3, v1v2v3, ger Tn olika uppdelningar av po-
lygonen eftersom v1v2v3 är en polygon som bara kan delas upp på 1 sätt
och resten av polygonen består av n sidor och kan delas upp på Tn olika
sätt. Triangeln med ett hörn i v4, v1v2v4, ger T3 · Tn−1 olika uppdelningar
av polygonen eftersom polygonen v2v3v4 består av 3 sidor och kan delas upp
på T3 olika sätt, triangeln v1v2v4 kan delas upp på 1 sätt och polygonen
v1v4v5 · · · vn+1 består av n − 1 sidor och kan delas upp på Tn−1 olika sätt.
Triangeln med ett hörn i v5, v1v2v5, ger T4 · Tn−2 olika uppdelningar av po-
lygonen. Och så vidare till den sista triangeln med hörn i vn+1, v1v2vn+1,
som ger Tn olika uppdelningar av polygonen. Se figur B.1.
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Figur B.1: Trianglar med basen v1v2 och hörn i v3, eller v4, eller v5... till och
med vn+1.

Alla dessa grupper av trianglar är olika så därför blir deras sammanlagda
summa Tn+1 och vi får:

Tn+1 = Tn + T3 · Tn−1 + T4 · Tn−2 + . . .+ Tn−2 · T4 + Tn−1 · T3 + Tn (B.2)

vilket kan skrivas om till

T3 · Tn−1 + T4 · Tn−2 + . . .+ Tn−2 · T4 + Tn−1 · T3 = Tn+1 − 2Tn

Formel (B.2) är samma som vi nämnt i introduktionen och även finner i
avsnitt 4.3, se formel (4.4).

Metod 2: Låt v1v2v3v4 . . . vn vara en polygon med n sidor. Då har vi att
Tn är totala antalet sätt vi kan dela upp polygonen i trianglar. Polygonen
ska delas upp i trianglar genom att vi ritar in n− 3 räta linjer.

Antag att dessa linjer utgår från ett av hörnen v1. Varje sådan rät lin-
je är en av sidorna till två intilliggande trianglar och motsvarar ett antal
uppdelningar av polygonen. Den första räta linjen v1v3 ger T3 · Tn−1 olika
uppdelningar av polygonen eftersom vi får en polygon v1v2v3 som består av
3 sidor och kan delas upp på T3 olika sätt och en polygon v1v3v4 · · · vn som
består av n− 1 sidor och kan delas upp på Tn−1 olika sätt. Den andra räta
linjen v1v4 ger T4 · Tn−2 olika uppdelningar av polygonen eftersom vi får en
polygon v1v2v3v4 som består av 4 sidor och kan delas upp på T4 olika sätt och
en polygon v1v4v5 · · · vn som består av n−2 sidor och kan delas upp på Tn−2

olika sätt. Vi fortsätter på samma sätt till den sista räta linjen v1vn−1 som
ger Tn−1 ·T3 uppdelningar. Se figur B.2. Tillsammans ger alla dessa räta linjer
som utgår från hörn v1 summan T3 ·Tn−1+T4 ·Tn−2+. . .+Tn−2 ·T4+Tn−1 ·T3.

Om vi gör samma sak för alla hörn v1, v2, v3, . . . , vn i polygonen och
kombinerar alla dessa summor får vi

n (T3 · Tn−1 + T4 · Tn−2 + . . .+ Tn−2 · T4 + Tn−1 · T3) .

Då kan vi vara säkra på att vi får med alla uppdelningar av Tn, men däremot
kommer vi få några uppdelningar som förekommer flera gånger.
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Figur B.2: Räta linjer mellan v1 och v3 eller v4 eller v5... till och med vn−1.

Exempel B.0.4. Om vi har en polygon v1v2v3v4v5 med n = 5 sidor så ska
vi rita in n − 3 = 2 räta linjer. I hörnet v1 kan vi då rita in den räta linjen
v1v3 och den räta linjen v1v4. I v2 kan vi rita in de räta linjerna v2v4 och v2v5.
I v3 kan vi rita in v3v5 och v3v1, i v4 kan vi rita in v4v1 och v4v2 och i v5 kan
vi rita in v5v2 och v5v3. Här ser vi att bland annat v1v3 och v1v4 förekommer
två gånger vilket innebär att dessa räta linjers motsvarande uppdelningar
räknas två gånger.

För att undvika detta vill vi ta reda på hur många upprepningar det
finns så att vi kan få fram det rätta värdet på Tn.

Antag att vi har en godtycklig uppdelning som innehåller n− 2 trianglar
och sammanlagt består av 3n− 6 sidor. Dessa sidor är alltså de n sidor som
polygonen består av samt sidorna för de räta linjerna vi ritat in för att få
uppdelningen, där varje rät linje består av två sidor. Om vi subtraherar detta
med n får vi 3n − 6 − n = 2n − 6, vilket då blir antalet sidor för de räta
linjerna. Om vi sedan halverar detta får vi 2n−6

2 = n − 3, vilket är antalet
räta linjer i vår uppdelning. Nu vet vi att denna uppdelning upprepas i den
totala summan lika många gånger som dessa n − 3 räta linjer har ändar,
vilket är 2n− 6 gånger.

Eftersom varje uppdelning av Tn upprepas 2n− 6 gånger i formeln

n (T3 · Tn−1 + T4 · Tn−2 + . . .+ Tn−2 · T4 + Tn−1 · T3)

så får vi Tn genom att dividera denna formel med 2n− 6. Alltså har vi

Tn =
n (T3 · Tn−1 + T4 · Tn−2 + . . .+ Tn−2 · T4 + Tn−1 · T3)

2n− 6
(B.3)

vilket kan skrivas om till

T3 · Tn−1 + T4 · Tn−2 + . . .+ Tn−2 · T4 + Tn−1 · T3 = Tn ·
2n− 6

n
.

Nu vill vi jämföra formel (B.2) och (B.3). Vi har att formel (B.2) ger

T3 · Tn−1 + T4 · Tn−2 + . . .+ Tn−2 · T4 + Tn−1 · T3 = Tn+1 − 2Tn
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och formel (B.3) ger

T3 · Tn−1 + T4 · Tn−2 + . . .+ Tn−2 · T4 + Tn−1 · T3 = Tn ·
2n− 6

n

så vi får att
Tn+1 − 2Tn = Tn ·

2n− 6

n

vilket vi kan skriva som

Tn+1 = Tn ·
4n− 6

n
.
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