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8.1 Objectius

En aquest caṕıtol es presenta una col.lecció de problemes de tipus bàsic, en el sentit
que no són problemes lligats a una determinada metodologia especialitzada, cosa que es
deixa per altres caṕıtols posteriors (com, per exemple, fórmula d’inclusió-exclusió (9))
o successions recurrents (10) .

Malgrat el t́ıtol, se suposa ja un cert coneixement combinatori per part del lector, que
ha de saber resoldre els problemes combinatoris més bàsics.

També es presenten exemples, sobretot a l’apartat de problemes geomètrics, de com es
pot utilitzar la teoria de grafs planaris (especialment la fórmula d’Euler) per resoldre
problemes de comptar objectes.

8.2 Problemes de combinatòria bàsica

Apleguem aqúı diversos problemes de combinatòria elemental.

Problema 8.1

En una reunió, 35 dels assistents són nois. Suposem cada noi coneix 6 de les noies de
la reunió i cada noia coneix 7 dels nois. Quantes noies hi ha a la reunió?

Resolució

Adoptem un model descriptiu de la situació consistent en un graf G = (V,A), on V és
el conjunt dels assistents, V = V1 ∪ V2, amb V1 conjunt de nois i V2 conjunt de noies,
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i A el conjunt de les coneixences noi-noia, coneixença que suposem mútua. Hi ha, per
tant, una aresta per cada coneixença. Comptem el nombre d’arestes de dues maneres,
a partir de les coneixences dels nois i a partir de les de les noies. Aquestes coneixences
donen lloc al mateix nombre d’arestes, que són les mateixes.

Sigui x el nombre de noies. Les arestes “aportades” pels nois són 35 ·6 i les “aportades”
per les noies, 7x. Per tant, 35 · 6 = 7x. Finalment, x = 30.

Problema 8.2

Suposem que un grup d’alumnes tenen 12 assignatures per triar. Suposem que els
alumnes es distribueixen en 9 subgrups de 8 alumnes cadascun (S1, · · · , S9). Suposem
que cada assignatura és escollida per exactament r alumnes, pertanyents a diferents
subgrups d’entre els anteriors. Cada element de Si es matricula d’una assignatura.
Calculeu el valor de r (quants alumnes es matriculen de cada assignatura?).

Resolució

Considerem el model següent, en el qual hi ha 12 columnes, indicatives de les 12 as-
signatures que es poden cursar, i 9 files, corresponents als grups d’alumnes, agrupats
segons algun criteri acadèmic que no cal indicar. Es col.loca una creu a la casella per
indicar que l’assignatura ha estat escollida per un alumne d’un grup. A la taula següent,
se suposa que cada assignatura és cursada per 3 alumnes, és a dir, r = 3, de manera
que a cada columna hi ha 3 creus. Com que cada element de Si es matricula d’una
assignatura, a cada fila hi ha 8 creus.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

S1 x x x x x

S2 x x x x x x x

S3 x x x x x x

S4 x x x x x x x x

S5 x x

S6 x x

S7 x

S8 x x x

S9 x x

El conjunt de les creus és únic. El nombre de creus és el mateix tant si les comptem
per files com si les comptem per columnes. Expressar això ens portarà a una relació.

Nombre de creus per files: 12r

Nombre de creus per columnes: 9 · 8.
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Per tant, 12r = 9 · 8, d’on r = 6.

Es pot plantejar una versió equivalent, abstracta, de l’enunciat, de la manera següent.
Sigui C = {1, 2, · · · , 10}. Es tenen 9 subconjunts Si ⊂ C, amb |Si| = 8, i = 1, · · · , 9.
Suposem que cada element de C pertany a exactament r dels subconjunts Si. Calculeu
r.

Problema 8.3

Proveu l’afirmació següent: en un conjunt de 12 nombres naturals, n’hi ha com a mı́nim
dos tals que la seva diferència és múltiple de 11.

Resolució

És una aplicació clara del principi de les caselles.

Sigui |S| = 12. Cal identificar les “caselles” per a l’aplicació del principi de les caselles.
En aquest cas, la resta de dividir els elements de S per 11, és a dir, les 11 caselles:
0, 1, 2, · · · , 10, ja que en la divisió entera, si m = 11q + r, és 0 ≤ r < 11.

Per tant, hi ha d’haver s1, s2 ∈ S amb r1 = r2, si s1 = 11q1 + r1, s2 = 11q2 + r2. Per
tant, s1 − s2 = 11(q1 − q2) + (r1 − r2) = 11(q1 − q2).

Problema 8.4

Considereu els enters decimals de n d́ıgits, amb n ≥ 2. Per exemple, si n = 3, seran
els nombres compresos entre 100 i 900 (no es consideren com a tals els que contenen
zeros al principi, com seria 003, per exemple). Volem saber quants d’aquests nombres
existeixen que no contenen 2 d́ıgits iguals adjacents. Per exemple, 646 hi seria comptat,
però no 466.

Resolució

El context en el qual ens hem de situar és el de les permutacions de n d́ıgits (de 0 a
9), amb repetició, amb la condició que no es consideren de n d́ıgits els nombres que
comencen per 0, 00, ..., 000000000.

Sigui x = d1 · · · dn un d’aquests nombres, essent d1, · · · , dn els d́ıgits corresponents.

Analitzem com es poden formar els nombres amb les propietats de l’enunciat.

d1: hi ha 9 maneres d’escollir d1 d’entre {1, · · · , 9} i, per tant, hi ha 9 eleccions possibles.

di, i > 1: podem escollir di d’entre {0, 1, · · · , 9}, però només de 9 maneres diferents, ja
que hem de garantir que di �= di−1.

Per tant, m = 9 · 9 · . . . · 9 = 9n és el nombre buscat.

Problema 8.5
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En un grup de n persones s’han de triar tres càrrecs: els de president, secretari i
tresorer. Obteniu de quantes maneres es pot fer.

Resolució

Tractem el problema des d’un punt de vista estrictament combinatori. Podem resoldre
el problema de més d’una manera.

Mètode 1. Suposem que l’ordre en què es trien els càrrecs no té importància. Podem
considerar tries directes: primer es tria un càrrec i després els següents d’entre els que
queden. Suposem que primer es tria president, després secretari i, finalment, tresorer.
Aix́ı, podem escollir president de n maneres possibles. Escollit el president, resten
n − 1 possibilitats per escollir secretari. Escollit secretari, podem escollir tresorer de
n− 2 maneres possibles, d’entre les possibilitats restants. Per tant, el nombre total és
n(n− 1)(n− 2).

Mètode 2. Fem una tria indirecta. Podem escollir una terna de persones, cosa que
podem fer de

(
n
3

)
maneres i després, a partir de la terna, fer l’elecció dels càrrecs. Ara,

per cada terna podem fer 3! assignacions d’individus a càrrecs de president-secretari-
tresorer, o bé escollim, igual que abans: 3 · 2 · 1. El total és 3!

(
n
3

)
.

Observació. Ambdós mètodes coincideixen:

3!

(
n

3

)
= 3!

n!

3!(n− 3)!
= n(n− 2)(n− 3).

Problema 8.6

Calculeu el nombre de cadenes de longitud n formades per 0,1 amb exactament k zeros.

Resolució

L’única cosa que cal fer és escollir els k llocs de la cadena que seran ocupats per zeros,
ja que la resta serà ocupat simplement per uns. Però això és el mateix que escollir k
llocs d’entre n, sense que, una vegada escollits, importi l’ordre. Per tant, la resposta
és
(
n
k

)
. Si imaginem etiquetades les caselles, hem d’escollir un conjunt d’́ındexs, però

l’ordre no importa.

Observeu que es pot resoldre el problema equivalentment escollint posicions que s’ocu-
paran amb uns, és a dir, amb n− k uns. Per idèntica argumentació, es poden escollir
aquestes posicions de

(
n

n−k

)
maneres.

Observeu que ambdós resultats coincideixen, ja que
(
n
k

)
=
(
n

n−k

)
, identitat combinatòria

ben coneguda.
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També es pot abordar la resolució d’una altra manera. Si pensem que utilitzem n

caràcters per construir una cadena de longitud n, el nombre de cadenes que es poden
formar és n! Ara bé, d’entre aquests caràcters, n’hi ha k de repetits, iguals a 0, i n− k

repetits iguals a 0. Per tant, hem d’identificar permutacions. De manera que el resultat
és

1

k!

1

(n− k)!
n! =

n!

k!(n− k)!
=

(
n

k

)
.

També es pot repensar mitjançant un altre artifici: reetiquetem els zeros idèntics (i
anàlogament els uns), és a dir, considerem els caràcters 01, 02, · · · , 0k, 11, 12, · · · , 1n−k.
Considerant-los provisionalment diferents, formem les n! permutacions corresponents.
Posteriorment, tornem a identificar-los per obtenir la fórmula anterior, dividint per k!
i per (n− k)!.

Problema 8.7

Calculeu quantes paraules d’11 lletres es poden formar amb les lletres de la paraula
ABRACADABRA.

Resolució

Observem que hi ha algunes lletres repetides. Concretament, la “A” està repetida 5
vegades; la “B” i la “R” estan repetides 2 vegades; la “C” i la “D” estan “repetides” 1
sola vegada.

Si formem les permutacions de les lletres, aleshores dues permutacions de posicions
de lletres repetides poden ser comptades com a permutacions, però donaran lloc a la
mateixa paraula.

Sigui T el nombre de paraules buscades.

Hi ha diverses vies d’aproximació al problema.

Mètode 1. Podem assignar una etiqueta a les diverses lletres repetides i considerar-
les provisionalment com a caràcters diferents, és a dir, A1, · · · , A5, B1, B2, R1, R2, C,D.
Aleshores el nombre de paraules provisionalment diferents que es poden formar amb
aquestes 11 lletres provisionalment diferents és 11! Ara bé, de la identificació A1 =
· · ·A5 = A, B1 = B2 = B, R1 = R2 = R resulta que s’han comptat com a diferents
paraules que de fet són repetides, originades per la permutació de posicions entre dos
caràcters identificats. Totes aquestes paraules s’identifiquen i, per comptar finalment
les que hi ha, hem de dividir pel nombre de permutacions de A1, · · · , A5, etc. Qualsevol
permutació que sigui de les lletres anteriors donarà, per a totes, ...A...A...A...A...A..., i
anàlogament per a B,R.

Per tant, finalment
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T =
11!

5!2!2!1!1!

Mètode 2. A partir de T s’obté el nombre de permutacions d’11 caràcters multiplicant
per 5! (corresponent a les paraules identificades per la repetició de les A), per 2! (per
B), per 2! (per R) i també per 1! (per C, D).

De manera que 11! = 5!2!2!1!1!T .

Problema 8.8

Donat un conjunt de n elements, calculeu el nombre de grafs que es poden construir
sobre aquest conjunt com a conjunt de vèrtexs (se suposa que els vèrtexs estan etique-
tats).

Resolució

Considerarem el conjunt V , amb |V | = n. Imaginem que tenim disponibles el màxim de
les |A| =

(
n
2

)
arestes possibles. Es tracta de fer les seleccions, escollint o deixant d’es-

collir cadascuna de les arestes. Els grafs que es poden formar es formaran per l’elecció
de diversos subconjunts d’arestes: en podem agafar 0, 2 (de totes les maneres possibles
d’entre totes les disponibles, sense que importi l’ordre), 3, i aix́ı successivament, fins al
total.

Per exemple, els grafs que es poden formar amb k arestes són
(|A|
k

)
. No es considera

isomorfisme: podem considerar que els vèrtexs estan etiquetats. Tenim, per tant,

(
|A|

0

)
+

(
|A|

1

)
+

(
|A|

2

)
+ · · ·+

(
|A|

|A| − 1

)
+

(
|A|

|A|

)

És a dir, resulta la fórmula següent, a la qual apliquem la fórmula del binomi de Newton:

|A|∑
k=0

(
|A|

k

)
= 2|A| = 2(

n
2) = 2

n(n−1)
2 .

Problema 8.9

Si en una classe hi ha n nois i m noies, calculeu de quantes maneres es poden alinear
de forma que totes les noies estiguin juntes.

Resolució
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Observeu que s’ha de formar una cadena de longitud n+m que té una subcadena de
longitud m formada per totes les noies de costat. Podem resoldre el problema per més
d’un mètode.

Mètode 1. El grup de les m noies llisca al llarg de la cadena. Considerem la primera
posició k de la primera noia, llegint per l’esquerra, essent k la posició a la cadena total.
Hem de veure com poden variar aquestes primeres posicions i, fixada una posició,
quantes cadenes es poden formar.

En primer lloc, fixada una primera posició per a les noies, és a dir, la posició de la
primera noia, segueix el bloc de les m noies, que es poden distribuir de m! maneres
diferents. Fixada una distribució de les noies, les n posicions restants estan ocupades
per nois, els quals es poden col.locar de n! maneres diferents. Per tant, fixada la posició
k on s’inicia el bloc de noies, hi ha m!n! distribucions diferents, que resulten ser les
mateixes per a totes les posicions.

Resta per veure quins valors pot prendre k: 1 ≤ k ≤ n+1, caselles on poden iniciar-se
les subcadenes de noies.

Per tant, finalment el nombre buscat és (n+ 1)n!m! = (n+ 1)!m!

Mètode 2. Atès que les noies estan en un grup compacte, podem considerar un nou
caràcter, “*”, que representa la subcadena de les noies. Aleshores tenim n+1 caràcters,
que poden formar (n+1)! cadenes. Fixada una posició de “*”, ara hem de “descompri-
mir” a m noies i després permutar, amb la qual cosa resulta (n+1)!m!, que coincideix
amb el resultat obtingut al mètode 1.

8.3 Comptar en geometria: disseccions geomètriques

Vegem a continuació un problema de comptar t́ıpicament geomètric.

Problema 8.10

Les diagonals d’un poĺıgon convex. En un poĺıgon qualsevol, una diagonal és el segment
determinat per dos vèrtexs no adjacents que estigui inclòs dins del poĺıgon. Calculeu el
nombre de diagonals d’un poĺıgon convex.

Resolució

En el cas d’un poĺıgon convex, qualsevol segment determinat per dos vèrtexs no adja-
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cents és contingut en el poĺıgon i n’és, per tant, una diagonal.

Figura 8.1

Considerem un poĺıgon convex de n vèrtexs. Es tracta de calcular el nombre de diago-
nals del poĺıgon.

Mètode 1. Cada diagonal és determinada per una parella de vèrtexs, sense que importi
l’ordre, i el nombre de parelles de vèrtexs que es poden escollir en un conjunt de
n vèrtexs és

(
n
2

)
. Ara bé, aquest no és el nombre de diagonals, ja que tambés hi

són comptats en aquest còmput els costats del poĺıgon, determinats per parelles de
vèrtexs consecutius. Donat que hi ha n costats, el nombre de diagonals serà finalment(
n
2

)
− n = 1

2n(n− 3).

Mètode 2. Es podria enfocar el càlcul d’una altra manera, considerant el nombre de
diagonals que parteixen de cada vèrtex, que és n − 3, nombre de vèrtexs restants, un
cop descartats els dos costats adjacents. Com que hi ha n vèrtexs, el resultat total
seria n(n− 3). Ara bé, d’aquesta manera cada diagonal es compta dues vegades, una
per cada vèrtex extrem. Per tant, la quantitat correcta és 12n(n− 3).

Una estructura interessant i alhora una bona font de problemes combinatoris en geo-
metria o simplement combinatoris en general és la de les disseccions per rectes en el
pla, per circumferències en el pla, per plans en l’espai tridimensional i per esferes en
l’espai tridimensional.

8.3.1 Disseccions per rectes

Als caṕıtols d’inducció (2) i de grafs planaris (7) ja se n’ha fet una introducció i se n’han
vist algunes propietats, en relació amb la combinatòria. El tema es torna a tractar al
caṕıtol de recurrències (10).

Sembla convenient recordar, amb independència de cap problema concret, què són
aquestes disseccions.
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Considerem n rectes en el pla. Diem que estan en posició general si es compleix:

• No n’hi ha dues de paral.leles. Això significa que dues rectes qualssevol es tallen
en un punt.

• No n’hi ha tres que passin per un mateix punt. Això significa que pel punt
d’intersecció de dues rectes (que ha d’existir, per la condició primera) no n’hi
passa cap altra.

Una col.lecció de rectes en posició general produeix una dissecció del pla en conjunts,
objectes geomètrics de dimensionalitat variada. En primer lloc, tenim els vèrtexs,
interseccions de les rectes (dimensió 0). En segon lloc, les arestes, que són els segments
i dues semirectes que es produeixen sobre cada recta (dimensió 1). En tercer lloc, es
produeixen regions bidimensionals, fitades o no, les cares (dimensió 2).

S’accepta el cas especial d’una sola recta, és a dir, n = 1, cas en el qual no hi ha
vèrtexs, hi ha una sola “aresta”, la recta mateixa, i hi ha 2 “cares”, els dos semiplans
determinats per la recta.

Estem especialment interessats a comptar els subobjectes d’una dissecció, és a dir, el
nombre de vèrtexs, d’arestes (fitades i no fitades) i de cares (fitades i no fitades). Com
veurem, sorprenentment no depenen de les particulars rectes, és a dir, de la seva posició,
sinó només de n, el nombre de rectes de la dissecció.

A la figura 8.2 tenim una dissecció per rectes del pla en posició general.

Figura 8.2

La primera cosa que obtindrem és el nombre dels subobjectes de la dissecció.

Problema 8.11

Donada una dissecció del pla per n rectes en posició general, calculeu el nombre vn de
vèrtexs, an d’arestes i cn de cares.

Resolució

Nombre de vèrtexs
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Cada vèrtex és intersecció d’exactament dues de les rectes de la dissecció, perquè estan
en posició general (dues rectes es tallen en un punt, i per un punt d’intersecció hi passen
exactament dues rectes). Els vèrtexs es corresponen, doncs, amb les interseccions de
parelles de rectes, sense importar l’ordre. De manera que hi ha tants de vèrtexs com
combinacions de n rectes preses de 2 en 2, és a dir, vn =

(
n
2

)
.

Nombre d’arestes

En el cas n = 1, aleshores hi ha una única “aresta”, la mateixa recta i, per tant,
a1 = 1. Suposem que n ≥ 2. Classifiquem les arestes en segments i semirectes. Sigui
pn el nombre de segments i qn el nombre de semirectes. Cada recta aporta al còmput
d’arestes 2 semirectes i, per tant, qn = 2n.

Recordem que hi ha vn =
(
n
2

)
vèrtexs a la dissecció.

Comptem el nombre d’arestes a partir de les “aportacions” de cada vèrtex al còmput
general. Cada vèrtex és incident amb 4 arestes, de manera que el nombre 4vn ens
donaria el nombre d’arestes, si no fos que algunes de les arestes es compten per dupli-
cat (els segments, una vegada per cada extrem) i altres, les semirectes, només hi són
comptades una vegada en aquesta quantitat. Per tant, 4vn = 2an − qn. Finalment,
2an = 4

(
n
2

)
− 2n, d’on an = n2.

Resulta fàcil ara obtenir el nombre de les arestes fitades, és a dir, els segments: pn =
an − qn = an − 2n = n2 − 2n.

Observem que aquesta argumentació no es podria aplicar al càlcul del nombre de cares,
ja que no hi ha regularitat en el nombre d’arestes de la frontera de cada cara.

Al caṕıtol 10 es veu una altra manera de calcular an utilitzant recurrències.

Nombre de cares

Quan se sap el nombre de vèrtexs i d’arestes, es pot calcular el nombre de cares mit-
jançant l’aplicació de la fórmula d’Euler a un graf planari auxiliar, com s’ha fet al
caṕıtol dedicat als grafs planaris (7). El lector pot consultar la resolució corresponent.

Problema 8.12

Tallar un past́ıs. Talleu un past́ıs circular amb n rectes de manera que s’obtingui el
nombre màxim de porcions possibles i calculeu aquest nombre.

Resolució

En primer lloc, les n rectes han d’estar en posició general, posició que produeix el màxim
nombre de subobjectes. D’altra banda, podem suposar que totes les interseccions entre
rectes es produeixen a l’interior estricte del past́ıs, ja que altrament perdŕıem porcions
(cares de la dissecció). En particular, això significa que dues rectes de les de la partió
no es tallen a la circumferència, contorn del past́ıs. A partir d’aquestes consideracions
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podem adoptar dos mètodes de resolució, que s’exposen a continuació.

Mètode 1: Utilitzant resultats obtinguts prèviament sobre disseccions per rectes. Ob-
servem que hi ha dos tipus de porcions: les internes, és a dir, les que no comparteixen
cap arc del peŕımetre, i les externes, és a dir, les que tenen un arc del peŕımetre en el
seu contorn. Des del punt de vista de la dissecció per rectes, les cares porcions internes
són les cares fitades de la dissecció, i les externes es corresponen bijectivament amb les
cares no fitades de la dissecció. Per tant, el nombre de porcions és el nombre de cares
de la dissecció. Però aquest nombre s’ha calculat abans independentment i sabem que
és cn =

(
n
2

)
+ n+ 1.

Mètode 2: directament i utilitzant la fórmula d’Euler. Donada la dissecció que s’ha
descrit anteriorment, escapcem les semirectes, arestes no fitades, en el punt d’intersecció
amb la circumferència, de manera que les rectes queden substitüıdes per les cordes
corresponents. Ens queda un esquema geomètric sobre el qual considerem el graf planar
següent: els vèrtexs (v) són les interseccions entre rectes i les interseccions de les rectes
amb la circumferència, ara extrems de les cordes; les arestes (a) són els segments i els
arcs de circumferència, i les cares són les porcions (c) i l’exterior del past́ıs, única cara
no fitada.

Calculem aquestes quantitats.

En primer lloc, els vèrtexs: v =
(
n
2

)
+ 2n, ja que tenim

(
n
2

)
interseccions interiors i 2n

interseccions amb el contorn circular.

Pel que fa a les arestes, les comptarem considerant les que aporta cada vèrtex (les
incidents amb cada vèrtex, per ser més exactes). Els vèrtexs interiors n’aporten 4, i els
perifèrics n’aporten 3 cadascun. Ara bé, d’aquesta manera es comptarien per duplicat,
ja que una mateixa aresta es compta una vegada per a cada extrem. Aix́ı, doncs,
4
(
n
2

)
+ 3(2n) = 2a, d’on a = 2

(
n
2

)
+ 3n.

Per calcular el nombre de porcions, utilitzem la fórmula d’Euler: (c + 1) + v = a + 2,
d’on c = a+ 1− v = 2

(
n
2

)
+ 3n+ 1− (

(
n
2

)
+ 2n) =

(
n
2

)
+ n+ 1, que coincideix amb els

resultats de mètodes alternatius.

“Crosses mentals”

De vegades, alguns petits artificis o construccions auxiliars poden donar seguretat en
el procés deductiu en el curs de la resolució d’un problema. Vegem-ne un parell d’e-
xemples.

Suposem que tenim una dissecció del pla per n rectes en posició general. Considereu
les dues preguntes següents:

Problema 8.13

Donada una dissecció del pla per n rectes en posició general, calculeu
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1. El nombre d’arestes no fitades.

2. El nombre de cares no fitades.

Resolució

Considerem la dissecció de n rectes en posició general.

Les arestes no fitades són les semirectes corresponents a les rectes de la dissecció.
Intüıtivament, cada recta aporta 2 d’aquestes semirectes, de manera que n’hi ha 2n.
Ara bé, si aquest raonament sembla confús, es pot aclarir amb la construcció trivial
següent, que també ens ajudarà a contestar la segona pregunta.

Considerem un cercle auxiliar que contingui tots els vèrtexs. La construcció d’un tal
cercle és possible: ja que hi ha un nombre finit de vèrtexs, podem escollir com a centre
qualsevol dels vèrtexs i com a radi una quantitat estrictament superior al màxim de
les distàncies del centre a la resta dels vèrtexs. D’aquesta manera, totes les arestes que
són segments, determinades per parelles de vèrtexs, són dins del cercle auxiliar. La
resta d’arestes, que són semirectes, tallen la circumferència. Hi ha tantes semirectes
com talls i hi ha dos talls per a cada recta. Per tant, hi ha 2n semirectes o arestes no
fitades.

Figura 8.3

L’argumentació directa, com en el cas de les semirectes, no sembla clara en el cas de les
cares no fitades. Però la construcció auxiliar anterior ens permet veure-hi més clar. En
efecte, les semirectes separen les cares no fitades. Quantes semirectes hi ha? N’hi ha 2n,
i aquest és el nombre de cares no fitades. Fem servir, alternativament, la construcció
auxiliar anterior. Sobre la circumferència auxiliar es creen 2n interseccions, que formen
2n arcs de circumferència, i cada arc correspon a una cara no fitada. Aix́ı arribem per
una altra variant argumental al resultat: hi ha 2n cares no fitades.

Naturalment, si sabéssim el nombre total d’arestes i de cares, aleshores podŕıem calcular
el nombre d’arestes i de cares fitades, però això és objecte d’un altre exercici.
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Observació. El lector pot intentar traslladar aquesta idea al cas d’una dissecció de
l’espai per plans en posició general, substituint la circumferència auxiliar per una esfera.

Aquest mètode de construir una circumferència auxiliar contenidora ja es va utilitzar
al caṕıtol de grafs planaris (7) per donar un dels mètodes per calcular el nombre de
cares d’una dissecció per rectes.

Obtenim a continuació el nombre de les cares d’una dissecció per n rectes en posició
general segons un procediment diferent, generalitzable a dimensió superior.

Problema 8.14

Considerem n rectes del pla en posició general (no n’hi ha dues de paral.leles, ni n’hi ha
tres que passin per un mateix punt). Aquesta col.lecció de rectes produeix una dissecció
del pla en vèrtexs, arestes i cares o regions (fitades o no). Calculeu el nombre de
regions.

Resolució

Entre les diverses possibilitats de resolució presentem un mètode directe, sense ús de
recurrències (que deixem per al caṕıtol 10, de successions recurrents), que té l’avantatge
que es pot generalitzar al cas tridimensional, on les rectes se substitueixen per plans.

Podem suposar que no hi ha cap recta horitzontal. Si fos aix́ı, atès que n’hi ha un nom-
bre finit, sempre podŕıem fer una rotació adequada per eliminar aquesta possibilitat.

Establirem una distinció entre dos tipus de regions, segons si són fitades inferiorment
(tipus I) o no (tipus II). Aleshores, el nombre de regions serà rn = |I|+ |II|. A la figura
8.4 s’indiquen les regions fitades inferiorment (I); la resta són les no fitades inferiorment
(II).

II

II

II

II

I

I

I

Figura 8.4

Comptem separadament el nombre de les regions de tipus I i de tipus II.

Tipus I. Les regions de tipus I són les fitades inferiorment, i són aquelles que tenen un
punt d’ordenada mı́nima. S’observa que les fites inferiors són justament els punts que
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són interseccions de rectes, és a dir, els vèrtexs de la dissecció. Tota intersecció de dues
rectes de la dissecció és fita inferior d’una única regió de tipus I. Per tant, |I| =

(
n
2

)
.

Tipus II. Les regions de tipus II són les no fitades inferiorment. Tracem una recta
auxiliar s que sigui horitzontal i que estigui per sota de totes les regions fitades. Això
es pot aconseguir sense cap problema, ja que n’hi ha prou d’escollir una recta que
estigui per sota de tots els vèrtexs de la dissecció, dels quals n’hi ha un nombre finit.
Totes les rectes tallen s perquè no n’hi ha cap d’horitzontal, i aix́ı creen n interseccions
sobre s, que queda descomposta en n + 1 seccions (segments i dues semirectes). Ara
bé, aquestes seccions són la intersecció de s amb cares, les que travessa s. Es pot veure
que s talla totes les cares no fitades inferiorment (si una cara de tipus II no fos tallada
per s, aleshores seria fitada inferiorment), les de tipus II, de les quals n’hi ha, per tant,
n+ 1, és a dir, |II| = n+ 1.

s

Figura 8.5

Aix́ı, doncs, rn = |I|+ |II| =
(
n
2

)
+ n+ 1.

Observació. Aquest problema apareix diverses vegades al llarg del llibre. En aquestes
ocasions es tracten problemes associats de comptar subobjectes geomètrics lligats a una
dissecció per diferents mètodes.

8.3.2 Disseccions per plans

Podem considerar un problema similar a l’espai tridimensional on les n rectes han
quedat substitüıdes per n plans, situats en posició general, i això és objecte d’un altre
enunciat.

1. Tres plans qualssevol es tallen en un punt (observeu que aquesta propietat exclou
el paral.lelisme): dos plans qualssevol es tallen en una recta i un tercer pla ha de
tallar aquesta recta intersecció en un punt (no hi pot ser paral.lela ni contenir-la).
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2. No hi ha quatre plans amb un punt comú, és a dir, per la intersecció de tres d’ells
no n’hi passa un quart.

En el cas d’aquesta estructura es produeix una dissecció de l’espai, on apareixen vèrtexs,
arestes, cares de dues dimensions i regions tridimensionals. Podem estar interessats
a calcular el nombre d’alguns d’aquests subobjectes geomètrics. Vegem com podem
aplicar la tècnica basada a considerar cares fitades i no fitades del cas de les disseccions
per rectes en el pla per a aquest problema, en el cas del càlcul del nombre de regions
tridimensionals.

Problema 8.15

Calculeu el nombre de regions tridimensionals d’una dissecció de l’espai prodüıda per n
plans en posició general (tres plans qualssevol es tallen en un punt, i no n’hi ha quatre
que passin pel mateix punt).

Resolució

És molt fàcil calcular el nombre de vèrtexs Vn d’una dissecció de n plans en posició
general. Tot vèrtex és intersecció d’exactament 3 plans, i cada tres plans donen lloc a
exactament un vèrtex. Per tant, els vèrtexs estan en correspondència amb les ternes
no ordenades de plans, és a dir, Vn =

(
n
3

)
.

Podem adoptar la via d’atac similar a la del problema de calcular el nombre de regions
per a una dissecció per n rectes fent una distinció entre les fitades i les no fitades,
considerant dos tipus de regions tridimensionals, les fitades inferiorment (tipus I) i les
no fitades inferiorment (tipus II). Aleshores el nombre de regions tridimensionals serà
Rn = |I|+ |II|. Calculem separadament aquests cardinals.

Podem suposar que no hi cap pla horitzontal.

En el cas d’una regió de tipus I, existeix un punt que té la més petita de les altures
(z), i és precisament intersecció de 3 plans. De fet, es pot veure que els punts de z

mı́nima són justament els vèrtexs de la dissecció, dels quals n’hi ha tants com maneres
d’escollir 3 plans d’entre n sense que importi l’ordre, és a dir, combinacions de n plans
presos de 3 en 3. Per tant, |I| =

(
n
3

)
.

Vegem ara com es pot calcular el nombre de regions no fitades inferiorment. Sigui Π
un pla horitzontal que està per sota de totes les regions fitades inferiorment, per sota
equivalentment de tots els vèrtexs de la dissecció. Els plans de la dissecció tallen el
pla Π en una col.lecció de n rectes que constitueixen una dissecció de n rectes en el
pla auxiliar en posició general. Les cares de la dissecció sobre Π són les seccions de Π
amb les regions tridimensionals no fitades inferiorment, i hi estan en correspondència
bijectiva, com el lector pot comprovar. Per tant, hi ha tantes regions 3D no fitades
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inferiorment com cares bidimensionals a la dissecció del pla auxiliar Π. Però aquest
problema s’ha resolt justament a l’enunciat anterior. Aix́ı, |II| =

(
n
2

)
+ n+ 1.

Per tant, finalment Rn = |I|+ |II| =
(
n
3

)
+
(
n
2

)
+ n+ 1.

8.3.3 Disseccions per circumferències

Considerem n circumferències en el pla. Direm que estan en posició general si es
compleix el següent:

1. Es tallen dos a dos en dos punts (la tangència es considera cas “degenerat” i no
es considera tall).

2. No n’hi ha tres que es tallin en un mateix punt.

cara

aresta

vèrtex

cara
Figura 8.6

Aleshores es produeixen subobjectes geomètrics: vèrtexs (interseccions de circumferèn-
cies), arestes (arcs de circumferència) i cares (regions limitades per arcs de circumferèn-
cia, amb una única regió exterior no fitada). Un dels problemes t́ıpics és saber calcular
el nombre de vèrtexs, arestes i cares.

Problema 8.16

Considerem n circumferències del pla en posició general. Calculeu el nombre de vèrtexs
vn, el nombre d’arestes an i el nombre de regions o cares cn (comptant-hi la no fitada)

Resolució

Càlcul del nombre de vèrtexs. Dues circumferències de la col.lecció generen 2 punts
d’intersecció. Rećıprocament, els vèrtexs es produeixen per la intersecció d’exactament
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2 circumferències. Només cal veure quantes parelles es poden formar a partir de les n
circumferències, sense importar l’ordre, i aleshores tenim vn = 2

(
n
2

)
.

Càlcul del nombre d’arestes. Fem un còmput directe a partir de les arestes que incidei-
xen a cada vèrtex. S’observa que de cada vèrtex parteixen 4 arestes, de manera que pro-
visionalment podŕıem pensar que el nombre d’arestes és 4vn. Ara bé, aquest raonament
seria erroni, ja que cada aresta hi és comptada per duplicat en la quantitat anterior.
Per tant, la relació correcta és 4vn = 2an. Per tant, an = 2vn = 4

(
n
2

)
= 2n(n− 1).

Càlcul del nombre de regions. Podem considerar el graf planari que té, com a vèrtexs,
els vèrtexs de la dissecció, i com a arestes, els arcs de circumferència. Les regions són
les cares del graf planari.

Li és aplicable la fórmula d’Euler i, per tant, podem escriure:

cn = an + 2− vn = 2n(n− 1) + 2− n(n− 1) = n2 − n+ 2.

El nombre de cares fitades és n2 − n+ 1.

Observació. El mateix problema es resol alternativament al caṕıtol dedicat a recurrèn-
cies (10).

Vegem-ne un exercici més, que resultarà relacionat amb l’anterior.

Problema 8.17

Calculeu en quantes parts o regions divideixen la superf́ıcie esfèrica n circumferències
sobre l’esfera, de tal manera que es tallen dues a dues (sense tangència) i no n’hi ha
tres que es tallin en un mateix punt.

Resolució

Podem utilitzar la projecció estereogràfica amb pol de projecció un punt qualsevol de
la regió que no és de cap intersecció de circumferències (aquests punts són els que no
pertanyen a cap circumferència). Amb aquesta projecció estereogràfica el problema
es redueix a un problema equivalent en el pla, pel que fa al nombre de subobjectes
geomètrics (en particular, les regions), amb n circumferències en posició general. La
projecció de la cara on hi ha situat el pol de projecció dóna lloc a l’única cara no fitada,
de punts exteriors a totes les circumferències.

Pel problema anterior, rn = n2 − n+ 2.

Resulta un exemple en què un problema es transforma en un altre, ja resolt o més fàcil
de resoldre, i això amb el concurs de la projecció estereogràfica.





Caṕıtol 9

Principi d’inclusió-exclusió

9.1 Objectius

Es presenta la fórmula d’inclusió-exclusió, de molta utilitat per al càlcul del nombre
d’elements d’una reunió de conjunts. S’analitzen diverses aplicacions en la resolució de
problemes.

9.2 La fórmula d’inclusió-exclusió

Imaginem que hem de calcular |A1∪· · ·∪An|, on A1, · · · , An són conjunts. El problema
és molt fàcil si els conjunts són dos a dos disjunts, és a dir, si Ai ∩ Aj = ∅, per a tot
i, j amb i �= j, ja que en aquest cas

|A1 ∪ · · · ∪An| = |A1|+ · · ·+ |An|.

El problema es complica quan els conjunts no són necessàriament disjunts dos a dos,
sinó que hi pot haver intersecció efectiva entre alguns d’ells.

Resulta fàcil i aclaridor el cas de dos conjunts, en què podem escriure

|A ∪B| = |A|+ |B| − |A ∩B|.

En efecte, en el terme |A|+ |B| s’està comptant per duplicat el nombre d’elements de la
intersecció, raó per la qual s’ha de restar, per restablir el còmput correcte a la fórmula
anterior. Observeu que hem fet una operació d’inclusió en el càlcul i posteriorment fem
una operació d’exclusió.
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La situació és força més complexa en el cas d’un nombre superior de conjunts. Per a
aquesta situació hi ha disponible la fórmula d’inclusió-exclusió, que generalitza l’ante-
rior en el cas de dos conjunts. Si A1, · · · , An és una col.lecció de conjunts,

|A1 ∪ · · · ∪An| =
n∑
k=1

(−1)k−1Sk = S1 − S2 + · · ·+ (−1)n−1Sn,

amb

Sk =
∑

i1<···<ik

|Ai1 · · ·Aik |.

Anem a interpretar el significat de la fórmula i a veure exemples concrets de desenvo-
lupament.

Vegem, per exemple, el primer terme S1: S1 =
∑
1≤i≤n |Ai| =

∑n
i=1 |Ai|

També tenim Sn = |A1 ∩ · · · ∩An|.

Quin és el significat de l’expressió del sumand k-èsim, Sk? El significat de la notació
és que s’escullen combinacions de k conjunts de la col.lecció dels n subconjunts i la
intersecció corresponent només figura una vegada al sumand: per fixar idees, la que
correspon als sub́ındexs creixents, per expressar-ho formalment. El que importa és
que no hi ha repeticions en el còmput dels cardinals. Aix́ı, per exemple, si hi figura
|A1 ∩A2|, no hi pot figurar |A2 ∩A1|; si figura a la suma el terme A2 ∩A3 ∩A5, no hi
pot figurar A3 ∩A2 ∩A5, ja que representaria el còmput repetit del mateix cardinal.

Observeu el nombre de sumands de Sk és
(
n
k

)
.

La fórmula d’inclusió-exclusió descompon un problema en una col.lecció de subproble-
mes o problemes menors de càlcul de cardinals, que suposadament seran més fàcils de
calcular.

Vegem alguns exemples de desenvolupament expĺıcit de la fórmula.

Exemple 1. Vegem el cas de dos conjunts. Tenim que |A1 ∪ A2| = S1 − S2, on S1 =∑
1≤i≤n |Ai| =

∑2
i=1 |Ai| = |A1|+ |A2|. Per a S2 hem d’obtenir totes les combinacions

de 2 elements del conjunt dels {A1, A2}. És a dir, S2 = |A1∩A2|. Recuperem d’aquesta
manera la fórmula coneguda: |A1 ∪A2| = |A1|+ |A2| − |A1 ∩A2|.

Exemple 2. Vegem el cas de tres conjunts. Tenim que |A1 ∪A2 ∪A3| = S1 − S2 + S3.

Aleshores tenim

S1 = |A1|+ |A21|+ |A3|,
S2 = |A1 ∩A2|+ |A1 ∩A3|+ |A2 ∩A3|,
S3 = |A1 ∩A2 ∩A3|.
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Exemple 3. Vegem el cas de quatre conjunts. Tenim que |A1 ∪ A2 ∪ A3 ∪ A4| =
S1 − S2 + S3 − S4.

Aleshores tenim

S1 = |A1|+ |A21|+ |A3|+ |A4|,
S2 = |A1 ∩A2|+ |A1 ∩A3|+ |A1 ∩A4|+ |A2 ∩A3|+ |A2 ∩A4|+ |A3 ∩A4|,
S3 = |A1 ∩A2 ∩A3|+ |A1 ∩A2 ∩A4|+ |A1 ∩A3 ∩A4|+ |A2 ∩A3 ∩A4|,
S4 = |A1 ∩A2 ∩A3 ∩A4|

9.3 Problemes combinatoris resolts pel principi d’inclusió-
exclusió

La fórmula d’inclusió-exclusió s’utilitza molt sovint en la forma següent: es tenen n

subconjunts A1, · · · , An d’un conjunt A, de cardinal conegut, i les condicions del pro-
blema fan que realment el que es demana sigui |Ac1 ∩ · · · ∩ Acn|, on s’entén que els
complementaris són en A. Aleshores, escrivint

|Ac1 ∩ · · · ∩Acn| = |(A1 ∪ · · · ∪An)
c| = |A\(A1 ∪ · · · ∪An)| = |A| − |(A1 ∪ · · · ∪An)|,

recondüım el problema cap a la utilització de la fórmula d’inclusió-exclusió.

Moltes vegades plantegem la resolució d’un problema determinat “inventant” els
conjunts adequats A1, · · · , An ⊂ A, de manera que el problema pugui seguir aquest fil
de resolució. La dificultat pot estar justament a formular (“veure”) aquests conjunts.

El lector no ha de creure, erròniament, que tot problema combinatori s’ha de poder
resoldre per aquest mètode, malgrat l’àmplia varietat de situacions a les quals s’aplica.

9.4 Problemes resolts

Problema 9.1

Un oficinista ineficient té n cartes i n sobres amb l’adreça ja escrita. De quantes
maneres pot equivocar-se col.locant cada carta a un sobre que no li correspon?

Resolució

Aquest és un problema t́ıpic de desarranjaments. Considerem els sobres numerats d’u
a n com a caselles ordenades a les quals corresponen les cartes, també numerades d’u
a n.
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Es tracta de considerar (i comptar) totes les permutacions de les n cartes, de tal manera
que cap carta ocupi el lloc que li correspon. El model matemàtic adequat és el de les
permutacions de {1, · · · , n}, tal que cap nombre no ocupi el seu lloc natural que li
correspon a l’ordenació habitual.

Sigui S el conjunt de les permutacions de {1, · · · , n}. És |S| = n!

Considerem els subconjunts Ai ⊂ S, i = 1, · · · , n, definits de la manera següent:

Ai = conjunt de les permutacions π de {1, · · · , n} tal que π(i) ocupa el lloc i–èsim,

que es correspon amb el conjunt de les permutacions de les n cartes, de manera que la
i–èsima carta ocupa el lloc i–èsim.

Estem interessats a obtenir

m = |Ac1 ∩ · · · ∩Acn|.

Ara bé,

|Ac1 ∩ · · · ∩Acn| = |(A1 ∪ · · · ∪An)
c| = |S| − |A1 ∪ · · · ∪An|.

Ara, utilitzant el principi d’inclusió-exclusió,

|A1 ∪ · · · ∪An| =
n∑
k=1

(−1)k−1Sk,

on

Sk =
∑

1≤i1<···<ik≤n

|Ai1 ∩ · · · ∩Aik |,

essent {i1, · · · , ik} una k–combinació dels elements de {1, · · · , n}.

Calculem |Ai1 ∩ · · · ∩Aik |. Considerem, doncs, una permutació de {1, · · · , n} a la qual
les posicions i1, · · · , ik estan ocupades precisament per i1, · · · , ik, respectivament.

Queden lliures les n − k posicions fora de les k ocupades per i1, · · · , ik, que poden
ser ocupades pels n − k elements restants {1, · · · , n}\{i1, · · · , ik}, és a dir, per una
permutació d’aquests n− k elements, de les quals n’hi haurà (n− k)!

Per tant,

|Aik ∩ · · · ∩Aik | = (n− k) !

Atès que tots els sumands de Sk són iguals i n’hi ha
(
n
k

)
, resulta

Sk =

(
n

k

)
(n− k)!, 1 ≤ k ≤ n.

Aix́ı, doncs,
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m = |Ac1 ∩ · · ·Acn| = |S| − S1 + S2 − S3 + · · · + (−1)nSn

= n!−

(
n

1

)
(n− 1)! +

(
n

2

)
(n− 2)!−

(
n

3

)
(n− 3)! + · · ·+ (−1)n

(
n

n

)
0!

= n! +
n∑
k=1

(−1)k
(
n

k

)
(n− k)!

Observem que (
n

k

)
(n− k)! =

n!

k!(n− k)!
(n− k)! =

n!

k!
,

i, per tant,

m = n! +
n∑
k=1

(−1)k
n!

k!
= n!(

n∑
k=1

(−1)k
1

k!
).

Problema 9.2

De quantes maneres es poden distribuir r objectes diferents en n capses diferents deixant
com a mı́nim una capsa buida?

Resolució

És un problema t́ıpic que podem resoldre aplicant el principi d’inclusió-exclusió.

Es pot formular el problema paral.lelament en termes d’aplicacions d’un conjunt A de r
elements a un conjunt B de n elements (“capses”). Assignar o col.locar un element en
una capsa equival a assignar una imatge a l’element. La condició que hem d’imposar
equival a dir que almenys un element de B no té antiimatge, és a dir, que l’aplicació
no és exhaustiva.

Per tant, estem calculant el nombre d’aplicacions no exhaustives. Aleshores podem
resoldre el problema si hem calculat el nombre de les aplicacions exhaustives, cosa
que és objecte d’un altre problema. Si S = {f |f : A → B} i E és el conjunt de les
exhaustives, aleshores el que busquem és |S| − |E|.

També es pot resoldre el problema calculant directament el nombre de les aplicacions
no exhaustives, que és el que fem aqúı essencialment.

Tornem a la formulació inicial. El lector pot anar paral.lelitzant els raonaments en
termes d’aplicacions.

Considerem S el conjunt de totes les distribucions possibles de r objectes diferents en
n capses diferents.
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Atès que la distribució a cada capsa es pot fer independent de les altres, resulta |S| =
nr: a l’objecte r1 se li poden assignar n capses (podem “col.locar-lo” a n capses); el
mateix podem dir del r2, ja que l’assignació és independent de la del primer, i aix́ı
successivament. De manera que al final queda |S| = nr (poden quedar capses buides
i poden quedar capses amb més d’un objecte). Aquest nombre és el mateix que el
nombre d’aplicacions d’un conjunt de r objectes en un de n objectes.

Ara considerem Ai conjunt de distribucions de S que deixen la capsa i-èsima buida.
Observem que aquest és el mateix problema amb una capsa menys.

Aleshores el que se’ns demana és |A1 ∪ · · · ∪ An|. Per la fórmula d’inclusió-exclusió
tenim

|A1 ∪ · · · ∪An| =
n∑
k=1

(−1)k−1Sk,

amb

Sk =
∑

i1<···ik

|Ai1 ∩ · · · ∩Aik |.

Calculem els Sk. Per a això, fixat i1, · · · , ik amb i1 < · · · ik, calculem |Ai1 ∩ · · · ∩Aik |.
Observem que volem comptar el nombre d’elements de S amb les capses i1, · · · , ik
buides. Això equival a resoldre el mateix problema, però amb k capses menys, és a dir,
distribuir r objectes diferents en n− k capses diferents, les restants, però ara sense cap
restricció. Resulta, doncs, |Ai1 ∩ · · · ∩Aik | = (n− k)r.

Clarament aquest cardinal és el mateix per als altres i1, · · · , ik possibles, dels quals n’hi
ha
(
n
k

)
i, per tant,

Sk =
∑

i1<···<ik

(n− k)r =

(
n

k

)
(n− k)r.

Aix́ı, doncs, finalment

|A1 ∪ · · · ∪An| =
n∑
k=1

(−1)k−1
(
n

k

)
(n− k)r.

Problema 9.3

De quantes maneres es poden distribuir m objectes diferents en n capses (m ≥ n), de
tal manera que cada capsa tingui un mı́nim d’objectes seleccionats?
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Calculeu el nombre d’aplicacions exhaustives d’un conjunt de m elements en un conjunt
de n elements.

Resolució

Aquest problema està lligat a un de similar d’aquest mateix caṕıtol. El resultat obtingut
es podria aplicar aqúı per resoldre el nostre problema. Ara bé, el resoldrem directament.

Una observació que cal fer és que, plantejat en termes més abstractes, aquest problema
és exactament el problema de calcular el nombre d’aplicacions exhaustives f : A → B

d’un conjunt A, de cardinal m, en un altre B, de n elements. Els “objectes diferents”
són els elements d’A; les “capses” són els elements de B. Recordem que una aplicació
f : A → B és exhaustiva si f(A) = B, és a dir, si tot element b ∈ B té antiimatge;
equivalentment, f−1(b) �= ∅, ∀b ∈ B.

La idea és abordar el problema per inclusió-exclusió. La dificultat en el plantejament
és l’elecció adequada dels conjunts que t́ıpicament intervenen en la fórmula d’inclusió-
exclusió. D’alguna forma els haurem de relacionar amb el conjunt B i amb els n

elements d’aquest conjunt.

Considerem l’enumeració B = {b1, · · · , bn}, i sigui S = {f |f : A → B}. Aleshores tenim
|S| = nm.

Considerem Bi = {f ∈ S|bi �∈ f(A)} = {f ∈ S|f−1(bi) = ∅} ⊂ S, és a dir, el conjunt
de les aplicacions per a les quals l’element bi no té antiimatge.

Justament estem interessats en el contrari, és a dir, en els conjunts complementaris en
S dels anteriors:

Bc
i = {f ∈ S|bi té antiimatge per f}

Precisament el conjunt de les aplicacions exhaustives E és el conjunt E = Bc
1∩ · · ·∩Bc

n,
conjunt del qual hem de calcular el cardinal.

Ara bé, el problema de calcular-lo es redueix a un altre, cosa que ens permetrà aplicar
la fórmula d’inclusió-exclusió:

|Bc
1 ∩ · · · ∩Bc

n| = |(B1 ∪ · · · ∪Bn)
c| = |S| − |B1 ∪ · · · ∪Bn|.

El problema queda convertit en una col.lecció de subproblemes, els del càlcul dels car-
dinals involucrats a la fórmula d’inclusió exclusió:

|B1 ∪ · · · ∪Bn| =
n∑
k=1

(−1)k−1Sk,

amb
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Sk =
∑

i1<···<ik

|Bi1 ∩ · · · ∩Bik |.

Com a mostra de la manera d’argumentar, calculem uns quants d’aquests cardinals.

Per exemple, per començar, calculem |Bi|. En aquest cas, hem de calcular quantes
aplicacions hi ha de A en B tals que no tenen l’element bi a la imatge. Intüıtivament és
com si bi “no exist́ıs”i no tingués cap paper en el còmput i, en conseqüència, el conjunt
de les aplicacions que busquem té el mateix cardinal que el de les que es poden definir,
sense cap restricció, entre A (conjunt de m elements) i B′ = B\{bi} (conjunt de n− 1
elements), és a dir (n− 1)m. Atès que n’hi ha n i tots són del mateix cardinal, resulta
S1 =

∑n
i=1 |Bi| = n(n− 1)m.

Una argumentació similar val per al cas de dos conjunts qualssevol. El cardinal de
|Bi ∩ Bj| coincideix amb el nombre d’aplicacions de A en el conjunt B\{bi, bj}, és a
dir, (n − 2)m. Tots els sumands de S2 són iguals a aquesta quantitat i n’hi ha

(
n
2

)
,

que és el nombre de parelles Bi, Bj que es poden formar a partir de B1, · · · , Bn, sense
que importi l’ordre (és a dir, combinacions de n objectes presos de 2 en 2). Per tant,
finalment

S2 =
∑

1≤i<j≤n

|Bi ∩Bj| =
∑

1≤i<j≤n

(n− 2)m =

(
n

2

)
(n− 2)m

En general és

Sk =
∑

1≤i1<i2<···<ik≤n

|Bi1 ∩ · · · ∩Bik | =

(
n

k

)
(n− k)m

La fórmula definitiva és

|E| = nm −

(
n

1

)
(n− 1)m +

(
n

2

)
(n− 2)m −

(
n

3

)
(n− 3)m +

· · ·+ (−1)n
(
n

n

)
(n− n)m =

n∑
i=0

(−1)i
(
n

i

)
(n− i)m.

Problema 9.4



9 Principi d’inclusió exclusió 241

Suposem que tenim un alfabet de 26 lletres. Quantes paraules (o cadenes) es poden for-
mar amb totes les lletres de manera que cap d’elles contingui les paraules (o subcadenes)
BYTE, COR, MAL, PI.

Resolució

Indiquem per S el conjunt de totes les cadenes possibles. Atès que l’ordre importa i
s’utilitzen totes les lletres, S és el conjunt de totes les permutacions de les 26 lletres,
de manera que |S| = 26!

I ara considerarem els subconjunts de S següents, amb la idea d’aplicar la fórmula
d’inclusió-exclusió:

A1 = {c ∈ S|c conté BYTE},
A2 = {c ∈ S|c conté COR},
A3 = {c ∈ S|c conté MAL},
A4 = {c ∈ S|c conté PI}.

El conjunt en el qual estem interessats és justament Ac1 ∩Ac2 ∩Ac3 ∩Ac4 i aleshores

|Ac1 ∩Ac2 ∩Ac3 ∩Ac4| = |(A1 ∪A2 ∪A3 ∪A4)
c| = |S| − |A1 ∪A2 ∪A3 ∪A4|

= |S| − (S1 − S2 + S3 − S4) = |S| − S1 + S2 − S3 + S4,

on els Si són els termes que apareixen a la fórmula d’inclusió-exclusió.

La resta de la resolució es dedica a calcular els cardinals involucrats a la fórmula.

Calculem S1 = |A1|+ |A2|+ |A3|+ |A4|.

Considerem, per exemple, el cas de |A1|. Cal comptar el nombre de cadenes que
contenen la subcadena BYTE. Podem veure aquestes cadenes com les que contenen el
bloc solidari del caràcters BYTE, sempre en el mateix ordre. El conjunt BYTE pot lliscar
lliurement al llarg de la cadena i, de fet, podem interpretar que compta com si fos un
sol caràcter, és a dir, compta per un. És com si hi hagués un nou caràcter (α, exemple),
corresponent a BYTE. Aleshores podem considerar un problema equivalent, on tenim un
nou alfabet, format per 26− 4+1 = 23 caràcters (n’hem perdut 4 corresponent a BYTE
i n’hem guanyat un, corresponent al nou α). I ara el problema és simplement permutar
23 elements. Per tant, |A1| = 23!

Com moltes vegades passa en combinatòria, aquesta no és l’única manera de comptar
aquest cardinal. Es pot comptar alternativament tenint en compte quines posicions
pot ocupar la subcadena de 4 caràcters BYTE al llarg de la cadena de 26 caràcters. Si



242 Matemàtica discreta Problemes resolts

suposem que la cadena és lineal i la primera posició és la de l’esquerra, aleshores el
caràcter B de BYTE pot ocupar totes les posicions successives cap a l’esquerra, des de 1
fins a la 26−4+1 = 23, com es pot veure dibuixant un senzill esquema de la situació. Per
tant, tenim aquestes 23 possibilitats de situar BYTE. Escollida i fixada una d’aquestes,
queden 26 − 4 posicions de la cadena que són ocupades per la resta, els 22 caràcters
restants, que es poden permutar sense més restriccions. Per tant, |A1| = 23 · 22! = 23!,
resultat que coincideix amb l’anterior.

Encara hi ha una altra variant de l’argumentació anterior. Els caràcters que no formen
la paraula BYTE són 22 i es poden permutar sense restriccions de 22! maneres. Ara bé,
per cada una d’aquestes distribucions hem d’intercalar el bloc BYTE, o l’hem de col.locar
al principi o al final, operació per a la qual tenim 23 posicions disponibles. Per tant, el
nombre de paraules buscat és 23 · 22! = 23!

Anàlogament, |A2| = (26−3+1)! = 24!, |A3| = (26−3+1)! = 24!, |A4| = (26−2+1)! =
25!.

Calculem S2 = |A1 ∩A2|+ |A1 ∩A3|+ |A1 ∩A4|+ |A2 ∩A3|+ |A2 ∩A4|+ |A3 ∩A4|.

Considerem, per exemple, el cas de |A1 ∩ A2|. Com abans, considerem el problema
equivalent en el qual es consideren dos nous caràcters α (per BYTE) i β (COR) i hi ha
4+ 3 = 7 caràcters menys. Per tant, tenim 26− 4− 3+ 2 = 21 caràcters, que es poden
permutar sense restriccions. Per tant, |A1 ∩A2| = 21!

De forma anàloga, s’obté |A1 ∩ A3| = 21!, |A1 ∩ A4| = (26 − 4 − 2 + 2)!, |A2 ∩ A4| =
(26− 3− 2 + 2)! = |A2 ∩A4|, |A3 ∩A4| = (26− 3− 2 + 2)!

En aquest cas, també es pot aplicar la segona ĺınia argumental de l’apartat anterior,
però és més delicat per comptar ja que, fixada una posició d’una subcadena, per a
algunes posicions no hi cap l’altra.

Calculem S3 = |A1 ∩A2 ∩A3|+ |A1 ∩A2 ∩A4|+ |A2 ∩A3 ∩A4|.

Per la mateixa ĺınia argumental dels casos anteriors podem escriure |A1 ∩ A2 ∩ A3| =
(26−4−3−3+3)!, |A1∩A2∩A4| = (26−4−3−2+3)!, |A2∩A3∩A4| = (26−3−3−2+3)!

Calculem S4 = |A1 ∩A2 ∩A3 ∩A4| = (26 − 4− 3− 3− 2 + 3)! = 17!.

Finalment cal substituir els valors obtinguts a la fórmula anterior per arribar al resultat
final.

Observeu que el problema se simplifica pel fet que no comparteixen lletres. Seria més
complicat de calcular si per exemple dues de les subcadenes fossin MAL, LI, ja que
aleshores la presència de la subcadena MALI en una cadena comportaria la presència de
les dues subcadenes (cavalcades).

Problema 9.5

Calculeu quants nombres enters hi ha compresos entre 1 i 100 que no són divisibles per
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cap dels següents: 2,5,7.

Resolució

Intentaren resoldre el problema pel principi d’inclusió-exclusió.

Indiquem S = {1, · · · , 100}. Òbviament, |S| = 100.

Intentant aplicar la fórmula d’inclusió-exclusió, definim els conjunts

A1 = {n ∈ S|n és divisible per 2},
A2 = {n ∈ S|n és divisible per 5},
A3 = {n ∈ S|n és divisible per 7},

El que volem és |Ac1 ∩ Ac2 ∩ Ac3|, on els complementaris són en S. El problema es pot
reduir a aplicar el principi d’inclusió-exclusió, ja que podem escriure

|Ac1 ∩Ac2 ∩Ac3| = |(A1 ∪A2 ∪A3)
c| = |S| − |A1 ∪A2 ∪A3|.

Per la fórmula d’inclusió-exclusió tenim

|A1 ∪A2 ∪A3| = S1 − S2 + S3,

S1 = |A1|+ |A2|+ |A3|,
S2 = |A1 ∩A2|+ |A1 ∩A3|+ |A2 ∩A3|,
S3 = |A1 ∩A2 ∩A3|.

I ara cal calcular cadascun dels cardinals que hi figuren.

Com a mostra, calculem el nombre dels naturals de S divisibles per 5. Els divisibles són
de la forma 5k, amb k ≥ 1. Atès que són els de la forma 5·1, 5·2, · · ·, n’hi ha tants com k

tal que 5k ≤ 100, és a dir, tants com k satisfent k ≤ 100
5 . Per tant, 1 ≤ k ≤ �1005 � = 20.

Per tant, |A2| = 20.

Anàlogament, |A1| = �1002 � = 50, |A3| = �1007 � = 14.

Com a mostra addicional, en el cas de |A1 ∩ A2|, els múltiples de 2 i 5 són els de la
forma 2 · 5 · k, amb 1 ≤ k ≤ k0, amb k0 el màxim dels k tals que 10k ≤ 100, és a dir,
k0 = �10010 � = 10. Per tant, |A1 ∩A2| = 10. Anàlogament, resulta |A1 ∩A3| = �1002·7 � = 7
i |A2 ∩A3| = �1005·7 � = 2.

Finalment,

|A1 ∩A2 ∩A3| = � 1002·7·5� = 0.

Només resta efectuar les substitucions finals, cosa que deixem per al lector.

Qüestió. Indiqueu com es podria resoldre el problema considerant directament
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B1 = {n ∈ S|n no és divisible per 2},
B2 = {n ∈ S|n no és divisible per 5},
B3 = {n ∈ S|n no és divisible per 7},

Problema 9.6

De quantes maneres es poden col.locar n parelles a l’entorn d’una taula rodona, de tal
manera que cap dels components d’una mateixa parella seguin de costat?

Resolució

Suposarem distribucions circulars on importen l’ordre, la col.locació en un lloc o posició
concreta a l’entorn de la taula. No es consideren identificades dues configuracions, l’una
de les quals es pot obtenir per rotació de l’altra.

Aix́ı, doncs, considerem permutacions diferents ABCD,DABC, CDAB, BCDA. Ales-
hores el problema equival de fet a una distribució lineal de les persones, encara que
f́ısicament es puguin col.locar circularment.

Suposem que hi ha n parelles home-dona, és a dir, 2n persones. Denotem
les parelles genèricament per ai − a′i i, en conseqüència, tenim el conjunt S =
{a1, a′1, · · · , ai, a

′
i, · · · , an, a

′
n}. Considerem A el conjunt de totes les distribucions pos-

sibles de persones, en què l’ordre és important. Per tant, A és el conjunt de totes les
permutacions i |A| = (2n)!.

Atès que volem excloure les configuracions per a les quals els components d’alguna pa-
rella seuen de costat (· · · aia′i · · · o · · · a′iai · · ·), podem considerar els conjunts següents,
amb la idea d’utilitzar la fórmula d’inclusió-exclusió: Ai és el conjunt de les permuta-
cions dels elements de S amb els dos membres de la i-èsima parella seient de costat.

Aleshores el que estem buscant és m = |Ac1 ∩ · · · ∩ Acn|, on els complementaris ho són
en el conjunt A.

Ara bé, |Ac1 ∩ · · · ∩ Acn| = |A| − |A1 ∪ · · · ∪ An| = (2n)! − S1 + S2 − · · · + (−1)nSn, en
aplicació de la fórmula d’inclusió-exclusió, on Sk =

∑
1≤i1<···<ik≤n

|Ai1 ∩ · · · ∩ Aik |, on
(i1, · · · , ik) és una k-combinació dels elements {1, · · · , n}.

El problema queda redüıt, doncs, a subproblemes més simples, que consisteixen en el
càlcul dels cardinals |Ai1 ∩ · · · ∩Aik |.

Per calcular aquest cardinal, considerem les permutacions de S (elements d’A) a les
quals les parelles ai1a

′
i1
, · · · , aika

′
ik

seuen de costat. Podem identificar cada parella amb
un nou element, de manera que tindŕıem els nous elements substitutius de les parelles,
αi1 , · · · , αik , i considerar simplement les permutacions dels objectes que ens queden,
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que són 2n − 2k + k, cosa que donaria lloc a (2n − k)! permutacions possibles en què
les parelles indicades seuen de costat. Ara bé, encara hi ha més possibilitats, ja que
hem de considerar que els dos membres d’una mateixa parella poden permutar-se, tot
i seure junts, ja que hi poden haver les distribucions aija

′
ij

i a′ijaij . Com que hi ha k

parelles i es poden permutar dins de la parella, finalment en resulten 2k(2n − k)! Per
tant, |Ai1 ∩ · · · ∩Aik | = 2k(2n− k)!

Ara bé, a Sk hi ha
(
n
k

)
sumands, que, com hem vist, tenen el mateix cardinal. Per tant,

Sk =
∑

1≤i1<···<ik≤n

|Ai1 ∩ · · · ∩Aik | =

(
n

k

)
2k(2n− k)!

Aix́ı, doncs,

m = (2n)!−
n∑
k=1

(−1)k−1
(
n

k

)
2k(2n− k)!

= (2n)! +
n∑
k=1

(−1)k
(
n

k

)
2k(2n− k)!

=
n∑
k=0

(−1)k
(
n

k

)
2k(2n− k)!

Quina seria la resposta si s’identifiquessin distribucions que es poden obtenir l’una per
rotació de l’altra?

Problema 9.7

Considerem un taulell d’escacs n×n (usualment n = 8). Estudieu quantes disposicions
de n torres es poden formar de manera que no s’amenacin mútuament ni n’hi hagi cap
a la diagonal principal del tauler (mirant el tauler, la diagonal que va de la casella
superior esquerra a la inferior dreta). Recordi el lector que les torres només es poden
moure al llarg de files o columnes.

Resolució
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A la figura 9.1 veiem una distribució com la que ens demanen.

T
T

T
T

T
T

T
T

Figura 9.1

Vegem que el problema es pot formular en termes de permutacions i, posteriorment, en
termes de desarranjaments.

En efecte, considerem una permutació σ dels nombres {1, · · · , n}. Podem representar
la permutació mitjançant una distribució de n torres d’escacs en el tauler n × n, de
manera que no s’amenacin. L’́ındex de columna representa els nombres {1, · · · , n} i
l’́ındex de fila representa les imatges per una permutació σ, de manera que si σ(i) = j,
aleshores es col.loca una torre a la posició ij del tauler, és a dir, a la columna i, fila j.
Aix́ı, per exemple, el tauler de la figura 9.1 representa la permutació

(
12345678

85213746

)

Observem que, si es tracta d’una permutació, dins d’una mateixa fila i dins d’una
mateixa columna hi ha una sola torre, i d’aquesta manera es compleix la propietat
segons la qual dues torres diferents no s’amenacen.

La condició de no ocupar cap posició de la diagonal principal equival a σ(i) �= i, per a
tot i = 1, · · · , n. Es tracta, per tant, d’un desarranjament. Només cal aplicar la fórmula
ben coneguda del nombre de desarranjaments.
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