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Denklik Bölütlerl ve Latls 

Nesrin I>OGANYILMAZ" 

ÖZET 

Bu çalışmada; denklik bölütleri kümesinin bir latis oluşturdugu gösterilmeye 
çalışılmıştır. 

SUMMARY 
Partition and Lattice 

In this study, the set of all partitions of the set K fomı a lattice under the less 
than relation, definition for partition. 

ÖN BİLGlLER 

TANIM 1: Kısmi sıralı bir K kümesinin elemanlarından oluşturulan her 
ikili için bir eo küçük üst sınır (eküs) ve eo büyük alt sınır (ebas) varsa bu kısmi 
sıralı küme ye latis denir. 

TANIM 2: V k e K için k ya D denklik ba~ntısı ile bağlı k5 )erin oluştur
du~ J(S ye denklik blo~u, denklik blokları kümesine denklik bölütü (partition) 
denir. 

TANIM 3: nı ve nj denklik bölütlerioio çarpımı; 

nı .nj =nP 
ile gösterilir. 
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ki ve k; Ilp de aynı denklik bloğundadır <* ki ve kj, Ili ve Ilj de aynı denk
lik bl~dadır. 

Burada: Ilp s Ili ve Ilp s Ilj dir. 

T ANlM 4: Ili ve Ilj denklik bölütlerinin toplamı; 

Ili + Ilj = Ilt ile gösterilir. 

ki ve kj nin Ilt'nin aynı denklik bloğundadır <* kj ve kj, Ili veya Ilj de aynı 
denklik bloğundadır ve 

Ilı > Ili ve llt > nj dir. 

TANIM 5: IT i nin denklik bloklan Ilj nin bütün bloklarını içine alıyorsa Ili 
> Ilj dir. 

DENKLIK BÖLÜTLERINDE LA TlS 

TEOREM: Bir K kümesinin Il (K) = {Ili 1 Ili K nın bir denklik bölütü} 
ile tanımlanan Il (K);" s" ba~tısı ile bir latis oluşturur. 

İSPAT: (Il (K), s) bir kısmi sıralı kümedir. Çünkü: 

i) Ili E Il (K) için Ili s Ili dir (Yansıma özelliği); 

Ü) Ili, Ilj E Il (K) için Ili S Ilj ve Ilj S Ili <* Ili = Ilj 

(Ters simetri özelliği); 

ili) Ili> Ilj, Ilıt E Il (K) için Ili S Ilj ve Ilj S Ilk <* Ili S Ilıt 

(Geçişme özelliği) 

gerçeklendi~den(Il (K), s) bir kısmi sıralı kümedir. Ayrıca Il (K)'dan oluştu
rulan her denkli bölütü ikilisinin bir eküs ve ebas'ı vardır. 
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eküs (Ili, Ilj) = Ili + Ilj 

ebas (Ili, Ilj) = Ilj . rrj dir. 

ÖRNEK: K = { a, b, c} kümesini alalım. 

nı = {i. '6, c} 

,Burada; 

nı = {a, O.C} 
rr3 = {a:D, c} 

114 = {a, c, '6} 

lls = {a, b, c} dir. 

Ilı s Ilı 

ITı s Ilı 

Ilı s 113 



fakat 

nı s n.. 
nı s n.. 
nı s ns 
nı s ns 
nJ s ns 
I4 s lls 

nı$ nJ 
nJ ş nı 
nı _.$ n.. 
n...$ nı 
nı$ nJ 

old~dan (n (K), s) bir kısmi sıralı kümedir. 

Ayrıca; eküs (flı. fl2) = llı + flı = flı 
eküs (flJ, !4) -= · n3 + n.. = n s 
ebas (nı. nı) = nı . nı = nı 
ebas (flJ, !4) = nı 

dir. Tüm olasılıklı de~rler için eküs ve ebas vardır. O halde (n (K), s) bir Iatis-
tir. . 
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