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Yeni Abrakadabra: Küp Kökü. Çevrenizdeki insanlar› bilgisayar gibi h›zl› çal›ﬂan bir beyniniz oldu¤una inand›rmak istemez miydiniz? ‹ﬂte
size küçük bir numara.
Arkadaﬂ›n›z›n eline bir hesap makinesi verin
ve kendi seçece¤i iki basamakl› bir say›n›n küpünü almas›n› isteyin. Sonucu size söylesin. Siz de
bir iki saniye içinde bu say›n›n küp kökünü bularak söyleyin. Nas›l yapars›n›z?
Eski Abrakadabra: Fibonacci Dizileri. Fibonacci dizilerini bilirsiniz, son iki say›m›zda sözünü
etmiﬂtik. n > 2 için dizinin n’inci s›ras›ndaki her
say› hemen önceki iki say›n›n toplam›d›r. ‹lk iki say›y› bilirseniz Fibonacci dizisini bu iki say›dan baﬂlayarak inﬂa edebilirsiniz. Örne¤in, 1, 1, 2, 3, 5, 8,
13, 21, 34, 55, ... dizisi ilk iki say›s› 1 olan bir Fibonacci dizisidir. ‹lk iki say›ya Fibonacci dizisinin
kök say›s› denir.
Baﬂka kök say›lar›yla da Fibonacci dizileri
oluﬂturulabilir. Örne¤in rastgele olarak 10, 13 ikilisiyle bir Fibonacci dizisi oluﬂtural›m:
10, 13, 23, 36, 59, 95, 154, 249, 403, 652, …
ﬁimdi numaram›za geçelim.
Birine rastgele iki say› seçmesini söylüyorsunuz. Daha sonra bu say›lar› kök olarak alan on elemanl› bir Fibonacci dizisini bir ka¤›da altalta yazmas›n› istiyorsunuz. ‹ddian›z kâ¤›ttaki bu on say›y› birkaç saniye içinde ak›ldan toplayabilece¤iniz
olacak.
Bunu yapman›n pratik bir yolu var m›?
Yan›t. Dizinin 7inci eleman›n› seçip 11’le çarpar›z, bulaca¤›m›z sonuç bize dizinin toplam›n› verir. Bir say›y› ak›ldan 11’le çarpman›n birçok kolay yolunu bulabilirsiniz.
Neden böyle?
‹lk iki say› a1 ve a2 olsun. O zaman,
* Treda Biliﬂim Teknolojileri A.ﬁ., yaz›l›m uzman›.

a3 = a1 + a2
a4 = a2 + a3 = a1 + 2a2
a5 = a3 + a4 = 2a1 + 3a2
a6 = a4 + a5 = 3a1 + 5a2
....
Genel formül ne? ‹lk iki kök say›s› 1 ve 1 olan
Fibonacci dizisine (ƒn)n dersek (ilk örne¤imiz) o zaman, her n ≥ 3 için,
an = ƒn−2a1 + ƒn−1a2
eﬂitli¤i geçerlidir. Bunu tümevar›mla kan›tlayal›m.
n = 3 ise, ƒ1 = ƒ2 = 1 oldu¤undan, eﬂitlik do¤ru.
E¤er n = 4 ise, ƒ2 = 1 ve ƒ2 = 2 oldu¤undan, eﬂitlik
gene do¤ru. ﬁimdi an = ƒn−2a1 + ƒn−1a2 ve an+1 =
ƒn−1a1 + ƒna2 eﬂitliklerini varsay›p, an+2 = ƒna1 +
ƒn+1a2 eﬂitli¤ini kan›tlayal›m:
an+2 = an + an+1
= (ƒn−2a1 + ƒn−1a2) + (ƒn−1a1 + ƒna2)
= (ƒn−2 + ƒn−1)a1 + (ƒn−1 + ƒn)a2
= ƒna1 + ƒn+1a2.
‹stedi¤imizi kan›tlad›k.
E¤er ƒ−1 = 1, ƒ0 = 0 koyarsak, formülümüz n
= 1 ve 2 için de do¤ru olur.
Bu arada a7 = ƒ5a1 + ƒ6a2 = 5a1 + 8a2 eﬂitli¤ine dikkatinizi çekerim, birazdan gerekecek.
ﬁimdi a1 + a2 + a3 + ... + an say›s›n› hesaplayal›m:

E¤er n = 10 al›rsak,

buluruz, ki bu da bizim kan›tlamak istedi¤imizdi.
‹lk on say› yerine baﬂka bir ilk k say› alsayd›k
böyle güzel bir numara yapabilir miydik? ♣

100

