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Problem 1. Düzlemdeki Z × Z ›zgaras›nda (aﬂa¤›daki ﬂekil) (0, 0) noktas›ndan herhangi bir (k, n)
noktas›na hep kuzeye ve do¤uya gitmek koﬂuluyla
ve ›zgaray› takip ederek kaç de¤iﬂik biçimde gidilir?

Problem 7. 1 + t − 2t2 + 6t3 − 3t6 + ... gibi sonsuza dek uzayabilen (polinoma benzeyen ancak
sonsuza dek uzayabildiklerinden illa polinom olmayan) terimlere güç serisi ad› verilir. Dikkat: Buradaki t bir say› de¤ildir, de¤iﬂken ad› verilen bir
“ﬂey”dir. Güç serileri de aynen polinomlar gibi
toplan›p çarp›labilirler:
(a0 + a1t + a2t2 + ... ) + (b0 + b1t + b2t2 + ... ) =
a0+b0 + (a1+b1)t + (a2+b2)t2 + ...
(a0 + a1t + a2t2 + ... )(b0 + b1t + b2t2 + ... ) =
a0b0 + (a0b1+a1b0)t + (a0b2+a1b1+a2b0)t2
+ (a0b3+a1b2+a2b1+a3b0)t3 + ...
Bir güç serisi k›saca

(k, n)

(0, 0)

Problem 2. n ve k birer do¤al say› olsun.
A(n, k) = {(a0, ..., ak−1) : a0, ..., ak−1 ∈ N ve
a0 + ... + ak−1 = n}
kümesinin eleman say›s›n› bulun.

biçiminde yaz›labilir. Burada, am katsay›lar›n› gerçel say›lar olarak alaca¤›z. E¤er am katsay›lar› belli bir aﬂamadan sonra hep 0’sa, o zaman güç serisi
bir polinomdur, yoksa de¤ildir. E¤er tüm am’ler
0’sa o zaman güç serisi de 0’d›r.
Kolayca görülece¤i üzere güç serilerini toplama ve çarpma kurallar› ﬂöyledir:

Problem 3. n elma, adlar› A0, ..., Ak−1 olan k
kiﬂi aras›nda kaç türlü da¤›t›l›r? (Dikkat: Kiﬂiler
aras›nda ayr›m yap›yoruz, ama elmalar aras›nda
yapm›yoruz.)
Problem 4. n ≥ 1 ve k ≥ 1 birer do¤al say› olsun.
B(n, k) = {(b1, ..., bn) : bi ∈ N ve 0 ≤ b1 ≤ ... ≤ bn ≤ k − 1}
kümesinin eleman say›s›n› bulun.
Problem 5. Birbirinden ay›rdedilemeyen n top
ve bu toplar› boyayabilece¤imiz k de¤iﬂik renkte
boyam›z var. Bu n topu bu k de¤iﬂik renge kaç türlü boyayabiliriz? Dikkat: Toplar ay›rdedilmiyor
ama renkler ay›rdediliyor. Örnek: Üç top ve k›rm›z› ve mavi olmak üzere iki rengimiz varsa, (üçü
mavi), (iki mavi, bir k›rm›z›), (bir mavi, iki k›rm›z›), (üçü k›rm›z›) olmak üzere dört türlü boyayabiliriz. E¤er üç top ve üç rengimiz varsa boyamay› 10
türlü yapabiliriz.

7.1.i. (1 − t)(1 + t + t2 + t3 + t4 + ... ) = 1 eﬂitli¤ini gösterin. (Not: Her polinom gibi, 1−t polinomu da bir güç serisidir.)
7.1.ii. (1 + t)g(t) = 1 eﬂitli¤ini sa¤layan bir g(t)
güç serisi bulun.
7.1.iii. (1 − 2t)g(t) = 1 eﬂitli¤ini sa¤layan bir
g(t) güç serisi bulun.
7.2.
eﬂitli¤ini
gösterin.
7.3. ‹ki güç serisini çarpabildi¤imiz gibi, üç güç
serisini de çarpabiliriz:

Problem 6. n ≥ 1 bir do¤al say› olsun. n’yi kaç
de¤iﬂik biçimde pozitif do¤al say›lar›n toplam› olarak yazabiliriz? (De¤iﬂik s›ralamalar ayr› ayr› say›lacak, örne¤in, n = 14 ise, 1 + 3 + 5 + 5 ve 5 + 3 +
5 + 1 toplamlar› ayr› ayr› say›lacak.)
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Anlaﬂ›laca¤› üzere sonlu say›da güç serisini
çarpabiliriz.

E¤er n pozitif bir tamsay›ysa, q(n), n’yi birbirinden de¤iﬂik pozitif tamsay›lar›n toplam› olarak
yazma biçimi olsun, yani q(n),
A(n) = {(a1, ..., ak) : k ∈ N, k ≥ 1, a1, ..., ak ∈ N,
1 ≤ a1 < ... < ak ve a1 + ... + ak = n}
kümesinin eleman say›s› olsun. Ayr›ca q(0) = 1 olsun. Örne¤in q(0) = 1, q(1) = 1, q(2) = 1, q(3) = 2,
q(4) = 2, q(5) = 3, q(6) = 4, q(7) = 5. ﬁimdi,

eﬂitli¤ini gösterin.
7.4. Aﬂa¤›daki çarp›mlar› bulun:
(1+t)(1+t2)
(1+t)(1+t2)(1+t4)
(1+t)(1+t2)(1+t4)(1+t8)
(1+t)(1+t2)(1+t4)(1+t8)(1+t16)
Buldu¤unuz bu sonuçlardan, kimi zaman sonsuz say›da güç serisini çarpabildi¤imiz ç›kar.

eﬂitli¤ini kan›tlay›n.
Problem 9.
m›, yani,

çarp›m›n›n ne olmas› gerekti¤ini söyleyin.
7.5. (1 + t)(1 + t)(1 + t)(1 + t)(1 + t)... sonsuz
çarp›m› bir güç serisi olarak yaz›lamaz. Neden?

sonsuz çarp›-

ya da
(1+t+t2+t3+...)(1+t2+t4+t6+...)(1+t3+t6+t9+...)...
sonsuz çarp›m› bir güç serisidir. Bu sonsuz çarp›m›

Problem 8. Aﬂa¤›daki çarp›mlar› bulun:
(1+t)(1+t2)
(1+t)(1+t2)(1+t3)
(1+t)(1+t2)(1+t3)(1+t4)
(1+t)(1+t2)(1+t3)(1+t4)(1+t5)
Bundan,
(1+t)(1+t2)(1+t3) ... (1+tn) ...
sonsuz çarp›m›n›n var oldu¤u anlaﬂ›lmal›.

olarak yazal›m. Buradaki p(n) say›lar›n›n matemati¤in daha güncel ve anlaﬂ›l›r bir dilinde (yukardaki sorulardan esinlenerek belki) neyi ifade etti¤ini
bulun. ♠
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