תכנית מנחים-עמיתים
ריבועים שלמים בסדרות נסיגה
חניך :עדי אוסטרוב ,אורט ,קריית מוצקין
מנחים-עמיתים :פרופ' אבי ברמן ,פרופ' דני נפטין ,הפקולטה למתמטיקה ,קריית הטכניון ,חיפה

רקע

המחקר

תורת המספרים היא תחום
מספרים
החוקר
במתמטיקה
שלמים – המבנה הניתן להם על ידי
חיבור וכפל והתכונות שלהם.

הייתה
המחקר
השערת
שבסדרות נסיגה – המקיימות
את אותה הנוסחה של
פיבונאצ'י ,אך בעלות תנאי
התחלה שונים – יש מספר
סופי של ריבועים שלמים.

נוסחאות נסיגה הן דוגמה
לאובייקט הנחקר בתחום תורת
המספרים ,והן בעצם סדרה של
מספרים הנבנית אחד אחד – כל
מספר נקבע על ידי המספרים
הקודמים לו בסדרה .דוגמה קלסית
היא סדרת פיבונאצ'י המתחילה עם
המספרים  1 ,1וממשיכה כך שכל
מספר הוא סכום שני המספרים
הקודמים.
עשרת האיברים הראשונים בסדרה
הם1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 :

במהלך המחקר חיפשנו דרכים
שונות לתקוף את הבעיה –
תחילה ניסינו למצוא הכללות
לשיטות בהן השתמש קוהן על
מנת להוכיח את ההשערה
שלנו .מצאנו מספר הכללות
לטענות שהוא העלה ,אך לא
הצלחנו להשלים את כל
ההוכחה בכלים אלו.

לפני כ 60-שנה הוכיח קוהן
שבסדרת פיבונאצ'י הריבועים
השלמים היחידים הם  1ו.144-
לאור הוכחה זו עלתה השאלה –
האם בסדרות דומות יכולה
להתרחש תופעה דומה?
המחקר הוביל אותנו לקבלת
משוואה דיופנטית – משוואה שאנו
מחפשים לה פתרונות במספרים
שלמים ,והנושא של עקומים
אלפטיים ,המהווים אובייקט
חשוב מאוד בתחום המחקר של
תורת המספרים האלגברית.

פיבונאצ'י ,המתמטיקאי האיטלקי
שעל שמו נקראת סדרת פיבונאצ'י

דוגמה לעקום אליפטי ולהגדרת מבנה חיבורי עליו

תוצאות

בשלב הבא ,מצאנו משוואה
דיופנטית אשר פתרונותיה
מתאימים לריבועים שלמים
בסדרה .הצלחנו להראות
שלמשוואה זו יש מספר סופי
של פתרונות על ידי שימוש
במשפט זיגל – משפט חשוב
בתחום העקומים האליפטיים.

האיברים הראשונים בסדרת פיבונאצ'י,
מסודרים בספירלת פיבונאצ'י ,המדגימה
חלק מתכונות הסדרה .אורך הצלע של כל
ריבוע הוא מספר פיבונאצ'י המתאים

הצלחנו להראות שההשערה נכונה ,כלומר שבכל סדרה המתנהגת כמו סדרת פיבונאצ'י יש מספר סופי של
ריבועים .מעבר לכך ,הצלחנו להראות זאת אף לחזקות שלמות שאינן  – 2יש מספר סופי של חזקות
שלישיות ,רביעיות וכו'.
המסקנה אף תקפה לפולינומים במקדמים שלמים ,כלומר ,יש חיתוך סופי עם תמונות שלמות של פולינומים
שכאלו ,פרט למשפחה אחת של פולינומים – פולינומים שהם הזזה לינארית של פולינומי צ'בישב.
מצאנו גם חסם אפקטיבי למספר הריבועים בסדרה מסוימת – חסם לוגריתמי במספרים ההתחלתיים.

