
Caṕıtol 10

Successions recurrents

10.1 Objectius

En aquest caṕıtol tractem la tècnica de resolució de problemes combinatoris mitjançant
recurrències. Molts aspectes d’aquesta tècnica estan relacionats amb l’algoŕısmica,
concretament amb estimacions de costos computacionals o d’espai d’emmagatzema-
ment.

Presentem en aquest caṕıtol el tema, pel que fa als problemes, de les successions recur-
rents. Fem èmfasi en el plantejament de les recurrències per resoldre problemes com-
binatoris de comptatge del nombre d’objectes en un problema determinat. Exposem
mètodes per resoldre un tipus especial de recurrències, les lineals a coeficients constants.

10.2 Preliminars teòrics i exemples

Molts de problemes de comptatge en combinatòria es poden resoldre de més d’una ma-
nera. Una via d’aproximació és comptar amb l’ajut d’una successió recurrent. Perquè
això sigui possible, cal saber formular el càlcul corresponent en termes d’una recurrèn-
cia, que en particular significa reduir un problema de mida n a la resolució d’un altre o
altres de similars, però de mida inferior. Un cop formulada la recurrència que controla
el còmput, el pas definitiu és saber resoldre-la, cosa no sempre garantida.

Vegem, doncs, que existeixen dues fases: la de la formulació de la recurrència i la de la
resolució posterior.

Pel que fa a la primera part, és dif́ıcil donar cap regla. La pràctica suficient en la
resolució de problemes pot facilitar l’adquisició d’habilitats al respecte. En veurem
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exemples resolts a la resta del caṕıtol.

En aquesta secció ens dediquem a la segona part, a donar metodologia de resolució
d’alguns tipus de recurrències, les més senzilles i les més habituals.

Recordem que una successió recurrent és una successió per a la qual el terme general
an es pot obtenir en funció de termes anteriors.

En primer lloc, s’han de definir la dependència del terme general respecte d’altres
termes anteriors:

an = F (n, an−1, an−2, · · · , an−k), n ≥ k.

En segon lloc s’ha de donar les condicions inicials:

a0 = b0, a1 = b1, · · · , an−k−1 = bn−k−1.

No sempre es comença per a0.

Un exemple molt senzill és el de la successió de factorials an = n!, que podem reescriure
en forma recurrent com an = nan−1 (n ≥ 1), a0 = 0! = 1.

O bé el de l’anomenada successió de Fibonacci, an = an−1 + an−2 (n ≥ 3), amb les
condicions inicials a1 = a2 = 1, per exemple. Observem que si considerem una altra
variant com, per exemple, an = an−1 + an−2 (n ≥ 2), amb les condicions inicials
a0; a1 = 1, aleshores es genera una altra successió.

10.3 Estratègia de resolució de problemes combinatoris
per recurrències

Sempre considerem dues fases en el procés de resolució d’un problema per recurrències:

• La fase de plantejament de la recurrència.

• La fase de resolució de la recurrència.

A la primera fase cal fer, de fet, dues coses: en primer lloc, formular la successió
recurrent, en el sentit de donar el patró d’obtenció de nous termes de la successió a
partir de termes anteriors; en segon lloc, formular les condicions inicials que determinen
la successió.

La idea bàsica en l’estratègia de resolució de problemes per recurrències (els que s’hi
puguin resoldre) és reduir el problema de “mida” n a un problema, o més d’un, de
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caracteŕıstiques idèntiques però de “mida” inferior. Què pugui ser la “mida” dependrà
del problema. Per exemple, si el que volem és formar cadenes o paraules de longitud
n, n pot ser la mida. Aquesta idea s’il.lustra al llarg dels exercicis que es presenten.
Aquesta part correspon a l’anàlisi del problema i, més concretament, a l’anàlisi de
l’estructura dels objectes que es volen construir i comptar.

Vegem-ne alguns exemples.

Problema 10.1

Suposem que s’emeten missatges de n segons compostos de quatre tipus de senyals. Els
senyals S1, S2 duren 1 segon, el senyal S3 dura 2 segons i el senyal S4 dura 3 segons.
Calculeu quants missatges es poden emetre amb aquests senyals, suposant que s’emeten
consecutivament, sense cap espai de temps entre dos senyals. Els senyals es poden
emetre de manera independent.

Resolució

Aqúı estem interessats només en el plantejament d’una recurrència i no tant en la
resolució.

Sigui an el nombre de missatges de n segons.

Hi ha 4 tipus de missatges, classificats pel senyal inicial.

Els de tipus I comencen pel senyal S1, d’1 segon, la resta del missatge és una nova
cadena similar, però de longitud inferior, de manera que és un “tornar a començar”,
però amb una unitat menys. Aix́ı |I| = an−1. Anàlogament, els de tipus II, que
comencen per S2. És |II| = an−1.

Els de tipus III comencen pel senyal S3, de 2 segons. Tenim |III| = an−2.

Finalment, hi ha els de tipus IV , que comencen per S4. N’hi ha |IV | = an−3.

Per tant, an = |I| + |II| + |III| + |IV | = 2an−1 + an−2 + an−3. És una successió
recurrent, amb coeficients constants, homogènia i d’ordre 3.

Obtenim ara les condicions inicials. Si n = 1, només es pot emetre un senyal d’1 segon,
el S1 o el S2, de manera que a1 = 2. Tenim a2 = 5, corresponent als missatges S1S1,
S2S2, S1S2, S2S1, S3. També tenim a3 = 11 (hi poden haver 3 senyals d’un segon,
2 · 2 · 2, SiSjSk, i, j, k = 1, 2; un de 2 segons i 1 segon 2(1 · 2), S3S1, S3S2, S1S3, S2S3; i
un de 3 segons, S4).

Resumint, la recurrència és


an = 2an−1 + an−2 + an−3, n ≥ 4
a1 = 2
a2 = 5
a3 = 11
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Problema 10.2

Considereu les cadenes de longitud n formades pels caràcters {a, e, o, x, y} sense que hi
hagi 2 consonants juntes. Calculeu quantes n’hi ha utilitzant recurrències.

Resolució

Estem interessats essencialment en el plantejament, més que en la resolució.

Indiquem per an el nombre de cadenes amb les caracteŕıstiques requerides. Vegem com
podem formular una relació recurrent que converteixi la successió an en una successió
recurrent i la resolució del problema, en la resolució d’una recurrència.

Analitzem com poden ser les cadenes, atenent a com comencen (per l’esquerra, per
exemple), amb la idea d’espressar an en funció de termes anteriors. La distinció que
cal fer en aquest problema, atès l’aspecte en el qual estem interessats, relatiu a vocals
i consonants, és si el primer caràcter és una vocal o una consonant.

Considerem les cadenes de tipus I, que comencen per vocal, i les de tipus II, que
comencen per consonant. No hi ha cadenes de cap més tipus i, per tant, an = |I|+ |II|.
Vegem, doncs, quins són aquests cardinals.

Considerem una cadena que comença per vocal. La segona posició pot estar ocupada
sense restriccions per qualsevol caràcter i, per tant, és inici d’una subcadena o d’una
cadena de les mateixes caracteŕıstiques, però de longitud inferior, n − 1. D’acord
amb la definició de an, de subcadenes d’aquest tipus n’hi ha an−1. Ara bé, tenim 3
vocals disponibles per ocupar la primer posició (hi ha tres subtipus), de manera que
|I| = 3an−1.

Considerem una cadena que comença per consonant (i hi ha 2 possibilitats), que su-
posem fixa. Aleshores el segon caràcter no pot ser consonant, ha de ser vocal (i n’hi
ha 3 de disponibles). El tercer caràcter ara pot ser qualsevol, i és inici d’una cadena
de les caracteŕıstiques que volem, de longitud n− 2, cadena de les quals n’hi ha an−2.
Fixada, doncs, la primera consonant, tenim 3an−2 cadenes possibles. Variant finalment
la primera consonant de totes les maneres possibles, resulta |II| = 6an−2.

La relació recurrent és an = 3an−1 + 6an−2.

Amb aquesta recurrència de fet es defineixen infinites successions. Cal obtenir les
condicions inicials que determinen la que ens interessa, la que correspon al problema
concret. En aquest cas, cal obtenir a1, a2. Tenim a1 = 5, a2 = 21 (corresponent a 2
vocals (3 · 3), una consonant i una vocal (2 · 3 + 2 · 3)).

Per tant, la successió recurrent és


an = 3an−1 + 6an−2, n ≥ 3
a1 = 5
a2 = 21
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En aquest tipus de problemes que resolem per recurrències considerarem més important,
en el sentit que és més formativa des del punt de vista d’adquirir habilitats combinatò-
ries (aprendre a comptar, en definitiva), la fase inicial de plantejament i formulació de
successions recurrents que “compten” les quantitats que ens interessen.

Això no ha de fer pensar que no sigui important arribar a la solució final, però el
que passa és que en molts de casos que ens trobarem, la resolució final sol derivar de
l’aplicació de mètodes força estàndard que no solen suposar problemes.

També cal tenir present que, tot i que en aquest caṕıtol tots els problemes de combi-
natòria es resolen formulant una successió recurrent, és més que possible que alguns
d’ells puguin resoldre’s per vies alternatives sense utilitzar recurrències. De fet, alguns
es repeteixen en diversos llocs, on es resolen per mètodes diversos.

Pel que fa a la segona fase, la primera cosa que cal aclarir és què vol dir resoldre una
successió recurrent. Si an és una successió recurrent, busquem una expressió en forma
tancada, és a dir, una funció g tal que an = g(n). Aix́ı, per exemple, si sn = sn−1 + n,

aleshores busquem poder escriure sn = g(n), on g(n) = n(n+1)
2 .

Ens limitem a la resolució de recurrències per mètodes elementals (iteració i inducció)
i a la resolució del tipus especial de les recurrències lineals a coeficients constants.

10.4 Resolució de successions recurrents per iteració

Tot i que més endavant es veuran exemples resolts per aquest mètode (per exemple, en
el problema de les torres de Hanoi), dediquem aquest apartat exclusivament a veure
com es poden resoldre recurrències per iteració.

El mètode consisteix a aplicar repetidament la recurrència.

Vegem-ne diversos exemples.

Problema 10.3

Considerem la disecció del pla prodüıda per n rectes en posició general. Calculeu,
utilitzant recurrències, el nombre de vèrtexs, d’arestes i de cares.

Resolució

Reprenem, per recurrències, el càlcul dels subobjectes geomètrics d’una dissecció del pla
per n rectes en posició general. Aquest problema ha estat ja tractat en diversos caṕıtols
anteriors sense utilitzar recurrències (als caṕıtols d’inducció (2), de grafs planaris (7) i
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de combinatòria elemental (8)).

Figura 10.1

Càlcul del nombre de vèrtexs vn. El nombre de vèrtexs és, com s’ha vist anteriorment,
vn =

(
n
2

)
, per arguments combinatoris simples. Ara bé, també podem plantejar el

problema en termes de recurrències, encara que en aquest cas tan simple pugui ser poc
natural.

Considerem una dissecció per n rectes en posició general, amb vn vèrtexs. Tenim la
condició inicial v1 = 0. Sigui ara n ≥ 2. Considerem una recta r qualsevol, que
extraiem, i aix́ı deixem una dissecció restant de n − 1 rectes en posició general, que
tindrà vn−1 vèrtexs. Hem de trobar quina relació hi ha entre vn−1, vn. En particular,
hem de veure quin és l’increment ∆n de vèrtexs que es produeix quan afegim una recta
a la dissecció de manera que es mantingui la propietat de posició general. Busquem,
doncs, una recurrència senzilla del tipus vn = vn−1 +∆n.

Quan restitüım la n-èsima recta r, talla (per posició general) a les n−1 rectes restants,
i ho fa en vèrtexs nous, que abans no existien, de manera que es creen ∆n = n − 1
vèrtexs nous. Aix́ı, la recurrència és

{
v1 = 0
vn = vn−1 + (n− 1), n ≥ 2

Aquesta és una recurrència lineal, que podŕıem resoldre pel procediment estàndard per
a aquest tipus de recurrències, que és objecte d’un altre apartat posterior, cosa que
deixem al lector. Aqúı la resoldrem de manera directa. Ara, un cop sabut el resultat
per alguna de les vies indicades, el lector pot resoldre el problema alternativament per
inducció sobre n, fent servir la recurrència formulada abans.

Resolem la recurrència per iteració. Apliquem repetidament la recurrència “fins a
esgotar el sub́ındex”:
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vn = vn−1 + (n− 1)
vn−1 = vn−2 + (n− 2)
vn−2 = vn−3 + (n− 3)
· · ·
v2 = v1 + 1

Ara “sumem membre a membre” i obtenim vn = v1+(1+2+ · · ·+(n− 2)+ (n− 1)) =∑n−1
i=1 i.

Observeu com és d’útil disposar d’identitats aritmètiques (i combinatòries) que ens
ajudin en els processos de comptar. En aquest cas, aplicant la coneguda identitat∑n

k=1 k = n(n+1)
2 , resulta vn =

∑n−1
i=1 i =

(n−1)n
2 =

(
n
2

)
.

Càlcul del nombre d’arestes an. La successió recurrent que formulem, an, és justament
la que ens compta el nombre d’arestes per a una dissecció de n rectes. En aquest cas,
som capaços de formular una recurrència senzilla, que es pot resoldre de forma directa.
Vegem que podem formular una recurrència de la forma an = an−1 + ∆n, on ∆n és
l’increment d’arestes quan passem a una dissecció amb una recta més.

Tenim a1 = 1, condició inicial. En una dissecció per n ≥ 2 rectes, considerant una
recta r qualsevol, la resta, formada per n− 1 rectes, és una dissecció de n− 1 rectes,
de an−1 arestes. La recta r talla les n − 1 rectes restants i es produeix un increment
d’arestes. Aquest increment té dos oŕıgens: les seccions que la recta r produeix a les
n−1 rectes, i sobre aquestes rectes, i les que les rectes li produeixen a r en seccionar-la
totes. Comptem-les separadament.

Pel que fa a la primera “font” de noves arestes, la recta r talla totes les rectes (no hi
ha paral.lelisme) i cada una d’elles en un punt que no és un vèrtex preexistent, per
posició general. És a dir, les talla a l’interior d’una aresta prexistent, ja comptades a
an−1, i cada una d’aquestes és seccionada en dos, de manera que, pel que fa al nombre,
l’increment net per aquest origen és de n− 1 arestes.

Pel que fa al segon origen de noves arestes, atès que r és tallada en punts diferents per
n−1 rectes, sobre r es produeixen (n−1)+1 noves arestes, incloses les dues semirectes,
és a dir, n.

Per tant, ∆n = (n− 1) + n = 2n− 1 i resulta an = an−1 + 2n− 1.

Podem ara iterar i escriure


an = an−1 + 2n− 1
an−1 = an−2 + 2(n− 1)− 1
an−2 = an−3 + 2(n− 2)− 1
· · ·
a2 = a1 + 2 · 2− 1
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Sumant, resulta an = a1 + 2
∑n

k=2 k − (1+
n−1
�
· · · +1) = 1 + 2((

∑n
k=1 k)− 1) + (n− 1) =

1 + 2(n(n+1)2 − 1) + (n− 1) = n2.

Es podria resoldre la recurrència tenint en compte que és una lineal no homogènia,
amb coeficients constants d’ordre 1. El lector pot intentar aquesta via, seguint el que
s’exposa a la secció corresponent (10.6).

Aquest problema s’ha resolt també per inducció al caṕıtol 2, dedicat a la inducció.

Càlcul del nombre de cares cn

Indiquen per cn el nombre de cares de la dissecció donada. Seguim argumentacions
similars a les dels casos anteriors, cosa que ens permet detallar menys.

En primer lloc, c1 = 2.

Si tenim una dissecció per n rectes, amb cn cares, i hi afegim una nova recta r, de manera
que es conservi la propietat de posició general, quantes noves cares ∆n es produeixen?
La nova recta r talla les n anteriors en punts que no són vèrtexs que ja existien. De
manera que quan talla una recta està sortint d’una cara i entrant en una altra per un
punt interior a l’aresta que travessa. Travessa, per tant, n arestes i secciona en dues
parts les cares que travessa, que seran n+ 1. Aix́ı, doncs, l’increment net de cares per
l’acció de la recta r és de n+ 1. Aix́ı, cn+1 = cn + (n+ 1).

La recurrència serà {
c1 = 2
cn = cn−1 + n, n ≥ 2

Podem efectuar una resolució directa, del tot idèntica als dos casos anteriors, raó per
la qual es deixa al lector.

En tot cas, el resultat coincideix plenament amb l’obtingut en ocasions anteriors: cn =
n2+n+2
2 .

Observem que la recurrència és lineal amb coeficients constants. Es pot resoldre pel
mètode general aplicable a aquests tipus de recurrències (secció 10.6).

Sabent quin ha de ser el resultat, formuleu una demostració inductiva de la propietat.

Problema 10.4

Calculeu, per recurrències, el nombre de diagonals d’un poĺıgon convex de n costats.

Resolució

És només un exercici d’entrenament, ja que el problema es pot resoldre de manera més
directa i senzilla per un argument combinatori, com s’ha vist al caṕıtol de combinatòria
elemental.
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Estem especialment interessats en el plantejament de la recurrència, més que en la
resolució.

Es tracta de plantejar una successió recurrent, dn, que sigui justament el nombre de
diagonals.

El problema té sentit per a n ≥ 3, i per al cas de triangle és d3 = 0.

Suposem que tenim un poĺıgon convex de n ≥ 4 vèrtexs, amb dn diagonals. Sigui A
un vèrtex qualsevol, i siguin B,C els vèrtexs adjacents. Eliminem el triangle ABC

i considerem el poĺıgon restant, de n − 1 vèrtexs, també convex. L’antiga diagonal
BC ara és costat del nou poĺıgon. El nombre de diagonals del nou poĺıgon és dn−1.
Restablim el poĺıgon original, afegim les diagonals que parteixen del vèrtex A (n’hi ha
n−3) i retornem al segment AB, novament, el seu paper de diagonal. Per tant, resulta
dn = dn−1 + (n− 3) + 1 = dn−1 + n− 2.

Per tant, la recurrència és

{
d3 = 0
dn = dn−1 + n− 2, n ≥ 4

Es pot resoldre directament, aplicant repetidament la recurrència, o bé per teoria gene-
ral, tenint en compte que és una recurrència lineal, amb coeficients constants, d’ordre
1, no homogènia. El lector pot completar-ne la resolució.

Es pot provar també per inducció, sabent el resultat, i efectuant una descomposició
similar a la de l’argumentació anterior.

Problema 10.5

Considereu la dissecció del pla creada per n circumferències en posició general (cada
dues es tallen en dos punts i no n’hi ha tres que es tallin en un mateix punt). Utilitzeu
recurrències per calcular el nombre de vèrtexs vn (interseccions de les circumferències),
el nombre d’arestes (arcs de circumferència) an i el nombre de cares o regions cn de la
dissecció (amb l’exterior, l’única no fitada inclosa).

Resolució

El nombre de vèrtexs vn

En primer lloc, tenim v1 = 0, cosa que constitueix la condició inicial de la recurrència.
Observeu que v2 = 2.

Sigui ara una configuració de n circumferències en posició general, amb vn vèrtexs.
Afegim-hi una nova circumferència C de manera que en conjunt es mantingui la propi-
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etat de posició general (en ĺınia discont́ınua a la figura 10.2).

C

Figura 10.2

A la nova dissecció hi haurà vn+1 vèrtexs. Vegem com podem expressar vn+1 en funció
de vn. La nova circumferència talla cada una de les n antigues en 2 punts diferents, i
aquests punts són diferents de vèrtexs preexistents, per la condició de posició general.
Per tant, l’increment en el nombre de vèrtexs és 2n. Aix́ı, vn+1 = vn+2n. La recurrència
completa és

{
v1 = 0
vn+1 = vn + 2n, n ≥ 1

Aquesta recurrència es pot resoldre directament, per iteració:

vn = vn−1 + 2(n− 1) = (vn−2 + 2(n− 2)) + 2(n− 1)

= · · · = v1 + 2 · 1 + · · ·+ 2(n− 2)) + 2(n− 1)

= 2
n−1∑
k=1

k = 2
(n− 1)n

2
= n(n− 1).

Utilitzem per a la resta la figura 10.2.

El nombre d’arcs an

La idea és similar a la del càlcul dels vèrtexs. Tenim a1 = 1, corresponent a la circum-
ferència sencera. Sigui ara una dissecció de n circumferències, amb an arestes. Una nova
circumferència C (de manera que globalment es formi una dissecció de circumferències
en posició general) produeix noves arestes. D’una banda, la circumferència C és talla-
da per totes les n circumferències en 2 punts cadascuna, de manera que s’estableixen
2n punts d’intersecció sobre C, i d’aquesta manera es genera un increment net de 2n
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arestes, arcs de circumferència (sobre C). D’altra banda, C talla les n circumferències
globalment en 2n punts nous, de forma que la intersecció es produeix a l’interior d’un
arc preexistent i el secciona en dos. Atès que es tallen 2n arcs, l’increment net d’arestes
per aquest motiu és de 2n. Per tant, globalment, an+1 = an + 2n+ 2n.

La recurrència és {
a1 = 1
an+1 = an + 4n, n ≥ 1

El lector pot resoldre per iteració la recurrència anterior i obtenir el resultat, an =
2(n− 1)n.

El nombre de regions cn

Tenim c1 = 2 (corresponent a l’interior i a l’exterior de la circumferència). Afegim una
nova circumferència C a una dissecció de n circumferències, de manera que globalment
es conservi la posició general. Vegem quantes noves cares hem d’afegir al còmput per
causa de la nova (n + 1)–èsima circumferència. La circumferència C talla k cares i
les secciona en 2 subcares, de manera que l’increment net és de k noves cares, ja que
les k tallades ja estaven comptades a cn. Ara bé, la secció d’una cara preexistent es
produeix mitjançant l’arc corresponent de la circumferència C que travessa aquesta
cara. Per això l’única cosa que cal comptar és quants arcs de circumferència es formen
sobre C per la intersecció amb les n circumferències, ja que aquests arcs són els que
travessen les regions preexistents i les descomponen en dues. Ara bé, la circumferència
C talla les n anteriors en 2n punts, de manera que serien 2n − 1 arcs sobre C que
seccionen (travessant-les) cares interiors a les n circumferències. Si, a més, hi comptem
l’increment en 1 cara degut a la cara no fitada, resulta k = 2n. Per tant, cn+1 = cn+2n.
La recurrència completa és {

c1 = 2
cn+1 = cn + 2n, n ≥ 1

La recurrència és molt senzilla i es pot resoldre per iteració:

cn = cn−1 + 2(n− 1) = (cn−2 + 2(n− 2)) + 2(n− 1)

= · · · = c1 + 2 · 1 + 2 · 2 + · · ·+ 2(n− 2) + 2(n− 1)

= 2 + 2
n−1∑
i=1

i = 2 + 2
(n− 1)n

2
= 2 + n(n− 1).

Observació. Amb anterioritat hem tractat el mateix problema directament, sense uti-
litzar recurrències. En aquest mateix exercici s’han resolt les recurrències directament,
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però també s’haurien pogut resoldre com a recurrències lineals o bé, sabut el resultat,
per inducció. Es recomana al lector que resolgui l’exercici per aquests mètodes.

També s’hauria pogut seguir un procediment mixt, consistent a calcular una de les tres
quantitats vn, an, cn directament i posteriorment la tercera pendent d’obtenció aplicant
la fórmula d’Euler al graf planari prodüıt per la dissecció per circumferències.

Problema 10.6

Calculeu en quantes regions tridimensionals polièdriques divideixen l’espai n plans en
posició general (és a dir, tres qualssevol es tallen i no n’hi ha quatre amb un punt
comú). Les regions polièdriques estan limitades per plans i n’hi ha de fitades (poĺıedres)
i de no fitades.

Resolució

Indiquem per Rn el nombre corresponent. Formulem una relació recurrent per a Rn,
cosa que converteix el problema en el de resoldre una successió recurrent.

Tenim R1 = 2, ja que el pla divideix l’espai en dos semiespais. Aquesta és la condició
inicial de la recurrència.

Sigui Rn+1 el nombre de regions polièdriques corresponents a una dissecció per n + 1
plans en posició general. Considerem un pla qualsevol Π. Els restants n plans continuen
estant en posició general i formen Rn regions polièdriques. Vegem si podem expressar
Rn+1 en termes de Rn. Ho aconseguirem si sabem comptar quin és l’increment ∆n

de regions polièdriques que es produeix quan afegim un nou pla. Un nou pla talla
k regions polièdriques preexistents i les secciona en dues subregions, de manera que
l’increment net és de k noves regions polièdriques. El problema és, doncs, calcular
quantes regions talla el nou pla Π. Observem que la intersecció d’una regió polièdrica
amb el pla és una regió poligonal plana (2D) sobre el pla, delimitada per rectes, que
són justament les interseccions dels altres plans amb el nou pla Π. Per tant, els n plans
determinen sobre Π una dissecció plana creada per n rectes en posició general, i cada
cara d’aquesta dissecció està en correspondència amb una regió polièdrica seccionada
per Π. De manera que el nombre de regions tallades per Π és el nombre de cares
d’una dissecció plana de n rectes. Com hem vist en altres problemes anteriors, és(
n
2

)
+ n+ 1 = n2+n+2

2 . Per tant, podem escriure

Rn+1 = Rn +
n2 + n+ 2

2
.

Finalment, la recurrència completa és{
R1 = 2

Rn = Rn−1 +
(n−1)2+(n−1)+2

2
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Es pot resoldre per iteració repetida:

Rn = Rn−1 +
(n−1)2+(n−1)+2

2

Rn−1 = Rn−2 +
(n−2)2+(n−2)+2

2
· · ·

R3 = R2 +
22+2+2
2

R2 = R1 +
12+1+2
2

Sumant,

Rn = R1+
1

2
[(n−1)2+(n−2)2+ · · ·+12]+

1

2
[(n−1)+(n−2)+ · · ·+1]+

1

2
(2+

n−1
�
· · · +2).

Ara bé, és ben conegut que

n∑
k=1

k =
n(n+ 1)

2
,

n∑
k=1

k2 =
n(n+ 1)(2n + 1)

6

i podem ara escriure

Rn = 2 +
n(n− 1)(2n − 1)

12
+

(n− 1)n

4
+ (n− 1) =

(n+ 1)(n2 − n+ 6)

6
.

Observació. Aquesta recurrència es podria resoldre per inducció o bé com a recurrència
lineal no homogènia. Recordem que aquest mateix problema es va resoldre per un altre
mètode, sense recurrències, al caṕıtol dedicat a combinatòria elemental.

10.5 Resolució de successions recurrents per inducció

El mètode consisteix a provar per inducció que el terme general an s’expressa com una
funció de n, és a dir, és an = g(n), per a alguna g, per inducció sobre n. Aquesta funció
ens és indicada per alguna afirmació o bé hem pogut intuir-la per experimentació, sobre
tot a partir del càlcul dels primers termes de la successió (fins a trobar un patró de
formació dels termes de la successió).

En el pas base de la demostració inductiva, hi fem intervenir la condició inicial. En el
pas inductiu, hi fem servir la relació recurrent.

Vegem-ne un exemple.

Problema 10.7
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Considereu la recurrència

{
sn = sn−1 + n, n ≥ 2
s1 = 1

Demostreu per inducció que sn = n(n+1)
2 .

Resolució

Farem la demostració per inducció sobre n.

Pas base. Per a n = 1, és una comprovació.

Pas inductiu. Sigui n ≥ 2 i suposem, per hipòtesi d’inducció, que sn−1 = (n−1)n
2 .

Aleshores podem escriure

sn = sn−1 + n =
(n− 1)n

2
+ n =

n(n+ 1

2
.

Més que “trobar” la solució de la recurrència, és una demostració. L’inconvenient
d’aquest mètode és que prèviament s’ha de saber quin és el resultat.

Retrobem un vell problema, relatiu a disseccions per rectes, que ara es tracta per
inducció. Ens remetem a problemes anteriors, on aquesta estructura ja s’ha estudiat
de diverses maneres.

Problema 10.8

Donada una dissecció per n rectes en el pla en posició general, siguin vn el nombre de
vèrtexs, an el nombre d’arestes i cn el nombre de cares. Demostreu per inducció que
vn =

(
n
2

)
, an = n2 i cn =

(
n
2

)
+ n+ 1. Utilitzeu recurrències.

Resolució

En problemes de la secció anterior en els quals s’obtenen vn, an, cn es formulen relacions
recurrents per a cada una d’aquestes quantitats. Estudiem cada cas a continuació.

Càlcul de vn

La recurrència obtinguda anteriorment és

{
v1 = 0
vn+1 = vn + n, n ≥ 1

Per fer una demostració inductiva del resultat, la farem sobre n.
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El pas base consisteix a comprovar que per a n = 1 es compleix el resultat, cosa evident.

En el pas inductiu, suposem que la propietat es compleix per a n (com a hipòtesi
d’inducció), és a dir, que vn =

(
n
2

)
i hem de provar que també és certa per a n+ 1, és

a dir, que vn+1 =
(
n+1
2

)
. En efecte, aplicant la hipòtesi d’inducció, vn+1 = vn + n =(

n
2

)
+ n =

(
n+1
2

)
.

Càlcul de an

La recurrència obtinguda anteriorment és{
a1 = 1
an+1 = an + 2n+ 1, n ≥ 1

Demostrarem el resultat inductivament sobre n.

El pas base consisteix a comprovar que es compleix el resultat per a n = 1, la qual cosa
és òbvia.

En el pas inductiu, suposem que la propietat es compleix per a n (com a hipòtesi
d’inducció), és a dir, que an = n2 i hem de provar que també és certa per a n + 1,
és a dir, que an+1 = (n + 1)2. Aplicant la hipòtesi d’inducció, an+1 = an + 2n + 1 =
n2 + 2n+ 1 = (n+ 1)2.

Càlcul de cn

És del tot similar als casos anteriors.

La recurrència és {
c1 = 2
cn+1 = cn + n+ 1, n ≥ 1

En el pas base, la comprovació és immediata. En el pas inductiu, suposem com a
hipòtesi d’inducció que cn =

(
n
2

)
+ n + 1. Aleshores, cn+1 = cn + n + 1 = (

(
n
2

)
+ n +

1)+ n+1 = (
(
n
2

)
+ n) + (n+1)+ 1 = (

(
n+1
2

)
) + (n+1)+ 1 =

(
n+1
2

)
+ (n+1)+ 1, com

s’havia de demostrar.

L’inconvenient d’aquests tipus de resolució del problema és que s’ha de conèixer o intuir
prèviament el resultat al qual s’ha d’arribar.

10.6 Resolució de successions recurrents lineals a coefici-
ents constants

Un cas especial de successió recurrent és el de les anomenades successions recurrents
lineals, per a les quals, en condicions especialment favorables, es pot obtenir una solució
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en termes d’una fórmula tancada. Ens referim al cas de les successions d’aquest tipus
amb coeficients constants i amb terme independent “senzill”.

La successió recurrent

an − k1an−1 − k2an−2 − k2an−2 − · · · − kran−r = f(n), n > r,

amb k1, k2, · · · , kr constants de R, amb kr �= 0, és una successió recurrent lineal, amb
coeficients constants, d’ordre r, amb terme independent f(n). Com a regla útil, l’ordre
es pot obtenir com a diferència entre els sub́ındexs màxim i mı́nim, n− (n− r) = r.

Si f(n) = 0, es diu que és homogènia. En cas contrari, és no homogènia.

Com a exemple, an − 2an−1 = 0 és una successió recurrent lineal, amb coeficients
constants, d’ordre 1, homogènia. La successió an − 4an−1 + 3an−2 = n2 és una suc-
cessió recurrent lineal, amb coeficients constants, d’ordre 2, no homogènia, amb terme
independent f(n) = n2. És lineal, però no amb coeficients constants, la successió dels
factorials, an = nan−1.

La recurrència homogènia associada. Donada la recurrència

an − k1an−1 − k2an−2 − k2an−2 − · · · − kran−r = f(n), kr �= 0, n > r,

es diu que la recurrència

an − k1an−1 − k2an−2 − k2an−2 − · · · − kran−r = 0, kr �= 0, n > r,

és l’homogènia associada corresponent. Per exemple, en el cas an−4an−1+3an−2 = n2,
l’homogènia associada és an − 4an−1 + 3an−2 = 0

Condicions inicials. S’han d’especificar, a més, les condicions inicials a1, · · · , an−r−1,
cosa que significa que s’ha de dir quins són els valors dels n−r−1 primers termes de la
successió (segons el problema, de vegades té sentit considerar a0): a1 = b1, · · · , an−r−1 =
bn−r−1.

Polinomi caracteŕıstic. Donada una recurrència com l’anterior, el polinomi caracteŕıstic
associat, polinomi de grau r (ordre de la recurrència), és el polinomi

p(x) = xr − k1x
r−1 − · · · − kr−1x− kr

I l’equació caracteŕıstica seria

xr − k1x
r−1 − · · · − kr−1x− kr = 0.
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Per exemple, en el cas an − 4an−1 + 3an−2 = 0, el polinomi caracteŕıstic és p(x) =
x2−4x+3 i l’equació caracteŕıstica és x2−4x+3 = 0. Si tenim el polinomi x2−2x−4,
aleshores la recurrència que el té de polinomi caracteŕıstic és an − 4an−1 + an−2 = 0.

Trobar la solució d’una recurrència és trobar la solució general, és a dir, la col.lecció
infinita de successions que satisfan el patró de recurrència i després, aplicant les condi-
cions inicials, es determina la solució que ens interessa per al nostre problema, que
aleshores ja és única.

Revisem, a continuació, com procedir en els dos casos de recurrència homogènia i no
homogènia.

Veurem que, com a resum, el procediment que cal seguir és:

1. Cas homogeni:

(a) Obtenció de la solució general.

(b) Aplicació de les condicions inicials per determinar les solucions.

2. Cas no homogeni:

(a) Obtenció de la solució general de la no homogènia.

i. Obtenció de la solució general de l’homogènia associada.

ii. Obtenció d’una solució particular de la no homogènia.

(b) Aplicació de les condicions inicials per determinar les solucions.

En principi s’exposaran procediments generals. En cap cas està garantit l’èxit, ja que
dependrà de les dades concretes del problema.

10.6.1 Cas homogeni

Abans de fer intervenir les condicions inicials, obtindrem la solució general. La solució
general deriva d’un determinat tipus de solucions, les que anomenem bàsiques, que, per
la seva banda, deriven de les arrels del polinomi caracteŕıstic, comptant-hi la multipli-
citat. No en farem aqúı cap justificació teòrica, per a la qual remetem el lector a altres
textos.

Sigui p1 una solució de l’equació caracteŕıstica (equivalentment, una arrel del polinomi
caracteŕıstic), de multiplicitat m1. Les successions pn1 , np

n
1 , n

2pn1 , · · · , n
m1−1pn1 són solu-

cions de la recurrència i també tota combinació lineal que es pugui generar a partir d’a-
questes solucions, és a dir, la successió zn = c0p

n
1+c1np

n
1+c2+n2pn1+· · ·+cm1n

m1−1pn1 .
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Les successions pn1 , np
n
1 , n

2pn1 , · · · , n
m1−1pn1 són les anomenades solucions bàsiques as-

sociades a p1. En el cas de multiplicitat m1 = 1, hem d’arribar fins a l’exponent
m1 − 1 = 0, és a dir, el conjunt de les solucions bàsiques associades es redueix a pn1 .

La solució general és el conjunt de totes les combinacions lineals que es poden formar a
partir de les solucions bàsiques derivades de totes les arrels del polinomi caracteŕıstic.

En el cas an − 4an−1 + 3an−2 = 0, l’equació caracteŕıstica x2 − 4x + 3 = 0 té dues
solucions, x1 = 3, x1 = 1, de multiplicitats respectives m1 = 1,m2 = 1. La solució
general de l’homogènia és

an = c13
n + c21

n = c13
n + c2, c1, c2 ∈ R.

Imaginem una successió recurrent homogènia de polinomi caracteŕıstic p(x) = (x −
2)(x− 3)2(x− 5)3. La solució general seria

an = c12
n + c23

n + c3n3
n + c45

n + c5n5
n + c6n

25n.

10.6.1.1 La successió de Fibonacci

La successió de Fibonacci apareix en moltes situacions en el curs de la resolució de
problemes en els quals s’aborden els còmputs utilitzant recurrències.

La successió és la següent (genèrica, sense condicions inicials):

an = an−1 + an−2, n ≥ 3.

Vegem com es pot resoldre. La podem reescriure com an − an−1 − an−2 = 0. És una
recurrència lineal d’ordre 2, a coeficients constants i homogènia. L’equació caracteŕıs-
tica és x2 − x− 1 = 0, que té les solucions

x1 =
1 +

√
5

2
; x2 =

1−
√
5

2
,

ambdues de multiplicitat m1 = m2 = 1.

Per aquest motiu, la solució general de la recurrència és

an = c1(
1 +

√
5

2
)n + c2(

1−
√
5

2
)n, c1, c2 ∈ R.

Finalment, caldria aplicar les condicions inicials, si en tenim, per obtenir la solució
concreta que correspon al problema concret.
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10.6.2 Cas no homogeni

En el cas no homogeni,

an − k1an−1 − k2an−2 − k2an−2 − · · · − kran−r = f(n), kr �= 0, n > r,

se segueix el procediment següent:

1. Es resol la recurrència homogènia corresponent, en aquest cas

an − k1an−1 − k2an−2 − k2an−2 − · · · − kran−r = 0,

D’aquesta manera obtenim l’anomenada solució general de l’homogènia, que de-

notem per a
(gh)
n .

2. Obtenim una solució particular de la no homogènia, que denotem per a
(pnh)
n . La

possibilitat de tenir èxit en això dependrà de la forma del terme independent.

3. Escrivim, com a resultat de desenvolupaments teòrics, la solució general de la no
homogènia, que s’expressa com a suma de les dues anteriors, és a dir, com

a(gnh)n = a(gh)n + a(pnh)n .

4. Finalment cal aplicar, si escau, les condicions inicials a la a
(gnh)
n per tal de deter-

minar la successió solució de la recurrència no homogènia amb condicions inicials.

Vegem ara com es pot procedir per trobar una solució particular de la no ho-
mogènia, essencialment en el cas que es pugui posar com a solució derivada de les
solucions bàsiques (en veurem exemples en els problemes resolts posteriors):

(a) Calculeu el polinomi caracteŕıstic p(x) de l’homogènia associada.

(b) Trobeu el polinomi caracteŕıstic q(x) d’una recurrència homogènia que ad-
meti com a solució particular f(n). Òbviament en aquest punt és clau la
forma de f(n) per tal que la puguem identificar com a derivada d’una solució
bàsica, associada a alguna arrel del polinomi caracteŕıstic.

(c) Escriviu la solució general de la recurrència homogènia associada a s(x) =
p(x)q(x). Atès que aquest polinomi té els factors de p(x), sempre tindrem
en aquesta solució termes corresponents o derivats dels factors de p(x) en la
solució corresponent a r(x).
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(d) A la solució general anterior descartem els termes que provenen de p(x).
Sigui zn la resta. Aleshores utilitzem zn com a possible candidata a solució
particular de la no homogènia. S’imposa que aix́ı sigui, substituint a la no
homogènia, per tal de determinar els coeficients. Un cop determinats, se
substitueixen a zn i tenim una solució particular de la no homogènia.

Per trobar una possible solució particular de la recurrència no homogènia hem exposat
un mètode possible. Ara bé, és possible que el lector prefereixi tenir directament,
en els casos més usuals que es presenten, possibles solucions-tipus, amb coeficients
indeterminats, per provar.

Vegeu [GRIM89] per a una tabulació de possibles solucions a buscar directament.

Donem aqúı, en els casos més simples i habituals, algunes possibles successions per
provar. Indicarem què cal fer en el cas de polinomi caracteŕıstic de grau menor o igual
que 2.

En el cas de terme independent de la forma f(n) = krn, amb k constant, n ≥ 1, es
consideren dues possibilitats:

• El polinomi caracteŕıstic és de grau 1.

1. Si r no és arrel del polinomi caracteŕıstic, proveu amb la possible solució
particular Arn, A constant.

2. Si r és arrel del polinomi caracteŕıstic, proveu amb Bnrn, B constant per
determinar, substituint.

• El polinomi caracteŕıstic és de grau 2.

1. Si r no és arrel del polinomi caracteŕıstic, preneu Arn, A constant.

2. Si r és arrel real simple, de multiplicitat 1, del polinomi caracteŕıstic, ales-
hores proveu amb Bnrn, B constant.

3. Si r és arrel real múltiple, de multiplicitat 2, del polinomi caracteŕıstic,
aleshores proveu amb Cn2rn, C constant.

Si el terme independent és una funció polinòmica, com per exemple, f(n) = knp, amb
p ∈ N, fix, provem amb Cpn

p + Cn−1n
p−1 + · · · + C1n + C0. En el cas de constant,

f(n) = k, provem amb k.

10.6.3 Un exemple

Segueix un exemple de resolució d’un problema en el cas no homogeni.
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Problema 10.9

Calculeu 1 + a+ a2 + · · ·+ an.

Resolució

Observeu que 1+ a+ a2+ · · ·+ an =
∑n

i=0 a
i. Plantejarem una successió recurrent que

ens permeti obtenir la suma anterior en forma tancada, precisament com a solució de
la recurrència.

En primer lloc, observem que, si a = 1, aleshores la suma és simplement n+1. Suposem,
doncs, que a �= 1.

Considerem la successió sn = 1 + a + a2 + · · · + an, per a n ≥ 0. Es pot reescriure
fàcilment com a successió recurrent, ja que sn = (1+a+a2+· · ·+an−1)+an = sn−1+a

n,
si n ≥ 1, i s0 = 1. El problema és, doncs, resoldre la successió recurrent{

sn = sn−1 + an, n ≥ 1,
s0 = 1

Considerem la successió recurrent homogènia associada sn = sn−1, que podem reescriu-
re com sn − sn−1 = 0, successió recurrent lineal, amb coeficients constants, d’ordre 1,
amb polinomi caracteŕıstic p(x) = x− 1.

Atès que les solucions del polinomi caracteŕıstic es redueixen a x1 = 1, amb multiplicitat

1, la solució general de l’homogènia associada és s
(gh)
n = cxn1 = c, amb c ∈ R.

Anem a obtenir una solució particular de l’equació sn−sn−1 = an, de terme independent
f(n) = an. Si consideréssim una successió recurrent auxiliar de polinomi caracteŕıstic
q(x) = x− a, la solució general derivada de l’arrel x1 = a seria αan, de la que un cas
particular és an, per a α = 1. Considerem ara el producte p(x)q(x) = (x−1)(x−a), que
podem considerar com a polinomi caracteŕıstic d’una recurrència auxiliar (que ni ens
molestarem a explicitar, tot i que seria trivial de fer), successió que té solució general
c11

n + c2a
n. A l’expressió anterior identifiquem la part que prové de considerar p(x) i

considerem la resta, que passa a ser la successió candidata a solució particular de la no
homogènia. És a dir, zn = c2a

n és una successió candidata a solució particular, cosa
que imposarem per tal d’obtenir la constant c2 corresponent.

Substituint a la recurrència no homogènia (la donada originalment), imposem zn −
zn−1 = an, d’on c2a

n − c2an−1 = an. Simplificant (recordem que estem suposant
a �= 1), c2a − c2 = a, d’on c2 = a

a−1 , i aix́ı tenim una solució particular de la no

homogènia, substituint a zn: s
(pnh)
n = a

a−1a
n = 1

a−1a
n+1.

La solució general de la no homogènia és

s(gnh)n = s(gh)n + s(pnh)n = c+
1

a− 1
an+1.
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Ara només resta imposar la condició inicial per obtenir la solució al nostre problema:

1 = s0 = c + 1
a−1a, d’on c = 1

1−a . Finalment, substituint a s
(gnh)
n , resulta sn =

1
1−a + 1

a−1a
n+1 = 1−an+1

1−a .

S’arriba, aix́ı, a la coneguda fórmula

1 + a+ a2 + · · ·+ an =
1− an+1

1− a
, a �= 1.

10.6.4 Problemes addicionals resolts

Problema 10.10

Considerem el problema o joc de les torres de Hanoi. Tenim tres pals verticals A,B,C
i n discs de radis diferents. Inicialment els discs estan apilats en el pal A per radis
decreixents, de manera que el de radi més gran és a sota i el de radi més petit és a dalt
de tot, tots travessats pel pal. La finalitat del joc és col.locar els n discs al pal B, de
manera que quedin en la mateixa posició en la qual estaven inicialment al pal A.

Es permet un sol tipus de moviment: passar el disc de dalt d’una pila a una altra pila
sense cobrir cap disc de radi inferior.

Quin és el nombre mı́nim de jugades necessàries per resoldre el joc?

Formuleu una recurrència associada al problema i resoleu-la.

Resolució

Fase 1: Plantejament de la recurrència.

Formulació de la recurrència. Per plantejar la recurrència, hem de pensar quina podria
ser la successió, quin significat podria tenir amb relació al problema. Indiquem per an el
nombre mı́nim de jugades per resoldre el problema amb n discs. El problema essencial
és veure com podem reduir el problema per a n discs a un problema de caracteŕıstiques
idèntiques, equivalent, però per a n−1 discs, cosa que sol ser la dificultat més important
del plantejament. En el cas dels n − 1 discs, la solució del problema ve donada per
an−1, que compta el nombre mı́nim d’operacions requerides.

Com es pot reduir el problema a un d’idèntic, però de “mida” n − 1? Si observem la
pila inicial d’A i ens fixem en els n−1 discs de sobre, aquests estan situats en la posició
requerida pel problema. Moure’ls requerirà justament an−1 jugades (mı́nim de jugades
per moure’l).

Plantegem el procediment següent de resolució, en l’ordre que s’indica:
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• Maniobra 1. Traslladem els n − 1 discs de sobre del pal A al pal C. El nombre
mı́nim de passos per resoldre aquest problema és an−1.

• Maniobra 2. El disc de radi màxim que ha quedat a A es trasllada a B i aix́ı
ocupa la que serà la posició definitiva. Aquesta operació requereix un pas. És
impossible resoldre-la en menys passos.

• Maniobra 3. Traslladar els n− 1 discs que estan encara a C cap al pal A. Aquest
és un problema de les mateixes caracteŕıstiques que el problema global, però amb
un disc menys, és a dir, n− 1 discs i, per tant, el mı́nim de jugades per resoldre’l
és an−1, segons la definició de an.

Resolem la primera maniobra en an−1 jugades. La segona maniobra té cost 1. La
tercera maniobra es fa en an−1 jugades. Per tant, globalment,

an = an−1 + an−1 + 1 = 2an−1 + 1.

Condicions inicials. La recurrència encara no és definida completament. Cal donar la
condició o les condicions inicials. En aquest cas, és a1 = 1, ja que en el cas d’un sol
disc amb un únic moviment n’hi ha prou per resoldre el problema.

BA
C

Figura 10.3

Fase 2: Resolució de la recurrència

Mètode 1

En aquest cas, la recurrència és molt simple i es pot resoldre de manera directa aplicant
la relació recurrent repetides vegades, fins a “esgotar” el sub́ındex, que queda a 1, com
veurem a continuació. Aquest és un dels mètodes elementals de resolució.

Utilitzem la recurrència i el valor inicial a1 = 1:

an = 2an−1 + 1 = 2(2an−2 + 1) + 1 = 22an−2 + 2+ 1

= 22(2an−3 + 1) + 2 + 1 = 23an−3 + 22 + 2 + 1

= · · ·

= 2n−1a1 + 2n−2 + 2n−3 + · · · + 2+ 1

= 2n−1 + 2n−2 + 2n−3 + · · ·+ 2 + 1
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Ens trobem ara amb la necessitat de saber sumar els primers termes d’una progressió
geomètrica de raó x = 2. La fórmula és fàcil de deduir, tot i que hauria de formar part
del bagatge de coneixements del lector. Suposant que x �= 1,

s = 1 + x+ · · ·+ xn

xs = x+ x2 + · · · + xn + xn+1

xs− s = xn+1 − 1

s =
1− xn+1

1− x
.

Aplicant la fórmula anterior, resulta 2n−1 + 2n−2 + 2n−3 + · · ·+ 2+ 1 = 2n − 1.

Per tant, an = 2n − 1.

Destaquem, una vegada més, la importància de disposar d’una bona provisió de fórmu-
les i identitats, per utilitzar en els processos de comptar, per calcular expressions en
forma tancada, com en el cas anterior.

Mètode 2. Resoldrem la recurrència aplicant la teoria general per resoldre aquest pro-
blema.

En primer lloc, hem d’identificar el tipus de recurrència i les seves caracteŕıstiques.

La recurrència an = 2an−1 + 1, n ≥ 2; a1 = 1 és una recurrència lineal a coeficients
constants no homogènia, d’ordre 1. L’homogènia corresponent és an − 2an−1 = 0 i el
terme independent de la no homogènia és f(n) = 1. La condició inicial és a1 = 1.

Cal buscar la solució general de l’homogènia (a
(gh)
n i una solució particular de la no

homogènia (a
(pnh)
n ).

Anem a resoldre l’homogènia an−2an−1 = 0, cosa que significa trobar la solució general.
Calculem el polinomi caracteŕıstic associat P (x) = x − 2 o, equivalentment, l’equació
caracteŕıstica associada, x − 2 = 0, de grau 1. Hi ha una única solució, x1 = 2, de
multiplicitat m1 = 1, de la qual deriva la solució bàsica pn = 2n i en resulta la solució

general de l’homogènia, que és, per tant, a
(gh)
n = c2n.

Trobem una solució particular de la no homogènia an−2an−1 = 1. El terme independent
correspon a un dels patrons per als quals sabem trobar una solució particular.

En aquest cas, la simplicitat del terme independent fins i tot ens permetria pràcticament
“endevinar” la forma d’una solució particular. Ara bé, procedim de manera sistemàtica,
com s’especifica a continuació.

1. Calculem el polinomi caracteŕıstic p(x) de l’homogènia associada, que en aquest
cas és p(x) = x− 2.
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2. Considerem una successió recurrent bn homogènia que admeti f(n) = 1 com a
solució. Tenint en compte com són les solucions de les homogènies derivades
d’una arrel del polinomi caracteŕıstic, observem que 1 = 1n seria solució d’una
homogènia, per a la qual el polinomi caracteŕıstic tingués solució q1 = 1. De
fet, no ens cal ni trobar-la. Només necessitem el polinomi caracteŕıstic, que seria
q(x) = x − 1. Es pot comprovar que la solució derivada seria c11

n, solució de
bn − bn−1 = 0 (que realment no necessitem explicitar per a aquest procés).

3. Considerem el polinomi r(x) = p(x)q(x) = (x − 2)(x − 1) i considerem (men-
talment) l’homogènia associada, que té solució general derivada de les arrels del
polinomi caracteŕıstic r(x). La successió dn = c12

n+c21
n és la successió buscada.

4. De la solució anterior eliminem la part que prové de la solució general que cor-
respon a p(x), és a dir, el terme c12

n, i ens queda zn = c21
n.

5. Utilitzem el resultat anterior, és a dir, zn, com a possible candidata a solució
particular buscada. Cal, doncs, substituir a la recurrència original no homogènia
i calcular els coeficients per tal que zn en sigui una solució. Per això, imposem que
ho sigui, és a dir, imposem zn−2zn−1 = 1. Aleshores tindrem c21

n−2c21
n−1 = 1,

és a dir, c2 = −1, d’on zn = (−1) · 1n = −1 és una solució particular de la no
homogènia.

D’aquesta manera, una solució particular de la no homogènia és successió constant

a
(p)
n = −1.

Per tant, la solució general de la no homogènia és

a(gnh)n = a(gh)n + a(pnh)n = c2n − 1, c ∈ R.

Com es veu, doncs, “la” solució general són de fet infinites solucions possibles, variant
c, successions totes elles que satisfan la recurrència. Falta obtenir finalment, d’entre
aquestes infinites solucions, la que satisfà la condició inicial. En aquest cas, això significa
calcular c per tal que la condició inicial es compleixi, cosa que, de fet, imposem. Ha de
ser 1 = a1 = c21 − 1, és a dir, c = 1. Per tant, la solució al problema de les torres de
Hanoi és an = 2n − 1.

Problema 10.11

Tenim un passad́ıs de mides n×2, és a dir, de llargària n i altura 2. El volem enrajolar
amb rajoles de mides diferents, que s’han d’utilitzar senceres. Les rajoles són de dos
tipus, les de mida 2× 1 i les de mida 2× 2.

Se suposa que les rajoles només es distingeixen per la mida, però no per l’aspecte.
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Resolució

Resolem el problema per recurrències. Hem de formular una successió (que esperem
que sigui recurrent i puguem, a més, resoldre-la, que ens compti justament el que ens
interessa o ens demanen. Sembla raonable definir, per a cada n, la successió an justa-
ment com el nombre d’enrajolaments possibles d’un passad́ıs 2× n amb les condicions
indicades.

Fase 1: plantejament de la recurrència

Recordem que plantejar la recurrència significa dues coses: formular la relació recurrent
i obtenir les condicions inicials.

Formulació de la recurrència

Hem de preguntar-nos: com podem reduir el nostre problema de mida n a un altre
d’idèntiques caracteŕıstiques, però de mida inferior? O bé, com passem d’un problema
de mida n a un altre de mida n+ 1? Aquest és el primer pas per poder formular una
recurrència.

Una manera és preguntar-nos com podem començar el passad́ıs (per l’esquerra, per
exemple, tot i que, de forma totalment equivalent, podŕıem analitzar com acabar-lo).
Pot començar de tres maneres, com es mostra a les figures posteriors. En cada cas, ens
resta per enrajolar un passad́ıs o subpassad́ıs de longitud inferior, per al qual s’han de
satisfer les mateixes condicions. El nombre de maneres d’enrajolar els subpassadissos
està també comptat per la successió an, ja que és un problema del mateix tipus, però
de “mida” inferior.

Distingim, doncs, tots els tipus possibles de començar a enrajolar, cosa que estableix
tres tipus d’enrajolaments.

Els enrajolaments de tipus I són els que comencen amb una rajola de 2×1 (vertical), com
a la figura 10.4. En aquest cas, resta per enrajolar un subpassad́ıs de mides 2× (n− 1),
amb les mateixes condicions i el nombre d’enrajolaments possibles del subpassad́ıs és
precisament an−1. Per tant, quants enrajolaments hi ha de tipus I? La resposta és
|I| = an−1.

1
(n−1)︷ ︸︸ ︷

2
an−1

Figura 10.4

Els enrajolaments de tipus II són els que comencen amb dues rajoles de 2 × 1 (horit-
zontals), com a la figura 10.5. En aquest cas, resta per enrajolar un subpassad́ıs de
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mides 2× (n− 2), amb les mateixes condicions, i el nombre d’enrajolaments possibles
del subpassad́ıs és precisament an−2, que és la successió que ens els compta. Per tant,
quants enrajolaments hi ha de tipus II? La resposta és |II| = an−2.

2
(n−2)︷ ︸︸ ︷

1 an−2
Figura 10.5

Els enrajolaments de tipus III són els que comencen amb una rajola de 2 × 2, com a
la figura 10.6. En aquest cas, resta per enrajolar un subpassad́ıs de mides 2× (n− 2),
amb les mateixes condicions, i el nombre d’enrajolaments possibles del subpassad́ıs
és precisament an−2, ja que el fet que s’hagi posat en primera posició no afecta les
posicions següents cap a la dreta (per tant, és tornar a “començar”, però amb dues
unitats menys). Aleshores, quants enrajolaments hi ha de tipus III? La resposta és
|III| = an−2.

2
(n−2)︷ ︸︸ ︷

2
an−2

Figura 10.6

No hi ha més possibilitats. El nombre total d’enrajolaments possibles és la suma dels
dels tipus anteriors. Per tant, an = |I|+|II|+|III| = an−1+an−2+an−2 = an−1+2an−2.

Finalment, doncs, la relació recurrent és

an = an−1 + 2an−2

Condicions inicials

Una equació recurrent defineix un patró de dependència del terme general de la successió
en funció de termes anteriors (i potser de n), cosa que significa que queden definides
infinites successions, totes ajustades al mateix patró. Cal buscar les condicions inicials
(una quantitat suficient de valors per als primers termes), de manera que a partir
d’aquests termes quedi la successió completament determinada.

En aquest cas, necessitem dues condicions, corresponents a a1 i a a2. Pel que fa a a1,
cas en què tenim un passad́ıs de 1× 2, només podem utilitzar una rajola de 1× 2 i, per
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tant, només es pot enrajolar d’una sola manera, és a dir, a1 = 1. Pel que fa a a2, hi ha
tres maneres possibles (figura 10.7), de manera que a2 = 3.

Figura 10.7

Per tant, la recurrència és

{
an = an−1 + 2an−2, n ≥ 3
a1 = 1; a2 = 3

Fase 2: resolució de la recurrencia

La recurrència an − an−1 − 2an−2 = 0 és lineal, a coeficients constants i homogènia.
L’equació caracteŕıstica és x2 − x− 2 = 0. Les solucions són p1 = 2, amb multiplicitat
m1 = 1, i p2 = −1, amb multiplicitat m2 = 1. D’aquestes solucions deriven les solucions
bàsiques pn1 = 2n i pn2 = (−1)n. S’obté la solució general com a combinació lineal de les
solucions bàsiques:

an = c12
n + c2(−1)n.

Ara cal imposar les condicions inicials per obtenir els c1, c2 de la solució al nostre
problema. Això ens porta a un sistema d’equacions:

{
1 = a1 = c12

1 + c2(−1)1 = c1 − c2
3 = a2 = c12

2 + c2(−1)2 = 4c1 + c2

La solució del sistema és c1 =
4
5 ; c2 =

1
5 i, per tant, la solució de la recurrència és

an =
4

5
2n +

1

5
(−1)n.

Problema 10.12

Calculeu el nombre de cadenes de longitud n formades de zeros i uns (paraules sobre
l’alfabet {, 0, 1} amb la propietat de no tenir cap parella de 0 consecutius.

Resolució
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Un mètode possible de resoldre aquest problema és mitjançant successions recurrents.
Sigui an el nombre de cadenes de 0,1, de longitud n sense cap parella de 0 consecutius.

Estudiem com podem reduir el problema de comptar el nombre de cadenes de longitud
n al problema de les mateixes caracteŕıstiques, però de longitud inferior. Estudiem de
quantes maneres pot començar una cadena d’aquestes caracteŕıstiques, entenent que el
primer caràcter, el que ocupa la posició primera, és a l’esquerra de la cadena. La resta
serà una subcadena de les mateixes caracteŕıstiques però de longitud inferior.

Tenim les cadenes de tipus I, les que comencen per 1, com a la figura 10.8. La segona
posició pot contenir qualsevol dels caràcters 0,1, ja que no es contradiu amb la propietat
que s’ha de complir. Queda aleshores la subcadena de la dreta, d’idèntiques caracteŕıs-
tiques, però amb longitud n− 1. El nombre de subcadenes que es poden formar és el
nombre de cadenes de longitud n − 1, és a dir, an−1. Hi ha, doncs, an−1, cadenes de
longitud n que comencen per 1, del tipus I.

1 an−1 Figura 10.8

Les altres cadenes possibles són les que comencen per 0, cadenes de tipus II. En aquest
cas, la segona posició no pot ser 0, ja que no seria la cadena amb la propietat de no
contenir dos 0 consecutius. Per tant, ha de ser 1, com es mostra a la figura 10.9. A la
posició 3 hi pot anar qualsevol caràcter sense restriccions i aqúı comença una subcadena,
que és una cadena amb les mateixes propietats de l’enunciat, però de longitud n− 2, i
n’hi ha an−2. El nombre de cadenes de longitud n començant per 0 és an−2.

10 an−2 Figura 10.9

Per tant, la recurrència és an = an−1 + an−2, que és la successió de Fibonacci, que ja
sabem resoldre.

Les condicions inicials són les següents. El terme a1 compta el nombre de cadenes de 0,1
de longitud 1, cas en el qual queda automàticament satisfeta la propietat de no haver-hi
dos 0 consecutius. Pot estar formada per 0 o 1, de manera que a1 = 2. Anàlogament,
en el cas de n = 2, les cadenes possibles són 01, 10, 11 (s’exclou 00), d’on a2 = 3.

La resolució és rutinària. Ja se n’ha vist algun exemple similar en aquest mateix caṕıtol.

Problema 10.13

Calculeu el nombre de cadenes de longitud n que es poden formar amb els tres caràcters



276 Matemàtica discreta Problemes resolts

{a, b, c} que continguin almenys dos śımbols consecutius iguals.

Resolució

Presentarem diversos mètodes, utilitzant recurrències i directament.

Mètode 1: Per recurrències

Sigui an el nombre de cadenes de longitud n amb la propietat de l’enunciat.

Considerem diversos tipus possibles, d’acord amb el criteri de començar per una parella
repetida o no.

Tipus I. La cadena comença per un doble aa. Aleshores resta una subcadena de longitud
n− 2, que pot ser qualsevol, ja que la condició requerida per a la cadena de longitud n

ja es compleix amb les dues primeres posicions. Ara bé, amb 3 caràcters podem formar
3n−2 cadenes de longitud n − 2, ja que a cada posició hi pot haver els tres caràcters,
amb independència del que hi hagi a les altres. Per tant, de tipus I hi ha 3n−2 cadenes.

Tipus II. La cadena comença per un doble bb. Aleshores, per arguments idèntics al cas
anterior, hi ha 3n−2 cadenes de tipus II.

Tipus III. La cadena comença per un doble cc. Aleshores, per arguments idèntics al
cas de tipus I, hi ha 3n−2 cadenes de tipus III.

Tipus IV. Si no és dels anteriors, aleshores la cadena pot començar per a, b, c, i resta
per omplir una cadena de longitud n − 1, però el segon terme ha de ser diferent del
primer. En aquest cas, fem un còmput global de la configuració: de cadenes de la dreta
de longitud n− 1, que ha de satisfer les condicions, n’hi ha an−1. De tipus IV, n’hi ha
tantes com les que es puguin formar a partir d’aquestes an−1 cadenes afegint al principi
a, b o c, però només hi ha dues possibilitats, per evitar repetició, ja que si no es fes aix́ı
es produiria una cadena de tipus I, II o III. Per tant, de tipus IV n’hi ha 2an−1.

Aix́ı, doncs, an = |IV |+ |I|+ |II|+ |III| = 2an−2 + 3 · 3n−2 = 2an−2 + 3n−1.

Les condicions inicials són: a1 = 0, a2 = 3 (serien aa, bb, cc).

Es tracta d’una recurrència lineal, a coeficients constants, d’ordre 1, no homogènia,
amb part homogènia donada per an − 2an−2 = 0 i terme independent f(n) = 3n−1.

Estudiem l’homogènia corresponent, és a dir, an−2an−1 = 0. El polinomi caracteŕıstic
és p(x) = x− 2. L’equació caracteŕıstica és x− 2 = 0, a la qual correspon l’única arrel
x1 = 2, de multiplicitat m1 = 1. Associada a aquesta arrel i a la seva multiplicitat
tenim la solució bàsica donada per 2n. La solució general de la recurrència homogènia

és a
(h)
n = c2n.

Anem ara a obtenir una solució particular de la no homogènia an = 2an−2 + 3n−1.
Seguim el guió següent:
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1. Considerem el terme independent f(n) = 3n−1, que podem escriure com f(n) =
1
33

n, expressió que reconeixem com a solució particular d’una recurrència homogè-
nia tal que la seva equació caracteŕıstica q(x) tingui solució q1 = 3. Tot i que no
la necessitarem expĺıcitament, la recurrència auxiliar pot ser bn−3bn−1 = 0, amb
q(x) = x− 3. D’aquesta recurrència auxiliar en seria solució general la successió
k3n, de la qual 133

n n’és una en particular.

2. Considerem una successió recurrent homogènia de polinomi caracteŕıstic r(x) =
p(x)q(x) = (x− 2)(x − 3). La solució general corresponent seria c12

n + c23
n, de

la qual descartem el terme que prové de p(x), és a dir, que és la solució general
corresponent a p(x). Ens queda, doncs, com a successió candidata a ser solució
particular de la no homogènia inicial, la successió zn = c23

n. Cal imposar que
efectivament ho sigui, cosa que permetrà veure si existeix una solució d’aquest
tipus i al mateix temps l’obtindrem de manera efectiva.

3. Imposem que sigui efectivament solució de la no homogènia, és a dir, que zn −
2zn−1 = 3n−1, d’on c23

3 − 2c23
n−1 = 3n−1. S’obté c2 = 1, d’on zn = 3n és una

solució particular de la no homogènia.

Finalment, la solució general de la no homogènia és

an = c12
n + c23

n + 3n, c1, c2 ∈ R.

Per trobar la solució del nostre problema cal encara, finalment, imposar les condicions
inicials, per obtenir els c1, c2 que hi corresponguin. Això ens porta a plantejar un
sistema d’equacions en les incògnites c1, c2:{

0 = a1 = c12 + c23 + 3
3 = a2 = c12

2 + c23
2 + 32

d’on resulta c1 = −32 , c2 = 0. Per tant,

an = 3n − 3 · 2n−1.

Explorem altres mètodes possibles.

Metode 2: Passant a un problema complementari

De vegades, un problema es pot resoldre, potser de manera més simple, resolent-ne un
altre d’associat. En aquest cas, hem de calcular un cardinal i podem intentar calcular
el cardinal del complementari, en el conjunt de totes de cadenes de 3 caràcters, de
longitud n, si això és més fàcil, com és en aquest cas.
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Sigui, doncs, S conjunt de totes les cadenes de longitud n, amb els 3 caràcters a, b, c,
sense cap restricció. Aleshores |S| = 3n. Si A és el conjunt de les cadenes de les quals
busquem el cardinal, el complementari B = S\A és el conjunt de les cadenes amb cap
parella de śımbols consecutius iguals. Aleshores |A| = |S| − |B|. Calculem |B|.

Una cadena de B pot començar de tres maneres diferents, per a, per b o per c. Ara bé,
per cada elecció, la segona posició ha de ser ocupada per només 2 caràcters (dels que
queden) per evitar la repetició amb el que ocupa la primera posició, i aix́ı successivament
per a les altres posicions cap a la dreta. De manera que, a cadascuna de les n −
1 posicions de la dreta, només hi poden haver dos caràcters, per diferenciar-se dels
caràcters de les posicions contigües. Per tant, |B| = 3 · 2n−1 i, finalment, |A| = 3n− 3 ·
2n−1.

Metode 3: Directament

Considerem una cadena de n caràcters amb almenys dos caràcters consecutius repetits.
El punt fonamental és considerar la primera posició, llegint des de l’esquerra, en la qual
es produeix aquesta repetició, que és, per tant, la primera repetició que es presenta.
Suposem que el primer caràcter de la parella repetida ocupa la posició k. Això significa
que en les posicions anteriors no hi pot haver cap parella repetida i que en les posicions
posteriors a la k + 1 no hi ha cap restricció.

Vegem de quantes maneres es poden formar aquests tipus de cadenes, fixada k, primera
posició en la qual comença una parella repetida. En primer lloc, pel que fa a la parella,
hi ha 3 possibilitats, atès que hi ha 3 caràcters possibles. Abans de la posició k, a cada
casella hi pot haver un màxim de dos caràcters, ja que cada caràcter s’ha de diferenciar
de l’immediatament posterior (aix́ı, el de la posició k − 1 ha de ser diferent del de la
posició k; el de la posició k−2 ha de diferir del de la posició k−1 i aix́ı successivament).
De manera que hi ha k − 1 posicions i el nombre de subcadenes que es poden formar
és 2k−1. Ara, a la posició k + 1 hi ha el mateix caràcter que a la posició k, ja que és
repetit. A partir de la posició k + 2 i fins a la n, és a dir, les n− (k + 1) posicions que
resten a la dreta, no hi ha cap restricció; a cada posició hi poden haver tres caràcters
i, per tant, el nombre de subcadenes és 3n−(k+1) = 3n−k−1. Resumint, fixada k, el
nombre de cadenes és 2k−1 · 3 · 3n−k−1 = 2k−1 · 3n−k.

Ara bé, com que 1 ≤ k ≤ n− 1, resulta que el nombre total de cadenes que compleixen
la condició és

n−1∑
k=1

2k−13n−k.

La resta és un càlcul per expressar aquesta quantitat en forma tancada. Observeu que
fem servir

∑n
k=0 x

k = 1−xn+1

1−x , amb x �= 1.
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n−1∑
k=1

2k−13n−k =
1

2

n−1∑
k=1

2k3n−k =
3n

2

n−1∑
k=1

(
2

3
)k =

3n

2
[
n∑
k=0

(
2

3
)k − (

2

3
)0 − (

2

3
)n]

=
3n

2
[
1− (23)

n+1

1− 2
3

− 1− (
2

3
)n] = · · · = 3n − 3 · 2n−1.

Problema 10.14

Calculeu en forma tancada la suma 1 + 2 + · · · + n utilitzant successions recurrents.

Resolució

Considerem la successió sn = 1 + 2 + · · · + n. Observem que sn = 1 + 2 + · · · + (n −
1) + n = sn−1 + n, que n’és l’expressió com a successió recurrent. La condició inicial
ve donada per s1 = 1. És una successió recurrent lineal, amb coeficients constants,
d’ordre 1, no homogènia, amb terme independent f(n) = n. L’homogènia corresponent
és sn − sn−1 = 0.

Resolem la recurrència. El polinomi caracteŕıstic de l’homogènia és p(x) = x−1, d’arrel
única x1 = 1, amb multiplicitat m1 = 1. La col.lecció de solucions bàsiques derivades
de l’arrel es redueix a c11

n. Per tant, la solució general de l’homogènia associada és

s
(gh)
n = c11

n = c1.

Anem a obtenir una solució particular de la no homogènia.

1. En primer lloc, identifiquem el terme independent com a solució particular d’algu-
na successió recurrent homogènia. Observem que si reescrivim f(n) = n = n · 1n,
aleshores és una de les solucions bàsiques derivades d’una arrel 1, de multiplicitat
com a mı́nim 2, del polinomi caracteŕıstic corresponent. De fet, aquest últim és
l’únic que ens interessa a efectes pràctics. Podem considerar q(x) = (x− 1)2.

2. Considerem r(x) = p(x)q(x) = (x − 1)3, amb arrel x1 = 1, amb multiplicitat
m1 = 3. Desenvolupant, tenim r(x) = x3 − 3x2 + 3x − 1, polinomi caracteŕıstic
de la recurrència an − 3an−1 + 3an−2 − an−3, cosa que indiquem a efectes de
completesa, però sense cap finalitat pràctica per a aquesta discussió. La solució
general d’aquesta recurrència és an = c11

n+c2n1
n+c3n

21n. Identifiquem el terme
c11

n com a solució bàsica provinent de p(x). La resta, zn = c2n1
n + c3n

21n =
c2n+ c3n

2, és un candidat a solució particular de la no homogènia. Cal imposar
això per tal d’obtenir els c2, c3 convenients.

3. Escrivim, doncs, zn = zn−1+ n, és a dir, c2n+ c3n
2 = c2(n− 1) + c3(n− 1)2 + n.

Reagrupant els termes resulta: (1− 2c3)n+ (c3 − c2) = 0, per a tot n ≥ 0. Per a
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n = 0 s’obté c3 − c2 = 0, d’on c3 = c2. Ara, substituint, resulta (1 − 2c3)n = 0
i fent n = 1, resulta c3 = 1

2 , d’on c2 = 1
2 . Aix́ı, zn = 1

2n + 1
2n
2. Per tant, una

solució particular de la recurrència no homogènia inicial és s
(pnh)
n = 1

2n+ 1
2n
2.

4. La solució general de la no homogènia serà s
(gnh)
n = s

(gh)
n + s

(pnh)
n . Finalment,

doncs,

sn = c1 +
1

2
n+

1

2
n2.

L’últim pas és imposar la condició inicial per determinar la solució de la recurrència:
1 = s1 = c1 +

1
2 +

1
2 , d’on c1 = 0. Per tant, sn = 1

2n+ 1
2n
2 = n(n+1)

2 .

Observem que d’aquesta manera obtenim un resultat conegut que habitualment se sol
demostrar per inducció:

1 + 2 + · · ·+ n =
n(n+ 1)

2
.

Problema 10.15

Calculeu 1 + 22 + 32 + · · ·+ k2 + · · ·+ n2.

Resolució

Podem plantejar la resolució per successions recurrents. Fem sn =
∑n

k=1 k
2. Aleshores

podem escriure

{
sn = sn−1 + n2,

s1 = 1

És una recurrència lineal, amb coeficients constants, no homogènia, amb terme inde-
pendent f(n) = n2, d’ordre 2.

Resolem la recurrència homogènia associada, és a dir, sn − sn−1 = 0. El polinomi
caracteŕıstic és p(x) = x − 1, d’arrel x1 = 1. La solució general és c1n = c, successió
constant.

Obtenim una solució particular de la no homogènia. Per a això cal considerar un
polinomi q(x), polinomi caracteŕıstic d’una successió recurrent auxiliar, de la qual el
terme independent sigui una solució. Podem reescriure f(n) = n2 = n21n, cosa que
podem identificar com a solució derivada de l’arrel x2 = 1, amb multiplicitat com a
mı́nim 3, del polinomi q(x). Prenem q(x) = (x− 1)3. Les solucions bàsiques associades
són 1n, n1n, n21n, entre les quals hi ha la nostra.
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Considerem p(x)q(x) = (x−1)(x−1)3 = (x−1)4. Les solucions bàsiques associades són
1n, n1n, n21n, n31n, és a dir, 1, n, n2, n3. Ja podem escriure la solució de la successió de
polinomi caracteŕıstic p(x)q(x), és a dir, c11+c2n+c3n

2+c4n
3. Eliminant la contribució

provinent de p(x), obtenim zn = c2n+ c3n
2 + c4n

3, canditat a solució particular de la
no homogènia.

Imposant que efectivament ho sigui, calculem els coeficients c2, c3, c4. Substitüım zn a
la no homogènia, és a dir, zn − zn−1 = n2, d’on

(c2n+ c3n
2 + c4n

3)− (c2(n− 1) + c3(n− 1)2 + c4(n− 1)3) = n2.

Efectuant càlculs i agrupant, s’obté

(3c4 − 1)n2 + (2c3 − 3c4)n+ (c2 + c4 − c3) = 0.

Tenint en compte que la relació és vàlida per a tot n, tots els coeficients han de ser
nuls. També podŕıem arribar a aquesta conclusió, prenent valors n = 0, n = 1, i aix́ı
successivament, fins a produir un sistema d’equacions lineals en les incògnites c2, c3, c4.

Es té 


3c4 − 1 = 0
2c3 − 3c4 = 0
c2 + c4 − c3 = 0

De la primera, n’obtenim c4 =
1
3 . Substituint a la segona, c3 =

1
2 . Finalment, c2 =

1
6 .

Per tant, una solució particular de la no homogènia és

zn =
1

6
n+

1

2
n2 +

1

3
n3.

La solució general de la no homogènia és

sn = c+
1

6
n+

1

2
n2 +

1

3
n3.

El pas final és calcular c utilitzant la condició inicial:

1 = s1 = c+
1

6
+

1

2
+

1

3
,

d’on c = 0. Aix́ı, la solució de la nostra recurrència és
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sn =
1

6
n+

1

2
n2 +

1

3
n3.

I aix́ı s’ha arribat a la coneguda identitat:

1 + 22 + 32 + · · ·+ k2 + · · ·+ n2 =
n+ 3n2 + 2n3

6
.

Com a exercici similar el lector pot calcular, utilitzant recurrències, la suma dels n

primers cubs, és a dir,
∑n

k=1 k
3. Indiquem només alguns aspectes de la resolució. La

recurrència és similar, sn − sn−1 = n3. Per tal d’obtenir una solució particular de la
no homogènia, identifiquem el terme independent com a solució bàsica associada a una
arrel x = 1 de polinomi caracteŕıstic de multiplicitat com a mı́nim 4 (ja que l’exponent
arriba fins a la multiplicitat menys u) (les solucions bàsiques són {1n, n1n, n21n, n31n}).
Considerem, doncs, p(x)q(x) = (x− 1)(x − 1)4 = (x− 1)4, que donaria lloc a prendre
en consideració c11

n+ c2n1
n+ c3n

21n+ c4n
31n+ c5n

41n, amb la qual cosa la successió
candidata a ser solució particular de la no homogènia seria zn = c2n+c3n

2+c4n
3+c5n

4.

Problema 10.16

Considereu les paraules de longitud n amb les lletres A,B,C (no necessàriament totes).
Calculeu el nombre de capicues.

Resolució

Podem resoldre el problema de dues maneres: per un estudi directe o bé per recurrèn-
cies.

Per recurrències

Analitzem com es forma un capicua. Admetem com a capicua una cadena formada per
una sola lletra.

Un capicua es forma a partir d’un altre afegint a ambdós extrems el mateix caràcter, i
aix́ı es passa d’una cadena de longitud n a una de longitud n+2. O bé, equivalentment,
a partir d’un capicua de longitud n, amb l’eliminació dels dos extrems, n’obtenim un
altre de longitud n− 2, per a n ≥ 3.

Indiquem per an el nombre de capicues de longitud n. Formularem una relació recurrent
per a an.

Tenim, en primer lloc, el que seran les condicions inicials de la recurrència an que anem
a formular. Per a n = 1, hi ha tres possibilitats: A, B, C, de manera que a1 = 3. Per
a n = 2, és a2 = 3, corresponent a AA, BB, CC.
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Suposem ara n ≥ 3. Si tenim una cadena de longitud n capicua, eliminant els dos
extrems obtenim un capicua de n − 2 caràcters, dels quals n’hi ha an−2. Ara bé, hi
ha tres tipus de capicues: els que comencen (i acaben) per A (tipus I) i, anàlogament,
els que ho fan per B (tipus II) i per a C (tipus III). Per tant, la recurrència és
an = |I|+ |II|+ |III| = an−2 + an−2 + an−2 = 3an−2.

Resumint,




an = 3an−2, n ≥ 3
a1 = 3
a2 = 3

Aquesta recurrència és lineal, amb coeficients constants, homogènia, d’ordre 2 i amb
polinomi caracteŕıstic p(x) = x2− 3. Les arrels corresponents són x1 =

√
3, x2 = −

√
3,

ambdues de multiplicitat m1 = m2 = 1.

La solució general és

an = c1(
√
3)n + c2(−

√
3)n.

Ara imposarem les condicions inicials per obtenir c1, c2.{
3 = a1 = c1

√
3 + c2(−

√
3)

3 = a2 = c1
√
3
2
+ c2(−

√
3)2

D’aqúı resulta el sistema d’equacions lineals

{
3 = c1

√
3− c2

√
3

3 = 3c1 + 3c2

d’on c1 =
1+
√
3

2 , c2 =
1−
√
3

2 . Per tant, la solució buscada és

an =
1 +

√
3

2
(
√
3)n +

1−
√
3

2
(−

√
3)n.

Observeu que, en el cas que n sigui parell, resulta an = 3
n
2 . En el cas de n senar,

an = 3
n+1
2 .

Directament

Podem plantejar una resolució directa, sense utilitzar recurrències, però aleshores hem
de tenir en compte l’estructura diferent dels capicues, depenent de la paritat de n.
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En el cas que n sigui parell, aleshores els capicues es descomponen en dues subcadenes
simètriques de longitud n

2 , com per exemple AABCB|BCBAA. En aquest cas, només
cal atendre les possibles semicadenes, ja que l’altra serà la simètrica. La semicadena de
l’esquerra consta de n

2 posicions, que es poden omplir sense cap restricció amb els tres

caràcters A,B,C. Per tant, hi ha 3
n
2 semicadenes, i aquest és el nombre de capicues

amb aquesta estructura.

En el cas que n sigui senar, aleshores hi ha una posició central, ocupada per un dels
tres caràcters, sense restricció, i dues semicadenes simètriques de longitud n−1

2 . N’és
un exemple ABBCA|C|ACBBA. Per tant, el nombre corresponent de capicues en el

cas n senar és 3 · 3
n−1
2 = 3

n+1
2 .

Observem que en la resolució per recurrències s’ha obtingut una fórmula única que
recull ambdós casos.

Problema 10.17

Els n graons d’una escala es poden pujar d’un en un o de dos en dos. Calculeu el
nombre de maneres de pujar-los.

Resolució

Només en presentarem el plantejament. El lector acabarà la resolució.

Sigui an el nombre de maneres buscat per a una escala de longitud n. Anem a formular
una relació recurrent per a an i a obtenir les condicions inicials.

Es tracta d’analitzar el primer pas. En el primer pas podem pujar un sol graó. En
queden n − 1, de manera que hem de resoldre el mateix problema, però amb un graó
menys i, en la mesura que és independent de com s’ha pujat el primer graó, hi ha an−1
maneres de pujar-los. Si el primer pas fos de dos esglaons, aleshores similarment resta
per pujar una escala (subescala de la original) de n − 2 graons, i hi ha an−2 maneres
de pujar-la. Per tant, an = an−1 + an−2. És una successió recurrent, lineal, amb
coeficients constants, homogènia i d’ordre 2. Aquesta és la successió de Fibonacci, que
ja hem resolt anteriorment en aquest mateix caṕıtol.

Les condicions inicials són a1 = 1 (un pas d’un sol graó), a2 = 1+ 1 = 2 (un sol pas de
dos graons o dos passos d’un sol graó).

Problema 10.18

Considereu les cadenes de longitud n formades per {1, 2, 3, 4} i amb un nombre senar
de caràcter “3”. Calculeu-ne el nombre per recurrències.

Resolució
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Sigui sn el nombre de cadenes o paraules amb la condició donada. Atenem el caràcter
del principi de la cadena (començant per l’esquerra, per exemple). Hi ha 4 casos:

Tipus I, II, III. En les cadenes de tipus I la cadena comença per “1”. Resta una
subcadena de longitud n− 1, amb exactament la mateixa propietat que té un nombre
senar de “3”, ja que no ha començat per “3”. N’hi ha sn−1. Anàlogament hi ha les
de tipus II, III, començant, respectivament, per “2” i “4”. De cada un d’aquests tipus,
n’hi haurà sn−1.

Tipus IV. La cadena comença per 3. A la subcadena restant hi ha d’haver, doncs, un
nombre parell de caràcters “3”. Si indiquem per pn el nombre de cadenes de longitud
n amb un nombre parell de “3”, tindrem |IV | = pn−1.

Per tant, sn = 3sn−1 + pn−1. Ara bé, hi ha un total de 4n cadenes amb els 4 caràcters
anteriors, i aquestes es distribueixen en les que tenen un nombre senar de “3” i les que en
tenen un de parell, de manera que pn = 4n−sn. Finalment, sn = 3sn−1+(4n−1−sn−1) =
2sn−1 + 4n−1.

La condició inicial és: s1 = 1 (només el caràcter “3”) (s2 = 6, amb un únic “3” i l’altra
posició amb 3 possibilitats: 13,23,43,31,32,34).

En aquest cas, tenim una recurrència lineal, amb coeficients constants, d’ordre 1, no
homogènia amb terme independent f(n) = 4n−1. La solució general de l’homogènia
sn − 2sn−1 = 0 és c2n. Com a possible solució particular de la no homogènia, provem
zn = A4n. Substituint a la recurrència sn − 2sn−1 = 4n−1, és a dir, imposant zn −
2zn−1 = 4n−1, s’obté A = 1

2 i, per tant,
1
24

n és una solució particular de la no homogènia.

Finalment, la solució general de la no homogènia és sn = c2n + 1
24

n. Obtindrem la
solució buscada imposant la condició inicial i obtenint c: 1 = s1 = c2 + 1

24, és a dir,
c = 1

2 . La solució és sn = 2n−1 + 1
24

n.
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