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En temel bağlantı ağı (interconnection network) modellerinden biri n-boyutlu hiper-
küp grafı Hn = (Vn, En) dir. İdeal bir bağlantı ağında, köşe kümesi Vn işlemcileri,
kenar kümesi En ise işlemciler arasındaki iletişim bağlantılarını temsil eder. Hn nin
köşeleri, uzunluğu n olan tüm ikili diziler ile gösterilir ve iki köşe arasında bir kenar
ancak ve ancak temsil eden diziler arasındaki Hamming uzaklığı bir ise vardır. Bir
grafın iki köşesi arasındaki graf uzaklığı, grafta bu köşeleri birleştiren en kısa yolun
uzunluğu olarak tanımlandığından Hn de bu uzaklık Hamming uzaklığı ile çakışır.

Lucas ve Fibonacci grafları (Lucas ve Fibonacci küpleri olarak da adlandırılır)
hiperküpün özel alt graflarıdır. Bu graflar simetri ve indirgeme özellikleri kullanı-
larak bağlantı ağlarında yeni bir hesaplama modeli olarak sunulmuşlardır [1,2]. Bu
graflar indirgeme bağıntısı ile tanımlamaya olanak veren çok kullanışlı ayrışımlara
sahiptirler. n boyutlu Fibonacci grafı Γn ile gösterilir ve bu graf Hn nin köşe kümesi
Vn den ikilik dizi gösteriminde ardışık iki adet 1 içeren tüm köşelerin çıkarılması ile
elde edilen graftır. Benzer şekilde n boyutlu Lucas grafı Λn ile gösterilir ve Hn nin
köşe kümesi Vn deki tüm köşelerin ikilik dizi gösterimlerinin çembersel olarak ele
alınıp, ardışık iki adet 1 içeren tüm köşelerin çıkarılmasıyla elde edilir. Dolayısıyla
Λn, Hn nin ve Γn nin alt grafıdır.

Bu iki graf ailesi, hiperküp ile yakından ilgili olduklarından dolayı içerdikleri
daha düşük boyutlu hiperküplerin yapısını ele almak çok doğaldır. [3,4] de Lucas
ve Fibonacci graflarındaki hiperkülerin sayısını ve bu hiperküplerin 0 köşesine olan
uzaklıklarını içeren iki değişkenli ve C(Λn, x; q) ve cn(x; q) polinomlarını elde ettik.
Bu sonuçlar C(Λn, x; q) ve cn(x; q) için bölünebilme, pozitiflik ve fonksiyonel özdeş-
likleri içeren bir çok özelliği içermektedir ve [5] de verilen polinomları genellemekte
ve rafine etmektedir.

Γn içerisindeki kesişmeyen ve Hk ye izormorfik olan alt grafların maksimum sa-
yısı qk(n) ile gösterilsin. Bu sayı için çeşitli indirgeme formülleri ve toplam formülü
[6] da verilmiştir. Ayrıca n sınırsız büyürken qk(n)

|V (Γn)| oranının
1
2k ya eşit olduğu sanı

olarak ifade edilmiştir. [7] de qk(n) yi üreteç fonksiyonları yardımıyla genel bir k

değeri için ifade ettik ve limn→∞
qk(n)

|V (Γn)| = 1
2k olduğunu gösterdik.
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