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 A pályázatban vállalt munka teljesítésének leírása 

 

 Áttanulmányoztuk a szakirodalomban megjelent új és régi, számelméleti 

függvényeket tartalmazó, bizonyos osztófogalomhoz (kiemelten az egység 

osztófogalomhoz) rendelt függvényekkel kapcsolatos eredményeket, Fibonacci és 

Fibonomiális háromszögekhez, valamint a tökéletes számfogalmakhoz 

(szupertökéletes, hipertökéletes, egységtökéletes) tartozó publikációkat, hangsúlyt 

fektetve a számelméleti függvényekkel képezett mátrixokra és determinánsokra, 

illetve ezek  általánosításaira. 

Az áttanulmányozott cikkeket, valamint a munkánk során elért eredményeket heti 

rendszerességgel megbeszéltük és bemutattuk a marosvásárhelyi Matematika és 

informatika tanszék tudományos szemináriuma keretében. 

 

 A száznál több tudományos szakdolgozatot feldolgoztuk és rendszereztük saját 

elképzeléseink szerint. Ennek eredményeként : 

 

 



-- Bege Antal a legnagyobb közös osztó mátrixszal (LNKO) kapcsolatos és az 

egységosztókhoz kapcsolódó legnagyobb közös osztó mátrixszal (LNKEO) 

kapcsolatos új eredményeket bizonyított.  

 

A  LNKO mátrixot általánosítottuk, új, általánosított lnko-típusú mátrixokat vezettünk 

be, és ezek szerkezetére, valamint determinánsára fogalmaztunk meg 

eredményeket. Hasonló eredményeket fogalmaztunk meg egységosztók esetében a 

LNKEO mátrixokra. Ezen eredményeket bemutattuk konferencián. 

Az új eredményeket  sok konkrét példával mutattuk be, amelyek fontossága abból 

adódik, hogy számelméleti  hátterük van és önmagukban is érdekes eredmények. 

Mindezen problémák - bár az első eredmények a XIX. században jelentek meg – 

rendkívül aktuálisak, az utóbbi 10 évben nagyon sok dolgozat jelent meg, amit a 

könyvészet is igazol.  

Az eredmények egy része a Publicationes Mathematicae (Debrecen) 2011, 49-es 

kötetében fog megjelenni (csatoltuk a cikket a beszámolóhoz). 

 

 

--Bege Antal, Bartha Zsolt és Fogarasi Kinga az egység hipertökéletes számok 

tulajdonságait vizsgálták.  

 

- Kátai Zoltán, Bege Antal és Fogarasi Kinga a Fibonacci sorozat és Fibonomiális 

sorozat tulajdonságait tanulmányozta, és az így elért eredmények megtalálhatók a 

csatolt kéziratban (jelentésben). 

 

 

 

 

 Ezen kívül  a csoport tagjai a  témához kapcsolódó előadásokat tartottak: 

 

-- Bege Antal Vilniusban  a “27th Journées Arithmetiques” (2011 jún. 26-jul. 1) 

nemzetközi konferencián,  

GCD matrices and Redheffer matrices 

címmel 

 

 



-- Bege Antal  Stara Lesnaban (Szlovákia) a  “20th Czech and Slovak International 

Conference on Number Theory” konferencián (2011 szept. 5-9),  

LCM and LCUM matrices 

címmel 

 

--  Bege Antal Marosvásárhelyen a „Sapientia MatInfo Konferencián” (2011 jún. 5.) 

Mátrixok és determinánsok számelméleti függvényekkel 

címmel 

 

-- Kátai Zoltán a Marosvásárhelyen a „MACRO2011” konferencián (2011 ápr.  8-9), 

Solving Markov Decision Processes by d-Graph Algorithms 

címmel 

 

 

 

 

 

Dr. Bege Antal, programfelelős 

 

 

Kolozsvár, 2011 szeptember 14. 
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