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Kutatási téma: "Diszkrét matematika" 

A kutatási csoport tagjai: 

• Dr. Bege Antal  

• Dr. Kátai Zoltán  

• Bartha Zsolt  

• Fogarasi Kinga  

 

A pályázatban vállalt munka teljesítésének leírása  

További kutatásokat végeztünk a legnagyobb közös osztó mátrixszal (LNKO), az 

egységosztókhoz kapcsolódó legnagyobb közös osztó mátrixszal (LNKEO), a Fibonomiális 

háromszögekkel, illetve a tökéletes számok (szupertökéletes, hipertökéletes, egységtökéletes, 

kvázi-tökéletes, kvázi-hiper-tökéletes) fogalmával kapcsolatban. Az áttanulmányozott cikkeket, 

valamint a munkánk során elért eredményeket megbeszéltük és bemutattuk a marosvásárhelyi 

Matematika és informatika tanszék tudományos szemináriuma keretében.  

• Bege Antal az LNKO mátrixszal kapcsolatos és az LNKEO mátrixszal kapcsolatos új 

eredményeket bizonyított. A LNKO mátrixot általánosította, új, általánosított lnko-típusú 

mátrixokat vezetett be, és ezek szerkezetére, valamint determinánsára fogalmazott meg 

eredményeket. Hasonló eredményeket fogalmazott meg egységosztók esetében a LNKEO 

mátrixokra. Az eredmények egy része a „Publicationes Mathematicae” (Debrecen) 2011, 

79-es kötetében jelent meg „Generalized LCM matrices” címmel. 

(http://www.math.klte.hu/publi) 

• Bege Antal és Bartha Zsolt a kvázi-tökéletes és hiper-tökéletes számok fogalmából 

megalkotta a kvázi-hiper-tökéletes számok fogalmát. A tökéletességi mutató (k: index of 

perfection) bizonyos értékeire sikerült meghatározniuk az általános alakokat. Továbbá, a 

kapott képletek alapján sikerült találniuk konkrét kvázi-hiper-tökéletes számokat. 

• Kátai Zoltán és Bege Antal a Fibonacci sorozat és Fibonomiális háromszög 

tulajdonságait tanulmányozta tovább. Sikerült bizonyítaniuk, hogy a Fibonomiális és 

Pascal háromszögek oszthatósági mintái (prímosztó esetén) Sierpinski mintát mutatnak.  



• Kátai Zoltán és Fogarasi Kinga bevezették a másodrendő lineáris rekurenciák generálta 

spirálok és spirál-családok fogalmát. Tanulmányozták e spirálok tulajdonságait, és 

számítógépes programok segítségével generálták is ezeket különbözı paraméterértékekre. 

 

A csoport tagjai a témához kapcsolódó elıadásokat tartottak:  

• Bartha Zsolt és Bege Antal Siófokon, a „9th Joint Conference on Mathematics and 

Computer Science” nemzetközi konferencián (2012. február 9-12), „Quasi-hyperperfect 

numbers” címmel. (http://macs.elte.hu) 

• Kátai Zoltán Egerben, a „Fifteenth International Conference on Fibonacci Numbers and 

Their Applications” nemzetközi konferencián (2012. június 25-30), „Sierpinski-like 

triangle-patterns in Fibonomial triangles” címmel. (http://fib15.ektf.hu) 

 

 

Dr. Kátai Zoltán  

Marosvásárhely, 

2012. július 31. 


