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[1] straipsnyje įrodyta Madritsch ir Ziegler iškelta hipotezė, kad bet ku-
riems natūraliesiems skaičiams m > n ir k > 3, skaičiai m − ζk ir n − ζk

yra multiplikatyviai nepriklausomi, išskyrus atvejį (n, k) = (1, 6); čia ζk yra
k-tojo laipsnio primityvioji šaknis iš vieneto.

Polinomai, kurių kiekvienas koeficientas lygus 0 arba 1, vadinami Njūmeno
polinomais, o polinomai, kurių kiekvienas koeficientas lygus -1 arba 1 vadi-
nami Litlvudo polinomais. Panašiai, polinomai, kurių kiekvienas koeficientas
priklauso aibei {−1, 0, 1}, vadinami Borveino polinomais. Šios polinomų kla-
sės tyrinėjamos nuo seno. Pirmieji jas sistematiškai pradėjo nagrinėti Bloch
ir Polya.

Tegul D ⊂ Z – baigtinė aibė, p(x) – polinomas su sveikaisiais koeficien-
tais, kurio vyriausiasis koeficientas lygus 1 ir kuris neturi kompleksinių šaknų
ant vienetinio apskritimo. [2] straipsnyje pristatytas algoritmas, leidžiantis
nustatyti ar egzistuoja nenulinis polinomas, kurio visi koeficientai priklauso
aibei D ir kuris dalijasi iš polinomo p(x). Panaudoję šį algoritmą, kiekvienam
Borveino polinomui, kurio laipsnis yra ne didesnis už 9, nustatėme ar jis turi
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Litlvudo arba Njūmeno kartotinius polinomus. Be to, įrodėme, kad kiek-
vienas ne didesnio negu 8 laipsnio Borveino polinomas, kuris turi Njūmeno
kartotinį polinomą, turi ir Litlvudo kartotinį polinomą.

Šie rezultatai pratęsia Litlvudo ir Njūmeno polinomų klasifikaciją, pradėtą
Borwein, Hare, Mossinghoff, Dubicko ir Jankausko.

[3] straipsnyje pristatytas algoritmas, leidžiantis nustatyti ar fiksuoto al-
gebrinio skaičiaus generuoto skaičių kūno elementas priklauso to algebrinio
skaičiaus generuotam žiedui. Šis rezultatas kiekvienam fiksuotam algebri-
niam skaičiui leidžia nustatyti ar visi jo jungtiniai algebriniai skaičiai gene-
ruoja tą patį žiedą. Kubiniams sveikiesiems algebriniams skaičiams, rem-
damiesi Girstmair tyrimais, nustatėme, kad visi kubinio sveikojo algebrinio
skaičiaus jungtiniai skaičiai generuoja tą patį žiedą tada ir tik tada, kai jo
minimalusis polinomas tenkina tam tikras aitmetines sąlygas. Be to, gavo-
me, kad kiekviename Galua skaičių kūne galima taip parinkti generatorių,
kad visi jo jungtiniai skaičiai generuotų tą patį žiedą. Taip pat gavome leng-
vai praktiškai patikrinamas būtinas ir pakankamas sąlygas, kad racionalusis
skaičius priklausytų duoto algebrinio skaičiaus generuotam žiedui.

Trejetas (a, b, c) ∈ N3 vadinamas S-trejetu, jei egzistuoja algebriniai skai-
čiai α, β ir γ, kurių laipsniai atitinkamai yra a, b, c ir teisinga lygybė
α + β + γ = 0. [5] straipsnyje suklasifikavome visus S-trejetus (a, b, c), ten-
kinančius sąlygas a 6 b 6 c, b 6 6. Įrodėme, kad jei trejetas (a, b, c) ∈ N3

tenkina trikampio nelygybę kiekvieno pirminio skaičiaus atžvilgiu, tuomet jis
yra S-trejetas. Taip pat buvo gauta dalies rezultatų multiplikatyvioji versi-
ja (P-trejetams) ir nagrinėti vadinamieji C-trejetai. [4] straipsnyje S-trejetų
klasifikacija buvo pratęsta. Taip pat gautas algoritmas, leidžiantis patikrinti,
ar duotas trejetas yra C-trejetas.
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