
Celem projektuArytmetyczne wªasno±ci specjalnych ci¡gów liczbowych, wielomianów i uªam-

ków ªa«cuchowych b¦dzie uzyskanie nowych rezultatów dotycz¡cych teorioliczbowych wªasno±ci
pewnych ci¡gów wielomianów i ich wspóªczynników zwi¡zanych z partycjami oraz kompozy-
cjami liczb naturalnych o elementach z ustalonego zbioru A ⊂ N. Interesowa¢ nas równie»
b¦dzie zachowanie ostatnich niezerowych cyfr warto±ci wielomianów o wspóªczynnikach caªko-
witych oraz innych szczególnych funkcji o warto±ciach caªkowitych. Ponadto bada¢ b¦dziemy
wyst¦powanie pewnych sko«czonych sªów w rozwini¦ciach na uªamki ªa«cuchowe pierwiastków
wy»szych stopni z liczb pierwszych. Dokªadniej, projekt w naturalny sposób dzieli si¦ na cztery
cz¦±ci.

Pierwsza cz¦±¢ projektu po±wi¦cona b¦dzie badaniu automatyczno±ci ostatnich niezerowych
cyfr rozwini¦¢ w bazach caªkowitych warto±ci wielomianów i pewnych funkcji interesuj¡cych
z arytmetycznego punktu widzenia. Przypomnijmy, »e niesko«czony ci¡g nazywamy automa-
tycznym je±li istnieje sko«czony automat, który generuje ten ci¡g. Pytanie dotycz¡ce automa-
tyczno±ci ostatnich niezerowych cyfr rozwini¦cia n! w ró»nych bazach jest klasyczne i w du»ej
cz¦±ci zostaªo rozwi¡zane. Interesowa¢ nas b¦dzie naturalne uogólnienie funkcji silni zadane po-
przez iloczyn kolejnych warto±ci ustalonego wielomianu oraz inne funkcje zadane przez pewne
wspóªczynniki dwumianowe.

Druga cz¦±¢ projektu dotyczy¢ b¦dzie wielomianów partycji i kompozycji skojarzonych z
ustalonym zbiorem A. Przypomnijmy, »e A-partycj¡ liczby naturalnej n nazywamy przedsta-
wienie n jako sumy o elementach ze zbioru A. Partycje o elementach interesuj¡cych z arytme-
tycznego punktu widzenia s¡ klasycznym obiektem bada« w teorii liczb i matematyce dyskret-
nej. n-ty wielomian partycji de�niowany jest jako jedyny wielomian n-tego stopnia, którego i-ty
wspóªczynnik jest liczb¡ A-partycji n o dokªadnie i elementach. Badanie wspóªczynników tych
wielomianów przy ustalonej warto±ci i daje wgl¡d w struktur¦ ilo±ciow¡ A-partycji liczby. W
szczególno±ci interesowa¢ nas b¦d¡ pytania dotycz¡ce automatyczno±ci (regularno±ci), znika-
nia w pierwiastkach z jedno±ci oraz inne wªasno±ci arytmetyczne. Analogiczne badania zostan¡
przeprowadzone dla wielomianów zwi¡zanych z kompozycjami (przez kompozycj¦ rozumiemy
przedstawienie liczby naturalnej jako sumy o elementach ze zbioru A, gdzie przedstawienie
ró»ni¡ce si¦ kolejno±ci¡ skªadników uznajemy za ró»ne).

Trzecia cz¦±¢ projektu po±wi¦cona b¦dzie badaniu wspóªczynników rozwini¦cia Taylora for-
malnej pot¦gi funkcji generuj¡cej dla ci¡gu zliczaj¡cego A-partycje. Warto±¢ rozwa»anego wie-
lomianu na dodatniej liczbie caªkowite k ma naturaln¡ interpretacj¦ kombinatoryczn¡, tj. daje
liczb¦ k-kolorowych A-partycji. B¦dziemy zainteresowani znikaniem warto±ci wielomianów na
pierwiastkach z jedno±ci oraz ujemnych liczbach caªkowitych i innymi wªasno±ciami arytme-
tycznymi.

Ostatnia cz¦±¢ projektu dotyczy problemów zwi¡zanych z wyst¦powaniem ustalonych sªów
w rozwini¦ciach na uªamki ªa«cuchowe pierwiastków wy»szych stopni z liczb pierwszych i innych
funkcji, zarówno w kontek±cie klasycznych uªamków ªa«cuchowych, jak równie» ich wielowy-
miarowych odpowiedników. Badane b¦dzie równie» uogólnienie algorytmu Gospera z przypadku
klasycznego (jednowymiarowego) na wielowymiarowy.

Wyniki uzyskane podczas trwania projektu b¦d¡ publikowane w czasopismach o zasi¦gu
mi¦dzynarodowym oraz przedstawiane na seminariach i konferencjach.
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