
فند الکترونیکی و سایبری ” پژوهشی -مجله علمی  “ پدا

 791- 022نامه ترکیبیات، رمزنگاری و محاسبات، ص ویژه

 

  یبنزن یهاگراف یبرا زیمحاسبه شاخص خروج از مرکز اد

 2مهدی عالئیان ،1محمد رهگشا

 ،استاد دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده ریاضی، تهران، ایران -1

 دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایراندانشجوی دکتری ، گروه ریاضی، واحد کرج،  -2
  (85/81/7930پذیرش:  52/80/7931)دریافت: 

  چكیده

 شود: تعریف میصورت زیر ، بهGخروج از مرکز ادیز گراف باشد، در این صورت شاخص Vگرافی همبند با مجموعه رئوس G کنیمفرض
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،که در آن
vS های رأس مجموع درجات همسایهvو ecc v های گرافین مقاله شاخص خروج از مرکز ادیز خروج از مرکز آن است. در ا

 بیان شده است.  7-5کنیم. نتیجه حاصله از این شاخص در قضیه  بنزنی را محاسبه می
 

 یهای مکان شناسهای بنزنی، خروج از مرکز، خروج از مرکز ادیز، شاخصگراف یدی:کلهای واژه

   7مقدمه -7
اخیور    هوای  ای طووننی اسوت و در دهوه   علم جبر دارای تاریخچه

است. این علم تاثیر مهمی در  تغییرات مهمی روی آن ایجاد شده

جدید ریاضی از جمله نظریوه جبوری     های ایجاد و گسترش رشته

است. علوو  شویمیایی و    ی کاربردی داشتهها گرافگراف و نظریه 

 هوا  فگورا هوا و نظریوه   علو  پزشکی نیز بهره بسیار از نظریه گروه

 اند.ای شدهاند، و موجب ایجاد علو  بین رشته گرفته

بعلوت   پولوژیکی مفاهیم جدید شیمی هسوتند کوه  تو  یها شاخص

 هوا  شواخص خاصیت ریاضی این  ، اخیراًها شاخصکاربرد زیاد این 

گرفته است. یک شاخص توپولوژیکی مقودار  بسیار مورد توجه قرار

عددی است که به یک گراف از جمله گراف مولکولی نسوبت داده  

شود. این عدد همبستگی بسیار نزدیک با مقادیرحقیقی نظیور   می

سواختارهای    هوای  مقدار پتانسیل، نقطوه جووش و دیگور وی گوی    

 ای بود که از طریو  آن  کوانتمی اولین رشتهشیمیشیمیایی دارد. 

مووادی از   به نظریه گراف شویمیایی وارد شودند.   هایا چند جمله

قبیل سولفید سرب، سولفید روی، فسفات ایندیو  و غیره بسته به 

انوودازه، طوووج موووج یووا رنوو  معینووی از نووور را پوو  از تحریووک  

می       ها با استفاده از یک منبع خارجی از خود ساطع  الکترون

هوای پزشوکی   وانتومی در تشخیصکنند. انتشار نور توسط نقاط ک

صورت برچسب فلوئورسانتی عمل کاربرد فراوانی دارد. این نقاط به
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کنند با این تفواوت کوه در برابور درخشوان شودن خاصویت و       می

هوا و   دهنود و در برابور تعوداد سویکل     توانایی خود را از دست نمی

دهنود.  انتشار نور تحریک و مقاومت بیشوتری از خوود نشوان موی    

هایی در حد نانو هستند که از خود نوور   کوانتومی، کریستاجنقاط 

کنند. طووج مووج نوور سواطع شوده از آنهوا بوه انودازه          ساطع می

هووا در ایوون  کووه الکتوورونکریسووتاج بسووتگی دارد. بووه علووت ایوون

کننود آنهوا را    های در حد نانو به روش یکسانی رفتار میکریستاج

سولفید سورب، سوولفید   نامند. موادی از قبیل  نقاط کوانتومی می

 روی، فسووفات اینوودیو  و غیووره بسووته بووه انوودازه، طوووج موووج    

هوا بوا اسوتفاده از     یا رن  معینی از نور را پ  از تحریک الکترون

 یوووووووک منبوووووووع خوووووووارجی از خوووووووود سووووووواطع   

هوای   کنند. انتشوار نوور توسوط نقواط کوانتوومی در تشوخیص       می

 کووووووووواربرد فراوانوووووووووی دارد. ایووووووووون   پزشوووووووووکی

کنند با این تفواوت   چسب فلوئورسانتی عمل مینقاط به صورت بر

 کووووووووووه در برابوووووووووور درخشووووووووووان شوووووووووودن  

دهنود و در برابور تعوداد     خاصیت و توانایی خود را از دسوت نموی  

 سووووووویکل هوووووووای تحریوووووووک و انتشوووووووار نوووووووور   

توانند  دهند.  نقاط کوانتومی می مقاومت بیشتری از خود نشان می

طووج مووج    های مختلف با یک ای تنظیم شوند که در رن  گونهبه

توانیم نقاط کوانتومی را بسوته   نور معین بدرخشند. به عبارتی می

به فرکان  مورد نیاز نور انتخاب کنیم و باعث شویم تا یک گوروه  

از نقاط کوانتومی مشابه گروه دیگری با یک طوج موج بدرخشند. 
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دهد توا بوا اسوتفاده از     های چندگانه امکان می این امر به برچسب

 وارد ردیابی شوند.یک منبع نور 

انود کوه هور کودا      ها شاخص توپولوژیک معرفی شوده تاکنون ده

توپولوژیکی   یها شاخصاز جمله اند. ای پیدا کردهکاربردهای وی ه

ایووان و شواخص    -معروف شاخص وینر، فوق وینر، سگد، پادماکار

  .]2،4،9،5،7[ باشند خروج از مرکز می

گرافی همبند با مجموعه رئوسGکنیم فرض V G   و مجموعوه

های یاج E G  .طوج کوتاهترین مسیر بین دو رأس دلخواه باشد

x  وy از  GV آن دو رأس نامیوووده و آن را بوووا  فاصوووله را 

 ,d x y دهیم. نشان می   

 نامگذاری شده بودوسیله مولف آن، عدد مسیر هکه ب شاخص وینر

یکی از موضوعات  ،ف شدویا عدد وینر معر و در نهایت به شاخص

شواخص   های اخیر تبدیل شده است.برای محققان در ساج اصلی

  :[6] شود تعریف می (7) رابطهصورت وینر به

(7)                         

بوووووووه صوووووووورت شووووووواخص خوووووووروج از مرکوووووووز  
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deg

GVu

c ueccuG  شوود کووه در آن   تعریوف مووی

 udegدرجووه(u ) رأس  از هووایی اسووت کووه   یوواجتعوودادu 

نوامیم کوه    u خوروج از مرکوز  را  uecc)(گذرنود. همچنوین    می

. باشود موی  Gای گوراف هو  ساز دیگور رأ  uس فاصوله رأ  بیشینه

اکنووون شوواخص خووروج از مرکووز اصوو ب شووده نیووز بووه صووورت  

    


)(GVu u ueccSG آن کوه در شوود   تعریف موی uS 

باشود. همچنوین    می uس ای رأه ههمسای سمجموع درجات رئو

صوورت زیور تعریوف    ، بوه Gشاخص خروج از مرکز ادیوز گوراف   

 :]1، 6[ شود می
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 یمباحث اصل -0

 بورای  ادیوز هدف از این بخش محاسبه شواخص خوروج از مرکوز    

 . باشد ی بنزنی میها گراف

خطی  صورت بههای به هم پیوسته ضلعیی بنزنی از شش ها گراف

 دشوند که با نمانامتناهی تشکیل می GLn
دهیم کوه  نشان می 

    هوا را در هور سوطر و سوتون نشوان      ضولعی  شوش  تعداد nدر آن

شوود گوراف    معلوو  موی   (7) با توجه به شوکل  .دهدمی GLn
 

دارای  22 nn 143س و رأ 2  nn  باشود. از طرفوی    یاج موی

خروج از مرکز  بیشینهشود که  م حظه می GLn
برابر است بوا   

4 1n  2خروج از مرکز یالی آن نیز برابر است با  کمینهوn. 

گراف  رئوسخروج از مرکز ( 5) در شکل GLn
نشان داده شوده   

نووع خوط در    2nشود  ( مشاهده می9است. همچنین در شکل )

ایوووون گووووراف وجووووود دارد. در خووووط اوج یووووک رأس بووووا  

   4 1Max ecc u n   4وuS    موجود است. در خط دو

دو رأس با   4 2ecc u n   5وuS     و همچنوین در خوط

سو  دو رأس با   4 3ecc u n   7وuS   انود. از  موجوود

تای  1nکه طوریرأس داریم به 2n ،1nطرفی در خط 

آنها با   2ecc u n  9وuS  باشند. در دو تای دیگر نیوز   می

داریم:   2 1ecc u n   5وuS    در خطوط دیگور نیوز دو .

 حالت زیر را خواهیم داشت:
 

 

گراف  :(7)شكل  GLn
 

 

 خروج از مرکز رئوس گراف :(0شكل ) GLn
  

، ... و 3، 1، 2در خطووط   رئووس حالت اوج( خطوط فرد: تعوداد  

2 1n  و2، 4، 9به ترتیب برابرند با ... ،n   و خروج از مرکز آنهوا

4به ترتیب برابرند با  5n ،4 7n 2، ... و 3n همچنین در .

7uSا  از این خطوط دو رأس با mخط    2وm   رأس بوا

9uS  باشند. می 
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نوع خط در گراف  2n :(3)شكل  GLn
 .جود داردو 

، ... و 0، 6، 4در خطووط   رئووس حالت دو ( خطوط زوج: تعوداد  

2 2n  و2، 4، 9به ترتیب برابرند با ... ،n  و خروج از مرکز آنها

4به ترتیب برابرند با  4n ،4 6n 2، ... و 2n  همچنوین .

6uSا  از این خطوط دو رأس با mدر خط    2وm  رأس

9uSبا   ( را ببینید(7باشند. )جدوج ) می 

 بنابراین خواهیم داشت:
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(2)       

                 

 اکنون قضیه زیر را خواهیم داشت:

ادیز خروج از مرکز  شاخص قضیه. 0-7 GLn
 با : است برابر 
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  (4      )  

 یریگیجهنت -3

خروج از مرکز ادیز برای  در این مقاله روش محاسبه شاخص

است. این روش برای تما   های بنزنی آورده شده گراف

باشد. ما در این مقاله روش  ها مناسب مینانوساختارها و بنزن

های بنزنی خطینامتناهی از گراف خود را برای خانواده nL G 

 ایم. کار بردهبه

گراف خروج از مرکز :(7جدول )
 

 GLn
 

Type  Of Vertices Num Ecc    

7 7 7-4n 4 

0 0 0-4n 5 

3 0 3-4n 1 

4 0 4-4n 6 

4 7 4-4n 9 

5 0 5-4n 1 

5 7 5-4n 9 

6 0 6-4n 6 

6 0 6-4n 9 

1 0 1-4n 1 

1 0 1-4n 9 

… … … … 

0-0n 0 0n+0 6 

0-0n n-0 0n+0 9 

7-0n 0 0n+0 5 

7-0n 0 0n+7 1 

7-0n 0-n 0n+7 9 

0n 7-n 0n+7 9 
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