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    TUC4C8 (R)نانولوله گراف های مسطح و های توپولوژیکی سوم زاگرب  اندیس

 

 *   محمدساکی 

 واحد سوسنگرد، دانشگاه آزاد اسالمی، سوسنگرد، ایرانگروه ریاضی،   

 

 چکیده 

 

رسد که علم   یدهند به نظر م  یازخود بروز م  یبی(، خواص عجاردمیلیم  کینانو )  اسیکه مواد اطراف ما درمق  نیبا توجه به ا 

های توپولوژیکی اعداد حقیقی  اندیس    داشته باشد.  ییساختارها  نیدر مطالعه چن  ی نقش مرکز  یستیبا  وتری و کامپ  اتیاضیر

برای ها و غیره(  های مولکولی )درجه رئوس، فاصله بین رأسهای گرافویژگی   بههستند که به وسیله روابط ریاضی و با توجه  

بین خواص فیزیکی آلی مطرح شده   -تشریح روابط   ی عدد  ،یگراف مولکول  کی  یکیتوپولوژ  اندیس  اند.شیمیایی ترکیبات 

از خواص مولکول    ی بعضکننده    انی عدد ب  نیشود. ا  یبا آن مولکول، نسبت داده م   ختیکری  ی است که به گراف ها  ی قیحق

  ی های بین نقاط نیز نشان دهنده پیوندهاها هر نقطه نشان دهنده یک اتم بوده و یالدر این گراف  ه،یبر اساس این نظر  باشدی م

ها ای شدن مولکول، پیوندها، تعداد اتمها اطالعاتی شامل ساختمان، اندازه و میزان شاخهشیمیایی بین اتم هاست. این اندیس

اتم نوع  میو  دارا  را  مولکول  در  اهای  بررس  مقاله  نیباشند.  و  محاسبه   اندیس  سوم  یکیتوپولوژ  ی ها  اندیس  ی به 

پردازد، که در علم نانو    یمTUC4C8(R)نانولوله    همچنین  برخی از گراف های مسطح و  یالی  ،ی( رأسZagrebزاگرب)

  یها   الیتعداد    ی ابر نیو هم چن  فیرا تعر  یالیسوم زاگرب    یکیتوپولوژ  ی ها   اندیس   مقاله نی. درارندیگ  یمورد توجه قرار م

 . میینما یارائه م ییگراف خط رابطه ا

 

 های سوم زاگرب رأسی و یالی ، نانو، گراف شیمیایی، نانولوله.اندیسکلمات کلیدی:

 
 

 مقدمه .  1

توپولوژیکی های    اندیس  ها یاشاخص    توان بهکند که از جمله میها فراهم می نظریه گراف ابزارمفید و متنوعی برای شیمیدان

ای دارد. در ابعاد نانو، مواد خواص کوانتومی از خود نشان سازی در ابعاد نانو، محاسبات عددی اهمیت ویژهاشاره کرد. در شبیه

های مورد نظر را از نظر ریاضی به  گیری نیستند. به همین منظور باید سیستم دهند که در اکثر موارد در عمل قابل اندازه می 

رد و معادالت مربوطه را برای آنها حل کرد. از آنجایی که حل دقیق معادالت در اکثر موارد ممکن نیست  صورت مدل درآو 

باید از حل عددی به جای حل تحلیلی یا دقیق برای حل معادالت استفاده کرد. علوم نانو نگرشی بنیادی دربارهی جهان در 

نانو به    مقیاس کوچک به ما نمیدهند. نگرش بنیادی، پدیده های عالم را با معادالت ریاضی واحدی توضیح میدهد. علوم 

مقیاس کوچکتر از اتم کاری ندارند. در عوض، در مورد ذرات بنیادی بسیار ریزتر به کوچکی کوارک ها و لپتون ها که حداقل 

ها ی برای شیمیدانده مرتبه کوچکتر از اتم هستند فیزیک بنیادی دستاوردهای خوبی دارد. نظریه گراف ابزارمفید و متنوع 

 هایی که معرفی گردیداندیس های توپولوژیکی اشاره کرد.  اندیس  ها یاشاخص   توان بهکند که از جمله میفراهم می 
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  اندیس  دکه برای آنها تعمیم یالی معرفی گردیده است .ن باشمی   M3و     M1   ،M2زاگرب    اندیس  های اول،دوم و سوم  اندیس

های مولکولی )درجه رئوس، های گرافهای توپولوژیکی اعداد حقیقی هستند که به وسیله روابط ریاضی و با توجه به ویژگی

رأس بین  فیزیکیفاصله  خواص  بین  روابط  تشریح  برای  غیره(  و  شده   -ها  مطرح  آلی  ترکیبات  این شیمیایی  امروزه  اند. 

یکاندیس پیشرفت چشمگیر  موجب  توپولوژیکی  واسطههای  از  بنام  ی  آزمایشگاهی  مطالعات شده   QSARهای  نتایج  اند. 

QSAR  بینی  ها به پژوهشگران در پیشها و ویژگیهای ساختمانی آنعالوه بر شفاف سازی نحوه ارتباط بین خواص مولکول

ی که به این منظور  کند. به مجموعه ابزارها و روش هایهای مشابه کمک می های جدید برأساس رفتار مولکول رفتار مولکول 

های شود بین یک سری توصیف کننده های پارامتری سعی میگیرند روشهای پارامتری گویند. در روشمورد استفاده قرار می 

های مولکولی که به این منظور استفاده  کننده مولکولی با فعالیت یا خاصیت مورد نظر ارتباط منطقی برقرار نمایند. توصیف

دهند. وقتی خصوصیات  های مختلف ساختاری مولکول را به طور کمی نشان می باشند که جنبه دی می شوند، مقادیر عدمی 

توان رابطه ریاضی یا کمی بین ساختار و فعالیت  شود می ها توسط اعداد و ارقام بیان می ها و فعالیت آنساختاری مولکول

ژیکی یا شیمیایی دیگر ساختارها مورد استفاده قرار گیرد. به  تواند برای پیش بینی پاسخ بیولوگونه ایجاد کرد. این رابطه می 

های جدید برای تجزیه و تحلیل طور کلی محاسبات عددی از نتایج عملی حاصل از اجرای محاسبات برای پیدا کردن روش

 کند. مسائل استفاده می
 

 مواد وروش ها)تئوری و پیشینه تحقیق(   .2

باشد که عموماً با نظریه شیمی در ارتباط است. بر اساس این  ریاضی می   -ای از علم شیمینظریه گراف شیمیایی، شاخه 

های بین نقاط نیز نشان دهنده پیوندهای شیمیایی بین اتم  ها هر نقطه نشان دهنده یک اتم بوده و یال نظریه، در این گراف

های در ها و نوع اتمای شدن مولکول، پیوندها، تعداد اتمها اطالعاتی شامل ساختمان، اندازه و میزان شاخههاست. این اندیس

یک گراف باشد    G=(V,E). اگر  ]1[ارائه شد  1947ها اولین بار توسط وینر در سال  باشند. این شاخصمولکول را دارا می

 .  ]2[باشد  سوم زاگرب  می   اندیس  که معرفی گردید  اندیس  ئوس آن را با   نشان می دهیم. تعداد یال های آن را با  و تعداد ر

 

 ، به صورت زیر تعریف می نماییم: Gبرای گراف  3M(G)سوم زاگربتوپولوژیکی اندیس - 1- 2تعریف  

( ) v
v G)

3 u
V(

M G d d (1)



= − 

)تـوان آن را بـه صـورت ،باشد و یـا مـی   u  درجه رأس  udکه در آن )
|E(G)|

i
i 1

3M G

=

=     کـه در آنvi ud d = − ،

 . ]6-3[نوشت  

، رأسی در نظر گرفته و دو رأس را به هم متصل  Gیال   را در نظر بگیرید. اگر به جای هر  Gگراف غیرتهی     -2-2  تعریف

نشان    L(G)، مشترک باشند گراف حاصل را باGرأسی از   با هم در  Gهای متناظر با آن دو رأس در  کنیم در صورتی که یال 

 گوییم. می  Gداده وآن را گراف خط یالی متناظر با گراف 

)توپولوژیکی سوم زاگرب   اندیس نسخه یالی  -3-2تعریف  )
e3M G 7-11[به صورت  زیر است[ . 

( )
( )( )

e3 s f
e sf E L G

M G d d (2)
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  گراف خط    L(G)است. که    L(G)درگراف    s، یا به عبارت دیگر درجه رأس  Gدر گراف    sدرجه یال    sdکه در آن  

)تـوان آن را بـه صـورت  می باشد و یـا مـی   Gمتناظر با گراف  )
e

|E(L(G))|

i
i 1

3M G
=

= ،کـه در آن ،fi sd d = −  

 نوشت.  

 آید. از رابطه زیر به دست می  Gهای گراف خط متناظر با تعداد یال -4-2لم 

( )i
i i

i i

v i
e

u
u v E G

d d 2 )
1

E(L(G)) ( E (3
2

)
= 

+ −=  که در آن i ii i i i u vE e e E(G), e (d ,d )=  =  . 

، 
n

1 2 n i
i 1

| E | | E | | E | ... | E | | E |
=

= + + + =  ، طبق تعریف صورت لم باشد آن گاه خواهیم داشت  iE اثبات: اگر

i i
L(G)

i u vdege d d 2= + − i و  i ie u v E(G)=  1 هم چنین بنا بر قضیه ی مجموع درجات و از این که  i n | E(G) |    

( )i
i

i i
i

i
ie u v

)
i

GV u( vLe e E(G)

1
( E .

1
| E(L(G)) | d

2
d d 2)

2  = 

= + −  = 

 

nاگر    -5-2  قضیه m,n n n nS ,K ,K ,C ,P  های مسیر، دور، کامل، دو بخشی کامل و ستاره باشند، آن به ترتیب گراف

   ها به صورت زیر است:های خط آنگراف  ،گاه

n)الف(.  nL(P ) P −= 1 

n)ب(.  nL(C ) C=  

nL(Kمنتظم   -(n2-4گراف ))ج(.   ) =   

m,nL(Kمنتظم  -(n  +m-2گراف ))د(.   ) =    

n(. هـ)  nL(S ) K −= 1  

 

3Mمنتظم باشد آن گاه،   -rیک گراف  Gاگر -6-2نتیجه  (G) 0= 

nاگر-7-2  قضیه m,n n n nS ,K ,C, ,K Pآن گاه    . دنستاره باش  ، دور، کامل، دوبخشی کامل ومسیر  های   گراف  به ترتیب

   آنها به صورت زیر است. یالیزاگرب نوع  سوم اندیس

e

e e e e

3 n

3 n 3 n 3 m,n 3 n

M (P ) 2,

M (C ) 0M (K ) 0M (K ) 0M (S ) 0 .

=

= = = =
 

 

 TUC4C8(R)نانولوله  M3eو  M3محاسبه اندیس های  -2-1

 

های کربن  چه اتمچنان نماییم.را ارائه می    TUC4C8(R)نانولوله  رأسی و یالی  3Mهای توپولوژیکی  اندیسدراین بخش  

 TUC4C8(R)  ای تشکیل نانو لوله یکدیگر قرار گیرند، چهار ضلعی منتظم در کنار ای به شکل شش ضلعی وروی لوله

[p,q] برای نمونه درزیر   دهندمیTUC4C8(R) [8,4] رسم شده است. 1درشکل ، 
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 TUC4C8(R) [8,4]نانولوله  گراف-1شکل

ابتدا ها،  اندیس برای محاسبهدهیم.  نشان می  qها را با و تعداد ردیف pیک ردیف برابر  تعداد شش ضلعی ها را دراگر

 نماییم، خواهیم داشت: گراف ساده میبرشی در ارتفاع لوله داده و نانو لوله را تبدیل به یک 

( )4 8TUC C (R)[p,q]E 6pq p.= −  

 

 TUC4C8(R)[p,q] نانولوله هایو تعداد یال  iξ -1جدول 

 انواع یال ها  iξ تعداد یال ها

4p 1 (2,3) 

6pq-5p 0 (3,3) 

 

( را خواهیم داشت. 2- 1قضیه) هم چنین تعاریف اندیس ها، و 1جدول در نتیجه طبق   

 به صورت زیر است.  TUC4C8(R)نانولوله    3M اندیس-1-2قضیه 

e3M 4p .= 

،گراف 2درشکل را رسم می نماییم. از مدل سازی گراف خط استفاده می نماییم. L(G)در ادامه مطلب، نمونه ایی ازگراف 

 رسم شده است. TUC4C8(R)[3,3]خط نانو لوله 

 
 TUC4C8(R)[3,3] نانولوله گراف خط-2شکل 

 ( به صورت زیر است.4.2طبق لم ) G گراف خط، متناظر با گراف L(G) لذا تعداد یال های 

( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )
1

E L T 2 2 2 2p 2 3 2 4p 3 3 2 6pq 5p 12pq 4p.
2
 
 

= + − + + − + + − − = −  
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 TUC4C8(R)[p,q]ط نانولوله گراف خ هایو تعداد یال iξ-2جدول  

 انواع یال ها  iξ تعداد یال ها

2p 0 (3,3) 

8p 1 (3,4) 

12pq-14p 0 (4,4) 

 

 ( به دست می آید. 2- 2قضیه)  تعاریف اندیس هاو هم چنین  2با توجه به جدول 

 ، به صورت زیر است.TUC4C8(R)نانولوله   3Mیالی   اندیس– 2-2قضیه 

e3M (T) 8p .= 

 

 گیرینتیجه  .3  

  هم برخی از گراف های مسطح و  یالیو  ی رأس( Zagrebسوم زاگرب) یکیتوپولوژ ی ها اندیس  یمقاله  به محاسبه و بررس

 اندیس مقاله نی. که دراردگی یپرداخته شده است که در علم نانو مورد توجه قرار م  TUC4C8(R)نانولوله گراف   چنین

 . میینما یارائه م ییا بطهگراف خط را ی ها الیتعداد   ی برا ن ی و هم چن یرا معرف یالیسوم زاگرب  یکیتوپولوژ
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