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 گراف متصل سطری ستونی مربع هشت ضلعی در پادماکار ایوان  محاسبه اندیس
   2امیر بهرامی ،   *,1علیرضا گیالنی 

 گروه ریاضی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران. 1

 ایران.گروه ریاضی، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، ماهشهر، 2

 چکیده  

و هشلع ضل  ی ها   یک شلل  هندسلی اسلع با ها اتصلاد مند مرهش گراف متصل  سلیرس سلتونی مرهش هشلع ضل  ییک  

  شلاص  اادمابار ایوان    در این مقالا قصلد داری شلود. در مسلاوس ها ولوری یاد ها یاد تشللی  می ترتیب سلیرس سلتونی  

   را ت یین نمایی .گراف متص  سیرس ستونی مرهش هشع ض  ی در 

 گراف متص  سیرس ستونی مرهش هشع ض  ی گراف، ،اادمابار ایوانشاص  کلمات کلیدی: 

 مقدمه  

VVEاز مجموعا ها با  G = (V,E)زوج       و=EV  هاشد را یک گراف می نامی . اعضاسV   ،را راس

را یاد یا صط می نامی . هراس رس  یک گراف بافی سع متناظر ها هر راس یک نقیا و متناظر ها   Eنقیا یا گره و اعضاس 

 Gمی نامی . مجموعا رئوس گراف  Vرا اویالحا یک گراف روس  Vوس هر یاد یک صط رس  بنی . گراف ها مجموعا رئ

نشان داده و آن را  Gرا نماد   Gنشان می دهی . ت داد رئوس گراف  GE)(و مجموعا یاد هاس آن را ها  GV)(ها  

را متناهی می Gمتناهی هاشد گراف   Gنشان می دهی . اگر   Gرا ها نماد   Gمی نامی . ت داد یاد هاس   Gمرتبا  

 نامی  در این طرج تمام گراف ها متناهی هستند مگر صالف آن ذبر شود.

نظریا گراف اصیرا توجا هسلیارس از دانشلمندان را ها صود ج ب نمود و شلاص  هاس هسلیارس در گراف ها ت رید گردید. در   

نسبع   در واقش ، یک شاص  در یک گراف  ، یک مقدار حقیقی اسع با ها آن گراف  زیر ها هرصی از آنها اشلاره می نمایی .

 داده می شود و م رف  هرصی صواص آن اسع.

ت رید شلد با ها ه ضلی    1947[ در سلاد  1توسلط وینر در  از گراف هر اسلاس فاول ا  و طود آن اولین شلاص  ها  یلی از

توجا هاس فاقد دور م رفی گردید . اصیراً ها یلی از موضللوعای اولل ی تبدی  شللده اسللع با از میال ای روس صواص گراف

 بند.شیمیدانان نظرس را ها آن متمربز می
 

هراس هررسلی صواص هرصی   [1 توسلط شلیمی دان امریلایی ها نام هارولد وینر  1947اولین شلاص  تواولويیلی در سلاد  

ت رید می شلود.در اینجا  Gاز گراف ها ت رید شلد.این شلاص  تواولويیلی ها ولوری حاول  جمش تمامی فواول  هین رئوس 

ت رید  y,xنشلان میدهی  و ها ولوری یک بوتاه ترین راه هین   Gd(x,y)را ها   yو xفاول ا هین    Gاز yو xو رائس  هراس هر د

یک فضلاس متریک  (G,d)واجد تمامی شلرایط یک متر اسلع و ل ا  +d:G×G→R{0}می بنی . واضل  اسلع با تاهش  

 می هاشد.

 (W)د با از م روف ترین آنها شلاص  تواولويیلی وینراس از آن ، ولدها شلاص  تواولويیلی در جهان شلناصتا شلده ان

و  [2,3,5,6]می هاشللد با  ارتباب هین این اندیس ها توسللط دانشللمندانی مون صادیلار   ولويیلی سللگد، شللاص  توا

 در مجالی ع می مخت د ها ماپ رسیده اند.  [7]دهگردس 

هلا ت رید حلاللع  سلللگلد یلالی و منلدجم لا اس هلاس متنلاظر  [9]و بالنر     [8]هلا دنبلاد آنهلا دانشلللمنلدانی مون  دانل  و يو

 هاآنهاارداصتند و نتایج جالبی در مورد آنها هدسع آورده اند.
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را ت رید نمود و آن را ها  (PI)ایوان -اادمابار تواولويیلی ، شلللاص  [4]اس از آنها دانشلللمند هزرا اادمابار صادیلار

 زیر ت رید نمود:  ووری نشان داد   و هاPI نماد
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)|(هاشلد را ها   vبمتر از فاول ا آنها تا رسس  uهایی با فاول ا آنها تا رسس ت داد یاد در آن  با Gemu دهی   نشلان می

)|(هاشلد را ها   uبمتر از فاول ا آنها تا رسس  vهایی با فاول ا آنها تا رسس و ت داد یاد Gemv همچنین    دهی .  نشلان می

 شوند.هراهرند، محاسبا نمی vو  uهاس هایی با فاو ا آنها تا رسسدر این ت رید یاد
 

مرهش آرایی    ها هحث[11-10]اس از آنها دانشللمندانی مون اصیرا دانشللمندانی مون بالنرو دانشللمندان دیگر در مراجش

 درمجالی ع می ها ماپ رسانده اند. زمینا و فاو ا ها در این گراف ها  روس آوردندد و  مقاالی مهمی را در این

 این مقالا ت یین می نمایی . گراف متص  سیرس ستونی مرهش هشع ض  ی در این اندیس را در ، ها اداما روند

مورد هحث، سلللاده و متناهی و  یر جهتدار می هاشلللند و نمادگ ارس ها در تمامی قسلللمع هاس این مقالا، گراف هاس 

 می هاشند. [14-12]جش امیاهق مر

 

 . نتایج و بحث ها2

 می اردازی . گراف متص  سیرس ستونی مرهش هشع ض  ی در   شاص  اادمابار ایوان   داری در این هخش ها محاسبا 

),(. فرض بنی  قضیه EVG گراف متص  سیرس ستونی مرهش  در   شاص  اادمابار ایوان   داری گراف متناظر ها  =

 در این ووری داری : ، هاشد    هشع ض  ی
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),(فرض بنی   .اثبات EVG ها توجا ها داشلتن   .هاشلدگراف متصل  سلیرس سلتونی مرهش هشلع ضل  ی  گراف متناظر ها    =

شلاص    یالهاس مورب و عمودس و افقی می توان ها تقسلی  هندس هاس این یاد ها ها ولوری زیر، می توان    اادمابار ایوان  

 را محاسبا نمود.

GEuve)(فرض بنید   = 21یک یاد مورب هاشللد. همچنینuu 12uvو  = در   eهاس یاد ها عنوان رسس =
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)|(هاس مجموعا ت داد رسس TeNu 2اسع، هراهر ها   2هاس آنها مساوس با درجا-m3  ها هاشد و درجا هقیا رسسمی
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GEuve)(فرض بنید   =   :یک یاد عمودس هاشد. در نتیجا صواهی  داشع 
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GEuve)(اگر    =    یک یاد افقی هاشد. مون هر ستونn    رسس دارد، ل ا اندازه)|( GeNu  هراهر هاmn    اسع. ها

هستند. هناهراین    3هاس دیگر از درجا  شود با در ستونآسانی دیده می 
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 و اثبای بام  اسع.
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