
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


کاربردها و اعداد محاسباتی نظریه محاسباتی،� جبر کنفرانس اولین
. ۶۶ ۶۵تا صفحات ،(٢٠١۴ دسامبر ١٩-١٧) ١٣٩٣ آذر ٢۶-٢٨ کاشان، دانشگاه ایران،

پوستر

متناهی گروه یک توان گراف ویژه مقادیر

فغانی مرتضی
( ١٩٣٩۵-٣۶٩٧ پستی (صندوق ایران، اسالمی جمهوری نور، پیام دانشگاه ، ریاضی گروه

mo_faghan@yahoo.com

فیروزیان سیامک
( ١٩٣٩۵−٣۶٩٧ پستی (صندوق ایران، اسالمی جمهوری نور، پیام دانشگاه ریاضی، گروه

siamfirouzian@pnu.ac.ir

مرزونی عزیزی مهدی
بابل نور پیام دانشگاه ریاضی، گروه

sg.ghadir@gmail.com

چکیده
عبارتست و داده نشان P(G) با را گروه این توان گراف است متناهی گروه یک G کنید فرض
باشد. دیگری از توانی یکی اگر تنها و اگر مجاورند y و x راس دو و G رئوس مجموعه با گرافی از
-گروه p یک G اگر تنها و اگر است کامل گروه یک توان گراف زمینه این در معروف ای نتیجه بر بنا
p-گروه یک G اگر وتنها اگر است {−١,n−١} برابر P(G) توان گراف طیف یعنی باشد دوری
دو بطوریکه T ی ها یال از ای مجموعه از عبارتست T گراف از سازی جور یک باشد. متناهی
یک حذف K٢nبا روی از که است گرافی میهمانی – کوکتل گراف باشند نداشته مشترک راس بدو
برابر آن توان گراف طیف که است ههایی گرو یافتن مقاله این هدف آید می بدست کامل سازی جور

است. میهمانی – کوکتل گراف طیف

میهمانی. – کوکتل گراف ، P-گروه ، توان گراف کلیدی: های واژه
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