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چکیده

مجاورند h و g رأس دو آن در که G رئوس مجموعه با است گرافی ،P (G) ،G متناهی گروه توان گراف
توان گراف ٢-همبندی مطالعه� به مقاله این باشد. دیگری از توانی با برابر آن�ها از یکی اگر تنها و اگر
،B٢(q) ،A١(q) نوع شواله گروه�های ،٢G٢(q) و ٢F۴(q) نوع ری ساده گروه�های پراکنده، ساده گروه�های
U٣(q) تصویری خاص یکانی گروه�های S۴(q) تصویری خاص سیمپلکتیک گروه�های ،F۴(q) و C٢(q)

می�پردازد. PSL(٣, q) تصویری خاص خطی گروه�های و

٢-همبندی. توان، گراف ساده، گروه کلیدی: های واژه

.٢٠D٠۶ ،٢٠D٠٨ ،٠۵C٧۵ ،٠۵E١۵ :(٢٠١٠) امریکا ریاضی انجمن موضوعی بندی رده

مقدمه
دو آن در که G رئوس مجموعه با است گرافی P (G) توان گراف است. متناهی گروه یک G کنید فرض

باشد. دیگری از توانی آن�ها از یکی اگر تنها و اگر مجاورند y و x متمایز عنصر
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در می�شود. داده نشان P ∗(G) با می�آید به�دست P (G) از همانی رأس حذف با که سره توان گراف
G عناصر مرتبه�های مجموعه و deg(x) با را توان گراف در x درجه .P ∗(G) = P (G) − {e} واقع
تعداد افزایش موجب آن حذف که است رأسی گراف، یک در برشی رأس می�دهند. نشان πe(G) با را
بنابر باشد. نداشته برشی رأس هرگاه می�شود گفته ٢-همبند ،Γ گراف می�گردد. گراف همبندی مؤلفه�های
صورت به یکی که دارد وجود یال رأس دو میان گروه، یک توان گراف در صورتی در توان، گراف تعریف
رأس، دو مرتبه بودن متباین صورت در گرفت نتیجه می�توان بنابراین باشد. نوشتن قابل دیگری از توانی
مرتبه�های مجموعه برای افرازهایی گرافتن نظر در با مقاله این در ما ندارد. وجود رأس دو آن میان یالی

نیستند. ٢-همبند فوق گروه�های توان گراف می�کنیم ثابت فوق ساده گروه�های از یک هر عناصر

اصلی نتایج

،٢G٢(q) و ٢F۴(q) نوع ری ساده گروه�های پراکنده، ساده گروه�های توان گراف می�شود ثابت بخش این در
گروه�های و S۴(q) تصویری خاص سیمپلکتیک گروه�های ،C٢(q) و B٢(q) ،A١(q) نوع شواله گروه�های

نیستند. ٢-همبند PSL(٣, q) تصویری خاص خطی

پراکنده گروه�های توان گراف ٢-همبندی بررسی
قرار ساده گروه�های از نامتناهی دسته هیچ در که دارند وجود گروه ٢۶ ساده، گروه�های بندی رده بنابر

از: عبارتند پراکنده ساده گروه�های می�نامند. پراکنده ساده گروه�های را گروه�ها این نمی�گیرند.

{
M١١,M١٢,M٢٢,M٢٣,M٢۴, J١, J٢, J٣, J۴, Co١, Co٢, Co٣, F i٢٢, F i٢٣,

F i٢۴, HS,Msl,He,Ru, SUZ,O′N,HN,Ly, Th,B,M

}
دیگری از توانی صورت به یکی که دارد وجود یال رأس دو میان صورتی در گروه یک توان گراف در می�دانیم
رأس دو آن میان یالی رأس دو مرتبه بودن متباین صورت در این�که به توجه با حال باشد. نوشتن قابل
یک هر عناصر مرتبه روی ساده بررسی یک با می�گیریم. نظر در را پراکنده گروه�های توان گراف ندارد، وجود
است. متباین گروه عناصر مرتبه سایر به نسبت که دارد وجود عدد یک حداقل فوق، پراکنده گروه�های از

داریم: را زیر قضیه بنابراین

نیستند. ٢-همبند پراکنده، گروه�های توان گراف .١ قضیه

٢G٢(q) و ٢F۴(q) نوع ری گروه�های توان گراف ٢-همبندی بررسی

می�رسد. اثبات به زیر قضیه [١] نتایج از استفاده و کننده خسته محاسباتی با

٢-همبند می�باشد، ،m > ١ ،q = ٢٢m+١ آن در که ٢F۴(q) نوع ری گروه�های توان گراف .٢ قضیه
نیستند.
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فرد اول عدد یک از توانی q آن در که ٢G٢(q) چون کننده خسته محاسباتی و [۴] نتایج از استفاده با
داریم: را زیر قضیه ندارند، مشترکی عامل هیچ آن فرازهای که ویژگی این با است افرازی دارای است،

٢-همبند است، فرد اول عدد یک از توانی q آن در که ٢G٢(q) نوع ری گروه�های توان گراف .٣ قضیه
نیستند.

B٢(q) و C٢(q) ،A١(q) نوع شواله گروه�های توان گراف ٢-همبندی بررسی

یک از توانی q آن در که πe(C٢(q)) و πe(A١(q)) چون کننده خسته محاسباتی و [۴] نتایج از استفاده با
ندارند، مشترکی عامل هیچ آن فرازهای که ویژگی این با است افرازی دارای یک هر است، فرد اول عدد

داریم: را زیر قضایای

٢-همبند است، فرد اول عدد یک از توانی q آن در که A١(q) نوع شواله گروه�های توان گراف .۴ قضیه
نیستند.

٢-همبند است، فرد اول عدد یک از توانی q آن در که C٢(q) نوع شواله گروه�های توان گراف .۵ قضیه
نیستند.

اول عدد یک از توانی q آن در که πe(B٢(q)) چون کننده خسته محاسباتی و [٣] نتایج از استفاده با
داریم: را زیر قضیه ندارند، مشترکی عامل هیچ آن فرازهای که ویژگی این با است افرازی دارای است،

٢-همبند است، اول عدد یک از توانی q آن در که B٢(q) نوع شواله گروه�های توان گراف .۶ قضیه
نیستند.

تصویری خاص سیمپلکتیک گروه�های توان گراف ٢-همبندی بررسی

است افرازی دارای است فرد اول عدد یک از توانی q آن در πe(S۴(q))که چون ،[٣] نتایج از استفاده با
داریم: را زیر قضیه ندارند، مشترکی عامل هیچ آن فرازهای که ویژگی این با

است، فرد عدد یک از توانی q آن در که S۴(q) تصویری خاص سیمپلکتیک گروه�های توان گراف .٧ قضیه
نیستند. ٢-همبند

تصویری خاص خطی گروه�های توان گراف ٢-همبندی بررسی
دقیق: طور به نمود. بررسی نیز را PSL(٣, q) گروه�های ٢-همبندی می�توان ،[٢] نتایج از استفاده با

نیستند. ٢-همبند ،PSL(٣, q) گروه�های توان گراف .٨ قضیه
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