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Abstract

In this paper, we compute the normalized Laplacian spectral distances
and normalized Laplacian cospectrality of some particular classes of graphs.
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مقدمه
نشان deg(v) با را v ∈ V (G) رأس هر درجه بگیرید. نظر در رأس n با ساده را G = (v, e) گراف
قطری ماتریس D می�نامیم. r-منظم را گراف آن�گاه� باشد، r برابر گراف رئوس تمام درجه اگر می�دهیم.
ویژه�ی مقادیر هستند. صفر درایه�ها بقیه گرافGو رئوس درجه آن اصلی قطر روی درایه�های که است n×n
λ١ ≤ λ٢ ≤ · · · ≤ λn به�صورت را آن�ها و Gنامیده ویژه مقادیر گرافGرا ماتریسمجاورتA(G)از
ماتریس با n مرتبه از G گراف متمایز ویژه مقادیر λ١ ≤ λ٢ ≤ · · · ≤ λs کنید فرض می�کنیم. مرتب
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است، λi ویژه مقدار تکرار مرتبه m(λi) آن در که را G گراف طیف �صورت این در هستند. A مجاورت
می�کنیم: تعریف زیر )به�شکل

λ١ λ٢ . . . λs

m(λ١) m(λ٢) . . . m(λs)

)
.

می�دهیم[۵]. E(G)نشان با و گوییم گراف انرژی ماتریسمجاورتGرا ویژه مقادیر تمام قدرمطلق مجموع
را L(G) الپالسی نرمال�ساز ماتریس �صورت این در است. تنها رأس بدون ،G گراف کنید فرض
هرگاه است ١ با برابر آن ,i)-ام j) درایه که می�کنیم تعریف L(G) = D− ١

٢ (D-A)D− ١
٢ به�صورت

آن در که باشند مجاور هم با vj و vi رأس�های هرگاه است −١/
√

deg(vi)deg(vj) با برابر و i = j

و نامیده G الپالسی نرمال�ساز طیف را L(G) ویژه�ی مقادیر است. صفر برابر �صورت این غیر در و i ̸= j

ادامه، در .[۴] می�کنیم مرتب δ١ ≤ δ٢ ≤ · · · ≤ δn به�صورت را آن�ها و می�دهیم نشان Lspec(G) با
G٢ و G١ گراف دو الپالسی نرمال�ساز طيف فاصله را Lσ(G١, G٢) =

∑n
i=١ |δi(G١) − δi(G٢)|
.[۶] می�نامیم رأس n روی

کنار از که است گرافی ،G١ + G٢ اتصال می�پردازیم. نیاز مورد گراف�های از برخی معرفی به اینک
می�شود. حاصل G٢ گراف رأس هر به G١ گراف رأس هر کردن متصل و G٢ و G١ گراف دو دادن قرار هم
Kn با به�ترتیب را کامل دوبخشی گراف و n مرتبه از کامل گراف می�نامیم. G گراف مکمل را G گراف
٢n کامل گراف از کامل جورسازی یک حذف از که است گرافی ،CPn گراف می�دهیم. نشان Kn١,n٢

می�آید. به�دست رأسی

اصلی نتایج

بیان را دلخواه گراف دو میان الپالسی نرمال�ساز طيف فاصله روی اصلی نتایج از برخی بخش، این در
می�کنیم.

اگر �صورت این در هستند. -منظم r٢ و r١ به�ترتیب رأسی n گراف�های G٢ و G١ کنید فرض .١ قضیه
.Lσ(G١, G٢) ≤ ١

r٢
E(G٢) +

١
r١
E(G١) آن�گاه باشد، r١ ≤ r٢

.Lσ(G١, G٢) =
١
r
σ(G١, G٢) آن�گاه باشند، r-منظم رأسی n گراف�های G٢ و G١ اگر .٢ نتیجه

مکمل درجه از بزرگ�تر آن درجه که به�طوری است رأس n روی r-منظم گرافی G کنید فرض .٣ قضیه
.Lσ(G, Ḡ) ≤ n−١

r(n−r−١)E(G) + r+١
(n−r−١) �صورت این در نباشد. G گراف

که G ویژه مقادیر معرف n∗(G) اگر بگیرید. نظر در رأس n ≥ ٢ با دلخواه را G همبند گراف .۴ قضیه

.Lσ(Kn, G) = n+ (n− ٢n∗ − ١) n
n−١ − ٢

n−n∗∑
i=٢

δi(G) آن�گاه باشد، n
n−١ مساوی یا بزرگ�تر

١۶
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کاربردها
ارائه با سپس و کرده مطرح را گراف�ها الپالسی نرمال�ساز هم�طیفی اندازه مفهوم داریم قصد قسمت، این در
را بیشتری نتایج و دهیم نشان گراف�ها الپالسی نرمال�ساز طیف نظریه مورد در را آن�ها اهمیت مثال یک

کنیم. مطرح خاص گراف�های جفت از برخی الپالسی نرمال�ساز طیف فاصله درباره�ی
هم�طیفی حالت �صورت این در است. رأسی n گراف�های مجموعه از دلخواه مجموعه Xزیر کنید فرض
می�کنیم: تعریف زیر به��صورت به�ترتیب ،G ∈ X از الپالسی نرمال�ساز هم�طیفی اندازه و الپالسی نرمال�ساز

LCSX(G) = min{Lσ(G,H) : H ∈ X,H ̸= G},
LCS(X) = max{LCSX(G) : G ∈ X},

طیف فاصله از را X در گراف یک الپالسی نرمال�ساز طیف فاصله�ی دوری میزان می�توان آن کمک به که
مفاهیم با بیشتر آشنایی جهت گرفت. اندازه مجموعه، همان به متعلق دیگر گراف هر الپالسی نرمال�ساز

ببینید. را زیر مثال فوق،

یال i کردن اضافه از Gi و G٠ = CPn که بسازید طوری را X = {G٠, . . . , Gn} مجموعه .۵ مثال
در که می�باشد K٢i +CPn−i با برابر Gi گراف حقیقت، در .Gn = K٢n این�رو از آید. به�دست G٠ به
الپالسی نرمال�ساز طیف به نظر، مورد توابع از یک هر مقادیر آوردن به�دست برای حال .١ ≤ i ≤ n آن

با: است برابر گراف این اتصال الپالسی نرمال�ساز طیف داریم. نیاز X مجموعه به متعلق )گراف��های
٠
١

١
n− i

٢n
٢n−١
٢i− ١

٢n(n−١)+i
(٢n−١)(n−١)

١

n
n−١

n− i− ١

)
.

نرمال�ساز طیف فاصله می�شود. حاصل ،٠ < i < n ،Gi نرمال�ساز ویژه مقادیر تمام فوق طیف از لذا
است: زیر به��صورت ،٠ ≤ i < j ≤ n آن در که Gi و Gj رأسی ٢n گراف دو میان الپالسی

Lσ(Gj, Gi) = (j − i)
( ٢n
٢n− ١

− ١
)
+
( ٢n(n− ١) + i

(٢n− ١)(n− ١)
− ٢n

٢n− ١

)
+ (j − i− ١)

( n

n− ١
− ٢n

٢n− ١
)

+
( n

n− ١
− ٢n(n− ١) + j

(٢n− ١)(n− ١)

)
.

،١ ≤ i ≤ n هر برای پس .Lσ(K٢n, Gi) =
٢(n−i)
٢n−١ داریم، ۴ قضیه از استفاده با آن�گاه ،j = n اگر

.LCS(X) = ٢
٢n−١ بنابراین .LCSX(Gi) =

٢
٢n−١

.Lcs(Kn) = ٢
√
n− ١+ n ،n ≥ ٢ برای .۶ قضیه

.Lcs(Kn) = ١)٢− ١
n−١) ،n ≥ ٢ برای .٧ قضیه

آن در که G = Ki,n−i اگر تنها و اگر Lσ(Kn, G) = Lcs(Kn) ،G همبند گراف برای هم�چنین،
.١ ≤ i ≤ [n٢ ]

١٧
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