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چکیده

ی مرتبه آبلی غیر های گروه نرمال انتقالی کمان و نرمال انتقالی یال کیلی گراف مقاله این در
کمان ولی باشد نرمال انتقالی یال گرافی اگر شود. می بررسی است، اول عدد یک p آن در که ٩p
گروه کیلی های گراف تمام شود می نتیجه گوییم. نرمال انتقالی کمان نیم را آن نباشد نرمال انتقالی
این بنابراین نیستند. نرمال انتقالی کمان ولی هستند نرمال انتقالی یال ٩p ی مرتبه آبلی غیر های

باشند. می نرمال انتقالی کمان نیم ها گراف

نرمال. انتقالی نرمال،کمان انتقالی یال کیلی، گراف کلیدی: های واژه

.٢٠D۶٠ ،٠۵B٢۵ :(٢٠١٠) امریکا ریاضی انجمن موضوعی بندی رده
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مقدمه ١
E = E(Γ) و رئوس ی مجموعه V = V (Γ) آن در که باشد ساده گراف یک Γ = (V,E)کنید فرض
Γ کمان�های و یال�ها رئوس، مجموعه�ی روی Aut(Γ) اتومورفیسم گروه باشد. می Γ یال�های ی مجموعه
کند عمل انتقالی به�صورت کمان�ها و یال�ها ، رئوس مجموعه�ی روی ترتیب به Aut(Γ) اگر می�کند. عمل
انتقالی یال و انتقالی رأس� Γ گراف اگر گوییم. انتقالی کمان یا انتقالی یال انتقالی، رأس� را گراف آن�گاه
زیر S و متناهی گروه یک G کنید فرض می�نامیم. انتقالی کمان نیم را آن نباشد، انتقالی کمان ولی باشد
مجموعه به نسبت G گروه روی کیلی گراف .١ /∈ S و S = S−١ به�طوری�که باشد آن از ناتهی مجموعه�ای

می�کنیم: تعریف زیر به�صورت و می�دهیم نمایش Cay(G,S)� نماد با را S ی

V (Cay(G,S)) = G,E(Cay(G,S)) = {(g,sg) | g ∈ G,s ∈ S}

می�کنیم. تعریف ρg(x) = xg∀x∈G ضابطه�ی با را ρg : G→G جایگشت دلخواه g∈G هر برای
از منظم نمایش را آن که است گروه یک R(G) این�صورت در ،R(G) := {ρg | g ∈ G} کنیم فرض

هستند: برقرار کیلی گراف�های مورد در زیر قضایای و گزاره�ها می�نامیم. G گروه راست

است. انتقالی رأس� کیلی گراف هر .١.١ لم

یک Γ =Cay(G,S) کنید فرض .G = ⟨S⟩ اگر وتنها اگر است همبند Cay(G,S) گراف .١.١ قضیه
Aut(G,S) = {α ∈ Aut(G) | α(S) = S} می�کنیم: تعریف صورت این در باشد، کیلی گراف

می�کند. عمل وفا با S روی Aut(G,S) آن�گاه G = ⟨S⟩ اگر .٢.١ قضیه

NAut(Γ)(R(G)) هرگاه نامیم نرمال انتقالی کمان یا نرمال انتقالی یال را Γ = Cay(G,S) گراف
انتقالی کمان نیم را Γ =Cay(G,S)گراف کند. عمل انتقالی Γ گراف کمان�های یا یال�ها مجموعه�ی روی

نباشد. نرمال انتقالی کمان ولی بوده نرمال انتقالی یال اگر گوییم نرمال

هست. نیز نرمال انتقالی یال نرمال، انتقالی کمان کیلی گراف هر .٢.١ لم

زیرگروه یک R(G)هرگاه نامیم، نرمال Γرا باشد، S روی G کیلی گراف یک Γ = Cay(G,S) اگر
باشد. Aut(Γ) نرمال

٣ ی درجه با ساده گرافی Γ = Cay(G,S) و باشد ساده آبلی غیر گروه یک G کنید فرض .٣.١ قضیه
است. نرمال Γ آن�گاه باشد، نرمال انتقالی یال Γاگر باشد.

ناتهی مجموعه�ی توسط متناهی گروه یک از کیلی گراف یک Γ =Cay(G,S) کنید فرض [٣] .۴.١ قضیه
این�صورت: در ، N٠ ≤ Aut(G,S) آن در که N = R(G)⋊N٠ و باشد S

باشد. N٠ مدار یک S اگر فقط و اگر می�کند عمل انتقالی Γ کمان�های روی N الف)
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دو اجتماع S یا و باشد مدار N٠ یک S یا اگر فقط و اگر می�کند عمل انتقالی Γ یال�های روی N ب)
هستند. مدار N٠ دو هر T−و١ T که باشد T−١ و T مجموعه�ی

یال و کند عمل انتقالی S روی Aut(G,S) اگر فقط و اگر است نرمال انتقالی کمان Γ گراف .١.١ نتیجه
باشد مدار دو دارای S روی یا و کند عمل انتقالی S روی یا Aut(G,S) اگر فقط و اگر است نرمال انتقالی

یکدیگرند. وارون که

مرتبه دارای S عناصر تمام آنگاه باشد، نرمال انتقالی یال Γ =Cay(G,S) کیلی گراف اگر .٢.١ نتیجه
هستند. یکسان ی

ی مرتبه عناصر تمام ی مجموعه H کنید فرض بگیرید. نظر در را Γ =Cay(G,S) کیلی گراف .٣.١ لم
Γ گراف درجه�ی آن�گاه باشد، همبند و نرمال انتقالی یال Γ گراف و G ̸= ⟨H⟩ اگر باشد. G گروه در ٢

است. زوج

این در است. متناهی آبلی گروه یک G آن در که باشد کیلی گراف یک Γ =Cay(G,S) اگر .٣.١ نتیجه
بود. نخواهد نرمال انتقالی کمان نیم Γ صورت

باشد. می زیر های صورت از یکی به است اول عدد pیک آن در که ٩p ی مرتبه آبلی غیر های گروه

G١(٩p) = ⟨a,b | a٩ = b٣ = ١,b−١ab = a۴⟩
G٢(٩p) = ⟨a,b,c | a٣ = b٣ = c٣ = ١, [a,b] = c, [a,c] = [b,c] = ١⟩
G٣(٩p) = ⟨a,b | ap = b٩ = ١,b−١ab = ar⟩
G۴(٩p) = ⟨a,b | ap = b٩ = ١,b−١ab = as⟩
G۵(٩p) = ⟨a,b,c | ap = b٣ = c٣ = [b,c] = [a,b] = ١,c−١ac = at⟩

انتقالی یال کیلی گراف مقاله این در .t٣ ≡ ١(mod p) و s٩ ≡ ١(mod p)، r٣ ≡ ١(mod p) آن در که
بررسی را آن�ها بودن نرمال انتقالی کمان ونیم ٩p مرتبه�ی آبلی غیر گروه�های نرمال انتقالی کمان و نرمال

است. شده حاصل زیر نتایج که می�کنیم
انتقالی یال گراف�های [٢] در ،۴p مرتبه�ی از آبلی غیر گروه�های روی نرمال کیلی گراف�های [١] در
وجهی دو گروه�های نرمال انتقالی یال کیلی گراف�های [۴] در و ساده آبلی غیر گروه�های روی ۴ مرتبه�ی از

است. شده بررسی

اصلی نتایج ٢

زیر شرایط اگر فقط و اگر است نرمال انتقالی یال همبند ،Γ = Cay(G١,S) کیلی گراف .١.٢ قضیه
باشد. برقرار

.G١ = ⟨S⟩ و S = S−١ باشد، ٢ از بزرگتر زوج، گراف، درجه�ی الف)
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T Sجایی�که = T ∪T−١ و T ⊆ {aib | i = ٣k,k = ١,٢} یا و T ⊆ {aib | (i,٩) = ١} ب)
هستند. S روی Aut(G١,S) گروه عمل مدارهای T−١ و

زیر شرایط اگر فقط و اگر است نرمال انتقالی یال همبند ، Γ = Cay(G٢,S) کیلی گراف .٢.٢ قضیه
باشد. برقرار

.G٢ = ⟨S⟩ و S = S−١ باشد، ٢ از بزرگ�تر زوج، گراف، درجه�ی الف)

Aut(G٢,S) گروه عمل مدارهای T−١ و T که جایی S = T ∪T−١ و T ⊆{ciaib | i= ١,٢} ب)
هستند. S روی

زیر شرایط اگر فقط و اگر است نرمال انتقالی یال همبند ، Γ = Cay(G٣,S) کیلی گراف .٣.٢ قضیه
باشد. برقرار

.G٣ = ⟨S⟩ و S = S−١ باشد، ٢ از بزرگ�تر زوج، گراف، درجه�ی الف)

یا و ١ ≤ l,k, t ≤ p− و١ متمایزند دو به دو t و k، l آن در که T ⊆ {alb,akb۴,atb٧} ب)
مدارهای T−١ و T جایی�که S = T ∪T−١ و T ⊆ {alb,akb٣ | l ̸= k,١≤ l,k≤ p−١}

هستند. S روی Aut(G٣,S) گروه عمل

زیر شرایط اگر فقط و اگر است نرمال انتقالی یال همبند ، Γ = Cay(G۴,S) کیلی گراف .۴.٢ قضیه
باشد. برقرار

.G۴ = ⟨S⟩ و S = S−١ باشد، ٢ از بزرگ�تر زوج، گراف، درجه�ی الف)

عمل مدارهای T−١ و T جایی�که S = T ∪T−١ و T ⊆ {alb j | ١ ≤ l ≤ p− ١, jثابت} ب)
هستند. S روی Aut(G۴,S) گروه

زیر شرایط اگر فقط و اگر است نرمال انتقالی یال همبند ، Γ = Cay(G۵,S) کیلی گراف .۵.٢ قضیه
باشد. برقرار

.G۵ = ⟨S⟩ و S = S−١ باشد، ٢ از بزرگ�تر زوج، گراف، درجه�ی الف)

T−١ و T جایی�که S = T ∪ T−١ و T ⊆ {aib jc,ap−ib jc | ١ ≤ i ≤ p− ١, jثابت} ب)
هستند. S روی Aut(G۵,S) گروه عمل مدارهای

انتقالی کمان ولی هستند نرمال انتقالی یال ٩p مرتبه�ی آبلی غیر گروه�های کیلی گراف�های تمام .١.٢ نتیجه
باشند. می نرمال انتقالی کمان نیم گراف�ها این بنابراین نیستند. نرمال
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