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چکیده

هستند n طول به دودویی رشته�های آن رئوس که است گرافی n-بعدی فیبوناتچی مکعب� یک
رشته�های n-بعدی لوکاس رئوسمکعب همچنین، ندارند. وجود متوالی ١ دو هیچ آن�ها در به�طوری�که
ندارند. ١ همزمان به�طور خود انتهایی و ابتدایی مکان�های در خاصیت، این بر عالوه که هستند دودویی
هم با راس دو بنابراین، است. ابرمکعب�ها همانند مکعب نوع دو این رئوس بین مجاورت قاعده
علوم در مکعب�ها این مهم و زیاد بسیار کاربرد باشد. ١ آن�ها همینگ فاصله اگروتنهااگر مجاورند،
را مکعب�ها این ویژگی�های و خواص که داشت آن بر را ما کامپیوتر، علم در به�خصوص مختلف،
ترکیبیاتی ویژگی�های نیز و جبری ویژگی�های مطالب، گستردگی دلیل به دهیم. قرار بررسی مورد
مکعب�ها این متریک ویژگی�های بررسی به تنها این�جا در و کردیم مطرح قبلی مقاله�های در را آن�ها

می�پردازیم.

لوکاس مکعب فیبوناتچی، مکعب ابرمکعب، کلیدی: های واژه

05C30, 05C12, 05C25 :(٢٠١٠) موضوعی بندی رده
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مقدمه ١
از مختصری بیان همچنین و لوکاس و فیبوناتچی مکعب�های از دقیق� تعریف� ارائه از پس مقاله، این در
متریک ویژگی�های و خواص سپس و کرده مطرح را نیاز مورد قضایای و مفاهیم آن�ها، اهمیت و کاربردها
جمع�آوری [١۵] در فیبوناتچی مکعب�های خصوصیات از برخی که است ذکر به الزم می�کنیم. بیان را آن�ها
مکعب�های ویژگی�های فیبوناتچی، مکعب�های از بیشتری خصوصیات طرح بر عالوه این�جا در ما شده�اند.

کرده�ایم. بررسی نیز را لوکاس
غیرجهت�دار و همبند چندگانه)، یال و طوقه (بدون ساده گراف گراف، از منظور مقاله، این سراسر در
یکدیگر به را راس دو این که است مسیری کوتاه�ترین طول ،G گراف در v و u راس دو بین فاصله است.
گراف قطر را موجود فاصله بزرگ�ترین ،G گراف از دل�خواه راس دو هر گرفتن نظر در با می�کند. متصل
از دیگر راس هر و v بین فاصله بیشترین طول ،G گراف از v راس مرکز از خروج از منظور می�گوییم.
رئوس بین مرکز از خروج کوچک�ترین می�شود، داده نمایش rad(G) با که G گراف شعاع است. گراف
Z(G) با و نامیده گراف مرکز را مرکز از خروج کوچک�ترین با G گراف رئوس تمام مجموعه است. گراف

می�دهیم. نمایش
یک هر درصورتی�که می�نامیم. n طول به رشته یک را x١x٢ · · ·xn شکل به اعداد و حروف از دنباله�ای
همینگ فاصله می�گوییم. دودویی رشته یک را رشته این آن�گاه باشند، ١ یا و ٠ xiها، (١≤ i≤ n) از
n-بعدی ابرمکعب یک از منظور هستند. اختالف در هم با آن�ها که است مکان�هایی تعداد رشته، دو بین
فاصله هرگاه مجاورند، هم با راس دو آن در و هستند n طول به دودویی رشته�های آن رئوس که است گرافی

می�دهیم. نمایش Qn با را n-بعدی ابرمکعب باشد. ١ با برابر آن�ها همینگ
مسیر کوتاه�ترین به که q مانند (راسی میانی راس دارای G گراف از w و v ،u دل�خواه راس سه هر اگر
که می�شود ثابت می�نامیم. میانی گراف یک را G آن�گاه باشند، دارد) تعلق w و v ،u از راس دو هر بین
فاصله با آن از راس دو هر بین فاصله که G از زیرگرافی .[٢٢ ،١٣] هستند میانی گراف�های ابرمکعب�ها
زیرگراف یک از منظور می�گوییم. طول-پایا زیرگراف را است، برابر G گراف از راس دو همان بین
مسیرهای کوتاه��ترین تمام آن، از دل�خواه راس دو هر گرفتن نظر در با که است زیرگرافی ،G از محدب
مکعب را ابرمکعب از طول-پایا زیرگراف یک باشند. نیز زیرگراف آن در ،G در راس دو آن بین ممکن

.[١٣] هستند جزیی مکعب�های میانی، گراف�های .[١٣ ،۶] می�نامیم جزیی
اگر می�نامیم، غالب مجموعه یک را G رئوس مجموعه از D زیرمجموعه باشد، گراف یک G اگر
داده نمایش γ(G) با که غالب عدد باشد. مجاور D رئوس از یکی با حداقل V (G) \D در راس هر
شبیه بسیار گراف، از متغیری ٢-بسته�بندی، عدد است. G در غالب مجموعه اندازه کوچک�ترین می�شود،
v و u متمایز راس دو هر برای اگر می�نامیم، ٢-بسته�بندی را X ⊆ V (G) مجموعه است. غالب عدد به
و ایمریچ١ است. G ٢-بسته�بندی�های اندازه بزرگ�ترین ρ(G) ٢-بسته�بندی عدد .d(u,v)> ٢ ،X از

.γ(G)≥ ρ(G) ،G گراف هر برای که کرده�اند ثابت [١۴] در همکارانش
عضو دو هیچ به�طوری�که است آن رئوس ار زیرمجموعه�ای ،G گراف از مستقل راسی مجموعه یک
بزرگ�ترین اندازه G گراف استقالل عدد خالصه، به�طور یا و راسی استقالل عدد نباشد. G از یالی آن از

Imrich١
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مجموعه یک مشابه، به�طور می�دهیم. نمایش α(G) با را عدد این است. آن در مستقل راسی مجموعه
مشترک راس آن از یال دو هیچ به�طوری�که است آن یال�های از زیرمجموعه�ای ،G گراف در مستقل یالی
عدد این است. آن از مستقل یالی مجموعه بزرگ�ترین اندازه ،G گراف یالی استقالل عدد باشند. نداشته

می�دهیم. نمایش β (G) با را
همیلتنی، یکدور می�گذرد. بار یک دقیقا گراف رئوس تمام از که است مسیری همیلتنی، یکمسیر
توجه می�نامیم. همیلتنی یکگراف را دارد همیلتنی دور یک که گرافی باشد. دور که است همیلتنی مسیری

دارند. همیلتنی دور نیز و همیلتنی مسیر ابرمکعب�ها که کنید
می�توان که است رنگ�هایی تعداد کوچک�ترین می�شود، داده نمایش χ(G) با که G گراف رنگی عدد
رنگی اندیس باشند. نداشته یکسان رنگ مجاور راس دو هیچ که کرد رنگ چنان را G رئوس آن به�وسیله
چنان را G گراف یال�های آن�ها به�وسیله بتوان که است رنگ�هایی تعداد کمترین یالی، رنگی عدد همان یا و

می�شود. داده نمایش χ ′(G) با عدد این نباشند. هم�رنگ مجاوری یال دو هیچ که کرد رنگ
تعریف زیر به�صورت گراف یال�های مجموعه روی می�شود، داده Θنمایش با که دیوکویچ-وینکلر٢ رابطه

:[٢٨ ،۶] می�شود
اگر تنها و اگر ،eΘ f می�نویسیم و هستند Θ رابطه در G از f = uv و e = xy یال�های

d(x,u)+d(y,v) ̸= d(x,v)+d(y,v).

کوچک�ترین به�صورت که رابطه این بستارمتعدی نیست. متعدی لزوما اما است، تقارنی و انعکاسی Θ
آن�گاه باشد، زوج طول با دوری G اگر می�دهیم. نمایش Θ∗ با را می�شود، تعریف Θ شامل متعدی رابطه
در واقع در و است هم�ارزی کالس n دارای Θ∗ بنابراین، می�باشد. هم مقابل یال�های زوج تمام شامل Θ
است. Θ رابطه در آن مقابل یال دو با فرد طول با دور یک از یال هر دیگر، طرف از .Θ = Θ∗ حالت این
می�پردازیم: رابطه این از مهم نتایج برخی بیان به ادامه در دارد. هم�ارزی کالس یک فقط Θ∗ حالت این در

است. G گراف در موجود مسیرهای کوتاه�ترین از یکی P کنید فرض ([١٣] از ٢ (فصل .١.١ قضیه
نیستند. Θ رابطه در P از متمایز یال دو هیچ دراین�صورت،

به تا نزدیک�ترند u به که است G از رئوسی تمام مجموعه Wuv است. G گراف از یالی uv کنید فرض
ریاضی، بیان به .v

Wuv = {w|w ∈ G,dG(w,u)< dG(w,v)}. (١.١)

هستند. V (G) برای افرازی Wvu و Wuv مجموعه�های دوبخشی، گراف�های در

و است G دوبخشی و همبند گراف از یالی e = uv کنید فرض ([١٣]) .٢.١ قضیه

Fuv = { f | f ∈ E(G),eΘ f}. (٢.١)

می�شوند. القا Wvu و Wuv رئوس مجموعه از که دارد همبند مولفه دو دقیقا G\Fuv دراین�صورت،

Djoković-Winkler٢
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بوده دوبخشی G اگر تنها و اگر است جزیی مکعب G همبند گراف که داد نشان ١٩٨۴ سال در وینکلر
صحبت ∗Θ−کالس�ها به�جای Θ−کالس�ها از می�توان جزیی مکعب�های برای بنابراین، .[٢٨]Θ∗ = Θ و
محدب مسیری آن�ها یا و e = f هرگاه هستند، τ رابطه در G گراف از f و e یال�های همچنین، کرد.
تنها v و uw /∈ E(G) آن در که f = vw و e = uv اگر eτ f دیگر، بیان به دهند. تشکیل راس سه روی

.[٨] است w و u مشترک همسایه
که بعدی n فیبوناتچی یکمکعب .[١٠] کرد معرفی را فیبوناتچی مکعب�های ١٩٩٣ سال در هسو٣
١ دو که هستند دودویی رشته�های Γn رئوس است. Qn ابرمکعب از زیرگرافی می�شود، داده نمایش Γn با
دودویی رشته�های Λn رئوس است. Qn از زیرگرافی نیز Λn لوکاس مکعب مشابه، به�طور ندارند. متوالی
مکعب�های نیستند. ١ همزمان به�طور آن�ها انتهایی و ابتدایی مولفه نیز و ندارند متوالی ١ دو که هستند
کاربردهای هستند. پرکاربرد و مهم بسیار کامپیوتر علم به�خصوص و مختلف علوم در لوکاس و فیبوناتچی
می�توانید لوکاس مکعب کاربردهای برای همچنین، بیابید. [١١ ،١٠ ،٣] در می�توانید را فیبوناتچی مکعب

ببینید. را [٣٠ ،٢٣ ،٢٠ ،١٨ ،١۶ ،٩ ،۵]
به�صورت فیبوناتچی اعداد می�نامیم. n طول به فیبوناتچی رشته�های را Γn فیبوناتچی مکعب رئوس
شده�است ثابت [٢٣] در .F١ = ١ و F٠ = ٠ آن در که می�شوند تعریف Fn = Fn−١+Fn−٢ (n≥ ٢)
رئوس مجموعه اگر .|Cn| = Fn+٢ آن�گاه باشد، n طول به فیبوناتچی رشته�های تمام مجموعه Cn اگر که

زیرمجموعه دو به می�توان را Fn آن�گاه دهیم، نمایش Fn با را Γn فیبوناتچی مکعب

Bn = {b١b٢ · · ·bn ∈Fn | b١ = ٠} و An = {b١b٢ · · ·bn ∈Fn | b١ = ١}

زیرگرافی نیز Bn است. یک�ریخت Γn−٢ با که می�کند القا را Γn از زیرگرافی An این�صورت در کرد. افراز
تجزیه چنان Γn−٢ و Γn−١ زیرگراف دو به می�توان را Γn ترتیب، به�این می�کند. القا را Γn−١ با یک�ریخت
می�گوییم. Γn اساسی تجزیه تجزیه، این به باشد. مجاور Γn−١ از راس یک با Γn−٢ از راس هر که کرد
به�صورت لوکاس اعداد می�نامیم. لوکاس رشته�های را Λn لوکاس مکعب رئوس مشابه، به�طور
می�توان را Ln واقع، در می�شوند. تعریف L١ = ١ و L٠ = ٢ آن در که Ln = Ln−١+Ln−٢ (n≥ ٢)
و متوالی صحیح عدد دو هیچ آن�ها در که گرفت نظر در {١, . . . ,n} زیرمجموعه�های از خانواده�ای اندازه

.[٢٣] نباشند موجود تواما n و ١ زوج نیز
رشته�های مجموعه و En با را است زوج عددی آن�ها در ١ تعداد که فیبوناتچی رشته�های مجموعه
مجموعه�ها چنین مشابه، به�طور می�دهیم. نمایش On با را است فرد عددی آن�ها در ١ تعداد که فیبوناتچی
هستند. On و En اندازه�های به�ترتیب on و en از منظور می�دهیم. نمایش Ôn و Ên با را لوکاس مکعب در

هستند. Λn در متناظر مجموعه�های اندازه نیز ôn و ên

Hsu٣
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اصلی نتایج ٢

[٢۴] در سالوی۶ زاگاگلیا و مونارینی۵ سپس است. n با برابر Γn قطر که کرد ثابت [١٠] در هسو۴
در گراف این مرکز کردند. محاسبه نیز را Γn مرکز همچنین آن�ها است. ⌈n/٢⌉ ،Γn شعاع که دادند نشان

می�شود: محاسبه زیر رابطه از فرد، و زوج n حالت�های

Z(Γn) =

{
{٠n} زوج n,
{٠n}∪Un فرد n.

دارند. زوج به�طول صفرهای از ماکسیمال دنباله و ١ یک که است n به�طول رشته�های Unمجموعه آن در که
آن�گاه باشد، زوج n اگر ،Λn در که داریم مرجع همان در .٠١٠٠٠ /∈U۵ ولی ٠٠١٠٠ ∈U۵ مثال، برای
چنین تعداد آن�گاه باشد، فرد n اگر و هستند، یکدیگر از قطر اندازه به فاصله�ای در رئوس از جفت یک فقط

،n≥ ١ هر برای که شده�است نتیجه آن�جا از است. n−١ با برابر زوج�هایی

rad(Λn) = ⌊n
٢
⌋,

Z(Λn) = {٠n}.

شده�است: محاسبه [٢٣] در نیز لوکاس مکعب�های قطر

diam(Λn) =

{
n زوج n,
n−١ فرد n.

داریم: همچنین

است برابر k مرکز از خروج با Γn رئوس تعداد دراین�صورت، .n≥ k≥ ١ کنید فرض ([٢]) .١.٢ قضیه
)با

k
n− k

)
+

(
k−١
n− k

)
.

با که G همبند گراف وینر اندیس است. وینر اندیس می�شود، تعریف فاصله مبنای بر که دیگری متغیر
فاصله متغیر این است. G رئوس از نامرتب زوج�های تمام فاصله�های مجموع می�شود، داده Wنمایش (G)

فاصله گرفته�است. قرار زیادی شیمی�دانان و ریاضی�دانان توجه مورد و است مهم بسیار �شیمی ریاضیات در

محاسبه برای بنابراین، می�شود. تعریف µ(G) =
١(|V (G)|
٢
)W (G) به�صورت ،µ(G) ،G گراف متوسط

Hsu۴

Munarini۵
Zagaglia Salvi۶

٢٩
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در کالوزار٨ و موالرد٧ پرداخت. آن متوسط فاصله محاسبه به معادل به�طور می�توان ،G گراف وینر اندیس
درواقع، کرد. بیان فیبوناتچی اعداد با می�توان را فیبوناتچی مکعب یک وینر اندیس که دادند نشان [١٩]

،n≥ ٠ هر برای

W (Γn) =
n

∑
i=١

FiFi+١Fn−i+١Fn−i+٢. (١.٢)

،n≥ ٠ هر برای دادند: ارائه W (Γn) برای را زیر بسته فرمول مرجع، همان در سپس آن�ها

W (Γn) =
۴(n+١)F٢

n
٢۵

+
(٩n+٢)FnFn+١

٢۵
+

۶nF٢
n+١

٢۵
. (٢.٢)

الزم هستند. ۵۴٨ ،١٧۶ ،۵۴ ،١۶ ،۴ ،١ ،٠ ،{W (G)} دنباله از نخست مقدار چند ترتیب، این به
شده�است: محاسبه [۴] در نیز n-بعدی ابرمکعب وینر اندیس که است ذکر به

W (Qn) = ٢٢(n−١)n. (٣.٢)

می�شود: نتیجه فیبوناتچی مکعب متوسط فاصله برای زیر رفتار (٢.٢) رابطه از

limn→∞
µ(Γn)

n
=

٢
۵
. (۴.٢)

،n≥ ١ هر برای شده�است: محاسبه نیز لوکاس مکعب وینر اندیس [١٩] در

W (Λn) = nFn−١Fn+١. (۵.٢)

آن�جا، از و

limn→∞
µ(Λn)

n
=

٢
۵
. (۶.٢)

لوکاس و فیبوناتچی مکعب�های در همیلتنی مسیرهای ١.٢
می�شود مطرح سوال این اکنون دارند. همیلتنی دور نیز و همیلتنی مسیر ابرمکعب�ها گفتیم، قبال که همان�طور
از شارما١١ و ژنگ١٠ کانگ٩، دارند؟ همیلتنی دور یا و مسیر نیز لوکاس و فیبوناتچی مکعب�های آیا که

کردند: ثابت را زیر نتیجه و کرده استفاده مکعب�ها این اساسی تجزیه

Mollard٧

Klavžar٨
Cong٩

Zheng١٠
Sharma١١

٣٠
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دارند. همیلتنی مسیر Γn مکعب�های ،n≥ ٠ هر برای ([٣]) .٢.٢ قضیه

تعداد صورتی�که در باشد. زوج آن�ها رئوس تعداد هرگاه دارند، همیلتنی دور یک فیبوناتچی مکعب�های
است آمده نیز [٣] در .[٢١] دارند آن�ها از یکی مگر رئوس تمام شامل دور یک باشد، فرد آن�ها رئوس
[٢٩] در زاگاگلیاسالوی١٢ هستند. همیلتنی دور دارای زوج رئوس تعداد با فیبوناتچی مکعب�های همه که

است. متعلق زوج طول با دورهایی به Γn از یال هر ،n≥ ٧ هر برای که است کرده ثابت
از نوع این که شده�است ثابت مرجع این در بوده�اند. بررسی مورد [٢٣] در نیز لوکاس مکعب�های

نیستند. همیلتنی مکعب�ها

یالی و راسی استقالل عدد ٢.٢
می�شود: حاصل زیر نتیجه ،٢.٢ قضیه از می�پردازیم. فیبوناتچی مکعب�های استقالل عدد به ابتدا

.α(Γn) = ⌈
Fn+٢
٢
⌉ ،n≥ ٠ هر برای ([١۵]) .٣.٢ نتیجه

دیگر، طرف از .α(Γn) ≤ ⌈|V (Γn)|/٢⌉ = ⌈Fn+٢/٢⌉ پس دارد، همیلتنی مسیر Γn چون اثبات.
.α(Γn)≥ max{|X |, |Y |} ≥ ⌈Fn+٢/٢⌉ آن�گاه باشد، آن بخش�های {X ,Y} اگر

داریم: مرجع همان از

α(Γn) = max(en,on). (٧.٢)

به�صورت Λn مکعب یالی استقالل عدد [٢٣] در

β (Λn) = ⌊
Ln−١

٢
⌋, (٨.٢)

نیز و

β (Λn) = min(ên, ôn) (٩.٢)

داریم: Λn راسی استقالل عدد برای آخر، در شده�است. محاسبه

α(Λn) = max(ên, ôn). (١٠.٢)

هستند. میانی گراف�های لوکاس و فیبوناتچی مکعب�های ٣.٢
لوکاس و فیبوناتچی مکعب�های این�که به توجه با هستند. میانی گراف�های ابرمکعب�ها که شد گفته پیش�تر
مودر١٣ هستند؟ میانی نیز گراف�ها این آیا که می�شود مطرح سوال این هستند، ابرمکعب�ها از زیرگراف�هایی
n-مکعب یک از القایی گراف G اگروتنهااگر است، میانی G همبند گراف که کرده�است ثابت [٢٢] در
استفاده با باشد. نیز G از راسی n-مکعب، در آن�ها میانی راس ،G از راس سه هر برای به�طوری�که باشد

داریم: مطلب این از

Zagaglia Salvi١٢
Mulder١٣

٣١
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است. میانی Λn ،n≥ ٢ هر برای ([١۶]) .۴.٢ قضیه

است: برقرار نیز فیبوناتچی مکعب�های برای مشابه نتیجه�ای

است. میانی گراف یک Γn ،n≥ ٠ هر برای ([١۶]) .۵.٢ قضیه

جدید مفهوم دو به دهیم، تشخیص میانی گراف�های میان را فیبوناتچی مکعب�های بتوانیم این�که برای
است گرافی می�شود، داده نمایش Gτ با که G τ-گراف بگیرید. نظر در را G جزئی مکعب داریم. نیاز
یال�های و E ̸= F هرگاه مجاورند F و E متفاوت Θ-کالس دو و هستند G Θ-کالس�های آن رئوس که
جانبی را G جزئی مکعب یک از F Θ-کالس یک همچنین، .eτ f که باشند موجود چنان f ∈ F و e∈ E
مکعب�های وسل١۴ باشد. راس |F | دارای G−F همبند مولفه�های (دو) از یکی حداقل هرگاه می�نامیم،

می�کند: معرفی زیر به�صورت را فیبوناتچی

اگروتنهااگر است یک�ریخت Γn با G این�صورت، در است. گراف یک G کنید فرض [٢٧] .۶.٢ قضیه
.Gτ = Pn نیز و بوده جانبی G از Θ-کالس هر

اگر .[١٧] G = Mτ که است موجود چنان M میانی گراف ،G گراف هر برای که می�کنیم اضافه
مجموعه�های به� می�توان را آن آن�گاه دهیم، نشان Fn با را Γn فیبوناتچی مکعب رئوس مجموعه

A ′
n = {b١b٢ . . .bn ∈Fn | bn = ١},

B′n = {b١b٢ . . .bn ∈Fn | bn = ٠}

زیرگرافی Bn مانند B′n می�شوند. ختم ٠ و ١ به که هستند فیبوناتچی رشته�های به�ترتیب که کرد تجزیه
زیرگراف و آن بین یال�های زیرا است، محدب زیرگراف این که کنید توجه می�کند. القا Γn−١ با یک�ریخت
تاراننکو١۵ می�دهند. تشکیل را Γn از Θ-کالس یک است) یک�ریخت Γn−٢ با (که A ′

n توسط شده القا
زیرگراف�های تنها می�شوند، القا B′n و Bn توسط که Γn زیرگراف�های که دادند نشان [٢۶] در وسل و

اند. یک�ریخت Γn−١ با که هستند Γn از محدب
و ،Wvu و Wuv بین یال�های مجموعه Fuv اگر .Wuv = {w | d(u,w) < d(v,w)} کنید فرض
مکعب�های از جدیدی تعریف آن�گاه Wvuدارند، در همسایه یک که Wuvباشد رئوس Uuvمجموعه همچنین

داد: ارائه می�توان را فیبوناتچی

کنید فرض همچنین است. دوبخشی همبند گراف یک G کنید فرض [٢۶] .٧.٢ قضیه
یک�ریخت Γn با G دراین�صورت، .deg(v) = n−١ و deg(u) = n که است G از یالی uv ∈ E(G)

باشند: برقرار زیر موارد اگروتنهااگر است

است. محدب Wuv در Uuv الف.

می�کند. تعریف Wvu و Uuv بین یک�ریختی یک که است تطابق یک Fuv ب.

است. یک�ریخت Γn−٢ با Wvu و Γn−١ با Wuv ج.

Vesel١۴
Taranenko١۵

٣٢
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.Uvu =Wvu د.

شده ارائه فیبوناتچی مکعب�های شناخت برای الگوریتمی مقاله، همان در و ٧.٢ قضیه از استفاده با
می�شود. اجرا O(|E(G)|log(V (G)|) زمان در که است

متغیرها ۴.٢
می�پردازیم. شده�اند، محاسبه و مطرح مکعب��ها این درمورد که متغیرهایی از برخی بررسی به بخش این در
نام به دیگری رنگی متغیر هستند. مشخص آن رنگی اندیس و رنگی عدد پس است، دوبخشی Γn چون
تعداد کمترین G گراف وضوح است. برخوردار بیشتری جذابیت از آن بررسی که می�شود تعریف وضوح
مجموعه�های متمایز رئوس به�طوری�که است الزم G یال�های کامل رنگ�آمیزی برای که است رنگ�هایی
با برابر Γn وضوح که شده�است ثابت [۵] در کنند. اختیار خود از گذرنده یال�های بر را رنگ�ها از متمایزی

است. برابر آن رنگی اندیس با بنابراین و است، n
G از می�توان که است رئوس تعداد کمترین و می�شود داده نمایش ∇(G) با G گراف در بدون�دور عدد
زیرمجموعه کوچک�ترین اندازه ∇(G) دیگر، بیان به باشد. نداشته دور حاصل گراف به�طوری�که کرد حذف
و شده بررسی [٧] در فیبوناتچی مکعب�های بدون�دور عدد باشد. دور بدون G−X که است X ⊆V (G)

،n = ١٠ برای و ∇(Γ٩) = ٣٣ ،∇(Γ٨) = ١٩ مثال، برای شده�است. محاسبه n = ٩ تا آن دقیق مقدار
که آمده�است حدس این مرجع آن در همچنین .۵٣≤ ∇(Γ١٠)≤ ۵۵

∇(Γn) = ∇(Γn−١)+∇(Γn−٢)+µ(n)

است. n حسب بر غیرکاهشی تابعی µ(n) آن در که
یک از رئوس تعداد کمترین دنبال به بدون�دور، عدد برعکس آن در که شد مطرح جدیدی مسئله [٩] در
گرگور١۶ دقیق�تر، به�طور بروند. بین از نیز آن فیبوناتچی زیرمکعب�های تمام آن�ها حذف با که هستیم گراف
یک�ریخت القایی زیرگراف�های تمام به�طوری�که شوند حذف Qn از باید که رئوس تعداد کمترین مرجع، آن در
برای را ψ(n,m) مقدار گرگور داد. نمایش ψ(n,m) با را عدد این او کرد. بررسی ببرند، بین از را Γm با
کران�های همچنین او .n ≥ ٣ آن در که ψ(n,٣) = ⌊٢n/٣⌋ مثال، برای کرد. تعیین m ≤ ٣ و n هر

.ψ(n,m)≥ ٢ψ(n−۴,m−۴) ،n≥ m≥ ۴ هر برای جمله آن از که کرده�است مطرح متعددی
طرف، یک از شد. بررسی ژو١٨ و پایک١٧ توسط [٢۵] در ابتدا فیبوناتچی مکعب�های غالب عدد
برای پایینی کران زیر قضیه دیگر طرف از .γ(Γn) ≤ γ(Γn−١)+ γ(Γn−٢) اساسی، تجزیه کمک با

می�دهد: به�دست γ(Γn)

،n≥ ۴ هر برای ([٢۵]) .٨.٢ قضیه

γ(Γn)≥ ⌈
Fn+٣−٢

n−٢
⌉.

Gregor ١۶

Pike ١٧

Zou١٨

٣٣
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(جدول کردند تعیین n ≤ ٨ برای را γ(Γn) دقیق مقادیر کامپیوتری محاسبات کمک به ژو و پایک
[١٢] در سپس .γ(Γ٩) = ١٧ که شد زده حدس و γ(Γ٩)≤ ١٧ که شد داده نشان [١] در ببینید). را ١

.γ(Γ١٠) = ٢۵ که شد ثابت نیز و شد اثبات حدس این

n ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠
γ(Γn) ١ ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ٨ ١٢ ١٧ ٢۵
γ(Λn) ١ ١ ١ ٣ ۴ ۵ ٧ ١١ ≤ ١۶ −

کوچک مکعب�های غالب عدد :١ جدول

شده�است: بررسی [١] در لوکاس مکعب�های غالب عدد

دراین�صورت .n≥ ۴ کنید فرض ( [١]) .٩.٢ قضیه

،γ(Λn)≤ γ(Γn−١)+ γ(Γn−٣) الف.

.γ(Λn)≤ γ(Γn)≤ γ(Λn)+ γ(Γn−۴) ب.

رئوسی مجموعه و می�شوند شروع ٠ با که رئوسی مجموعه به می�توان را Λn رئوس مجموعه (الف) اثبات.
را آن�ها می�توان بنابراین و هستند ١٠ . . .٠ شکل به دوم دسته رئوس کرد. افراز می�شوند، شروع ١ با که
γ(Γn−٣) رئوس تعداد با Γn−٣ از غالب مجموعه کوچک�ترین U آن در که پوشاند {١٠b٠ | b ∈U} با
مجموعه کوچک�ترین D کنید فرض (ب) پوشاند. راس γ(Γn−١) با می�توان را اول دسته همچنین، است.

دهید قرار است. Γn از غالب

D′ = {u | u یک رشته لوکاس از D است }∪{٠b٢ . . .bn−١٠ | ١b٢ . . .bn−١١ ∈ D}.

دو این چون می�پوشاند. را ١b٢ . . .bn−١٠ و ٠b٢ . . .bn−١١ لوکاس راس دو ٠١b٢ . . .bn−١١ راس
بنابراین و است، Λn از غالب مجموعه یک D′ پس می�شوند، پوشانده ٠b٢ . . .bn−١٠ توسط راس
را ١٠b٣ . . .bn−٢ شکل به رئوس جز به Γn رئوس تمام Λn از غالب مجموعه یک .γ(Λn) ≤ γ(Γn)

می�شوند. پوشانده راس γ(Γn−۴) توسط رئوس این می�پوشاند.
با مقاله آن در همچنین، ببینید). را ١ (جدول شده�است محاسبه [١] در n≤ ٨ برای Λn غالب عدد

.γ(Λn)≤ ١۶ که می�شود ثابت Λn از ١۶ اندازه با غالب مجموعه یک یافتن
داریم: لوکاس مکعب�های درمورد شد، مطرح γ(Γn) برای ٨.٢ قضیه در که کرانی با مشابه

،n≥ ٧ هر برای ([١]) .١٠.٢ قضیه

γ(Λn)≥ ⌈
Ln−٢n
n−٣

⌉.

کنید: توجه زیر قضیه به حال .γ(G)≥ ρ(G) ،G گراف هر برای که شده�است ثابت [١۴] در

.ρ(Γn)≥ ρ(Λn)≥ ٢٢
⌊lgn⌋
٢

−١

،n≥ ٨ هر برای ([١]) .١١.٢ قضیه

آمده�است. n≤ ١٠ برای لوکاس و فیبوناتچی مکعب�های ٢-بسته�بندی عدد مقدار ٢ جدول در

٣۴
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n ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠
ρ(Γn) ١ ١ ٢ ٢ ٣ ۵ ۶ ٩ ١۴ ٢٠
ρ(Λn) ١ ١ ١ ٢ ٣ ۵ ۶ ٨ ١٣ ١٨

کوچک مکعب�های ٢-بسته�بندی عدد :٢ جدول
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