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K۴ از خالی همبند مسطح وتری گرافهای ای خوشه ای جمله چند

فعال تیموری حسین

hossein.teimoori@atu.ac.ir تهران، طباطبایی عالمه دانشگاه

چکیده

که دهیم می نشان ادامه در پردازیم. می گراف یک ای خوشه ای جمله چند اجمالی معرفی به ابتدا مقاله این در
یک عنوان به باشند. می حقیقی K۴ از خالی همبند مسطح وتری گرافهای ای خوشه ای جمله چند های ریشه تمام
می ارائه K۴ از خالی همبند مسطح گرافهای مورد در توران ی قضیه برای مولدی تابع اثبات یک بالفاصله، ی نتیجه

کنیم. می مطرح ای خوشه ای جمله چند حقیقی های ریشه مورد در باز حدس و پرسش چندین نیز پایان در دهیم.

توران. ی قضیه حقیقی، های ریشه وتری، گرافهای ای، خوشه ای جمله چند کلیدی: واژه های

.65H04 ،05C17 ،05C31 :(2010) ریاضی موضوعی رده بندی

مقدمه ١

که « ترکیبیاتی گروه ی نظریه » ی مساله یک روی وی که زمانی ،[١] فیشر توسط بار اولین برای « وابستگی ای جمله چند »

متناهی ی مجموعه یک که الفبا یک که است این مساله گردید. معرفی کرد، می کار بود کلمات از خاصی ی رده شمارش به مربوط

حرفی - n کلمات تعداد شمارش واقع در هدف شوند. می « جابجا » یکدیگر با حروف این از بعضی و داریم است حرف m شامل

کردند: معرفی زیر صورت به را وابستگی ای جمله چند ،[٢] سلو و فیشر باشد. می الفبا این از آمده بدست

fG(x) = ١− c١x+ c٢x٢ − c٣x٣ + · · ·+ (−١)ωcωxω, (١ . ١)

اندازه از کامل گرافهای زیر » تعداد ی دهنده نشان ci و ( G ی خوشه عدد ) G « کامل گراف زیر بزرگترین ی اندازه » ω آن در که

باشد. می آن در ( ها خوشه - i ) « i ی

می S حروف همان را گراف این راسهای داد: نسبت زیر صورت به GS وابستگی گراف یک توان می ،S الفبای مجموعه برای

» که داد نشان [١] فیشر شوند. جابجا یکدیگر با متناظرشان حروف هرگاه متصلند گراف این در هم به ( حرف ) راس دو و گیریم

باشد. می ١
fG(x) با برابر واقع در باال شمارشی ترکیبیات ی مساله « مولد تابع

جمله چند » به که آید می دست به ای جمله چند دهیم، تغییر مثبت به را fG(x) ای جمله چند ضرایب منفی عالمتهای تمام ما اگر

نشان تنها نه ،[٣] مهرآبادی مرحوم و ابوالحسن حاجی داد. خواهیم نمایش C(G, x) نماد با را آن و است معروف « ای خوشه ای

« همگی » که کردند ثابت بلکه دارد [−١, ٠) ی بازه در حقیقی ریشه یک همواره ساده گراف هر ای خوشه ای جمله چند که دادند

واقع در آخر، ی نتیجه این باشند. می « حقیقی » ( مثلث از خالی ) K٣ از خالی گرافهای ای خوشه ای جمله چند های ریشه

این ی نویسنده اخیرا باشد. می مثلث از خالی گراف یک در یالها تعداد بیشترین مورد در که است [۴] منتل زیبای قضیه با معادل

توران قضیه برای جبری جدید اثبات یک دوم، و اول ی مرتبه ی یافته تعمیم ای خوشه های ای جمله چند معرفی با بیات و مقاله
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اند. داده ارائه است، Kr+١ از خالی گرافهای در یالها تعداد بیشترین مورد در که [۵]
گرافهای از مهم ی رده زیر یک ای خوشه های ای جمله چند تا داریم قصد و داده ادامه را تحقیقاتی مسیر همان ما مقاله، این در

تمام « بندی رده » است، آن سرآغاز مقاله این که پژوهشی نهایی هدف دهیم. قرار بررسی مورد را « وتری گرافهای » یعنی تام،

باشند. می « حقیقی » آنها ای خوشه ای جمله چند های ریشه « همگی » که است گرافهایی

اصلی نتایج ٢

هستند. « همبند » داریم، کار سرو آنها با که گرافهایی تمامی که کرد خواهیم فرض مقاله این سرتاسر در

شامل آن ٣ از بزرگتر اکیدا طول با « دور » هر اگر شود می نامیده ( شده بندی مثلث ) وتری ،G دار جهت غیر گراف .٢ . ١ تعریف

کند. می متصل هم به را دور آن از « متوالی غیر » راس دو که یالی یک یعنی باشد، « وتر » یک

های ریشه همگی ،G در G گراف هر برای اگر گوییم، « حقیقی ها ریشه همگی » خاصیت دارای را G گرافی ی رده .٢ . ٢ تعریف

باشند. « حقیقی » C(G, x) ای خوشه ای جمله چند

باشد. می « حقیقی ها ریشه همگی » خاصیت دارای ،K۴ از خالی همبند مسطح وتری های گراف تمام ی رده .٢ . ٣ قضیه

داریم: ،G « همبند مسطح وتری » گراف برای « اویلر اتحاد » به توجه با برهان.

n−m+ t = ١, (٢ . ١)

خالی G گراف ای خوشه ای جمله چند دیگر، سوی از باشند. می G گراف مثلثهای و یالها راسها، تعداد بترتیب t و m ،n آن در که

با است برابر ،K۴ از

C(G, x) = ١+ nx+mx٢ + tx٣.

خوشه ای جمله چند پس است. G گراف ای خوشه ای جمله چند ی ریشه یک x = −١ که شود می نتیجه ،(٢ . ١) اتحاد از اکنون

شود می تجزیه زیر صورت به ،G گراف ای

C(G, x) = (١+ x)(١+ (n− ١)x+ (m− n+ ١)x٢). (٢ . ٢)

می G̃ مثلث از خالی گراف یک ،« گراف یک فراگیر درخت » ی ایده از استفاده با و G گراف روی از اثبات، پایانی بخش در

با است برابر آن ای خوشه ای جمله چند که سازیم

C(G̃, x) = ١+ (n− ١)x+ (m− n+ ١)x٢. (٢ . ٣)

» دو C(G̃, x) « دوم ی درجه » ای جمله چند پس ،[٣] دارد حقیقی ی ریشه یک ای خوشه ای جمله چند هر که آنجا از اکنون

ریشه سه K۴ از خالی همبند مسطح وتری گراف ای خوشه ای جمله چند ،(٢ . ٢) ی تجزیه طبق نتیجه در و دارد « حقیقی ی ریشه

است. « حقیقی » آن های ریشه « همگی » یعنی داشته، حقیقی ی

داریم یال، m و راس n با K۴ از خالی همبند مسطح گراف برای .۴ . ٢ نتیجه

m ≤ n٢
٣ . (۴ . ٢)
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کافی ی اندازه به ( وتر ) یال افزودن با توانیم می هستیم، « یالها تعداد » مقدار « بیشینه » آوردن بدست بدنبال که آنجا از برهان.

،٢ . ٣ قضیه اثبات در باشد. « همبند مسطح وتری » ما گراف که دهد می رخ زمانی بیشینه که کنیم فرض شده، داده اولیه گراف به

دوم ی درجه ای جمله چند که دادیم نشان

C(G̃, x) = ١+ (n− ١)x+ (m− n+ ١)x٢,

یعنی، است. « نامنفی » آن « دلتای » که گیریم می نتیجه پس دارد. « حقیقی ی ریشه » دو

(n− ٢(١ − ۴(m− n+ ١) ≥ ٠,

نامساویهای با است معادل که

m ≤
(
n+ ١
٢

)٢
− ١ ≤ n٢

٣ , (۵ . ٢)

کند. می کامل را اثبات این که

باز حدسهای و پرسشها ٣

باشد. می « حقیقی ها ریشه همگی » خاصیت دارای K۴ از خالی همبند مسطح وتری گرافهای ی رده که دادیم نشان قبل بخش در

از خالی همبند مسطح وتری گرافهای ی رده برای « حقیقی ها ریشه همگی » خاصیت آیا که است این جالب پرسش یک بنابرین

K+۴ گراف ای خوشه ای جمله چند مثال عنوان به نیست. درست کلی حالت در مساله این متاسفانه، نه؟ یا است برقرار نیز K۵

داریم زیرا، دارد. حقیقی ی ریشه دو تنها ،( آن راسهای از یکی به متصل یال یک همراه به K۴ (گراف

C(K+۴ , x) = ١+ ۵x+ ٧x٢ + ۴x٣ + x۴ = (١+ x)(١+ ۴x+ ٣x٢ + x٣).

ی درجه » معادله پس است، « مثبت » همواره باال ی معادله در شده ظاهر « سوم ی درجه » ای جمله چند اول مشتق چون اکنون

است. زیر صورت به ما باز پرسش اولین بنابرین دارد. حقیقی ی ریشه دو « تنها » باال « چهارم

هستند؟ « حقیقی ها ریشه تمام » خاصیت دارای K۵ از خالی همبند مسطح وتری گرافهای از ای رده زیر چه .٣ . ١ باز پرسش

ایم. رسیده زیر حدس به ما شده، مطرح باز پرسش راستای در

−١ مضاعف ی ریشه دارای آن گرافهای ای خوشه ای جمله چند که ،K۵ از خالی مسطح وتری گرافهای ی رده .٣ . ٢ باز حدس

باشد. می « حقیقی های ریشه همگی » خاصیت دارای باشد،

کرد. مطرح توان می زیر صورت به را دیگری جالب باز پرسش ادامه، در

هستند؟ « حقیقی ها ریشه تمام » خاصیت دارای K۵ از خالی ناوتری گرافهای از هایی رده چه .٣ . ٣ باز پرسش

داریم. جدید تعاریف سری یک به احتیاج بعدی های پرسش کردن مطرح برای

چند های ریشه همگی ،G در G گراف هر برای اگر گوییم، « گویا ها ریشه همگی » خاصیت دارای را G گرافی ی رده .۴ . ٣ تعریف

باشند. « گویا » C(G, x) ای خوشه ای جمله
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کرد: تعریف توان می زیر صورت به بازگشتی صورت به را « درخت - k » یک .۵ . ٣ تعریف

است. درخت - k یک راسی - k کامل گراف یک •

مجاور راس یک افزودن با راسی، - n درخت - k یک روی از توان می را ،(n > k) راس - (n+ ١) با درخت - k یک •

آورد. بدست آن از Q ی خوشه - k یک راسهای تمام به

می Kk+١ از خالی که است وتری گرافهای از رده زیر یک ها درخت - k ی رده بوضوح تعریف، طبق که است ذکر به الزم

باشد.

هستند؟ « گویا ها ریشه همگی » خاصیت دارای وتری گرافهای از هایی رده زیر چه .۶ . ٣ باز پرسش

هستند. « گویا ها ریشه همگی » خاصیت دارای ،k = ۴, ۵ ازای به درختها، - k ی رده .٣ . ٧ باز حدس

به و کرده شروع راس یک با که ساخت صورت بدین توان می گشتی باز طور به را G « ساده وتری » گراف یک .٣ . ٨ تعریف

قبل ی مرحله از حاصل گراف از کامل گراف زیر یک راسهای تمام به را نظر مورد راس و نموده اضافه آن به جدید راس یک تکرار

نماییم. متصل

باشد. می « گویا ها ریشه همگی » خاصیت دارای « ساده وتری » گرافهای ی رده .٣ . ٩ باز حدس
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