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از شاخههاي جديد رياضيات كه در چند دههي اخير مورد توجه بسياري از رياضيدانان قرار گرفته است ،نظريهي جبري گرافها
ميباشد .اين شاخه داراي پيوندهاي بسياري با شاخههاي مختلف رياضي از جمله جبر ،تركيبيات ،گراف و آناليز ميباشد .همچنين
نظريه جبري گراف داراي كاربردهاي فراوان در علوم ديگر از جمله شيمي ،فيزيك ،علوم رايانه و شبكهها است.
از مباحث مطرح در زمينهي ماتريسهاي وابسته به گرافها ،بررسي ماتريس الپالسين گراف ميباشد .در اين تحقيق دو زمينه زير
را مورد مطالعه قرار داده و سعي ميكنيم به سواالتي در اين مباحث پاسخ دهيم:
 .1مجموع مقادير ويژهي الپالسين گراف و كرانهاي مربوط به آن و به طور خاص حدس براوئر.
 .2بررسي ساختار درختها بر اساس مقاديرويژه الپالسين و بردارويژههاي نظير آنها.
در اين طرح از ابزار آناليز ماتريسي و جبر خطي براي بررسي كرانهاي باالي مجموع  kمقدارويژه بزرگ الپالسين گراف استفاده
ميكنيم و حدس براوئر و كرانهايي مشابه آن را براي گراف وزندار دلخواه بازسازي كرده و تالش ميكنيم كه به حل حدس
نزديك شويم .در زمينه ساختار درخت نيز با ارائه گرافهايي مينيمال كه داراي شرايطي خاص از لحاظ مقاديرويژه الپالسين
هستند ،سعي در تعيين ساختار درخت با توجه به مقادير ويژه آن داريم.
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فصل اول
مقدمه

مقاديرويژه و بردارويژههاي ماتريس الپالسين گراف در مسائل عملي زيادي از جمله بهينه سازي ،شبكهها و نشاندن گرافها كاربرد دارد .در
ضمن در مسائل نظري يافتن كرانهاي مناسب براي مقاديرويژهي ماتريسها و گرافها از مسائل حائز اهميت ميباشد.
كرانهاي مناسب براي مقاديرويژه ي الپالسين در چند دهه اخير از مسائل مهم نظريه جبري گراف است .از جمله كران مربوط به گراون و
مريس كه در سال  2111اثبات گرديد .در زمينه حدس براوئر نيز كارهاي زيادي براي دسته هاي خاصي از گراف ها انجام گرديده است و
حدس براي آنها بدست آمده است ،از جمله درختها ،گرافهاي منظم ،تك دور و دو دوري.
از جمله مباحث كليدي در اين نظريه ،بررسي و تحليل طيف گراف ،يافتن مقادير ويژه و تكرّر آنها و ارتباط تنگاتنگ آن با
ساختارهاي مختلف گراف است.

با تعميم و گسترشهايي كه بررسي طيف گرافها داشته است ،اين مسئله به انواع ماتريسهايي كه به نحوي به گرافها مرتبط
هستند نيز پرداخته است .در اين گسترش ،ابزارها و ديدگاههاي شاخههاي ديگر رياضيات نيز درگير و استفاده شده است .استفاده از ابزار
جبرخطي و معادليابي و گسترش مبحث به حوزهي جبرخطي ،چالشها و راهكارهاي جديدي را در اين زمينه بوجود آورده است
در همين راستا ،مسأله را براي ردههاي مختلفي از گرافها بويژه درختها مورد بررسي قرار ميدهيم.
ما در اين نوشته ماتريسهاي وابسته به گراف و به طور مشخص ،ماتريس مجاورت و ماتريسهاي الپالسين ،را به صورت جبري و با
نگاه ماتريسي بررسي ميكنيم .در اينجا و در فضاي ميدان حقيقي ،هر ماتريس متقارن را به عنوان گرافي وزندار ميتوان در نظر گرفت .قضايا و
گزارههاي اين نوشته را ابتدا براي ماتريسهاي متقارن بيان ميكنيم و سپس نتايج و حاالت خاص آن را براي گرافهاي ساده ارائه ميكنيم
در فصل آغازين نوشته به مروري كوتاه بر تعاريف و مفاهيم موردنياز در نوشته ،در زمينهي گرافها و نظريهي طيفي گراف
ميپردازيم.
مطالعه و بررسی حدس براوئر
يكي از مباحث مطرح در زمينهي ماتريسهاي وابسته به گرافها ،بررسي ماتريس الپالسين گراف ميباشد .در نظريه جبري گراف كارهاي
زيادي در زمينهي يافتن كران براي مقاديرويژهي الپالسين گراف و ارتباط اين كرانها با پارامترهاي ديگر گراف انجام شده است.
در اين باب مسائل و حدس هاي مهمي نيز مطرح شده است كه كار روي اين مسائل به پيشرفت در اين زمينه و آشنايي بيشتر ما با ارتباط بين
پارامترهاي جبري و هندسي مختلف گراف انجاميده است.
براي گراف دلخواه  ،Gفرض كنيد
مقاديرويژه الپالسين  Gباشند .براي عدد طبيعي داده شدهي  ،kبررسي كران براي مجموع  kمقدارويژهي بزرگ الپالسين ،G

بر حسب مجموع  kمزدوج درجات  Gحدس زدند.
از اين دست مسائل ميباشد .در سال  1991گرون و مريس كران بااليي براي
اين حدس در سال  2119بوسيله باي اثبات گرديد .حدس ديگري كه در اين زمينه وجود دارد حدسي است كه براوئر در سال  2118مطرح
نموده است .اين حدس كران زير را ادعا مينمايد:

كه در آن ) e(Gتعداد يالهاي گراف ميباشد .اين حدس براي دستههايي از گرافها اثبات شده است؛ از جمله درختها ،گرافهاي شامل
يك يا دو دور ،گرافهاي منظم و گرافهاي شكافتني .مشابه اين حدس براي ماتريس الپالسين بدون عالمت نيز بيان شده است.

بررسي اين حدس براي گرافهاي وزندار دلخواه و يافتن معادل آن براي گرافهاي وزندار و احيانا بر حسب اوزان گراف يكي از كارهاي مفيد
براي بررسي اين حدس ميتواند باشد .همچنين ميتوان براي مسائل ديگري نظير حدس گرون-مريس نيز معادل وزندار آنها را بررسي كرد و
به اثبات و تعميم آنها پرداخت .در اين حالت استفاده از آناليز ماتريسي ميتواند يكي از نگرشهاي ارزشمند در برخورد با حدس براوئر باشد .از
تابعي محدب ميباشد و
را تابعي با ورودي ماتريسهاي متقارن در نظر بگيريم،
قضايايي در ماتريسها ميدانيم كه اگر
همچنين يك نرم براي ماتريسها ميباشد (نرم كي فان) .با استفاده از اين ديدگاه و استفاده از ابزار ماتريسي ميتوان به شناخت بيشتر اين
حدس و حل آن نزديك شد .از جمله كارهاي در اين زمينه عبارتند از:
Haemers، W. H.، Ali Mohammadian، and Behruz Tayfeh-Rezaie. "On the sum of Laplacian
eigenvalues of graphs." Linear Algebra and its Applications 432.9 (2010): 2214-2221.
و همچنين براي درخت اثبات شده است .به طور دقيقتر براي درخت نشان داده شده است كه
در اين مقاله حدس در حالت
.

"Du، Zhibin، and Bo Zhou. "Upper bounds for the sum of Laplacian eigenvalues of graphs.
Linear Algebra and its Applications 436.9 (2012): 3672-3683.
در اين مقاله حدس براي گرافهاي داراي يك يا دو دور اثبات گرديده است.
Fritscher، Eliseu، et al. "On the sum of the Laplacian eigenvalues of a tree." Linear Algebra and
its Applications 435.2 (2011): 371-399.
در اين مقاله كران باالي مدنظر براي درختها را بهبود بخشيده و نشان داده شده است كه
.

Wang، Shouzhong، Yufei Huang، and Bolian Liu. "On a conjecture for the sum of Laplacian
eigenvalues." Mathematical and Computer Modelling 56.3 (2012): 60-68.
در اين مقاله ضمن بررسي نتايجي خاص ،كران باالي مدنظر براي گرافهاي داراي سه دور در حاالتي خاص نشان داده است.
در ضمن بررسي نتايج و روشهاي موجود ،حدس براوئر و همچنين حدس گراون-مريس را براي ماتريسهاي متقارن دلخواه (به عنوان
ماتريس مجاورت گرافهاي وزندار حقيقي) بازسازي كرده و توانستيم تعدادي از نتايج باال را در حالت وزندار بازسازي كنيم .همچنين در اين
زمينه در حال بررسي و استفاده از تكنيكهايي از آناليز ماتريسي نظير فراگرفتن (  )Majorizationبراي كار روي حالت وزندار هستيم.

فصل دوم
مقدماتی از نظریه گراف و جبرخطی

در اين فصل تعاريف و مفاهيم موردنياز اين نوشته را ذكر ميكنيم .فرض بر اين است كه خواننده با مفاهيم و تعاريف ابتدايي
نظريهي گراف آشناست؛ با اينوجود ،مفاهيم موردنياز اين نوشته را بهصورت چكيدهوار ذكر ميكنيم .در صورت نياز ،در كتابهاي نظريهي
گراف ،از جمله كتاب مشهور آشنايي با نظريهي گراف از وست ميتوان با مفاهيم موردنياز آشنا شد .در زمينهي تعاريف و مفاهيم نظريهي
طيفي گراف كتابهاي آشنايي با نظريه طيفي گراف  ،نظريه جبري گراف و طيف گرافها كتابهاي مفيدي هستند.

 1مفاهیمی از نظریهی گراف
ابتداييترين مفهوم در نظريه گراف ،تعريف گراف (ساده) ميباشد.

تعریف  1.1گراف ساده گراف سادهي
و مجموعهي

شامل زيرمجموعههايي دوتايي از

،

 ،عبارت است از مجموعهي ناتهي

كه به هريك از اعضاي آن يال ميگوييم.

كه به هريك از اعضاي آن ،رأس ميگوييم
را مرتبهي گراف گوييم.

با اين تعريف ،در گراف ساده ،يك رأس به خودش وصل نيست (داراي طوقه نيست) و بين دو رأس مختلف ،بيش از يك يال (يال چندگانه)
وجود ندارد.

تعریف  1.9فرض كنيد

،

 ،تعريف ميكنيم:

يك گراف ساده باشد .براي
،

به عبارت ديگر ،مجموعهي همسايههاي رأس

تعریف  1.3فرض كنيد
و

رأسي) است ،اگر

′

،

 ،تمام يالهايي از

تعریف  1.2فرض كنيد

،

را با

 ،نشان ميدهيم.
′

يك گراف ساده باشد .گراف
است كه دو سر آن در
يك گراف ساده باشد و

′

،

زيرگراف القايي []1

ميباشد.
،

دنبالهاي از رئوس گراف بوده ،بطوريكه هر دو رأس

مجاور در اين دنباله ،در گراف نيز مجاور باشند .اگر اعضاي دنباله متمايز باشند ،آن را يك مسير به طول بين
حالتي كه

(يا زيرگراف القايي

و

در گراف گوييم .در

 ،آن را يك دور به طول گوييم.
تعریف  1.0فرض كنيد

،

يك گراف ساده باشد .اگر از هر رأس

به هر رأس ديگر ،مسيري وجود داشته باشد،

را

همبند گوييم.
گرافي كه همبند نباشد را گراف ناهمبند گوييم كه از اجتماع مجزاي رأسي تعدادي زيرگراف همبند تشكيل شده است .اين
زيرگرافهاي همبند را مولفه همبندي گوييم.

تعریف  1.7گراف وزندار گراف سادهي

،

را وزن يال گوييم .گراف حاصل با وزن داده شده را با

و تابع

داده شده است .براي هر يال

،

نشان ميدهيم.

در بعضي حاالت به رئوس نيز وزن داده ميشود و

ميباشد .در اين نوشتار اگر به طور كلي گفته

شود گراف وزندار  ،به طور پيشفرض وجود يك تابع وزن براي آن مدنظر است.
در اين نوشته  ،اغلب منظور از گراف ،گراف وزندار است ،مگر آنكه صفت ديگري قيد شود يا محل بيان آن به وضوح منظور را برساند.

 9مفاهیمی از جبرخطی

نمادگذاری  1.8ماتريس هماني از مرتبه

و ماتريس تمام  1از مرتبه

را با

را با

نمايش ميدهيم .در جايي كه بيم

اشتباه نرود ،به ترتيب به طور خالصه با و نشان ميدهيم.
تعریف  1.0فرض كنيد
تمام بردارهايي مانند

 ،ماتريسي
،

كه

،

تعریف  1.15فرض كنيد
،

 ،عبارت است از

بردارهايي مانند كه در رابطهي

تعریف  1.11فرض كنيد

همچنين ،بزرگترين مقدارويژهي گراف

با درايههاي حقيقي باشد .فضاي پوچي [ ]5ماتريس
.

 ،ماتريسي
،

 ،عبارت است از مجموعهي

با درايههاي حقيقي باشد .چندجملهاي مشخصه ماتريس
را مقاديرويژهي []7

 .ريشههاي

گوييم و با

،

نشان ميدهيم و

 ،براي يك مقدارويژهي  ،صدق ميكنند را بردارهاي ويژهي نظير گوييم.

 ،ماتريسي با درايههاي حقيقي باشد .شعاع طيفي

را شعاع طيفي

ميناميم و با

را اينگونه تعريف ميكنيم.

نشان ميدهيم.

ماتريسهايي كه در اين نوشته مورد بررسي قرار ميگيرند ،داراي مقاديرويژهي حقيقي هستند و شعاع طيفيشان برابر بزرگترين
مقدارويژهشان ميباشد.

تعریف  1.19فرض كنيد
هرگاه

 ،ماتريسي

با درايههاي حقيقي باشد .ماتريس

 ،ماتريسي متقارن گوييم،

.
قضيه مهم زير را در مورد ماتريسهاي متقارن داريم كه در بررسي ماتريسهاي وابسته به گرافها نقش بسيار مهمي دارد.

قضیه  1.13فرض كنيد
مقدارويژه حقيقي و

 ،ماتريسي

متقارن با درايههاي حقيقي باشد .در اين صورت ماتريس

 ،داراي

بردارويژه دو به دو متعامد نظير اين مقاديرويژه است.

در تعريف زير مفهوم تحويلپذيري ماتريس معرفي ميشود كه براي ماتريسهاي وابسته به گرافها بيانگر همبندي يا ناهمبندي
گراف است.

تعریف  1.12فرض كنيد
ماتريس جايگشتي

كه

و

 ،ماتريسي با درايههاي حقيقي باشد .ماتريس

را ماتريسي تحويلپذير گوييم ،هرگاه

موجود باشد كه

ماتريسهايي مربعي از مرتبه حداقل يك هستند .اگر

تحويلپذير نباشد ،آن را تحويلناپذير گوييم.

در حالتي كه ماتريس وابسته به گراف تحويلناپذير باشد ،گراف همبند است و برعكس .قضيه مهم زير را در مورد ماتريسهاي
تحويلناپذير داريم.

قضیه  1.10فرض كنيد
يك مقدارويژهي سادهي

 ،ماتريسي تحويلناپذير

با درايههاي حقيقي نامنفي باشد .در اين صورت

ميباشد كه داراي بردار ويژهاي با تمام درايههاي مثبت است .بردارويژهي مذكور را بردارويژهي پرون مينامند.

 3مفاهیمی از نظریه جبری گراف
در اين بخش به بيان تعدادي از تعاريف و مفاهيم موردنياز از نظريه جبري گراف خواهيم پرداخت .مفاهيم مدنظر در اينجا در پيوند
نظريه گراف و جبرخطي قرار دارند.
از اولين ماتريسهاي مهم وابسته به گراف ،ماتريس مجاورت رئوس گراف ميباشد.

تعریف  1.14فرض كنيد

،

يا اتصال  ،يك - 1،1ماتريس

اگر و تنها اگر

كه در آن

است مانند

يال باشد .در حالتي كه گراف وزندار باشد ،در درايههاي ماتريس مجاورت وزن يالهاي گراف قرار ميگيرد.

تعریف  1.17فرض كنيد
،

گرافي

رأسي با مجموعه رئوس

،

،

باشد؛ منظور از ماتريس مجاورت

يا به اختصار

،

گرافي

رأسي با مجموعه رئوس

ماتريسي با شرايط زير است:

يال

،

،

باشد؛ منظور از ماتريس الپالسين

درجهي رأس

كه در آن

است.

به عبارت ديگر ،اگر
باشد ،آنگاه داريم،

ماتريس مجاورت گراف و

ماتريس قطري با درايههاي قطر اصلي آن

،

،

و بقيه درايهها صفر

 .ماتريس الپالسين گراف كه به آن ماتريس كرشهف نيز گفته ميشود از كاربرديترين ماتريسهاي وابسته به

گراف در مباحثي نظير شبكهها ،الكتريسيته و علوم رايانه ميباشد.
مشابه با ماتريس الپالسين ،ماتريس الپالسين بدون عالمت نيز معرفي ميشود كه ويژگيهاي مشابه زيادي با الپالسين دارد.

تعریف  1.18فرض كنيد

گرافي ساده باشد؛ ماتريس الپالسين بدون عالمت ،

به صورت زير تعريف ميشود:

بديهي است كه ماتريسهاي معرفي شده در باال متقارن و حقيقي ميباشند .شبيه ماتريس مجاورت گراف ،ماتريسي كه رابطهي
بين يالها و رئوس گراف را بيان كند ،ماتريس وقوع گراف ميباشد.
حال با استفاده از جبرخطي براي هر يك از ماتريسهاي معرفي شده ،چندجملهاي مشخصهي نظير آن را معرفي ميكنيم.

تعریف  1.95براي گراف  ،چندجملهاي مشخصهي  ،عبارت است از چندجملهاي مشخصه

و آن را با

ميدهيم .به همين ترتيب چندجملهاي مشخصهي الپالسين و الپالسين بدون عالمت  ،عبارت است از چندجملهاي مشخصه
كه آن را به ترتيب با

،

و

،

،

نشان
و

نشان ميدهيم.

از تقارن ماتريسهاي ذكر شدهي گراف  ،نتيجه ميشود كه ريشههاي چندجملهايهاي باال همگي حقيقي است و به ترتيب آنها را
با

و

و

براي

،

و

نشان ميدهيم و آنها را طيف مجاورت ،الپالسين و الپالسين بدون عالمت گراف ميناميم.

نمادگذاری  1.91براي عدد طبيعي مثبت  ،بردار ستوني -تايي با درايههاي  1را با

نشان ميدهيم.

قضيهي زير شعاع طيفي گرافهاي منظم را مشخص ميكند.

گرافي

قضیه  1.99فرض كنيد

و داراي بردار ويژهي

رأسي- ،منظم و همبند باشد .در اين صورت

است.
تكرر مقدارويژهي  1در طيف الپالسين گراف ،نشاندهندهي تعداد مؤلفههاي همبندي گراف است.

گرافي داراي مؤلفهي همبندي باشد .در اين صورت

قضیه  1.93فرض كنيد

1
و داراي يك بردار ويژهي است.
در اينجا قضيهي معروف درهمبافتن كه كاربرد زيادي در بررسي طيف گرافها دارد را بيان ميكنيم.

قضیه  1.92فرض كنيد
ماتريسي حقيقي
مقاديرويژهي

ماتريسي حقيقي و متقارن از مرتبهي

با مقادير ويژهي

باشد و

و

با مقادير ويژهي

′

را در هم ميبافند؛ يعني براي هر

باشد .اگر
 ،آنگاه مقاديرويژهي ،

،1

حالتي خاص و سادهتر از قضيهي باال ،به صورت زير بيان ميشود.

قضیه  1.90فرض كنيد
مقاديرويژهي ،

ماتريسي متقارن با مقاديرويژه
باشند ،آنگاه براي هر

نمادگذاری  1.94تكرر مقدارويژهي از ماتريس
بردارويژهاي مربوط به از ماتريس
فرض كنيد
(يا

يك گراف و

و
 1داريم

را با

) مي باشد.

.

نشان ميدهيم و منظور از يك -بردارويژهي ماتريس ،

ميباشد .براي گراف دلخواه  ،منظور از
يك زيرمجموعه ي

يكي از زيرماتريسهاي اصلي

باشد  .اگر

تكرّر مقدارويژهي از ماتريس مجاورت

(يا يك زيرگراف ) باشد .منظور از

ميباشد.

 ،زيرگراف القايي بوسيله ي

به عنوان نتيجهاي از قضيهي  1.25ميتوان نشان داد كه اگر
از

باشد ،آنگاه براي عدد حقيقي دلخواه

زيرماتريسي اصلي و

ماتريسي متقارن و

داريم
.

به طور مشخصتر اگر به زبان گرافي بيان كنيم ،با حذف زيرگراف از مرتبهي
مقدارويژهي

ماتريس مجاورت

داريم

مانند

از يك گراف

رأسي

و براي

فصل سوم
توابع محدب روی گرافها

 .1آشنایی
در اين فصل تمام ماتريسها حقيقي هستند و با
با

نشان ميدهيم ..ماتريس متقارن

را نيمه مثبت معين گوييم  ،هرگاه

 .براي عدد طبيعي

،

اين حالت مينويسيم
درايه هاي

در

پايهي استاندارد در

 .براي مجموعهي

،

 ،منظور از

 ،منظور از
 ،مجموعهي

 ،مجموعهي

را مكمل متعامد

براي هر
،

برقرار باشد و در

ميباشد و منظور از

برداري است با

در نظر ميگيريم و براي عدد طبيعي ،

بردار

ميباشد.

براي دو عدد طبيعي
،

نشان مي دهيم .هعمچنين مجموعهي ماتريسهاي متقارن حقيقي را

 ، ،منظور از
 ،يك افراز براي

ماتريس
ميباشد  .اگر

ميباشد .براي مجموعهي
،

،

و زيرمجموعه ناتهي و مجزاي
و

 ،تحديد

به مجموعه

انديسي

نشان ميدهيم؛ همچنين

را با

منظور از ترتيب
فرض كنيد

فضايي برداري روي

هر عدد حقيقي مثبت
،

ماتريسي

 ،ترتيب نزولي بردار

و بردار

ميباشد .
را همگن مثبت گوييم هرگاه

باشد .تابع

برقرار باشد .براي ماتريس متقارن

را براي نمايش

ميكنيم

و قطري است با درايههاي قطري

و

با مقادير ويژه

استفاده ميكنيم .براي ماتريس متقارن

 .ماتريس الپالسين گراف  ،كه با
ميباشد و

ماتريس قطري با درايه هاي قطر

و داراي قطر اصلي صفر ،تعريف

نشان ميدهيم  ،عبارت است از

ماتريس مجاورت گراف

 ،براي

ميباشد .همچنين

 ،كه
و

به ترتيب ،ستاره و مسير

 nراسي هستند.
يكي از قضاياي كليدي در نظريه طيفي گراف ،قضيه در هم بافتن است كه در ادامه ذكر ميشود.

قضیه ( 1.1درهم بافتن) فرض كنيد
اصلي آن باشد .اگر مقاديرويژه

ماتريسي هرميتي با مقاديرويژه

عبارت باشند از

آنگاه

قضاياي زير گزارههايي مهم درمورد محدب بودن تابع

قضیه  ، 9.1فرض كنيد

باشد و
 ،براي هر

آنگاه

،

،
كه

،

و

،

مجموعهي همهي ماتريسهاي

قضیه  3.1فرض كنيد  ،ماتريسهايي

برقرار است.

مي باشند كه در اين فصل از آن استفاده خواهيم كرد..

و هرميتي باشد. ،

ماتريسي

يكي از زيرماتريسهاي

روي

و هرميتي باشند،

ميباشد .

آنگاه

تساوي رخ ميدهد.

براي

فرض كنيد
،

،

گرافي از مرتبه

و داراي دنباله درجات

تعريف ميشود كه

،

،

باشد .مزدوج دنباله درجات

،

،

به صورت

 .در اينجا حالت وزندار حدسهاي زير را بررسي ميكنيم

حدس( 2.1گراون-مریس) ] [10فرض كنيد

 ،و

مقادير ويژهي الپالسين

 .براي هر گراف ساده

 ،اگر

باشند ،آنگاه خواهيم داشت

.
اين حدس در] [1اثبات شده است.

حدس ( 0.1حدس براوئر) ] [2فرض كنيد
مقاديويژهي الپالسين

 ،و.

براي هر گراف ساده

از مرتبه

 ،اگر

باشند  ،آنگاه داريم
.

حدس براوئر در حاالتي خاص اثبات گرديده است ، [12]،[8] .و] [18را ببينيد.
در اين فصل و در بخش ، 2توابع محدب با كران باالهايي خاص را بررسي ميكنيم .تحت مفروضاتي نشان ميدهيم كه اين كرانها
در دو حالت با دامنه اعداد حقيقي و حالت دامنهي با اعداد  1و 1معادلند . .در بخش  3و ، 4تعميمهايي از حدس گراون-مريس و حدس
براوئر براي گرافهاي وزندار را ارائه ميكنيم .در بخش  5به بررسي تجزيه هاي مثبت معين ماتريسها و و ارتباط آن با مجموع مقادير ويژه
ميپردازيم .در آخرين بخش حدسهايي براي كران باال و پايين براي مجموع مقاديرويژه ماتريسهاي مجاورت و الپالسين براي درختها و
همچنين حاالتي از گرافهاي ساده ميپردازيم.

 9توابع محدب و کرانهای مقعر

براي هر
)

منظور از
،

، ،

) عبارت است از

،

(

،

( .در قضاياي زير نشان ميدهيم براي توابع محدب ،كرانهاي روي

،

، ، ،

،

،
و

،

معادلند .در ابتدا به لم زير كه اثبات آن ساده ميباشد نياز داريم

محدب باشد .اگر

لم  9.1فرض كنيد تابع

 ،براي هر

همگن مثبت باشد ،آنگاه

 ،برقرار ميباشد.
،،

قضیه  9.9فرض كنيد

،

،و
•

مقعر و همگن مثبت،

•

براي اعداد داده شده

،

،و

 .همچنين فرض كنيد

تابعي محدب و همگن مثبت باشد .اگر

،

،

يكي از توابع زير باشد

،

 ،كه

آنگاه گزاره هاي زير معادلند
. .1براي هر
 .2براي هر

،

:
آنگاه
كنيد
بنابراين

،

،

اثبات :

.
.

.ابتدا داريم

،

فرض كنيد

و

و داريم

،

و در نتيجه حكم بدست ميآيد.

تعداد درايههاي ناصفر

 .بنابراين فرض كنيد
و

،
and

،

،

باشد .با استقرا روي
و حكم براي

عضوي از
 .در نتيجه،

حكم را نشان ميدهيم .اگر

،

،

،

باشد به طوريكه

،

برقرار ميباشد .فرض
،

.

،و

چون براي هر ترتيب نزولي براي ،

 ،پس )*( براي تابع دوم نيز برقرار ميباشد .

داريم

تابعي محدب باشد .چون

توجه  3.9فرض كنيد

مقعر است ،گزاره شبيه قضيه باال ،براي كران پايينهاي

محدب روي توابع مقعر نيز درست ميباشد .

 1.9درایه های ماتریس و پارامترهای ماتریسی

پارامتر
،

براي ماتريسهاي متقارن را پارامتر محدب ( پارامتر مقعر) گوييم اگر براي ماتريسهاي

 ،و

 ،داشته باشيم

(

(
فرض كنيد
(

، ،،

درايههاي

،

نماد

،

(

،

) مجموعهي

، ، ،،

( را نشان ميدهيم .براي ماتريس

ترتيب نزولي

 ،منظور از

ميباشد .مشابه قضيه  ،2.2در اينجا قضيه زير را براي ماتريسهاي حقيقي بيان ميكنيم.

قضیه  2.9فرض كنيد

،و.

،

محدب و همگن مثبت باشد .اگر
•

مقعر و همگن مثبت،

•

براي هر دنباله
• براي هر دنباله

،

فرض كنيد

يكي از توابع زير باشد :

،

،
،

 ،كه

سطر

ماتريس

باشد،

تابعي

آنگاه گزاره هاي زير معادلند :
.،

 .1براي هر
 .2براي هر

.،

،

مشابه قضيه  2.2و  ،1.2قضيه هاي زير را براي

، ،

قضیه  0.9فرض كنيد
،و

بيان ميكنيم.

،

،

،

،و

 .فرض كنيد

تابعي محدب و همگن مثبت باشد .اگر

•

مقعر و همگن مثبت،

•

براي هر دنباله

 ،كه

،

،

يكي از توابع زير باشد

،

آنگاه گزارههاي زير معادلند :
 .1براي هر
 .2براي هر

.

،
،

،

قضیه  4.9فرض كنيد

.

،و

،

محدب و همگن مثبت باشد .اگر

يكي از توابع زير باشد :

•

مقعر و همگن مثبت،

•

براي هر دنباله

•

براي هر دنباله

،

،

 ،كه

،

آنگاه گزاره هاي زير معادلند :
 .1براي هر

،

 .فرض كنيد

،

.

سطر

ماتريس

باشد،

 .2براي هر

،

،

.

يك پرسش طبيعي در اينجا اين است كه چه توابعي را ميتوان به جاي  fدر قضيه  ، 5.2 ،1.2 ، 2.2و  2.2جايگزين كرد.

مسأله  7.9با مفروضات قضيههاي  2.2و  ، 5.2توابع
1.

براي هر

2.

براي هر

،

را مشخص كنيد كه گزاره هاي زير معادل باشند :

.

،

،

،

.

 3حدس وزندار گراون-مریس
در اين بخش با استفاده از قضيههاي بخش  ،1حالت معادل حدس گراون-مريس براي گرافهاي وزندار را بيان ميكنيم..
 3.1الپالسین گرافهای وزندار

فرض كنيد
خواهد بود كه وزن يال

ماتريسي با قطر صفر باشد .ماتريس

ماتريس مجاورت يك گراف (وزندار) از مرتبه

ميباشد .در اين نوشته هر ماتريس متقارن با قطر صفر را به عنوان ماتريس مجاورت گرافي

اين گراف

وزندار نگاه ميكنيم.
نشان ميدهيم  ،عبارت است از

ماتريس الپالسين نظير  ،كه با

ميباشد .يكي از گزارههاي شناخته شده در مورد مقاديرويژه

 ،كه

ماتريسي قطري با درايه هاي قطر اصلي

اين است كه صفر مقدارويژهاي نظير بردار

ميباشد .اگر درايه هاي ماتريس متقارن نامنفي باشند  ،ماتريس الپالسين نيمه مثبت معين است ،اما اگر تعدادي از اوزان منفي باشند،
ماتريس الپالسين لزوما نيمه مثبت معين نخواهد بود.
در اين نوشته مقاديرويژه غير از صفر كه نظير
دهيم كه

.
به طور خاص ،لم زير را در اين مورد داريم :

هست را به صورت نزولي و با نمادهاي

،

،

نشان مي

لم  3.1فرض كنيد

ماتريسي

 ،آنگاه براي هر

اثبات .فرض كنيد

و متقارن با قطر اصلي صفر باشد و

عددي حقيقي باشد .اگر

 ،داريم

نظير بردارويژهي

است ،باشد .بنابراين،

كه عمود بر

.
داريم،

براي هر

و به آساني ديده ميشود كه

تابعي محدب روي

براي هر دو بردار

،

 ، ،گوييم

ميباشد.

را احاطه ميكند و مينويسيم

 ،اگر و تنها اگر

،

مثال  3.9فرض كنيد
ترتيب نزولي

، ،

و متقارن با قطر اصلي صفر باشد .اگر

ماتريسي

باشد  ،آنگاه نشان ميدهيم
،

،
داريم

،

،

،

بنابراين ،براي ديدن بقيه نامساويها ،كافي است نشان دهيم كه
با استفاده از لم  ،3.1و بدون كاستن از كليت

براي هر

فرض كنيد تمام اوزان نامنفي هستند .با استفاده از قضيه  ،2.2تابع) ، (ii.كافيست نامساوي را براي ماتريسهاي
گرافهاي ساده ميدانيم ،اگر

،

،

 ،آنگاه

،

نشان دهيم .براي

،

، ، ، ،

،

،

،

برقرار است و حكم بدست ميآيد .

در نتيجه

 3.9جدول یانگ برای اوزان و مزدوج دنباله درجات
فرض كنيد

ماتريسي

و متقارن با قطر اصلي صفر باشد .فرض كنيد براي هر
ترتيبي نزولي براي
درجهي رأس ميباشد  ،براي هر

بنابراين،

باشد(سطر از ماتريس

،
بدون درايه قطر اصلي) .

 .حال جدول يانگ براي اين اوزان را به صورت

زير تعريف ميكنيم

در اين جدول ،مزدوج دنباله درجات را به اين صورت تعريف ميكنيم
حالت وزندار مزدوج دنباله درجات گراف ساده مي باشد  .به راحتي ديده ميشود كه در حالتي كه
.

 ،براي هر
براي اوزان

 .اين تعريف
،

عبارت است از

مثال  3.3فرض كنيد

بنابراين ،جدول زير را داريم :

با استفاده از تعريف باال و قضيههاي بخش  ،1در اينجا حالت وزندار حدس گراون-مريس را بيان ميكنيم .

قضیه  2.3فرض كنيد

ماتريسي
،

اثبات .فرض كنيد .
اگر درايه هاي
كنيد

را به اندازه

و متقارن با قطر اصلي صفر باشد .آنگاه
،

،

،

 .از لم  ،3.1اگر

بايد نشان دهيم
انتقال دهيم هر دو طرف نامساوي باال به اندازه

جابجا ميشود .پس بدون كاستن از كليت ،فرض

نامنفي است .با استفاده از قضيه  ، 2.2تابع) ، (iii.كافيست نامساوي را براي ماتريس هاي با درايه

گراون-مريس براي گرافهاي ساده اثبات شده است] . [1در نتيجه

نتیجه  0.3فرض كنيد

 ،و

،

برقرار است و حكم بدست ميآيد.

گراف وزنداز ستاره باشد .اگر

ترتيب نزولي اوزان يالهاي گراف باشد ،آنگاه
،

،

،

،

نشان دهيم .حدس

،

،

تصوير  : 1ستاره وزندار.

اثبات .با استفاده از قضيه  ،1.3داريم

،

،...،

و در

نتيجه حكم بدست ميآيد .

توجه  4.3به راحتي ميتوان ديد
مشخصهي ماتريس

چندجملهاي

ميباشد .اگر

.

ريشههاي باشند ،آنگاه با استفاده از درهمبافتن داريم

با استفاده نتيجه  5.3ميتوان روابط و نامساويهاي سودمندي در مورد ريشههاي

يافت .

 2حدس وزندار براوئر
در اين بخش به تعريف فراگرفتن غيرترتيبي نياز داريم  .براي دو بردار
مينويسيم

 ، ،گوييم بردار

غيرترتيبي  ،را فرا ميگيرد

 ،اگر و تنها اگر
،

حدس زير ،حالت وزندار حدس براوئر را بيان ميكند .

حدس  1.2فرض كنيد

ماتريسي

و متقارن نامنفي با قطر اصلي صفر باشد .اگر

ترتيب نزولي اوزان
،
اگر

،

،

ماتريسي با درايههاي

باشد ،آنگاه
،

،

،

،

باشد ،حدس  1.1همان حدس براوئر را بدست ميدهد.

،

با استفاده از قضيه  ، 2.2تابع) ، (ii.ميتوانيم حالتهايي از حدس براوئر كه اثبات شده است را براي حاالت وزندار نشان دهيم.

قضیه  [12] 9.2فرض كنيد

درختي از مرتبه

باشد .براي هر

 ،داريم

قضيه زير حالت وزندار براي درختها ميباشد .

درختي وزندار باشد .اگر

قضیه  3.2فرض كنيد

ترتيب نزولي اوزان يالها باشد و

 ،آنگاه
،

اثبات .فرض كنيد
ميباشد .اگر

،

،

،

،

و داشته باشيم .
 ،آنگاه بديهي است كه .

،

تابع

،

تابعي محدب روي
اگر

 ،آنگاه با استفاده از قضيه  ، 2.2تابع) ، (ii.داريم
.
 1.2جدول اوزان
فرض كنيد
اوزان

ماتريسي

 ،باشد آنگاه جدول وزن

و متقارن با قطر اصلي صفر باشد .اگر
را به صورت زير براي آن تعريف ميكنيم :

ترتيب نزولي

()1.1

به راحتي ديده ميشود كه

مجموع سطر  ،براي

 ،كه در آن

ميباشد .

هر

لم  2.2فرض كنيد
نزولي اوزان

و متقارن نامنفي با قطر اصلي صفر باشد .اگر

ماتريسي

ترتيب

باشد ،آنگاه
،

،

،

،

اثبات .با توجه به تعريف جدول وزن  ، 1.1داريم

،

 ،براي هر

حال ،حدس زير را بيان ميكنيم كه به ما اجازه ميدهد حدس براوئر را براي اوزان حقيقي نيز بيان كنيم:

ماتريسي

حدس  0.2حدس وزندار براوئر فرض كنيد
ترتيب نزولي اوزان

و متقارن با قطر اصلي صفر باشد .اگر

باشد ،آنگاه
،

،

،

،

توجه  4.2حدس براوئر براي گرافهاي ساده ،حدس  ، 5.1و حدس  5.1معادل هستند :براي هر
بيان ميكند كه .

از لم  ، 1.3اگر ما درايه هاي

دهيم دو طرف نامساوي باال به ميزان

 ،حدس 5.1

را به ميزان

 ،انتقال

تغيير ميكند .پس بدون كاستن از كليت ،فرض كنيد نامنفي است .با استفاده از قضيه ،2.2

تابع) ، (ii.كافيست نامساوي مذكور را براي ماتريسهاي

نشان دهيم .براي گرافهاي ساده ،حدس براوئر براي حالتي كه

،

داريم

بديهي است و اگر
.
در نتيجه ،هر دو حدس معادلند.

 9.2چیدمان بهینه اوزان گراف
يك سوال طبيعي در مورد اين كرانهاي روي مجموع مقادير ويژه گرافها و ماتريسهاي متقارن اين است كه كدام ماتريسها و
گرافها اين كرانها را بدست ميدهند. .به عبارت ديگر ،ميخواهيم بدانيم كدام گرافهاي وزندار در تساوي اين كرانها صدق ميكنند .مسائل
و سواالت زير در اين زمينه مطرح ميكنيم .

مسأله  7.2ماتریس الپالسین فرض كنيد
مرتبه

،

با اين اوزان را بيابيد كه بيشينه يا كمينه

به نظر ميرسد كه براي گراف سادهي
گرافهاي آستانهاي با عدد خوشهاي

را احراز كند؟

،

گراف حائز شرايط مسأله باال

،و

باشند كه كران باالي حدس براوئر را بدست ميدهند .

مسأله  8.2ماتریس مجاورت فرض كنيد
مرتبه

، ،

،و

،

،

اعدادي حقيقي و نامنفي باشند .گراف از

با اين اوزان را بيابيد كه بيشينه يا كمينه

، ،

،و

،

،

،

اعدادي حقيقي و نامنفي باشند .گراف از

را احراز كند؟

گرافهاي ساده با شرايط مساله باال با دارا بودن

 ،شعاع طيفي ،در سالهاي اخير مورد بررسي قرار گرفته اند

يال براي

] ،[15]،[4و] [16را ببينيد.

مسأله  0.2ماتریسهای نامتقارن :مقادیر تکین فرض كنيد
حقيقي و نامنفي باشند  .چيدمان اوزان در ماتريس

مانند

،و

، ، ، ،

،

،

اعدادي

،

چگونه باشد كه بيشينه (يا كمينه) مجموع مقادير تكين

در آنها رخ دهد؟

 0تجزیه نیمه مثبت معین
در اين بخش ،رابطهي بين تجزيه طيفي و هر تجزيهي نيمه مثبت معين براي يك ماتريس نيمه مثبت معين را بررسي ميكنيم.
 ،و.

لم  1.0فرض كنيد
و

هر براي
،

،

،
،

اگر
 ،آنگاه

،

براي بردارويژه هاي

،

اثبات .فرض كنيد يك -بردارويژه براي
 .همچنين ،اگر
،

،

،
،

،
،

اگر

،

و.

 ،و.

،

ميباشد .

بنابراين
،

،

،

،

و در نتيجه

متناظر با مقدارويژههاي ناصفر .

بردارحقيقي يكهي .

فرض كنيد

،

،
،

اثبات .براي هر

،

 ،نظير مقاديرويژه ناصفر

 .پس

براي بردارويژههاي

،

داراي دقيقا مقدارويژه ناصفر ميباشد و

باشد .بنابراين،
 ،آنگاه

قضیه  9.0فرض كنيد
 ،آنگاه براي

براي بردارهاي حقيقي

و اگر

 ،قرار دهيد .

،

،

،

با استفاده از لم  ، 1.5داريم

و در نتيجه،

و حكم به دست ميآيد .

با استفاده از قضيه  2.5حدس زير را كه نظير حدس براوئر است را ارائه ميدهيم .

حدس  3.0فرض كنيد
.

اگر

 ،و
،

،

اعدادي نا منفي باشند .فرض كنيد

،

،

بردارهايي يكه از

،

 ،آنگاه براي هر

،

باشند و

داريم

،

با استفاده از قضيه  2.5قضيه زير مشابه با حدس گراون-مريس را اررائه ميدهيم .

قضیه  2.0فرض كنيد
.

اگر

 ،و
،

،

اعدادي نامنفي باشند .فرض كنيد

،

،

بردارهايي يكه در

،

 ،آنگاه براي هر

،

باشند و

داريم

،

مشابه لم  ،1.5گزاره زير را داريم .
 ،و .

گزاره  0.0فرض كنيد
برقرار باشد .اگر

،
،

،

فرض كنيد
 ،آنگاه

براي تمام بردارويژههاي

،

اثبات  .براي هر

 ،فرض كنيد

ميباشد  .بنابراين. ،
،

،

متناظر با مقاديرويژه ناصفر

 ،آنگاه .
برقرار ميباشد .

داراي دقيقا مقدارويژه ناصفر ميباشد و

،

،

،

و

،

درنتيجه .
پس

،

،

،

،

برقرار ميباشد .

متناظر با مقاديرويژه ناصفر

،

،

براي تعدادي بردار حقيقي مستقل

،
،

،
،

و

 ،كه
همچنين ،اگر
براي بردارويژههاي

،

گزاره بعد رابطه بين عالمت درايه هاي ماتريس نيمه معين مثبت و يك تجزيه نيمه مثت معين آن را بررسي ميكند.

گزاره  4.0فرض كنيد
باشند و .

 ،و ،

اگر

از درايههاي

،

و

اعدادي حقيقي مثبت باشند  .فرض كنيد
،

،

،

بردارهايي حقيقي در

تحويلناپذير باشد ،آنگاه تعدادي

،

منفي هستند .

اثبات  .با استفاده از لم  ، 1.5تعداد مقاديرويژه مثبت
نامنفي هستند .ماتريس

تحويلناپذير است ،در نتيجه ،ماتريس مجاورت يك گراف وزندار همبند ميباشد  .فرض كنيد گراف سادهاي

اگر و تنها اگر .

باشد كه

حداكثر برابر ميباشد  .با فرض خلف درنظر بگيريد كه تمام درايه هاي

داريم
،

كه تناقض ميباشد و اثبات كامل ميشود .

 4حدسهایی در مورد کرانهایی برای مجموع بزرگترین مقادیرویژه گرافها

فرض كنيد

و

تابعي روي گرافها باشد .براي تعداد يالهاي داده شده براي گرافهاي

است كه كدامين گراف داراي بيشينه يا كمينه مقدار

راسي ،يك مسأله اين

خواهد بود .به عبارت ديگر ،مسأله اين است كه چه توزيع و آرايشي از اوزان

در يك ماتريس مجاورت داراي مقدار اكسترمم خواهد بود .در اين بخش ،حدسهايي در مورد مجموع

مقدارويژه بزرگ (كوچك)

گرافهاي ساده ارائه ميدهيم  .به طور خاص ،حدسهايي براي كرانهاي باال و پايين براي درختها بيان ميكنيم.
براي بررسي حدسهاي اين بخش ،از دادههاي مربوط به دختها و گرافها كه در ] [14و] [17موجود ميباشد استفاده شده
است .
 1.4کرانهایی برای درختها

 1.1.4ماتریس مجاورت
براي بزرگترين مقدارويژه مجاورت درخت ،قضيه معروف زير راداريم

و

قضیه [7] 1.4

فرض كنيد

زيرتقسيم يالي مانند

و

از گراف سادهي

به گراف اوليه بدست ميآيد .زيرتقسيم گراف
ميدهيم  .فرض كنيد

و

وصل ميكنيم ،براي هر

درختي با رأس باشد ،آنگاه داريم

گرافي است كه با حذف يال

گرافي است كه با زيرتقسيم همهي يالهاي گراف اوليه حاصل ميشود و

درختي از مرتبه

باشد و

 ،به طوريكه

هستند  .تمام چنين درختهايي را با مرتبه

،

 .حال ،رأسهايي جديد را به

،
براي هر

را با

،

مثال  9.4فرض كنيد

نشان
در گراف

 ،و همچنين تمام رئوس جديد داراي درجه يك

نشان ميدهيم .

تصوير  .2عضوي از.

و

و افزودن رأس جديد

و دو يال جديد

 .تنها درخت مرتبه

،

عبارت است از

و .

در نتيجه،

و

تصوير  .3مجموعه.
و

،

.

حدس زير براي عدد طبيعي  ،را به صورت زير بيان ميكنيم :
حدس  3.4فرض كنيد .
•

براي هر

•

براي هر

،
ورهر درخت

رأس :

با
;

و هر درخت
،

كه درخت

،

،

ميباشد .

با
،

رأس ،داريم

،

حال ،به بررسي مجموعهي
تعريف

 ،رئوس

،

،

،

،

از

،

تابع

،

 ،ميتوان ديد براي دو درخت

،

.،

هر

هستند .عدد تطابق

و

برابر

،

،

،

 ،عدد

ميباشد و در نتيجه

 ،گراف
و

وجود دارد بطوريكه براي هر

داراي دقيقا

،

را تعريف ميكنيم .با استفاده از سري تيلور

وجود دارد بطوريكه براي هر

براي عدد طبيعي  ،كه
و عدد

،

و

داراي درجه حداقل

مقدارويژه مثبت ميباشد .براي گراف
تابع

براي

ميپردازيم  .فرض كنيد

،

عضوي از

،

باشد  .با توجه به

يا براي

،

را بصورت زير تعريف ميكنيم :
.،

،

لم زير يك نتيجه از ]  ، 6لم  [ 2.8ميباشد و از آن براي ساختن گرافهاي افراطي در ادامه استفاده خواهيم كرد.

لم  2.4فرض كنيد
گرافي باشد كه از گراف

گرافي دوبخشي با بخشهاي  ،باشد و

 ،و

به رأس جديد بدست آيد ،آنگاه

با اتصال هر يك از رئوس

 .اگر
 ،براي هر .

اكنون حالت قويتري از حدس  3.2را ارائه ميكنيم.
حدس  0.4فرض كنيد .

عدد طبيعي

،

وجود دارد بطوري كه براي هر

با

و هر درخت

رأس داريم
،
كه
به

،

،و

،

،

از گراف

با اتصال هر يك از رئوس )

،

،

رأس درجه يك جديد بدست ميآيد.

 9.1.4ماتریس الپالسین :مجموع بزرگترین مقدارویژه ها
در مورد بزرگترين مقدارويژه الپالسين درختها قضيه شناخته شدهي زير را داريم (براي حالت قويتر ]  ، 20قضيه  { 3.5:را
ببينيد)

قضیه  4.4فرض كنيد

و

درختي با

رأس باشد ،داريم

در ] [11براي هر درخت

نشان داده شده است،

از مرتبه

 ،كه

،

،

درخت زير

ميباشد:

تصوير  :1گراف.
فرض كنيد

و

ستاره از مرتبه

باشد و

 ،وصل ميكنيم به طوري كه
هستند .مجموعهي همه اين درختها از مرتبه

،

،

 .حال ،تعدادي رأس جديد به

، ،

براي همه
را با

،

 ،و همه اين رئوس جديد داراي درجه يك

نشان ميدهيم .

تصوير  :5يك عضو.

 ،براي همه

،

 ،حدس زير را بيان ميكنيم :

براي هر عدد طبيعي ،

.

حدس  7.4فرض كنيد
•

براي هر

 ،عدد طبيعي

•

براي هر

 ،عدد طبيعي

وجود دارد به طوري كه براي هر

روي

و هر درخت

رأس داريم:

;
وجود دارد به طوري كه راي هر
،
كه در آن

،

و هر درخت

رأس  ،داريم

با

،

.

،

 3.1.4ماتریس الپالسین :مجموع کوچکترین مقادیرویژه
براي كوچكترين مقدارويژه الپالسين درخت قضيه زير را داريم :

قضیه  [9] 8.4فرض كنيد

فرض كنيد

و

و
،

يك درخت با

رأس باشد  ،داريم

رأس

از درجه

يك درخت با
،

براي هر

،

،

باشد براي يك مركز

براي

 . ،مجموعه همه چنين درختهايي با مرتبه

داريم
را با

،

نشان ميدهيم .

تصوير  :2مجموعه .
 ،درخت زير را داريم .

براي مثال ،براي

تصوير  :7درخت.

مجموع

،

،

تا كوچكترين مقاديرويژه الپالسين گراف ،تابعي مقعر ميباشد  .براي عدد طبيعي  ،حدس زير را براي
بيان ميكنيم

حدس  0.4فرض كنيد .
•

عدد طبيعي

،

وجود دارد به طوري كه

براي هر درخت

با

رأس داريم

;
•

عدد طبيعي

و هر درخت

وجود دارد به طوري كه براي هر
،

كه در آن

،

،

با

رأس ،داريم

،

.

 9.4کران برای گراف با یالهای داده شده
براي اعداد طبيعي

و  ،مجموع بزرگترين (كوچكترين) مقاديرويژه مجاورت گرافهاي از مرتبه

بخش بررسي شده است .مجموعه گرافهاي با

رأس و

يال را با

گرافهاي افراطي براي بزگترين مقدارويژه گرافها در
] ) [16قضيه زير براي بزرگترين مقدارويژه گرافها در

،
،

و داراي

يال در اين

نشان ميدهيم.
به طور گستردهاي بررسي شده است (بينيد] ،[15]،[4]، [3و

بوسيله برالدي و هافمن در ] [3حدس زده شد و بوسيله راولينسون اثبات

،

شده است [16].

قضیه  [16] 15.4فرض كنيد
از مرتبه

براي اعداد طبيعي  ،داده شده است كه

 ،و

با يال باشد ،آنگاه
،

كه

،

از گراف كامل

يا افزودن يك رأس و

،
رأس تنها بدست آمده است .

يال جديد به آن و

تصوير  :8گراف

،

 .اگر

گرافي

:  حدس زير را مطرح ميكنيم،  براي عدد طبيعي،در ادامه قضيه باال

،

اگر. يال باشد
و داريم

رأس و

گرافي با

 و،

، ،

وجود دارد به طوري كه

 فرض كنيد11.4 حدس

 آنگاه عدد طبيعي،

،

،

. 11.2  گراف آستانه اي حدس:9 تصوير

[1] Bai، H.، The Grone-Merris conjecture. Transactions of the American Mathematical
Society 363.8 (2011): 4463-4474.
[2] Brouwer A. E.، Haemers W. H.، Spectra of graphs. Springer Science & Business
Media، 2011.
[3] Brualdi R.A.، Hoffman A.J.، On the spectral radius of
Appl. 65 (1985) 133-146.

، -matrices، Linear Algebra.

[4] Brualdi R.A.، Solheid E.S.، On the spectral radius of connected graphs، Publ. Inst.
Math (Beograd) (N.S.) 39 (53) (1986) 45-54
[5] Chandrasekaran V.، Parrilo P. A.، Willsky A. S.، Convex graph invariants. SIAM
Review، 54(3)،(2012) 513-541.
[6] CsikvÃ¡ri P.، Integral trees of arbitrarily large diameters، Journal of Algebraic
Combinatorics 32.3 (2010): 371-377.
[7] Cvetković، D.، Doob، M.، Sachs، H.، Spectra of Graphs. Academic Press، New York
(1980)
[8] Du Z.، Zhou B.، Upper bounds for the sum of Laplacian eigenvalues of graphs، Linear
Algebra Appl. 436 (2012)، 3672-3683.
[9] Fiedler M.، Algebraic Connectivity of Graphs، Czechoslovak Math. J. 23 (1973)
298-305
[10] Grone R.، Merris R.، The Laplacian spectrum of a graph II، SIAM J. Disc. Math.
7(1994)، 221-229.
[11] Guan M.، Zhai M.، Wu Y.، On the sum of the two largest Laplacian eigenvalues of
trees. Journal of Inequalities and Applications، 2014(1)، 242.
[12] Haemers W. H.، Mohammadian A.، Tayfeh-Rezaie B.، On the sum of Laplacian
eigenvalues of graphs. Linear Algebra and its Applications 432.9 (2010): 2214-2221.
[13] Marshall A.W.، Olkin I.، Arnold B.C.، Inequalities: Theory of Majorization and Its
Applications، 2nd edition، Springer New York، 2011.
[14] McKay B.، Combinatorial Data، Graphs،
https://users.cecs.anu.edu.au/ bdm/data/graphs.html

[15] Olesky D. D.، Roy A.، van den Driessche P.، Maximal graphs and graphs with
maximal spectral radius. Linear Algebra and its Applications 346.1-3 (2002): 109-130.
[16] Rowlinson P.، On the maximal index of graphs with a prescribed number of edges،
Linear Algebra Appl. 110 (1988) pp. 43-53.
[17] Royle G.، Combinatorial Catalogues، Small Graphs،
http://staffhome.ecm.uwa.edu.au/ 00013890/remote/graphs/index.html
[18] S. Wang، Y. Huang، and B. Liu، On a conjecture for the sum of Laplacian
eigenvalues، Mathematical and Computer Modelling 56 (2012)، 60-68.
[19] Zhan X.، Matrix Theory، Grad. Stud. Math.، vol. 147، Amer. Math. Soc.، Providence،
RI، (2013)
[20] Zhang، X. D.،The Laplacian spectral radii of trees with degree sequences. Discrete
Mathematics 308.15 (2008): 3143-3150.

فصل چهارم

مثال نقضی برای یک حدس
فرض كنيد
ماتريس مجاورت

گرافي ساده باشد .گراف عالمتدار
ماتريسي

،

از گراف

با تابع عالمت

بدست ميآيد .

،

ميباشد كه
،
اينصورت غير در

مشابه ماتريس الپالسين

 ،الپالسين ماتريس عالمتدار

و با

عبارتست از

نشان ميدهيم .

در مقاله
"Wang D.، Hou Y.، On the sum of Laplacian eigenvalues of a signed graph، Linear Algebra
"and its Applications، 555(2018)، 39-52
يك كران باال براي

مقدارويژه بزرگ ماتريس الپالسين گرافهاي عالمتدار بيان كردهاند.

حدس  [2] 1.0فرض كنيد
مقاديرويژه الپالسين

باشد  ،آنگاه داريم

،

و

باشد  .براي هر گراف عالمتدار

 ،اگر

.

مثال نقضهايي براي حدس باال براي گرافهاي

و

رأسي و با استفاده از محاسبات رايانهاي  ،براي

ميدهيم

مثال  9.0براي گراف

كه در ادامه آمده است ،تصوير  ،11داريم

و
،

،

، ،

،

،

بنابراين. ،

تصوير  : 11گراف

در مثال .2.5

،

،

و

ارائه

 داريم،11  تصوير،كه در زير آمده است

 براي گراف3.0 مثال

و
،

،

،

، ، ، ، ، ،
. ،بنابراين

.3.5 در مثال

 گراف: 11 تصوير
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فصل پنجم

درختهای مینیمال

در اين فصل خالصه اي از كاري كه روي ساختار درختها انجام دادهايم را مروروار بيان ميكنيم .اين مبحث درحال آماده شدن
براي ارسال به مجالت براي چاپ ميباشد.
از جمله مسائلي كه در بررسي درخت ها وجود دارد ،ساختار و نحوه اتصاالت بين رأس هاي درخت زماني كه داراي مقدارويژه ي
خاصي مي باشد ،است .براي بررسي ساختار درخت بوسيله طيف الپالسين ،درختهاي مينيمال را تعريف ميكنيم.
به علت ساختار خاص درخت در بين گرافها ،روابط و ويژگيهاي مقاديرويژه و بردارويژههاي درخت به صورت بهتر و مشخصتري بررسي شده
است .از جمله قضاياي مشهور در مورد مقاديرويژه الپالسين درخت ،قضيه زير ميباشد:
قضيه :درخت  nرأسي  Tرا در نظر بگيريد .اگر  μ>1مقدار ويژهاي طبيعي براي الپالسين  Tبا بردارويژهي مربوطهي  uباشد ،آنگاه داريم
.1
.2
.3

،μ|n

 μمقدارويژهاي ساده براي الپالسين  Tاست،

هيچكدام از مولفههاي  uصفر نيست.

براي مقاديرويژه و بردارهاي ويژه ماتريس مجاورت درخت كارهاي زيادي براي بررسي ارتباط ساختار درخت و بردار ويژههاي آن انجام شده
است .از جمله جايگاه مولفههاي صفر در بردار ويژه و رئوس نظير آن در درخت مورد بررسي قرار گرفته است .كارهاي فيدلر  ،پارتر  ،شيدر و
جانسون از جمله اين كارها ميباشد.

با نگاهي به قضاياي مربوط به مقاديرويژهي ماتريسهاي مربوط به درختها ميتوان ديد كه براي يك مقدارويژهي داده شدهي خاص،
درختهاي با تكرّر يك و بردارويژهي همهجا ناصفر نظير آن ،نقشي پايهاي و بنيادي در ساختار درختهاي داراي آن مقدارويژه ايفا ميكنند .در
اين زمينه كارهاي زير انجام گرديده است:
.1

براي مقدارويژه الپالسين مشخص ،بررسي درختهاي شامل آن مقدارويژه با تكرّر يك و بردارويژهي هيچ جا صفر و دستهبندي آنها.

.2

بررسي درختهاي با تمام مقاديرويژهي الپالسين ساده و دستهبندي در حاالت خاص.

.3

مشخص كردن و دستهبندي درختهاي خاص براي مقدارويژهاي مشخص ،كه ساختار درختهاي شامل آن مقدارويژه با تكرّر داده
شده را تا حد ممكن بيان كند.

 .1مشخص كردن و دستهبندي درختهاي مينيمال از لحاظ مرتبه كه داراي تكرّر دادهشده براي مقدارويژهاي مشخص هستند.
يافتن و محاسبه بردارويژههاي هيچ جا صفر براي درختها.
در زمينه مشخص كردن ساختار درخت و با داشتن مقدارويژهاي خاص مانند

 ،كارهاي زيادي توسط افراد مختلف انجام شده است .در اين

كارها بخصوص براي درختها به بردار ويژههاي نظير آن دقت شده و با توجه به رئوسي كه مقدار آن در بردارويژه ها صفر ميشود ،به دسته
بندي و بررسي ساختار درخت و گراف پرداخته ميشود .براي مقاديرويژه و بردارهاي ويژه ماتريس مجاورت درخت كارهاي زيادي براي
بررسي ارتباط ساختار درخت و بردار ويژههاي آن انجام شده است .از جمله اين كارها عبارتند:
Sander، Torsten، and Jürgen W. Sander. "Tree decomposition by eigenvectors." Linear Algebra
and its Applications 430.1 (2009): 133-144.
K. In-Jae، B. L. Shader. On Fiedler-and Parter-vertices of acyclic matrices، Linear Algebra
and its Applications 428.11 (2008) 2601-2613.
C.R. Johnson، A. Leal Duarte، C.M. Saiago، The Parter–Wiener theorem: reﬁnement and
generalization، SIAM J. Matrix Anal. Appl. 25 (2003) 352–361.
C.R. Johnson، B.D. Sutton، Hermitian matrices، eigenvalue multiplicities، and eigenvector
components، SIAM J. Matrix Anal. Appl. 26 (2004) 390–399.
S. Parter، On the eigenvalues and eigenvectors of a class of matrices، J. Soc. Indust. Appl. Math.
8 (1960) 376–388.
در اين طرح با تعريف درختهاي پايهاي به نام درختهاي مينيمال ،براي مقدارويژه

به بررسي و تعيين ساختار درخت بر اساس اين

بلوکهاي پايهاي پرداختهايم .تقريبا نتايج اين قسمت براي مقاديرويژه مجاورت درخت مشابه كارهاي فوقالذكر ميباشد ولي در چارچوب و
بيان جديد .الزم به ذكر است كه اصطالح درخت مينيمال در سخنراني با عنوان

THE MULTIPLICITY OF EIGENVALUES IN THE ADJACENCY MATRIX OF A TREE
بوسيله  L. Leslie Gardnerو  Krystina K. Leganzaقبال ارائه شده بود.
در ادامه براي مقدارويژه

از ماتريس الپالسين درخت ،درختهاي مينيمال را تعريف كرده و بر اساس آن به ساختن و ساختاربندي

درختهاي داراي اين مقدارويژه با تكرر داده شده پرداختهايم.

Abstract
In recent decades ، one of the new branches of mathematics that has been investigated
by many mathematicians، is the algebraic graph theory. This branch has links with
many different branches of mathematics، including algebra، combinatorics، graph
theory and analysis. The algebraic graph theory has many applications in other

sciences such as chemistry، physics، computer science and networks. Laplacian
matrices are one of the important matrices associated with graphs. In this research، we
study the following topics:
1: Sum of the largest Laplacian eigenvalues of graphs and Brouwer’s conjecture.

2: The relationships between the structure of trees and the Laplacian eigenvectors and
eigenvalues of trees
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