
چکیده

V راسهاي آمیزي رنگ یک G(V,E) گراف براي A = {aij}i,j=1,...,m ماتریس با تام آمیزي -رنگ m

aij برابر iرنگ به ثابت راس یک با مجاور j رنگ به راسهاي تعداد که نحوي به است {1, ...,m} رنگهاي با
متناظر افراز میشود. نامیده تام آمیزي رنگ پارامتر ماتریس A ماتریس . i رنگ به راس انتخاب از مستقل است،
یکسان رنگ با راسهاي شامل منصفانه افراز از رده هر حقیقت، در میشود. نامیده منصفانه افراز راسها مجموعه

است.
پارامتر ماتریسهاي همه و J(10, 3) جانسون گراف تام 2-رنگآمیزيهاي پارامتر ماتریسهاي همه رساله این
دستمیآورد. به گرافپترسنرا ,J(6و 3), J(6, 2), J(5, 2), J(4, گرافهايجانسون(2 3-رنگآمیزيهايتام
V از Π = {P1, ..., Pk} افراز هر اگر میشود نامیده افراز خوش (|V | = n) n مرتبه از G(V,E) گراف
اگر میشود نامیده متوازن V از Π = {P1, ..., Pk} افراز . 2 ≤ k ≤ n آن در که باشد، افرازمنصفانه یک
یک V متوازن افراز هر اگر میشود نامیده متوازن افراز گرافG(V,E)خوش . k ≥ 2 که ، |P1| = ... = |Pk|

میشوند. بندي رده متوازن افراز خوش گرافهاي و افراز خوش گرافهاي رساله، این در باشد. منصفانه افراز
،u, v ∈ V براي صورت این در باشد. متناهی و دار جهت غیر همبند، گراف یک G(V,E) کنیم فرض
از v ، u مجاور راس زوج براي . v و u بین مسیر کوتاهترین طول از است عبارت ( d(u, v) اختصار (به dG(u, v)

Gتعریفمیکنیم
WG

u,v(= Wu,v) = {x ∈ V | d(x, u) < d(x, v)}.

داشته وجود γG مثبت صحیح عدد هرگاه است (NDB ) فاصله-متوازن G(V,E)یکگرافخوش گوییم
. | Wu,v |=| Wv,u |= γG ، V از v و u مجاور راسهاي از دلخواه یکزوج براي که نحوي به باشد

از uv هریال براي که نحوي به باشد داشته وجود λ ≥ 1 مثبت گویاي عدد ، G شده داده گراف براي اگر
اختصار (به -فاصله-متوازن λ گراف یک G گوییم گاه آن ، |Wv,u| = λ|Wu,v| یا |Wu,v| = λ|Wv,u| ، G

است. ( λ−DB

براي را λ − DB گرافهاي این، بر عالوه هستند. NDB جانسون گرافهاي که میدهد نشان رساله این
همبند گراف یک G اگر که این ازجمله میکنیم. ثابت آنها درباره جالب گزاره تعدادي کرده معرفی بار نخستین

است. λ−DB Gیکگراف گاه آن باشد، یال-انتقالی


