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Természettudományi Kar
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Bevezetés

Az értekezés két fő részből áll. A két részt a Cayley gráfok fogalma köti

össze. Az első részben új módszereket fejlesztünk ki, amik a Cayley gráfok

izomorfizmus problémájával kapcsolatosak. A tézis második részében Lubotzky

egy egyszerű csoportok Cayley gráfjainak végtelen sorozatairól szóló kérdését

válaszoljuk meg.

Legyen G egy csoport, és S egy részhalmaza. Ekkor a Cay(G,S) Cayley gráf

csúcsai G elemeinek felelnek meg, és az x csúcsból akkor megy él az y csúcsba,

ha van olyan s ∈ S, amire y = xs. Könnyű látni, hogy G tetszőleges elemével

balról szorzás automorfizmusa a gráfnak, ı́gy Cay(G,S) automorfizmuscsoportja

tartalmaz G-vel izomorf reguláris részcsoportot. Ez a tulajdonság jellemzi is G

csoport Cayley gráfjait.

A Cayley gráfok izomorfizmus problémája Ádám András egy sejtésével [Ádá]

kezdődött. Ádám azt sejtette, hogy két ciklikus gráf Γn(k1, k2, . . . , km) és

Γn(k
′
1, k

′
2, . . . , k

′
m) pontosan akkor izomorf, ha létezik egy 0 < r < n egész szám,

ami relat́ıv pŕım n-hez, amire k′i ≡ rki (mod n) minden 1 ≤ i ≤ m-re. Ádám

sejtését többen is megcáfolták, mégis vizsgálatok hosszú sorát ind́ıtotta el ez

a probléma. Babai következő általános, minden csoportra fennálló észrevétele

vezetett el a CI-csoportok fogalmának a kialakulásához. Legyen α egy auto-

morfizmusa a G csoportnak, továbbá S és T két részhalmaza G-nek, amikre

Sα = T . Ekkor α egy izomorfizmus indukál Cay(G,S) és Cay(G,T ) gráfok

között. Kérdés, hogy ez az álĺıtás mikor ford́ıtható meg.

Defińıció 1. (a) Egy Cayley gráfot Cay(G,S)-t CI-gráfnak h́ıvunk, ha min-

den T részhalmazára G-nek, a Cayley gráfok Cay(G,S) and Cay(G,T )

pontosan akkor izomorfak, ha létezik egy α automorfizmusa G-nek , amire

Sα = T .

(b) Egy G csoportot DCI-csoportnak h́ıvunk, ha minden Cayley gráfja CI-gráf.

Illetve a G csoport CI-csoport minden iránýıtatlan Cayley gráfja CI-gráf.
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Ezadefińıcío mutatja,hogyaCI-gŕafokegynagyonspecíalisoszt́alýat

alkotj́ataCayleygŕafoknak,komolymegszoŕıt́assalazizomorftagokk̈oz̈otti

izomorfizmusokrańezve.

FontostulajdonśagaaCItulajdonśagnak,hogyör̈okl̋odikŕeszcsoportra.

BabaiésFrankl[B,F1]ĺatt́akbeak̈ovetkez̋ot́etelt,amikomolymegszoŕıt́ast

jelentaCI-csoportokstrukt́uŕaj́arańezve.

T́etel1 (Babai,Frankl).Ap-Sylowŕeszcsoportjaegyv́egesCI-csoportnak

csakak̈ovetkez̋ocsoportokvalamelyikelehet:Z4,Z8,Z9,Z27vagya8elem̋u

kvaterníocsoport.

Li,LuandṔalfy[L,L,P]egylist́atálĺıtottössze2007-ben,amiazakkoris-

mertösszesCI-csoportottartalamazta,illetveösszéalĺıtottakegyḿasiklist́at,

amibenalehetśegesCI-csoportokatsorolj́akfel. Ezekadisszert́acíobanmeg-

taĺalhat́oak.Felhaszńalvaezeketazeredḿenyeketĺathat́o,hogyak̈ovetkez̋oḱet

ḱerd́esalegfontosabbebbenat́emak̈orben:

Ḱerd́es. (I) MelyelemiAbelp-csoportokCI-csoportok?

Ennekaḱerd́esnekavizsǵalat́atBabaíesFrankl[B,F1]ind́ıtottael.

(II) Meghat́arozni,hogyadirektszorzataḱetCI-csoportnak,amiknekrendje

relat́ıvpŕım,rendelkezik-eaCItulajdonśaggal.

Eztsejt́esḱentv́eg̈ulKov́acśesMuzychuk[K,M]fogalmaztameg.

Azértekeźes ḿasodikfejezet́ebenegyúj ḿodszertdolgozunkki,amivel

el̋osz̈orbeĺatjuk,hogyhapegyṕaratlanpŕım,akkora2p+3ranǵuelemiAbel

p-csoportnemCI-csoport.At́ezisharmadikfejeźetbenẗobbcsoportŕol,amikdi-

rektszorzatairelat́ıvpŕımrend̋uCI-csoportoknakĺatjukbe,hogyCI-csoportok,

ezzelispozit́ıvv́alasztadvaaḿasodikḱerd́esreẗobbspecíalisesetben.

Egytetsz̋olegesΓgŕafraazizoperimetrikussźamak̈ovetkez̋o:

h(Γ)=min

{
|∂(S)|

|S|
S⊂V(Γ),0<|S|≤

|V(Γ)|

2

}

.

EgyΓgŕafŕolaztmondjuk,hogyϵ-expander,hah(Γ)≥ϵ,illetvegŕafokegy

Γnsorozataexpandercsaĺad,havanolyanpozit́ıvϵ,hogymindenn-reΓnegy

ϵ-expander. Tov́abb́aaztmondjuk,hogycsoportokegyGn v́egtelensorozata

expanderŕetehet̋o,hamindenn-revanolyanSngeneŕatorrendszereGn-nek,

amireaCayleygŕafokv́egtelensorozataCay(Gn,Sn)egyexpandercsaĺad.
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Azels̋obizonýıt́asexpanderekĺeteźeśerePinskert̋ol[Pin]sźarmazik,aki

vaĺosźın̋uśegiérveĺesthaszńalt, ḿıgazels̋oexplicitṕeldaexpanderekre Mar-

gulist́ol[Mar]sźarmazik.Aztmondhatjuk,hogyexpandergŕafokritka,deḿegis

er̋os̈osszef̈ugg̋ośegitulajdonśaggalrendelkez̋ogŕafok,amikneḱıgyalkalmaźasaik

vannakmindelḿeletimindalkalmazottmatematiḱaban.

Lubotzky[Lub2]Liet́ıpuśuegyszer̋ucsoportokv́egtelenheztart́oranǵu

sorozatainakCayleygŕafjainakvizsǵalat́atiskezdeḿenyezte. Aztı́rta,hogy

vaĺosźın̋u,hogyhaGn Liet́ıpuśuegyszer̋ucsoportokegyv́egtelensorozata,

amiknekarangjatartv́egtelenbe,akkorvanolyanGn sorozataTn ⊂ Gn

geneŕatorrendszereknek,amikheztartoźoCayleygŕafoknemalkotnakexpander

csaĺadot. At́ezisutolśofejezet́ebenn̈ov̋oLieranǵuösszef̈ugg̋oCayleygŕafok

legfeljebbtizedfoḱusorozat́atadjuk meg,amiknekazizoperimetrikussźama

nulĺahoztart,́eśıgynemalkotnakexpandercsaĺadot.

Ezut́anpontosabbanisbemutatjukat́ezeseredḿenyeit.

ElemiAbelp-csoportok

At́ezis ḿasodikfejezet́ebenazegyiklegfontosabbeset́evelafoglalkozunka

Cayleygŕafokizomorfizmusprobĺeḿaj́anak,amivelazels̋oittmegfogalmazott

ḱerd́esrekeress̈ukav́alaszt.

Hirasakaés Muzychuk[H,M]beĺatt́ak,hogyZ4pCI-csoportmindenp>2

pŕımre.Erreazeredḿenyrenemt́ulŕegMorris[Mor3]egýuj,elemibizonýıt́ast

adott. ḾasŕesztMuzychuk[Muz3]beĺatta,hogyanagyonnagy,legaĺabb2p−1+
2p−1
p

)
ranǵuelemiAbelp-csoportoknemCI-csoportok.Ennekazeredḿenynek

azer̋ośıt́eseḱentaMuzychukáltaladottfels̋okorĺatotSpiga[Spi1]ĺenyegesen,

4p−2-rereduḱalta.

Azegyetleneset,amibenaḱerd́es,hogymelyelemiAbelp-csoportokCI-

csoportokeld̈onẗott,p=2esete,hiszCondeŕesLi[C,L]leellen̋orizte,hogyZ52

rendelkezikaCItulajdonśaggal,ḿıgNowitz[Now]nemCI-gŕafotkonstrúalta

Z62csoporthoz.

Tov́abbjav́ıtvaafels̋okorĺatokon,amiketMuzychuḱesSpigaadtakmeg,a

k̈ovetkez̋otḱetszervesen̈osszekapcsoĺod́ot́eteltĺatjukbe.

T́etel2([Som1]).Mindenṕaratlanpŕımre,Z2p+3p csoportnakvanolyanCayley

gŕafja,aminekafoksźama(2p+3)pp+1,́esaminemCI-gŕaf.Ezmutatja,hogy

alegaĺabb2p+3ranǵuelemiAbelp-csoportoknemDCI-csoportok.
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Tétel 3 ([Som1]). Minden p > 3 pŕımre, a Z2p+3
p csoportnak van iránýıtatlan

Cayley gráfja, ami nem CI-gráf. Tehát a legalább 2p + 3 rangú elemi Abel p-

csoportok nem is CI-csoportok.

Tétel 2 and 3 bizonýıtása során kizárólag elemi eszközöket alkalmazunk,

és csak a CI tulajdonság defińıcióját használjuk. A bizonýıtás fő ötlete, hogy

először az izomorfizmust adjuk. Egy elemi Abel p-csoportra nézhetünk úgy,

hogy az egy vektortér a p elemű test felett. Az izomorfizmust, egy a p elemű test

feletti többváltozós polinom seǵıtségével adjuk meg. Ezután a két Cayley gráf

generálóhalmaza könnyen adódik a megadott izomorfizmusból. Ezek mindkét

gráf esetében affin alterek uniói.

A tézisben többek között azt is bemutatjuk, hogy a kidolgozott módszer

seǵıtségével hogyan látható be Muzychuk és Spiga korábbi eredménye. A kon-

strukció érdeme, hogy sokat egyszerűśıt a Muzychuk és Spiga által használt tech-

nikán, sőt seǵıtségével láthatóvá válik, hogy a nagy különbség, ami a két korábbi

felső korlát között van hogyan magyarázható mégis egyszerű eszközökkel.

Új végtelen sorozata CI-csoportoknak

A tézis harmadik fejezetében, a bevezetésben megfogalmazott második kérdésre

adunk pozit́ıv választ több esetben.

Az első eredmény, amit bizonýıtunk ebben a fejezetben a következő:

Tétel 4. Minden p ≥ 3 pŕımszámra, Q× Zp egy DCI-csoport.

Ez egy új végtelen sorozatát adja véges nem kommutat́ıv CI-csoportoknak,

amikből csak nagy kevés ismert. Továbbá a tézisben módszeresen végignézzük a

8p-rendű csoportokat, ami azt mutatja, hogy ez az eredmény lezárja a 8p rendű

CI-csoportok vizsgálatát. Egy apró módóśıtásával a bizonýıtásnak, kapjuk a

következő eredményt, amit először Dobson á Spiga [D,S2] látott be

Tétel 5 (Dobson, Spiga). Minden p ≥ 3 pŕımszámra a Z3
2 × Zp csoport DCI-

csoport.

Különböző módszert használunk a tétel belátására, ha p > 8, illetve p = 5

vagy 7 esetekben. Mindkét esetben a bizonýıtás Babai [Bab1] következő alapvető

lemmáját használja.
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Lemma 1 (Babai). Cay(G,S) Cayley gráf pontosan akkor CI-gráf, ha bármely

két a G-vel izomorf reguláris részcsoportja a gráf automorfizmus csoportjának,

Aut(Cay(G,S))-nak konjugált Aut(Cay(G,S))-ban is.

Abban az esetben, amikor p > 8, a Tétel 4-et három lépésben látjuk be.

Rögźıtünk egy Γ Cayley gráfját G-nek, és veszünk két G-vel izomorf reguláris

részcsoportot Γ automorfizmuscsoportjában Az első lépésben csak Sylow tételt

használunk, hogy megadhassunk egy a G-vel izomorf két reguláris részcsoport

hatására invariáns part́ıcióját Γ csúcsainak. Ezután egy ekvivalencia relációt

vezetünk be a part́ıció elemein, és különböző eseteket vizsgálunk aszerint, hogy

mekkora az osztályok mérete. További fontos ötlet, hogy a CI tulajdonságnál

kicsivel erősebb tulajdonságát használjuk a Q és Z3
2 csoportoknak, méghozzá

azt, hogy DCI(2)-csoportok.

A p = 5 vagy 7 esetben fontos észrevétel, hogy a gráf automorfizmus cso-

portja vagy imprimit́ıv, vagy a gráf a teljes vagy az üres gráf. Ennek seǵıtségével

használni tudjuk a p > 8 esetben kidolgozott eszközöket.

Kovács and Muzychuk [K,M] belátták, hogy Z2
p × Zq CI-csoport minden p

és q pŕımszámra. A 8p rendű csoportok esetében kidolgozott módszert arra is

lehet használni, hogy ez az eredményt valamilyen módon tovább jav́ıtsuk. Az

utolsó két lépését az előző bizonýıtásnak kicserélve, de az elsőt teljesen meg-

tartva kapjuk a következő eredményt.

Tétel 6. Legyen p egy pŕım, továbbá q egy p3-nél nagyobb pŕım. Ekkor Z3
p×Zq

csoport DCI-group.

Végül egy általános álĺıtást látunk be egy elemi Abel p-csoport és egy nagy

pŕımrendű ciklikus csoport direkt szorzatáról. A tétel csak bizonyos, a Cayley

gráfok fokszámára vonatkozó megkötés mellett érvényes.

Tétel 7. Legyen H egy véges p-csoport, ami DCI(2)-csoport és legyen q egy H

rendjénél nagyobb pŕımszám. Ekkor G = H × Zq egy (q − 1)-DCI-csoport.

Egyszerű csoportok nem expander Cayley gráfjai

A tézis utolsó fejezetében ismertetett eredmények elsőre talán furcsán hatnak,

hiszen az alkalmazások szempontjából az a hasznos, ha expander gráfsorozatokat

konstruálunk. Inkább az tűnik nehéz feladatnak, hogy belássuk egy végtelen

gráfsorozatról, hogy expander családot alkot, még akkor is, ha az utóbbi években
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több technika vált ismertté expanderek konstruálására. Ezzel szemben, Breuil-

lard, Green, Guralnick és Tao [B,G,G,T] belátta, hogy rögźıtett rangú Lie t́ıpusú

egyszerű csoportok legtöbb Cayley gráfja ϵ-expander valamilyen pozit́ıv ϵ-ra.

Kassabov, Lubotzky and Nikolov [K,L,N] fejezte be annak a ténynek a

bizonýıtását, hogy a Suzuki csoportok kivételével minden végtelen sorozata

egyszerű csoportoknak expanderré tehető. Ezt az eredményt Breuillard, Green

és Tao [B,G,T1] terjesztette ki a Suzuki csoportokra is. Ezek az eredmények

is motiválhatták Lubotzky következő kérdését. Igaz-e, hogy korlátos rangú

Chevalley csoportok expander családot alkotnak egy közös korláttal. Ezek

az eredmények mutatják, miért fontos Lubotzky, a bevezetőben bemutatott

kérdése, ami végtelenhez tartó rangú Lie-t́ıpusú csoportok Cayley gráfjairól szól.

Luz (see [Lub1, p.31]) speciális lineáris csoportokról belátta, hogy van olyan

végtelen sorozata a Cayley gráfjaiknak, amik nem alkotnak expander családot.

Továbbá Sn-nek és An-nek könnyű olyan generátorrendszerét megadni, lásd

[Lub1, Proposition 6.1.8], ami által indukált összefüggő Cayley gráf átmérője

Ω(n2). Ilyen gráfok végtelen sorozata persze nem alkot expander családot.

Az értekezésben bebizonýıtjuk, hogy Lubotzky sejtése igaz.

Tétel 8 ([Som2]). (a) Legyen G egy l rangú Chevalley csoport, ami a következő

négy t́ıpusú csoportok egyike: Al, Bl, Cl vagy Dl. Minden l ≥ 5 természetes

számra és minden véges GF (q) testre létezik olyan T generátorrendszere G-

nek, aminek elemszáma legfeljebb 10 és olyan S részhalmaza Cay(G,T ) gráf

csúcsainak, amire |S| ≤ |G|
2 és |∂(S)|

|S| ≤ 6
l−3 .

(b) Legyen G egy csavat Lir t́ıpusú egyszerű csoport, am következő t́ıpusúak

közül: 2A2n−1,
2A2n vagy 2Dn. Ekkor minden n ≥ 5-re és minden véges

GF (q) testre létezik olyan T ′ generátorrendszere G-nek, amire |T ′| ≤ 8,

továbbá létezik olyan S′ ⊂ V (Cay(G,T ′)), amire |S′| ≤ |G|
2 és

|∂(S′)|
|S′| ≤ 6

n−2 .

Ez az eredmény ráadásul nem csak Lubotzky sejtését igazolja, hanem ex-

plicit példát szolgáltat a keresett tulajdonságú gráfsorozatokra, méghozzá úgy,

hogy a sorozatok tagjainak izoperimetrikus számára is explicit felső becslést

kapunk. A bizonýıtás esetről esetre halad végig a megfelelő t́ıpusú egyszerű

csoportokon. Minden q pŕımhatványra 7 végtelen sorozatát Al(q), Bl(q), Cl(q),

Dl(q),
2A2n−1(q

2), 2A2n(q
2), 2Dn(q

2) vizsgáljuk Lie t́ıpusú egyszerű csoportok-

nak felhasználva a véges egyszerű csoportok Carter könyvében [Car] megadott

léırását.
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Végül PSL(n, q)-ra mátrixok seǵıtségével is bemutatjuk a konstrukciót.
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