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Preliminars



Caṕıtol 1

Introducció

1.1 Objectius

En aquest caṕıtol introductori presentem algunes idees, en forma de recomanacions
que es poden seguir (o no), amb l’objectiu que puguin ajudar el lector en el procés de
resolució de problemes.

Com ja s’ha explicat al pròleg, aquest és un llibre essencialment adreçat a l’alumnat i
pensat per a ell. En aquest caṕıtol intentem il.lustrar mètodes generals d’atac i espećıfics
de cada tema. En els problemes triats el que volem és mostrar idees, procediments,
estratègies de resolució de problemes.

1.2 Com treballar amb aquest llibre

Mirarem de donar alguns “consells” (tot i que l’aplicabilitat no està garantida) que
puguin servir de guia per a la resolució de problemes. Es tracta de presentar diver-
ses metodologies o estratègies resolutives que es poden intentar plantejar en diverses
ocasions, depenent dels problemes.

Ara bé, el lector no pot pretendre esperar fórmules màgiques per a la resolució de
problemes. Només les llargues hores de treball i d’intents de resolució de problemes
concrets poden proporcionar l’entrenament necessari. A resoldre problemes només se
n’aprèn resolent-ne. Aqúı només en volem donar unes indicacions i unes tècniques, per
si poden ser d’utilitat, sense altres pretensions.

No resulta possible presentar problemes “purs” o problemes tipus. Moltes vegades
els problemes resulten barrejats o s’han de resoldre amb tècniques inesperades. Per
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exemple, inesperadament, utilitzar la teoria d’arbres per resoldre qüestions que en la
seva formulació no involucren el concepte d’arbre.

Recomanacions. Es recomana al lector que en un primer intent no llegeixi les solucions
i que procuri resoldre l’exercici pel seu propi compte. Finalment, tant si ha resolt el
problema com si no, es recomana consultar la resolució. En el primer cas, és també
recomanable, ja que és possible que la solució presentada sigui diferent de la que el
propi lector ha proposat i, en tot cas, en el curs de les resolucions es van intercalant
indicacions de tècniques resolutives, “trucs” i idees generals sobre com utilitzar les eines
disponibles, que poden ser útils. També es recomana intentar resoldre un problema per
més d’un mètode, si és possible.

Prerequisits. Se suposa que el lector ha estudiat prèviament els aspectes teòrics del
tema. Això ens permet presentar-ne només un resum recordatori, i no sempre, i algunes
explicacions, resum que no té cap pretensió de desenvolupament teòric, i ens deslliura
de la disciplina de presentar en progressió ortodoxa els resultats i conceptes, tal com
exigiria la coherència d’una exposició teòrica. Per tant, en qualsevol moment és permès
de parlar de tot i utilitzar tots els resultats i les idees disponibles. Tampoc no és aquest
el lloc on el lector trobarà demostracions de resultats.

Hem intentat realitzar un cert agrupament per tipus o aspectes o problemes, tot i que
és impossible de fer-ho en forma pura (cosa que és bona, ja que és interessant que,
en la resolució d’un mateix problema, s’hi hagin de posar en joc resultats, tècniques i
conceptes diversos).

El lector pot llegir l’obra ordenadament, o pels caṕıtols que li interessin o bé de forma
desordenada, segons el que li convingui, cosa que és possible pel fet que no es tracta
d’un llibre de teoria. Pel que fa a aquest caṕıtol, és recomanable rellegir-lo en ocasions
diverses.

Per obtenir material addicional es pot consultar:

http://www.edicionsupc.es/mdiscreta

1.3 “Bons consells”

S’ofereixen en aquesta secció una col.lecció d’idees que poden ser útils (o no) en el
procés de resolució de problemes. És dif́ıcil sistematitzar i proposar alguna recomanació
general. Segurament n’hi ha més de possibles. Alguns dels exemples amb els quals
s’intenta il.lustrar les idees o els “consells” solen contenir una barreja d’idees sobre el
tema. Naturalment al llarg de l’obra s’aniran trobant molts exemples que permetran
veure molts d’aquests consells “en acció”.

S’intentarà establir una certa “teoria” de resolució de problemes, amb tota la modèstia
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que cal aplicar a un objectiu com aquest. No cal dir que això no deslliura el lector
d’unes elevades dosis de dedicació i treball personal: estem lluny de donar aqúı unes
(impossibles) pautes infal.libles per resoldre problemes.

Un resum de “bons consells”. Resumim aqúı el que desenvoluparem a la resta del caṕı-
tol. Dibuixeu sempre, analitzeu amb quines eines compteu, formalitzeu bé el problema
(de vegades una bona formalització aclareix el problema i fins i tot pot facilitar de-
terminades manipulacions formals; en més d’una ocasió pot suggerir el camı́ a seguir;
poseu en clar, si us és possible, què és el que us donen i què és el que heu de demostrar,
en termes formals), analitzeu si es pot resoldre el problema per inducció (especialment
si resulta refractari a qualsevol tractament), modelitzeu en termes de teoria de grafs
planaris, intenteu resoldre suposant que la conclusió que s’ha de demostrar no és certa,
compteu els objectes (arestes, per exemple) de més d’una manera possible (cosa que
us pot portar a obtenir una relació útil), no oblideu mai el lema de les encaixades i els
resultats més espećıfics de la fórmula d’Euler i la fitació superior de la mida en el cas
de grafs planaris.

Consell final. I finalment, i entrant ja més en l’àmbit de les actituds, perseguiu els pro-
blemes amb tenacitat i implacablement. Quan un problema “no surt”, no l’abandoneu.
Repreneu-lo. Dibuixeu. Experimenteu. Poseu tots els ingredients del problema a la
vista. Generalitzeu. Intenteu múltiples vies d’abordatge. Proveu amb inducció.

1.3.1 Dibuixeu sempre i experimenteu

Un graf és una estructura combinatòria abstracta. És un parell ordenat G = (V,A),
on V és un conjunt, el conjunt de vèrtexs, i A és el conjunt d’arestes, descripció de
relacions existents entre vèrtexs. Amb això n’hi ha prou en principi per construir una
teoria, raonar sobre grafs i resoldre problemes.

Ara bé, representar grafs en el pla pot resultar d’un ajut inestimable en la resolució de
problemes, òbviament combinant dibuix amb argumentació. La teoria de grafs pot ser
molt visual (i fins i tot podem buscar representacions estètiques dels grafs!). Represen-
tacions gràfiques adequades poden posar de manifest relacions, simetries, propietats que
poden facilitar experimentar, resoldre un problema, formular una conjectura o buscar
exemples de grafs satisfent determinades propietats.

Dit això, ha de quedar molt clar, però, que un dibuix no és una demostració ni la pot
suplir. Cal esforçar-se a trobar i produir l’argumentació formal suficientment convincent
per a la resolució d’un problema.

Alguns problemes t́ıpics en què dibuixar és un ajut inestimable són, per exemple, els
de tipus enumeratiu com el següent.

Problema 1.1
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Obteniu, llevat d’isomorfisme, tots els grafs de 4 vèrtexs.

Resolució

Obtindrem tots els grafs possibles considerant els nombres d’arestes m possibles. El
màxim és el nombre d’arestes corresponent al graf complet K4, per al qual hi ha

(
4
2

)
= 6

arestes. Per tant, 0 ≤ m ≤ 6. Estudiarem cada cas per separat. L’anàlisi que en
farem serà una barreja combinada de dibuix i argumentació. Això també ens permetrà
assegurar que no ens deixem cap cas d’entre els possibles.

Observem que el grau de qualsevol vèrtex genèricament ha de ser menor o igual que
|V |−1 = 4−1 = 3, i també òbviament és inferior o igual al nombre d’arestes disponibles
en el graf. Per exemple, si m = 2, aleshores el grau màxim és 2. A més, si indiquem
per g1, g2, g3, g4 els graus dels vèrtexs del graf, es compleix, en aplicació del lema de les
encaixades, 2m = g1 + g2 + g3 + g4.

Cas m = 0. En aquest cas hi ha un únic graf, el graf nul N4, que es representa a la
figura 1.1 (esquerra).

Cas m = 1. És obvi que només hi ha una possibilitat, G = K2 ∪N2, que es representa
a la figura 1.1 (dreta).

Figura 1.1

Cas m = 2. És pràcticament obvi que només hi ha dues possibilitats. En tot cas podem
sistematitzar l’argumentació atenent els casos en els quals el grau màxim és 1 o bé 2.
Els grafs corresponents són: G1 = K2 ∪K2 i G2 = T3 ∪N1.

Figura 1.2

Cas m = 3. En el cas que existeixi un vèrtex de grau 3, ha de connectar-se a la
resta de vèrtexs i aix́ı esgotem la provisió d’arestes, amb la qual cosa resulta el graf
estrella G1 = K1,3. Si no hi ha vèrtexs de grau 3, del lema de les encaixades, és
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a dir, 6 = g1 + g2 + g3 + g4, resulten dues possibilitats per a la seqüència de graus
(combinadament amb el fet que el nombre de vèrtexs de grau senar és parell): 2,2,2,0;
1,2,2,1. Els grafs corresponents són G2 = N1 ∪ C3, G3 = T4. A la figura 1.3 en veiem
els resultats.

Figura 1.3

Cas m = 4. En aquest cas és gi ≤ 3, per a tot i, i 8 = g1+g2+g3+g4. El nombre màxim
de vèrtexs de grau 3 és 2. Ara bé, tampoc no hi pot haver 2 vèrtexs de grau 3, ja que
aleshores les seqüències de graus serien 3,3,1,1; 3,3,2,0, que són impossibles (la primera,
perquè qualsevol dels vèrtexs de grau 1 hauria de ser adjacent als dos vèrtexs de grau
3, cosa que és absurda; la segona, perquè el vèrtex de grau 0 hauria de ser adjacent als
dos vèrtexs de grau 3, cosa igualment absurda –també es pot veure eliminant el vèrtex
de grau 0 i observant que no es pot complir la condició bàsica sobre el grau d’un vèrtex,
g(v) ≤ |V | − 1). Per tant, hi pot haver com a molt 1 vèrtex de grau 3, cas en el qual
existeix un graf amb les caracteŕıstiques requerides, el G1 = N1 + (N1 ∪ T2).

Si no hi ha vèrtexs de grau 3, aleshores la seqüència ha de ser 2,2,2,2, cas en el qual
G2 = C4. El resultat d’aquesta anàlisi es pot veure a la figura 1.4. El lector pot
comprovar que les altres alternatives possibles de col.locació d’arestes a nivell gràfic es
tradueixen en grafs isomorfs als dos indicats.

Figura 1.4

Cas m = 5. Atès que gi ≤ 3 i que 10 = g1+g2+g3+g4, no hi pot haver vèrtexs de grau
0. La suma no pot ser 10 si no hi ha cap vèrtex de grau 3, dels quals n’hi ha d’haver
un mı́nim de 2. Hem de descartar la possibilitat 3,3,3,1 (el vèrtex de grau 1 hauria de
ser de grau 3). També es pot veure, alternativament, que no n’hi ha cap amb aquesta
seqüència eliminant el vèrtex de grau 1 i observant que restaria un graf de 3 vèrtexs
amb un mı́nim d’un vèrtex de grau 3, que és impossible). Resta només la seqüència
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3,3,2,2. Els vèrtexs de grau 3 han de ser adjacents a la resta (vegeu la figura 1.5), per
la qual cosa l’únic graf és G = N2 +K2.

Figura 1.5

Cas m = 6. Correspon al graf complet G = K4.

Una altra situació en què dibuixar resulta útil és en problemes d’obtenir grafs amb una
determinada seqüència de graus. Bons esquemes ajuden a la sistematització.

Problema 1.2

Obteniu tots els grafs amb seqüència de graus 1,2,3,2,2.

Resolució

Suposem que existeix algun graf G amb aquestes caracteŕıstiques. Vegem quina ha de
ser la seva estructura. Si en trobem algun, això demostrarà que n’hi ha; si s’arriba a
alguna contradicció, quedarà provat que no n’hi ha cap.

De fet, amb una curta manipulació de dibuix s’arriba fàcilment als grafs de la figura
1.6, que satisfan la condició, cosa que demostra que n’existeixen.

Figura 1.6

Mètode 1. Una idea és considerar un(s) vèrtex(s) d’un grau determinat, eliminar-lo(s) i
passar aix́ı a una seqüència amb un nombre inferior de vèrtexs i, per tant, a un problema
més senzill. Es resol el problema més senzill i després es fa un procés de reconstrucció.

Sigui w el vèrtex de grau 1. Hi ha dos casos possibles, segons si w és adjacent a un
vèrtex de grau 2 (cas 1) o a un vèrtex de grau 3 (cas 2). Considerem G′ = G − w.
Depenent dels casos anteriors, hi ha dues possibilitats:
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Cas 1. La seqüència de graus de G′ és 1,3,2,2, essent el vèrtex de grau 1 el que és
adjacent a w en G, en el qual és de grau 2. Aquest vèrtex s’indica en blanc a la figura
1.7.

G′ G′ G
w

→ → Figura 1.7

Cas 2. La seqüència de graus de G′ és 2,2,2,2, essent un d’aquests vèrtexs de grau 2 el
que és adjacent a w en G, en el qual és de grau 3. El graf G′ és C4. La reconstrucció
és immediata, com es mostra a la figura 1.8.

G′ G

w

→ Figura 1.8

D’aquesta manera s’arriba als dos grafs de la figura 1.8. Podem veure que són grafs
essencialment diferents, és a dir, no isomorfs de diverses maneres: per exemple, veient
que l’estructura dels cicles no coincideix, ja que un conté un C3, cosa que no ocorre amb
l’altre. També es pot veure raonant sobre graus i adjacències. En efecte, en un dels
grafs els únics vèrtexs de graus 1,3 són adjacents: també ho haurien de ser en l’altre,
cosa que no es produeix.

En un segon mètode d’anàlisi, que no desenvoluparem, podŕıem considerar el paper de
l’únic vèrtex de grau 3, que ha de ser adjacent a tres dels vèrtexs restants, cosa que
dóna lloc a la consideració de dos casos: o bé el vèrtex de grau 3 és adjacent als tres
vèrtexs de grau 2, o bé és adjacent al vèrtex de grau 1 i a dos vèrtexs de grau 2. El
lector completarà l’anàlisi.
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1.3.2 Modelització de situacions en termes de grafs

Determinats problemes poden formular-se en termes de teoria de grafs. Això significa
que es pot trobar un model en termes d’aquesta teoria que permeti estudiar el problema
en qüestió i aplicar-hi conceptes i resultats.

Sempre que tinguem un problema determinat que involucri objectes i relacions entre
ells es pot pensar a descriure un graf que en faci de model (cosa que no garanteix, però,
resultats finals).

La modelització abasta molts casos: problemes de reunions, problemes amb poĺıedres,
problemes de geometria combinatòria, com es pot veure en diverses parts de l’obra
(caṕıtols de grafs planaris, de combinatòria elemental i de recurrències).

Com a exemple, considerem un problema geomètric en el qual tenim un poĺıgon, com
el de la figura 1.9, i una triangulació, és a dir, una descomposició del poĺıgon en reunió
de triangles no solapants mitjançant l’afegit de diagonals internes.

Figura 1.9

Es poden plantejar preguntes com la de comptar el nombre de triangles o de diagonals
en termes del nombre de costats del poĺıgon. Utilitzar relacions vàlides per a grafs
planaris ens podria ser útil. Però, on és el graf planari? De manera associada al
problema formulem un graf planari, que serà el model en termes de grafs de l’estructura
triangulada, i definim aix́ı el graf de la triangulació, com es veu a la figura 1.10. No
seguirem per aquest camı́, que es desenvolupa amb detall al caṕıtol de grafs planaris.

Figura 1.10

En la majoria de casos es tracta de problemes que no són de teoria de grafs, però que
per mitjà de la formulació del model es converteixen en un problema de teoria de grafs.
És també un cas de conversió d’un problema en un altre. En una secció posterior en
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veurem exemples, tant des d’un problema no de grafs per al qual cal formular un model
de la teoria de grafs com des d’un problema de l’interior de la teoria de grafs, és a
dir, de grafs, que es pot convertir en un altre. També hi haurà força problemes de
combinatòria, majorment geomètrics, que es convertiran en altres problemes per via de
la modelització.

En aquest apartat veiem un exemple de modelització utilitzant grafs.

Problema 1.3

En una festa assisteixen 5 parelles i es produeixen salutacions entre els assistents. Se
suposa que no se saluden entre ells els components de cada parella. A la sortida, en
Jordi pregunta a cada un de la resta dels assistents quantes persones l’han saludat i rep
9 respostes diferents.

Podem saber quines són les parelles que assisteixen a la festa? Dit d’una altra manera,
quantes persones ha saludat la parella de la persona que n’ha saludat n?

Quantes persones ha saludat en Jordi i quantes n’ha saludat la seva parella?

Resolució

Considerem un graf G = (V,A) com a model de la situació, en el qual els vèrtexs són
les persones assistents a la reunió i hi ha una aresta que uneix x i y, si x i y se saluden.

A l’esquema de la figura 1.11 (esquerra) assignem a cada vèrtex el nombre de salutacions
que ha realitzat la persona que simbolitza, nombre que correspondrà al grau del vèrtex,
llevat del que simbolitza en Jordi (J), el grau del qual desconeixem.

J?
0

1

2

3
4

5

6

7

8

v9
v0

v1

v2

v3
v4

v5

v6

v7

v8 J
v9

v0

v1

v2

v3
v4

v5

v6

v7

v8

Figura 1.11

Atès que ningú no se saluda a si mateix ni saluda l’altre component de la seva parella,
tenim ∀v ∈ V : g(v) ≤ |V | − 2 = 10− 2 = 8

i, en conseqüència, havent consultat 9 invitats i havent rebut 9 respostes diferents,
aquestes han de ser les següents: 0, 1, 2, · · · , 8.

Atès que g(v0) = 0 i g(v8) = 8, el vèrtex v8 és adjacent a la resta de vèrtexs
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v1, v2, · · · v6, v7, v9. Com que g(v1) = 1 i ja existeix una aresta incident amb v1, queden
exclosos de poder ser adjacents amb v7 els vèrtexs v0 i v1; per tant, v7 és adjacent a
v2, v3, · · · v6, v8, v9. Raonant de forma anàloga s’arriba a establir de manera completa
l’estructura d’adjacències del graf, que és la que s’indica a l’esquema de la figura 1.11
(dreta):

A partir d’aqúı poden contestar fàcilment les preguntes que es formulen. Si les parelles
s’indiquen amb la notació a1 − b1, · · ·, a5 − b5, aleshores la distribució de parelles és la
que es mostra a la figura 1.12.

J
b5

b1

b2

b3

b4
a5

a4

a3

a2

a1

Figura 1.12

En efecte, si a1 és v8, aleshores, com que v8 és adjacent a tots els vèrtexs llevat del v0,
cap no pot ser b1; per tant, v0 és b1. Si a2 és v7, per un argument similar a l’anterior
només v0 i v1 podrien ser b2; cal excloure v0 (que és b1) i, per tant, v1 és b2. De manera
anàloga es deduiria quines són les parelles que queden per determinar.

Finalment, v4 és la parella d’en Jordi i ha saludat, per tant, 4 persones.

1.3.3 No oblideu mai el lema de les encaixades... ni el seu corol.lari

Un dels resultats de la teoria de grafs més utilitzat és el lema de les encaixades, que
convé tenir sempre present, com a possible font de relacions.

El lema de les encaixades és 2|A| =
∑

v∈V g(v). Observeu que es pot utilitzar per
obtenir el nombre d’arestes, si tenim la seqüència de graus, o bé per obtenir relacions
d’interès. D’aqúı es deriva un corol.lari molt útil que afirma que el nombre de vèrtexs
de grau senar ha de ser parell.

Vegem-ne alguns exemples d’ús.

En els propers exemples utilitzem el lema de les encaixades per obtenir el nombre
d’arestes.

Problema 1.4
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Quantes arestes té un graf 3–regular d’ordre 6?

Resolució

Sigui A = (V,A) un graf 3–regular d’ordre n = |V | = 6. La hipòtesi significa que tots
els vèrtexs són del mateix grau, 3 en aquest cas, és a dir, que g(v) = 3,∀v ∈ V . Quan
es coneix tota la seqüència de graus, com és el cas d’aquest enunciat, es pot obtenir el
nombre d’arestes utilitzant el lema de les encaixades:

2|A| =
∑
v∈V

g(v) =
∑
v∈V

3 = 3|V | = 18.

Per tant, |A| = 9.

Problema 1.5

Demostreu que el nombre d’arestes d’un graf 4–regular és el doble del nombre de vèrtexs.

Resolució

Aquest és un problema en el qual coneixem la seqüència de graus. Ho podem utilitzar si
escrivim i concretem la fórmula del lema de les encaixades, com segueix a continuació:
2|A| =

∑
v∈V g(v) = 4n. Per tant, |A| = 2n.

A l’exemple següent l’utilitzem per obtenir una relació que ens sigui d’utilitat. És
també un exemple d’ús del corol.lari del lema de les encaixades.

Problema 1.6

Proveu que un graf regular de grau senar és d’ordre parell.

Resolució

Sigui G = (V,A) un graf regular. Sigui r el grau comú de tots els vèrtexs, és a dir,
∀v ∈ V : g(v) = r. Per hipòtesi, r és senar. Cal provar que n = |V | és parell.

Apliquem el lema de les encaixades:

2|A| =
∑
v∈V

g(v) =
∑
v∈V

r = r|V |.

Per tant, r|V | és parell. Essent r senar, ha de ser |V | parell.

Mètode alternatiu. També es pot resoldre de manera més fulminant. Si exist́ıs un graf
d’ordre senar amb la propietat de ser regular de grau senar, aleshores el nombre de
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vèrtexs de grau senar (tots) seria senar, cosa que contradiu el corol.lari del lema de les
encaixades, que afirma que el nombre de vèrtexs de grau senar és parell.

Un nou exemple d’ús del corol.lari:

Problema 1.7

Estudieu si pot existir un graf amb la seqüència de graus 5,4,3,2,1,6,7,5.

Resolució

Un graf amb aquestes caracteŕıstiques tindria un nombre senar de vèrtexs de grau
senar, cosa que contradiu un conegut corol.lari del lema de les encaixades. Per tant, és
impossible.

També es podria arribar directament a una contradicció aplicant el lema de les encai-
xades, com es pot veure a continuació en aquest cas concret, suposant que exist́ıs un
graf G = (V,A) amb aquesta seqüència de graus:

2|A| =
∑
v∈V

g(v) = 5 + 4 + 3 + 1 + 6 + 7 + 5 = 31.

El membre de la dreta de la fórmula és senar, cosa que contradiu el que s’està dient al
membre de l’esquerra, nombre parell.

Problema 1.8

Poden existir grafs 5-regulars d’ordre 13?

Resolució

No pot existir cap graf d’aquestes caracteŕıstiques, ja que el nombre de vèrtexs de grau
senar (5) seria senar (13), la qual cosa és contrària a allò que afirma el corol.lari al lema
de les encaixades.

1.3.4 Formalitzeu

Intentar sempre formalitzar i expressar notacionalment, en termes de notació precisa, el
que teniu i el que us demanen és més que recomanable. Moltes vegades la notació precisa
pot ajudar (fins i tot guiar, facilitar o induir!) el raonament; tot depèn naturalment del
tipus de problema, però sempre és convenient i pot resultar d’ajut. Establir notació en
un problema pot ser d’ajut per “tenir tots els ingredients” de què disposem a la vista
...
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La formalització pot ajudar a tractar possibles complicacions d’enunciats en els quals
el que s’ha de provar es descriu verbalment, en llenguatge natural. El següent n’és un
bon exemple.

Vegem un exemple en el qual una certa formalització del problema ens pot guiar cap a
la resolució. L’exemple també encaixaria a la subsecció 1.3.5

Problema 1.9

Sigui G = (V,A) un graf d’ordre |V | ≥ 13 amb vèrtexs de graus 7 o 8. Proveu que hi
ha com a mı́nim 7 vèrtexs de grau 8 o bé, com a mı́nim, 8 vèrtexs de grau 7.

Resolució

Siguin

V7 = {v ∈ V |g(v) = 7}, V8 = {v ∈ V |g(v) = 8}.

Evidentment, per hipòtesi tenim V = V7 ∪ V8. Volem veure que es compleix: |V7| ≥ 8
o |V8| ≥ 7.

Suposem que la conclusió no es compleix, és a dir, que es compleix

|V7| < 8 i |V8| < 7,

o bé, equivalentment,

|V7| ≤ 7 i |V8| ≤ 6.

Ara bé, com que en un graf el nombre de vèrtexs de grau senar és sempre parell, no
pot ser |V7| = 7 i, per tant, és |V7| ≤ 6.

Però aleshores arribem a una contradicció, ja que ha de ser

13 ≤ |V | = |V7|+ |V8| ≤ 6 + 6 = 12.

1.3.5 Suposeu que no es compleix el que es demana...

Vegem-ne uns exemples il.lustratius, tot i que en el curs de l’obra se’n presenten molts
més.

Els dos exemples que segueixen són també bons exemples per a l’apartat anterior 1.3.4.
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Problema 1.10

Sigui G un graf de 19 vèrtexs amb 3 components connexos. Proveu que almenys un dels
components té un mı́nim de 7 vèrtexs.

Resolució

Sigui V el conjunt dels vèrtexs i sigui |V | = 19. Si G1, G2, G3 són els components
connexos de G i V1, V2, V3, respectivament, els conjunts de vèrtexs, aleshores tenim
|V1|+ |V2|+ |V3| = |V | = 19.

Suposem que la condició que es vol demostrar no es compleix. Es tractarà d’arribar a
alguna contradicció.

Si no es compĺıs l’afirmació que es vol demostrar, seria

|V1| < 7, |V2| < 7, |V3| < 7,

és a dir,
|V1| ≤ 6, |V2| ≤ 6, |V3| ≤ 6,

d’on
19 = |V1|+ |V2|+ |V3| ≤ 6 + 6 + 6 = 18,

que és absurd.

Problema 1.11

Sigui T un arbre amb un nombre parell d’arestes. Proveu que T té almenys un vèrtex
de grau parell.

Resolució

En primer lloc, vegem què tenim, què podem escriure o afirmar a partir o bé de la
hipòtesi, o bé de la teoria general. Mirarem d’utilitzar-les per obtenir informació sobre
paritats, ja que d’això tracta el problema.

En primer lloc, establim la notació. Sigui T = (V,A).

En segon lloc, com que T és arbre, és |A| = |V | − 1, d’on |V | = |A| + 1, senar, ja que
per hipòtesi |A| és parell. En tercer lloc, pel lema de les encaixades, podem escriure∑

v∈V g(v) = 2|A|.

Suposem que no es compleix el que s’ha de demostrar. Això equival a dir que cap dels
vèrtexs és de grau parell. Vegem que s’arriba a una contradicció.

Si tot vèrtex és de grau senar, aleshores el grau és de la forma t́ıpica de tot nombre
senar, és a dir, g(v) = 2kv − 1, per a un kv convenient associat al vèrtex v, d’altra
banda arbitrari. Substitüım al lema de les encaixades i resulta:
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2|A| =
∑
v∈V

g(v) =
∑
v∈V

(2kv − 1) = 2
∑
v∈V

kv −
∑
v∈V

1 = 2
∑
v∈V

kv − |V |.

D’on |V | = 2
∑

v∈V kv−2|A| és parell, per ser diferència de parells. Es produeix, doncs,
contradicció amb el fet que |V | sigui senar.

Per tant, algun dels vèrtexs ha de tenir grau parell.

Problema 1.12

Proveu que tot graf planari té un vèrtex de grau menor o igual que 5.

Resolució

Sigui G = (V,A) un graf planari. S’ha de provar que existeix un vèrtex w0 ∈ V tal que
g(w0) ≤ 5.

Suposem que la condició que es vol demostrar no es compleix. Es tractarà d’arribar a
alguna contradicció.

El que hem de fer, doncs, és negar la propietat que es vol a demostrar: suposem, doncs,
que per a tot vèrtex v ∈ V es compleix la negació de l’afirmació sobre el grau, és a dir,
g(v) �≤ 5. Suposem, doncs, que per a tot vèrtex v és g(v) > 5. Ara bé, atès que els
graus són enters, la condició anterior equival a g(v) ≥ 6,∀v ∈ V .

Apliquem el lema de les encaixades: 2|A| =
∑

v∈V g(v) ≥
∑

v∈V 6 ≥ 6|V |. D’aqúı
dedüım 3|V | ≤ |A|. Ara bé, essent G planari i |V | ≥ 3, és |A| ≤ 3|V | − 6 i, combinant
les dues desigualtats, resulta 3|V | ≤ 3|V | − 6, i d’aqúı la contradicció 0 ≤ −6.

1.3.6 Suposeu que el graf és connex...

... O treballeu sobre els components connexos.

Depenent del problema, en alguns casos pot donar bon resultat provar resultats o estu-
diar un problema determinat per al cas que el graf sigui connex. Després, si l’enunciat
fa referència a un graf general, es pot considerar el graf com a reunió de components
connexos i estendre el resultat al graf general.

Un exemple el trobem a la secció 4.2. Es caracteritzen els grafs 2–regulars. Per a això
es fa un estudi del problema en el cas connex i posteriorment se n’estén el resultat al cas
no connex, aplicant a cada component connex el que s’ha provat per a grafs connexos.

Vegem-ne un exemple addicional. Considerem l’enunciat següent. Sigui G un graf
planari que no conté cicles de longitud 3. Proveu que G conté algun vèrtex de grau
inferior o igual a 3. En aquest cas, podem demostrar el que es demana suposant que
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el graf és connex, ja que si no ho fos demostraŕıem l’afirmació per als components
connexos. En aquest cas, això és factible perquè un graf és planari si, i només si, ho
són els components connexos, i un graf no té cicles C3 si, i només si, no en tenen
els components connexos. Aquestes propietats del graf les hereten els components
connexos, considerats com a grafs. Aquest exemple es resoldrà al caṕıtol 7, dedicat a
grafs planaris.

Un exemple d’aquesta estratègia el podem trobar en la demostració de la fórmula
d’Euler per a grafs planaris no connexos. Es demostra separadament la fórmula per al
cas connex, cosa que no fem aqúı, ja que forma part de la teoria estàndard usual.

Vegem el cas de la generalització de la fórmula d’Euler.

Problema 1.13

Sigui G = (V,A) un graf planari amb m components connexos. Formuleu i demostreu
el resultat anàleg a la fórmula d’Euler per a aquest tipus de graf.

Indicació. Apliqueu la fórmula d’Euler a cadascun dels components.

Resolució

Suposem que G conté v vèrtexs, a arestes, c cares, i que els m components connexos
són C1, · · · , Cm i contenen, respectivament, vi, ai, ci vèrtexs, arestes i cares, per a cada
i = 1, · · · ,m.

Evidentment, es compleix

v =
m∑
i=1

vi, a =
m∑
i=1

ai, c =
m∑
i=1

ci − (m− 1),

ja que la cara no fitada s’ha comptat m vegades repetidament, una per a cada compo-
nent connex.

Per tant,

v + c =
m∑
i=1

vi +
m∑
i=1

ci − (m− 1) =
m∑
i=1

(vi + ci)− (m− 1)

=
m∑
i=1

(ai + 2)− (m− 1) =
m∑
i=1

ai + 2m−m+ 1 = a+m+ 1.

En conseqüència, la generalització és

v + c = a+m+ 1.

Observem que si m = 1, cas connex, s’obté la fórmula que ja teńıem: v + c = a+ 2.
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1.3.7 Proveu amb inducció

Desesperats? Si no sabeu què més fer, proveu amb inducció.

Al caṕıtol 2, dedicat a la inducció, s’han presentat exemples molt diversos d’ús del
mètode inductiu per demostrar propietats i resoldre, per tant, problemes plantejats.
També se’n poden trobar molts exemples addicionals a la resta dels caṕıtols. Remetem
el lector al caṕıtol esmentat i a la resta de l’obra.

Malgrat que moltes vegades el mètode ens pot permetre arribar a la demostració d’un
resultat determinat, no s’ha de creure que sempre funcionarà. Vegem un exemple en què
sembla problemàtic utilitzar el mètode d’inducció per demostrar un resultat, concreta-
ment el següent, resolt posteriorment al caṕıtol 6, dedicat a arbres:

Sigui T un arbre tal que cada vèrtex adjacent a una fulla és de grau com a mı́nim 3.
Proveu que existeixen dues fulles que són adjacents a un mateix vèrtex.

El lector pot intentar-ho per comprovar les complicacions que es presenten.

1.3.8 Compteu els objectes de més d’una manera...

...si és possible.

En més d’una ocasió pot ser útil intentar comptar objectes (per exemple, les arestes
d’un graf) per més d’un mètode per tal d’arribar a obtenir relacions que ens siguin útils.
Per exemple, el lema de les encaixades ens pot proporcionar una manera de calcular el
nombre d’arestes. Si estem en un problema d’abres, aleshores tenim una altra relació,
que podem combinar amb la primera, que és |A| = |V | − 1. Si estem treballant amb
un graf planari, podem comptar addicionalment les arestes comptant les arestes de la
frontera de cada cara, per exemple.

Vegem-ne un parell d’exemples. Se’n presentaran més al caṕıtol de grafs planaris.

Problema 1.14

Sigui G = (V,A) un graf planari 3–regular de cares poligonals (la no fitada inclosa) que
són hexàgons o quadrilàters. Proveu que té exactament 6 quadrilàters.

Resolució

Establim la notació: v és el nombre de vèrtexs, a és el nombre d’arestes, c el nombre
de cares (amb la no fitada inclosa). Atès que hi ha exactament dos tipus de cares,
indiquem per n4 el nombre de quadrilàters i per n6 el nombre d’hexàgons. Òbviament,
c = n4 + n6.

Observeu que el fet que la cara no fitada també hagi de ser poligonal implica que el
graf és connex.
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Comptem les arestes de dues maneres diferents.

En primer lloc, com a arestes “aportades” pels vèrtexs, és a dir, comptant, per a cada
vèrtex, el nombre d’arestes que hi són incidents. Això no és res més que aplicar el lema
de les encaixades, és a dir, 2a =

∑
w∈V g(w) =

∑
w∈V 3 = 3v, d’on resulta una primera

relació, v = 2
3a.

En segon lloc, com a arestes “aportades” per la frontera de cada cara. D’aquesta manera
comptarem les arestes per duplicat, ja que cada aresta és comuna a exactament dues
cares, i és comptada una vegada per a cada cara. Aquesta propietat de les arestes es
pot afirmar per l’estructura poligonal de les cares, de la qual deriva l’absència d’arestes-
pont. Tenim, per tant, 6n6 + 4n4 = 2a, d’on a = 3n6 + 2n4.

Ara podem reescriure en termes de n4, n6 la primera relació que hem obtingut anteri-
orment: v = 2

3a = 2
3(3n6 + 2n4).

Observem que tenim c, v, a expressats en termes de n4, n6. Podem substituir aquestes
expressions a la fórmula d’Euler, c+ v = a+ 2:

(n4 + n6) +
2

3
(3n6 + 2n4) = (3n6 + 2n4) + 2.

Després de les simplificacions pertinents s’arriba a la conclusió esperada: n4 = 6.

Problema 1.15

Sigui G un graf (simple) connex d’ordre n que conté exactament k cicles arestodisjunts,
és a dir, que no comparteixen arestes. Calculeu el nombre d’arestes en termes de n, k.

Figura 1.13

Resolució

En primer lloc, establim la notació. Sigui G = (V,A) i siguin n = |V |, m = |A|.

Eliminem de cada cicle exactament una aresta. Quan en un cicle eliminem una aresta
no es produeix desconnexió en el graf, ja que si existia un recorregut utilitzant l’aresta
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eliminada, sempre es pot considerar el recorregut alternatiu en què l’aresta se substi-
tueix per la resta del cicle; per tant, d’aquesta manera es manté la connexió. Ara bé,
amb l’eliminació d’una aresta, el cicle desapareix. Per la hipòtesi de l’arestodisjunció,
l’eliminació d’exactament k arestes, tal com s’ha indicat, produeix l’eliminació dels
exactament k cicles del graf.

Si les arestes són {a1, · · · , ak}, aleshores G′ = G − {a1, · · · , ak} és connex i aćıclic,
per tant, és un arbre i li és aplicable el resultat de la teoria d’arbres, que diu que
|A′| = |A(G′)| = |V (G′)| − 1 = |V (G)| − 1 = n − 1. D’altra banda, com que hem
eliminat exactament k arestes per eliminar els exactament k cicles (aixó és aix́ı per
l’arestodisjunció), resulta |A′| = |A| − k = m − k. Finalment, igualant, resulta m =
|A′|+ k = n− 1 + k.

Vegeu com hem comptat un mateix objecte, les arestes, de dues maneres diferents per
obtenir una relació.

Si els cicles no fossin arestodisjunts, aleshores no podŕıem aplicar el raonament, ja que
l’eliminació d’una aresta pot comportar la disminució d’un cicle o més. Vegeu l’exemple
senzill de la figura 1.14.

a b

cd

1
2

3

45

Figura 1.14. L’eliminació de
l’aresta ac destrueix 2 cicles.
Els cicles 2 − 3 − 4, 2 − 4 − 5,
1−2−4−5 comparteixen l’ares-
ta 2 − 4, l’eliminació de la qual
destrueix els cicles.

Cas arbitrari. Es pot considerar una extensió del problema al cas arbitrari, no necessà-
riament connex, d’ordre n, amb exactament k cicles arestodisjunts i amb r components
connexos. L’argumentació funciona exactament igual: amb l’eliminació d’exactament
una aresta de cadascun dels k cicles s’arriba a crear un bosc d’ordre n, amb r com-
ponents connexos, cas en el qual sabem per la teoria general d’arbres que el nombre
d’arestes és n− r. Per tant, pel que fa al graf inicial, és m = n− r + k.

1.3.9 Convertiu un problema en un altre

Veurem, per mitjà dels exemples, diverses modalitats de reducció d’un problema a un
altre, del mateix tipus o de tipus diferent.
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1.3.9.1 Passeu al graf complementari

En aquests casos que veurem, el problema es converteix en un altre del mateix tipus,
però més fàcil de resoldre.

Problema 1.16

Obteniu els grafs 3–regulars d’ordre 6.

Resolució

Sigui G = (V,A) un graf d’aquestes caracteŕıstiques, amb n = 6 i amb seqüència de
graus 3,3,3,3,3,3.

Amb l’objectiu de veure com podem abordar el problema, apliquem el lema de les
encaixades per obtenir el nombre d’arestes: |A| = 1

2

∑
v∈V g(v) = 1

2

∑
v∈V 3 = 9. No

sembla fàcil veure com es poden distribuir aquestes 9 arestes ni com reduir l’estudi
combinatori que podria derivar de la consideració de la seqüència de graus donada.

En aquests casos, es pot intentar passar al complementari, amb el benentès que l’èxit
no està mai garantit: només si en el complementari el problema resulta més fàcil de
resoldre.

Considerem, doncs, el complementari H = Gc, la seqüència de graus del qual serà
gH(w) = gGc(w) = n − 1 − gG(w), és a dir, en aquest cas, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Podem fer
servir ara la caracterització de grafs 2–regulars, problema que hem estudiat al caṕıtol
dedicat a connexió, a l’apartat 4.2. Sabem que H és un cicle o reunió de cicles, segons
si és connex o no, respectivament.

Per tant, tenim dos casos:

H és connex. Aleshores és un cicle, és a dir, H = C6, d’on G1 = (Hc)c = Cc
6. A la

figura 1.15 (subfigura central) podem veure el graf corresponent; a la subfigura dreta
tenim el mateix graf, i aix́ı resulta que és G1 = C3 × T2.

1

5

2

3

4

6

3

6 5

1

2 4

Figura 1.15

H no és connex. Aleshores és reunió de dos cicles (ja que un cicle té, com a mı́nim, 3
vèrtexs), i necessàriament és H = C3∪C3. En aquest cas, és G2 = (Hc)c = (C3∪C3)c =
Cc
3 + Cc

3 = N3 +N3 = K3,3.
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Per tant, llevat d’isomorfisme, hi ha dos grafs 3–regulars de 6 vèrtexs: K3,3 i C3 × T2.

El punt essencial d’aquesta resolució ha estat passar al complementari i convertir, aix́ı,
el problema en un del mateix tipus, però més abordable.

Problema 1.17

Obteniu els grafs amb 20 vèrtexs i 187 arestes.

Resolució

Sigui G = (V,A) un graf amb aquestes caracteŕıstiques. Tractar el problema directa-
ment no sembla massa còmode, justament per l’alt nombre d’arestes, que s’acosta al
màxim possible, ja que el màxim d’arestes possible en un graf de 20 vèrtexs, correspo-
nent al graf complet K20, és

(20
2

)
= 20·19

2 = 190. Sembla recomanable treballar amb
el complementari, en el qual hi haurà un nombre molt redüıt d’arestes, concretament
190− 187 = 3.

Sigui, doncs, H = Gc = (V,A′) el graf complementari, amb |A′| = 3 i n = |V | = 20. El
problema és ara com distribuir 3 arestes en un graf de 20 vèrtexs i obtenir aix́ı tots els
grafs essencialment diferents, és a dir, no isomorfs. Hi ha diverses possibilitats.

Cas 1. Les tres arestes generen el subgraf K2 ∪K2 ∪K2. La resta de vèrtexs formaran
un graf nul (el subgraf generat serà un graf nul). Tenim, per tant, H1 = K2 ∪ K2 ∪
K2 ∪Nn−6 = K2 ∪K2 ∪K2 ∪N14.

Figura 1.16. El graf H1.

Per tant, derivat d’aquest cas, tenim el graf G1 = Hc
1 = (K2 ∪ K2 ∪ K2 ∪ N14)

c =
Kc
2 +Kc

2 +Kc
2 +N c

14 = N2 +N2 +N2 +K14 = K2,2,2 +K14.

Cas 2. Les tres arestes generen el subgraf T3 ∪T2 i la resta de vèrtexs forma el graf nul
corresponent. Tenim, per tant, H2 = T3 ∪T2 ∪N15. El complementari serà G2 = Hc

2 =
(T3 ∪ T2 ∪N15)

c = T c3 + T c2 +N c
15 = (N1 ∪ T2) +N2 +K15.

Cas 3. Les tres arestes generen el subgraf T4 i la resta de vèrtexs forma el graf nul
corresponent. Tenim, per tant, H3 = T4 ∪ N16. El complementari serà G3 = Hc

3 =
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(T4 ∪ N16)
c = T c4 + N c

16 = T4 + K16 (T4 és autocomplementari, com es pot veure
fàcilment).

Cas 4. Les tres arestes generen el subgraf cicle C3 i la resta de vèrtexs forma el graf
nul corresponent. Tenim, per tant, H4 = C3 ∪N17. El complementari serà G4 = Hc

4 =
(C3 ∪N17)

c = Cc
3 +N c

17 = N3 +K17.

Cas 5. Les tres arestes generen el subgraf estrella E4 = K1,3 i la resta de vèrtexs forma
el graf nul corresponent. Tenim, per tant, H5 = E4 ∪ N16. El complementari serà
G5 = Hc

5 = (E4 ∪N16)
c = Ec

4 +N c
16 = (N1 ∪ C3) +K16 = C3 +K17.

Finalment, caldrà estudiar si hi ha alguna parella de grafs isomorfs entre els obtinguts.
Resulta ràpid de calcular les seqüències de graus deH1,H2,H3,H4, que veiem que totes
són diferents, amb la qual cosa també ho seran les de G1, G2, G3, G4. Per tant, no hi
ha cap parella de grafs isomorfs. Són essencialment diferents, i aquests són els grafs
amb les carateŕıstiques demanades.

En aquest cas, hem convertit el problema original en un del mateix tipus, però amb
dades diferents.

No sempre funciona. El pas al complementari no sempre és útil. Per exemple, en
problemes de seqüències, si es dóna el cas que el problema no resulta realment més
simple. Fins i tot pot donar-se que el problema resulti ser exactament el mateix, com
el que ara enunciem: obteniu tots els grafs amb la seqüència de graus 1,2,3,2,2. Si
passem al complementari, la seqüència de graus resulta ser la mateixa: 3,2,1,2,2. Per
tant, el mètode no és aplicable.

1.3.9.2 Considereu el problema “complementari”

De vegades, en problemes combinatoris resulta més fàcil (si més no per a qui els ha de
resoldre) de resoldre, en comptes del problema, el que podŕıem anomenar el problema
“complementari”. Això es pot produir en el cas que el cardinal que cal comptar faci
referència a un conjunt universal S, és a dir, que calgui comptar |P |, amb P ⊂ S. Si
considerem el complementari Q = P c, es compleix |P | = |S| − |Q| i, per tant, podem
resoldre el nostre problema si sabem resoldre el problema “complementari” de calcular
|P c|, cosa que ens pot resultar més fàcil.

Vegem-ne un exemple a continuació.

Problema 1.18

Calculeu quants números de telèfon de 6 d́ıgits tenen algun d́ıgit repetit?

Resolució

Els d́ıgits disponibles són {0, 1, · · · , 9}.
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El total de nombres possibles (admetent que poden començar per 0) és 10 · 10 · 10 · 10 ·
10 · 10 = 106, ja que cada casella de la cadena pot contenir qualsevol d́ıgit sense cap
restricció. Si S és el conjunt de tots els nombres possibles, és |S| = 106.

Sigui P ⊂ S, el conjunt dels números de telèfon de 6 d́ıgits amb algun d́ıgit repetit.
Podem considerar el problema “complementari”, és a dir, el problema consistent jus-
tament en el contrari del que es demana, que és obtenir el nombre dels números de
telèfon de 6 xifres sense cap d́ıgit repetit. Volem obtenir, doncs, |Q|, essent Q = S\P ,
complementari en S.

Per calcular els de telèfon amb tots els d́ıgits diferents, triem 6 d́ıgits del total disponible
(amb la garantia que seran diferents), sense que l’ordre importi (només importa quins
són) i, un cop triats, els permutem de totes les maneres possibles, per formar tots els
números possibles amb les xifres triades. La quantitat és 6!

(10
6

)
. És a dir, |Q| = 6!

(10
6

)
.

Finalment, el nombre buscat és

|P | = |S| − |Q| = 106 − 6!

(
10

6

)

Aquesta idea també s’utilitza moltes vegades quan resolem problemes de combinatòria
aplicant la fórmula d’inclusió-exclusió.

1.3.9.3 Passeu al dual en grafs planaris

Problema 1.19

Sigui G un graf planari connex sense vèrtexs d’articulació i amb les cares com a mı́nim
triangulars. Proveu que el nombre de cares amb un nombre senar d’arestes és parell.

Resolució

Observeu que, amb la condició sobre els vèrtexs d’articulació, garantim que no existei-
xen arestes-pont, ni estructures arbòries, i que totes les cares (la no fitada inclosa) són
poligonals. La construcció que farem també es pot considerar en aquests casos, però
no ho tractarem aqúı.

Es podria resoldre aquest problema per algun mètode directe. No ho farem aix́ı, ja que
l’objectiu és il.lustrar una idea, la de la conversió d’un problema en un altre d’un altre
tipus.

La condició que es vol provar ens resulta familiar, ja que si substitüım “cares” per
“vèrtexs” i “arestes” per “arestes incidents”, aleshores resulta simplement l’afirmació
que el nombre de vèrtexs de grau senar és parell. Amb l’objectiu d’aplicar aquest
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resultat farem una reducció del problema a un d’un altre tipus mitjançant la construcció
d’un graf auxiliar, el dual en el cas de grafs planaris.

Considerem, doncs, el graf G planari amb les condicions donades i constrüım un nou
(multi)graf, associat a una representació planària de G, de la manera que es descriu
a continuació. Per il.lustrar aquesta construcció, considerem per exemple el graf de la
figura 1.17.

Figura 1.17

El nou (multi)graf s’anomena graf dual, que denotem Gδ . Hem de dir quins són els seus
vèrtexs i quines les seves arestes. A cada cara li associem un nou vèrtex (vèrtexs blancs
a la figura 1.19). Per a cada parella de vèrtexs u, v, hi ha tantes arestes (possiblement,
per tant, múltiples) uv com arestes comparteixen les fronteres de les cares corresponents
als vèrtexs en la representació planària del graf original.

A la figura 1.18 podem veure el (multi)graf dual corresponent.

Figura 1.18. El graf origi-
nal és el dels vèrtexs de color i
arestes de traç continu. El graf
dual és el dels vèrtexs d’interi-
or blanc i arestes de traç dis-
continu.

Aquesta construcció no sempre produeix un graf (simple), ja que, com veiem, es poden
produir arestes múltiples, derivades del fet que dues cares puguin tenir una frontera
comuna formada per més d’una aresta. Depenent de les caracteŕıstiques del problema,
això pot no tenir importància. Per exemple, si el que necessitem és poder aplicar el
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lema de les encaixades o el seu corol.lari, aleshores no es presenta cap problema, ja que
també són vàlids per a multigrafs (com es pot veure fàcilment comptant les arestes com
a arestes “aportades” per cada vèrtex). No és el cas del nostre problema, però també
li seria aplicable la fórmula d’Euler, o la caracterització de grafs eulerians en termes de
la paritat dels graus.

Observem que, donada una cara C deG, amb la frontera formada per k arestes, el vèrtex
vC que li correspon en el graf dual Gδ té justament grau k, és a dir, gGδ(vC) = k, de
manera que afirmacions sobre la paritat del nombre d’arestes que envolten la cara C

es converteixen automàticament en afirmacions sobre la paritat del grau vC en el dual.
Però ara podem aplicar el corol.lari del lema de les encaixades, que afirma que en un
multigraf el nombre de vèrtexs de grau senar és parell, resultat que, retornat al graf
original G, ens diu que el nombre de cares que tenen una frontera formada per un
nombre senar d’arestes ha de ser parell.

Observació: De fet no cal que les cares siguin formades per una frontera de 3 arestes,
com a mı́nim. Podŕıem acceptar fins i tot cares de 2 arestes, derivades, de fet, d’arestes
múltiples (i aleshores el nostre graf seria un multigraf).

Vegem-ne altres exemples.

Considerem l’afirmació següent (problema resolt del caṕıtol de grafs planaris). És un
problema sobre poĺıedres que es pot traduir, com es veu en aquesta mateixa secció, a
un problema sobre grafs planaris: Considerem un poĺıedre (deformable a esfera) amb
els vèrtexs de grau 3 i amb dos tipus de cares, pentagonals i hexagonals. Aleshores té
exactament 12 pentàgons.

Vegem ara el problema: Considerem un poĺıedre (deformable a esfera) amb totes les
cares triangulars i amb vèrtexs de graus 5 o 6. Proveu que hi ha exactament 12 vèrtexs
de grau 5.

Un problema és dual de l’altre. Si en sabem resoldre un, l’altre queda automàticament
resolt. Formulem el primer en termes equivalents de grafs planaris: Considerem un
graf planari, de cares poligonals (la no fitada inclosa), amb els vèrtexs de grau 3 i amb
dos tipus de cares: C5, C6. Proveu que hi ha exactament 12 cares pentagonals. El
segon problema es reformularia com: Considerem un graf planari amb totes les cares
triangulars i amb vèrtexs de grau 5 o 6. Aleshores hi ha exactament 12 vèrtexs de grau
5.

1.3.9.4 Feu construccions auxiliars

La idea és fer construccions que converteixin un problema en un altre.

La construcció del dual de l’apartat 1.3.9.3 ja n’és una, però n’hi ha d’altres possibles
que es poden considerar segons el problema.
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Tindrem ocasió de veure al caṕıtol 7, dedicat a grafs planaris, i als caṕıtols de combi-
natòria, resolucions de problemes combinatoris en disseccions geomètriques mitjançant
construccions de grafs planaris auxiliars, lligats a la dissecció geomètrica, grafs als quals
és aplicable tota la teoria de planaritat i, en particular, la fórmula d’Euler.

En moltes ocasions convertim un problema que no és de grafs (problemes de disseccions
geomètriques, triangulacions o poĺıedres) en un altre que śı que ho és, mitjançant la
modelització corresponent. O bé podem considerar un model en termes de teoria de
grafs (per exemple, el graf d’un poĺıedre), però encara ens manca un últim pas (per
exemple, una transformació geomètrica, com la projecció estereogràfica) per convertir
l’estructura intermèdia creada en la final (per exemple, un graf planari).

Per al cas dels poĺıedres, hi dediquem l’apartat següent.

1.3.9.5 Convertiu problemes de poĺıedres a problemes de grafs planaris

Els poĺıedres per als quals podem aplicar resultats de teoria de grafs planaris (com per
exemple la fórmula d’Euler) són els que són “topològicament deformables a esfera”. Si
el poĺıedre té “forats”, com en el cas del “poĺıedre” tor (figura 1.19, subfigura de la
dreta), aleshores no es pot recórrer a la projecció estereogràfica i al model del poĺıedre
en termes de la teoria de grafs planaris (existeix, però, una generalització de la fórmula
d’Euler que té en compte el nombre de forats).

Figura 1.19

El lector en pot completar la informació a [WILS72] (grafs poliedrals: planaris, 3–
connexos).

Poĺıedres especialment notables des del punt de vista dels grafs planaris són el regulars.
Aplicant la teoria de grafs planaris, se’n poden obtenir propietats. Vegem els cinc
poĺıedres regulars a les figures 1.20 i 1.21. A la figura 1.20 tenim, d’esquerra a dreta,
el tetràedre, el cub o hexàedre i l’octàedre.

Figura 1.20
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A la figura 1.21 tenim, d’esquerra a dreta, l’icosàedre i el dodecàedre.

Figura 1.21

Molts problemes de poĺıedres es poden convertir a problemes de grafs planaris en el
pla. Pot utilitzar-se una projecció que transformi punts de l’esfera (no necessàriament
tots) en punts del pla. Entre d’altres, una de les transformacions que es pot utilitzar és
la projecció estereogràfica. Algunes projeccions cartogràfiques podrien fer una funció
similar.

Vegem a la figura 1.22 un esquema de perfil de la situació referent a la projecció este-
reogràfica.

N

S

P

P ′
pla de
projecció

esfera

Figura 1.22

Considerem una esfera, de la qual seleccionem un punt N (pol de projecció). Consi-
derem el punt S diametralment oposat i el pla tangent a l’esfera en aquest punt, pla
que serà el pla de projecció. La projecció (estereogràfica) P ′ del punt P de l’esfera és
la intersecció del pla de projecció amb la semirecta que passa per P i és d’origen N .
D’aquesta manera, tots els punts de l’esfera, llevat de N , es poden projectar sobre el
pla. Vegem a la figura 1.23 un esquema il.lustratiu de la projecció estereogràfica.

N

P ′

P

Figura 1.23
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A la figura 1.24 veiem com es projectaria una circumferència sobre l’esfera.

Figura 1.24

Com utilitzar aquesta projecció en el cas d’un poĺıedre? Es considera una esfera que
contingui el poĺıedre (o, si és possible, que en sigui una esfera circumscrita). Des d’un
punt interior del poĺıedre (a vegades podrà ser el centre de l’esfera) es realitza una
projecció central del poĺıedre sobre l’esfera, operació que crea una estructura sobre la
superf́ıcie esfèrica, corresponent al poĺıedre, que és la que després es projecta. Això
s’il.lustra a la figura 1.25.

Figura 1.25. Il.lustració en el
cas del cub.

Vegem un exemple del procés en el cas del poĺıedre “buckminsterfullerè” o “pilota de
futbol”, que correspon a la figura 1.26 (esquerra). A la dreta tenim el poĺıedre projectat
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sobre l’esfera.

Figura 1.26

Finalment, a la figura 1.27, una projecció sobre el pla (estèticament manipulada).

Figura 1.27

Vegem grafs planaris associats als poĺıedres regulars. A la figura 1.28, i d’esquerra a
dreta, tenim els grafs del tetràedre, el cub i l’octàedre. En els esquemes s’ha mantingut
l’estructura del graf, però no les dimensions de la projecció, que resulten irrellevants, i
s’han rectificat les arestes.

Figura 1.28
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A la figura 1.29, i d’esquerra a dreta, tenim els grafs de l’icosàedre i del dodecàedre.

Figura 1.29

Vegeu un problema sobre poĺıedres que, de fet, ha estat resolt prèviament en aquest
mateix caṕıtol com a problema de teoria de grafs planaris, a l’apartat 1.3.8: Considerem
un poĺıedre (deformable a esfera) tal que cada vèrtex és incident a 3 arestes i tal que
només hi ha cares de dos tipus: quadrilàters i hexàgons. Proveu que hi ha exactament 6
quadrilàters. La resolució donada anteriorment resol completament el nostre problema.

Concretem el que s’ha dit en un exemple.

Problema 1.20

Considerem un poĺıedre convex format per cares triangulars i quadrangulars tal que
cada vèrtex pertany a 4 cares exactament. Proveu que conté exactament 8 triangles.

Resolució

Per una projecció estereogràfica adequada, projectem el poĺıedre sobre un pla, i conver-
tim el problema en un d’equivalent per a un graf planar G = (V,A), connex, amb totes
les cares poligonals (la no fitada inclosa). Les cares són dels dos tipus indicats. La
condició sobre els vèrtexs es tradueix que els vèrtexs són tots de grau 4.

Establim la notació: v, a, c són, respectivament, el nombre de vèrtexs, d’arestes i de
cares (amb la no fitada inclosa). Si n3, n4 són, respectivament, el nombre de triangles
i el de quadrilàters, és c = n3 + n4. Cal veure n3 = 8.

A partir d’aquest moment el problema sobre poĺıedres s’ha convertit en un problema
sobre grafs planaris. Els vèrtexs, les arestes i les cares del graf es corresponen amb els
respectius del poĺıedre.

Ara es tractarà d’obtenir relacions a partir de les propietats del graf planari. Intentarem
expressar les quantitats a, v en termes de n3, n4 i després substituir a la fórmula d’Euler,
c+ v = a+ 2.

Una primera relació s’obté per aplicació del lema de les encaixades, és a dir, 2a = 4v,
o bé a = 2v. Això correspon a comptar les arestes a partir de les incidents a cada
vèrtex. Comptant les arestes a partir de les fronteres de les cares, podem escriure
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2a = 3n3 + 4n4, d’on a = 1
2(3n3 + 4n4). A més, ara podem reescriure la relació a = 2v

i en resulta v = 1
2a = 1

4(3n3 + 4n4).

Finalment, substitüım a la fórmula d’Euler

(n3 + n4) +
1

4
(3n3 + 4n4) =

1

2
(3n3 + 4n4) + 2.

Fent càlculs, resulta n3 = 8.

Vegem-ne un altre exemple. En presentarem més endavant.

Problema 1.21

Considerem un poĺıedre deformable a esfera. Proveu que el nombre de cares amb un
nombre senar d’arestes és parell.

Resolució

Aquest problema ja ha estat resolt per diverses vies. S’ha plantejat anteriorment
(1.3.9.3) en termes de teoria de grafs planaris. Més concretament, l’enunciat era: “Si-
gui G un graf planari connex sense vèrtexs d’articulació i amb les cares com a mı́nim
triangulars. Proveu que el nombre de cares amb un nombre senar d’arestes és parell.”

Només cal disposar d’un mecanisme que ens permeti convertir un problema tridimen-
sional de poĺıedres deformables a esferes en un problema de grafs planaris en el pla. El
problema relatiu al poĺıedre real de l’espai ha de ser un problema de tipus combinatori
o “topològic”, en el qual no tinguin interès les relacions mètriques entre vèrtexs, angles
dièdrics. Un possible mecanisme és la projecció estereogràfica sobre un pla adequat de
projecció.

Aquesta projecció ens permetrà convertir un problema tridimensional en un proble-
ma bidimensional, i aix́ı convertir un problema de poĺıedres en un problema de grafs
planaris, per després tornar enrere i arribar a una conclusió relativa a poĺıedres.

1.4 Intenteu resoldre els problemes per diversos mètodes

Al marge dels consells per abordar la resolució de problemes, amb caràcter general
és molt recomanable, per a propòsits d’entrenament personal, intentar resoldre els
problemes pel nombre màxim de mètodes de què siguem capaços.

Això s’ha fet en moltes ocasions al llarg del llibre. Vegem-ne un exemple, d’entre molts
possibles, a 6.2.2.

Vegem a continuació un exemple, en què de fet es resol el problema amb dues variants
de la mateixa idea.
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Problema 1.22

Sigui G un graf planari connex sense vèrtexs d’articulació i amb les cares com a mı́nim
triangulars (la frontera té, com a mı́nim, 3 arestes). Proveu que el nombre de cares
amb un nombre senar d’arestes és parell.

Resolució

Aquest problema ja ha estat resolt per una via anteriorment a 1.3.9.3 i 1.3.9.5. Aquesta
és una mostra de com és possible, en moltes ocasions, intentar procediments alternatius
de resolució.

A més, en aquesta exposició considerarem més d’un mètode de resolució.

Mètode 1. Atès que hem de tractar la qüestió relacionada amb el nombre d’arestes de
la frontera d’una cara, considerem ci, que definim com el nombre de cares envoltades
per i arestes, amb i ≥ 3 (tot i que no és estrictament imprescindible). Ara podem
comptar les arestes a partir de l’aportació de cada cara. L’absència d’arestes-pont
permet afirmar que cada aresta és compartida per exactament dues cares, de manera
que, comptant les arestes a partir de

∑
i≥3 ici, les estem comptant per duplicat, ja que

cada aresta pertany a dues cares i, per tant, és
∑

i≥3 ici = 2|A|. Reescrivim la fórmula
anterior i la desglossem segons la paritat de i:

2|A| =
∑
i≥3

ici =
∑
k≥2

2kc2k +
∑
k≥1

(2k + 1)c2k+1 =
∑
k≥2

2kc2k +
∑
k≥1

2kc2k+1 +
∑
k≥1

c2k+1.

Ara bé, l’últim sumand és justament el que ens demanen, ja que el nombre de cares
amb la frontera formada per un nombre senar d’arestes és justament c3+ c5 + c7 + · · ·.
Escrivint la igualtat anterior en la forma

∑
k≥1

c2k+1 = 2|A| −
∑
k≥2

2kc2k −
∑
k≥1

2kc2k+1,

resulta que aquesta suma, com a suma de parells que és, és un nombre parell.

Aquest és també un exemple de com comptar un objecte (les arestes) de més d’una
manera.

Mètode 2. És una variant d’idees semblants a l’anterior, entorn de la paritat del nombre
d’arestes de la frontera de les cares. Novament, sigui ci el nombre de cares limitades
per i arestes, amb i ≥ 3. S’arriba amb les mateixes argumentacions a 2|A| =

∑
i≥3 ici.

Ara passem a classes de residu de mòdul 2, i aix́ı tindrem

2|A| =
∑
i≥3

ici
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Ara bé, si i és parell, la classe corresponent és 0̄, i si i és senar, és 1̄, de manera que
només quedarà la contribució corresponent als ı́ndexs senars:

0̄ = c̄3 + c̄5 + c̄7 + · · ·

d’on

0̄ = c3 + c5 + c7 + · · ·,

és a dir, c3 + c5 + c7 + · · · és parell (zero mòdul 2).
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