
Caṕıtol 2

Inducció en
matemàtica discreta

2.1 Introducció

En matemàtica discreta s’utilitza en moltes ocasions la metodologia de demostració de
resultats basada en el principi d’inducció. Aquest mètode dóna lloc a les anomenades
demostracions per inducció o inductives. En aquest caṕıtol descriurem amb detall el
mètode d’inducció i en presentarem exemples variats. De fet, n’anirem trobant exemples
d’ús al llarg de tot el llibre, en el decurs de la resolució de més d’un problema.

El mètode d’inducció resulta útil no solament en matemàtica discreta, sinó també en
moltes altres àrees de la informàtica, com per exemple la informàtica teòrica i l’anàlisi
d’algorismes. Tot i que l’enfocament (pel que fa als exemples) es decanta sobretot cap
a la matemàtica discreta, l’adquisició d’aquesta tècnica demostrativa pot servir també
per a altres matèries d’interès per a l’alumne d’informàtica.

Els exemples que utilitzarem poden ser tant de teoria inicial com de teoria més avança-
da, sense que en cap moment s’estableixin preliminars o prerequisits. Per aquest motiu,
si alguns exemples no són completament comprensibles al lector per manca de conei-
xements previs en una primera lectura, el remetem a l’estudi corresponent o a una
relectura posterior, quan ja tingui els coneixements requerits. D’altra banda, és abso-
lutament recomanable efectuar relectures periòdiques d’aquest caṕıtol sobre inducció.

Es procurarà mostrar el mètode mitjançant exemples que tinguin relació o bé amb la
teoria de grafs o bé amb la combinatòria. El lector pot considerar aquests exemples
com exercicis per resoldre pel seu compte.

Segueix una breu introducció no formalitzada, amb explicacions molt sumàries, a t́ıtol
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de recordatori, dels conceptes de grafs que necessitarem al llarg del caṕıtol. Un graf és
una estructura combinatòria G = (V,A), on V és el conjunt de vèrtexs i A és el conjunt
d’arestes, expressió de relacions entre vèrtexs (una aresta és un subconjunt de 2 vèrtexs
en el conjunt de tots els subconjunts de V ). L’ordre d’un graf és el nombre n = |V |
de vèrtexs i la mida és el nombre m = |A| d’arestes. El grau g(v) d’un vèrtex v ∈ V

és el nombre d’arestes que hi són incidents. Un graf és connex si per a tota parella
de vèrtexs u, v existeix un recorregut que els connecta. Un component connex és el
subgraf més gran (maximal en ordre) per al qual es compleix la propietat anterior. Un
arbre és un graf connex sense cicles (aćıclic). Un graf és planari quan es pot “dibuixar”
en el pla sense que hi hagi interseccions entre arestes; en aquest cas, es produeix una
dissecció del pla en què apareixen, a més dels vèrtexs i les arestes, les regions , són les
cares (totes fitades excepte una). Un graf és k–acolorible si podem assignar k colors
als vèrtexs amb la condició que no n’hi hagi d’adjacents amb el mateix color.

El lector interessat en una presentació més detallada i completa del tema de la inducció
pot consultar el llibre [FESI91], que hi dedica un caṕıtol exhaustiu. També en trobarà
molts exemples variats, no necessàriament relacionats amb la matemàtica discreta, als
llibres de [ENGE00] i [LARS83].

2.2 Principi d’inducció ordinària

La inducció matemàtica és un mètode de demostració que sol ser molt útil en aquelles
situacions en què s’ha de demostrar una propietat P (n) que s’enuncia en termes dels
nombres naturals n ∈ N. N’és un exemple la identitat

1 + 2 + · · · + n =
n∑
k=1

k =
n(n+ 1)

2

2.2.1 L’enunciat del principi d’inducció

Segueix l’enunciat prećıs del principi d’inducció, que de fet es podria formular com
a teorema, derivat de l’axiomàtica dels nombres naturals o bé del principi de bona
ordenació.

Principi d’inducció ordinària (versió 1). Sigui n0 un nombre natural i P (n) una
proposició sobre n per a cada nombre natural n ≥ n0. Si

1. P (n0) és certa, i

2. Per a cada nombre natural k ≥ n0, si P (k) és certa, també ho és P (k + 1),
aleshores P (n) és cert per a tot nombre natural n ≥ n0.
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Tot i que es pot provar rigorosament a partir de propietats dels nombres naturals,
intüıtivament és clar que això prova la propietat P per a tot n ≥ n0. Com a exemple,
suposem que n0 = 0. Aleshores tindrem

• P (0) és cert (és a dir, per a n = 0) pel pas 1.

• P (1) és cert pel pas 2 i per P (0) (pel pas anterior).

• P (2) és cert pel pas 2 i per P (1) (pel pas anterior).

• P (3) és cert pel pas 2 i per P (2) (pel pas anterior).

• I aix́ı successivament...

De vegades, en comptes de l’esquema anterior, P (k) ⇒ P (k + 1), pot convenir per
comoditat, costum o conveniència, adoptar l’esquema equivalent P (k − 1) ⇒ P (k), de
manera que podem demostrar propietats per inducció segons la variant:

Principi d’inducció ordinària (versió 2). Sigui n0 un nombre natural i P (n) una
proposició sobre n per a cada nombre natural n ≥ n0. Si

1. P (n0) és certa, i

2. Per a cada nombre natural k ≥ n0, si P (k− 1), k− 1 ≥ n0 és certa, també ho és
P (k), aleshores P (n) és cert per a tot nombre natural n ≥ n0.

2.2.2 La inducció en acció

Exposem en aquest apartat com funciona una demostració per inducció.

2.2.2.1 Etapes demostratives

En les demostracions inductives, les que fan servir el resultat anterior (o d’altres vari-
ants que es presentaran posteriorment), distingim dues etapes, justament mimetitzant
l’enunciat anterior:

• El pas base, que és el que correspon a la comprovació o demostració que P (n0) és
cert, és a dir, que la propietat en qüestió es compleix per al cas n = n0.

• El pas inductiu (segons la versió 1), que consisteix a demostrar que per a tot
k ≥ n0, si P (k) és cert, també ho és P (k+1). Quan en el curs de la demostració
de la implicació se suposa la validesa de P (k) (per provar P (k + 1)), aquesta
suposició és l’anomenada hipòtesi d’inducció (que en algunes ocasions denotarem
abreujadament HI a partir d’ara).
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2.2.2.2 El pas base

Normalment es pren el valor n0 més petit per al qual la propietat P (n) tingui sentit.
Si no ho fem aix́ı, la propietat queda provada només a partir del n0 que hàgim triat
(seria, per tant, poc justificable no prendre el valor més petit possible).

Vegem-ne uns exemples:

• En el cas de la identitat aritmètica 1 + 2 + · · · + n =
∑n

k=1 k = n(n+1)
2 podem

prendre n0 = 1.

• Si es tracta de demostrar alguna propietat sobre poĺıgons de n costats, aleshores
el més “petit” és el triangle, és a dir, n0 = 3. Imaginem, per exemple, que es
tracta de demostrar que tot poĺıgon és triangulable, és a dir, descomponible en
una reunió de triangles no solapants per afegit de diagonals internes.

• Si s’ha de provar una afirmació sobre grafs r–regulars i es vol fer inducció sobre
l’ordre n = |V |, aleshores, atès que g(v) ≤ |V | − 1, resulta que n = |V | ≥
g(v) + 1 = r+1. Per tant, el mı́nim és n0 = r+1, nombre mı́nim de vèrtexs que
calen perquè hi pugui haver algun vèrtex de grau r.

En moltes demostracions, el pas base és fàcil, però no sempre és aix́ı.

2.2.2.3 Triar paràmetre

Respecte de què podem fer inducció? Observem que el principi d’inducció es basa en
el fet que, donat un enter n, sempre existeix “el següent” n + 1 en el conjunt dels
nombres enters. Això és fonamental i és la primera guia per triar el paràmetre respecte
del qual es farà la demostració inductiva, quan hi ha la possibilitat d’escollir-ne més
d’un, en principi, depenent de la naturalesa del que calgui provar. Aix́ı, en una identitat
numèrica en la qual intervenen nombres reals i nombres naturals, els reals mai no poden
ser candidats a paràmetres per a una demostració inductiva (per a un nombre real,
no existeix “el següent”!). Tècnicament, és equivalent al principi de bona ordenació:
existeix un mı́nim de tot conjunt no buit dels nombres naturals.

Sempre que vulguem fer una demostració per inducció hem d’identificar el paràmetre
convenient per fer-la, el paràmetre respecte del qual farem la demostració inductiva.

2.2.2.4 Quan és convenient fer demostracions inductives?

No es pot donar cap resposta clara a la pregunta, excepte en el cas d’arguments “d’au-
toritat” (quan ho demanen expĺıcitament l’enunciat d’un problema o el professor!). Ara
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bé, es pot considerar la possibilitat d’una demostració inductiva quan l’enunciat de la
propietat que es vol demostrar s’explicita clarament en termes dels nombres naturals,
com per exemple en la coneguda identitat 1 + 2 + · · · + n =

∑n
k=1 k = n(n+1)

2 o en
un enunciat com el següent: “un arbre d’ordre n té n − 1 arestes”. En altres casos,
no és expĺıcita la dependència respecte d’un paràmetre que sigui nombre natural, però
pot ser-hi impĺıcitament, o bé el paràmetre en qüestió existeix; per exemple, “un graf
connex amb seqüència de graus 1, 2, · · · , 2, 1 és el graf trajecte”. Podŕıem intentar fer
inducció sobre la longitud de la seqüència de graus, que no és res més que l’ordre.
També es pot fer expĺıcita la dependència d’un paràmetre natural fent més expĺıcit
l’enunciat: “un graf connex d’ordre n i seqüència de graus 1, 2, · · · , 2, 1 és isomorf a
Tn”.

Decidim quan i per què cal fer una demostració per inducció segons l’experiència i la
naturalesa del problema.

Finalment, i com a “bon consell”, proveu de demostrar una propietat per inducció quan
tots els altres mètodes amb què heu abordat el problema han fracasat o bé quan no
teniu té cap idea de com abordar-ne la resolució. Això no vol dir, naturalment, que
sempre sigui factible fer una demostració inductiva en aquesta circumstància. El lector
no ha de pensar que la inducció sigui una “panacea” quan no troba cap altra manera
de resoldre un problema: depèn del problema!

Observeu un exemple en què podem intentar provar amb èxit una propietat per induc-
ció, encara que no hi hagi cap dependència expĺıcita a l’enunciat respecte del paràmetre
n, ordre del graf: “tot arbre és 2- acolorible”; podem provar aquesta propietat per
inducció sobre l’ordre.

2.3 Primers exemples

Vegem uns primers exemples d’ús del mètode de demostració per inducció ordinària, en
la modalitat més senzilla possible, corresponent a l’enunciat anterior. No requereixen
pràcticament cap teoria prèvia.

2.3.1 Identitats aritmètiques de sumació tancada

La suma dels n primers nombres naturals. Un exemple molt t́ıpic és el de la suma dels
n primers nombres naturals, és a dir, 1 + 2 + · · ·+ n. Estem interessats a obtenir una
expressió “tancada” per a aquesta suma, és a dir, una expressió on no intervinguin
“punts suspensius”! Podem experimentar amb diversos n petits per mirar d’induir-ne
(sospitar, endevinar!) alguna fórmula, i segurament arribarem a la conclusió que
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1 + 2 + · · · + n =
n∑
k=1

k =
n(n+ 1)

2

Aquesta és una identitat ben coneguda, que d’altra banda haguéssim pogut trobar
per consulta bibliogràfica. És un dels primers exemples de demostració inductiva que
hom sol trobar. Es demostrarà posteriorment en un altre context, el de les successions
recurrents, i per mètodes completament diferents.

Observem que en aquest cas P (1) és l’afirmació corresponent a n = 1, que ara es redueix

a comprovar que els dos membres coincideixen per a n = 1, és a dir, 1 = 1(1+1)
2 (= 1). En

canvi, P (n) és l’afirmació 1+2+· · ·+n = n(n+1)
2 ; P (n+1) seria l’afirmació corresponent

a la propietat però arribant fins a n+1, és a dir: 1+ 2+ · · ·+n+(n+1) = (n+1)(n+2)
2 ;

en canvi, P (n− 1) seria 1 + 2 + · · ·+ (n− 2) + (n− 1) = (n−1)n
2 .

Ara bé, com demostrar-la? Per inducció.

Dir això encara no és suficient. Sempre que volem demostrar alguna propietat per
inducció hem d’escollir el paràmetre (nombre natural) respecte del qual es farà la de-
mostració; en determinats problemes hi pot haver més d’una possibilitat (com per
exemple en el cas de la fórmula d’Euler). Escollim el paràmetre n i, per tant, farem
la demostració per inducció sobre n. Cal adoptar un esquema demostratiu. Adoptem
l’esquema

{
P (1)
P (n) =⇒ P (n+ 1),

on P (n) és la propietat de certa la igualtat
∑n

k=1 k = n(n+1)
2 .

Com és habitual en tota demostració inductiva, calen els dos passos corresponents a
l’esquema demostratiu:

Pas 1 (base): P (1). En primer lloc s’ha d’establir la fórmula per al primer valor per al
qual tingui sentit, que és en aquest cas n = 1; ara bé, per a n = 1 la prova és una simple
comprovació de rutina de la coincidència dels dos membres de la igualtat a demostrar,
ja que n(n+1)

2 = 1 per a n = 1.

Pas 2 (inductiu): P (n) =⇒ P (n + 1). En segon lloc, hem de suposar que la identitat
és certa per a n per hipòtesi d’inducció i provar que és certa per al valor n+ 1; aquest
pas, juntament amb el primer, establirà la validesa de la propietat per a tot n ≥ 1.
Suposant, doncs, que 1 + 2 + · · ·+ n = n(n+1)

2 es compleix, vegem que es compleix per
a n+ 1. Escrivim
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n+1∑
k=1

k = (
n∑
k=1

k) + (n+ 1)
(HI)
=

n(n+ 1)

2
+ (n+ 1) =

(n+ 1)(n+ 2)

2
.

Observacions. En primer lloc, sobre n0 = 1. Es podria haver provat P (6) (posem
per cas), és a dir, provar la propietat prenent n0 = 6 per comprovació directa, però
aleshores la propietat, és a dir, la identitat aritmètica, hauria quedat provada només
per a n ≥ 6. En segon lloc, en aquest cas concret resulta molt fàcil passar “de n a
n+1”, ja que no hi ha cap problema a construir la suma 1+· · ·+n+(n+1): simplement
sumant n+ 1 a 1 + · · ·+ n. La suma següent, corresponent a P (n+ 1), es pot escriure
uńıvocament, sense que es pugui presentar cap problema de multiplicitat com els que
es poden produir en estructures més complexes, com els grafs.

Analitzem encara amb més detall el mètode demostratiu per al cas del pas 2, tot i que
la simplicitat de l’exemple potser no facilitarà diferenciar els matisos amb gaire claredat
(variants en l’orientació conceptual de la demostració). En veurem exemples molt més
clars, més endavant, en el cas de demostracions inductives en teoria de grafs.

Variant 1. Partim de P (n), que considerem vàlid per hipòtesi d’inducció, i passem a
P (n+ 1). Això comporta efectuar manipulacions aritmètiques sobre la igualtat P (n),
que suposem, doncs, vàlida per hipòtesi d’inducció.

Per tant, donem per vàlida la igualtat

1 + 2 + · · · + n =
n(n+ 1)

2

Ara sumem n+1 a ambdós membres de la igualtat, per tal d’obtenir la suma dels n+1
primers nombres naturals:

(1 + 2 + · · · + n) + (n+ 1) =
n(n+ 1)

2
+ (n+ 1)

La resta és manipulació aritmètica trivial a la dreta de la igualtat i aix́ı establim la
validesa de P (n+ 1):

1 + 2 + · · ·+ (n+ 1) =
(n+ 1)(n+ 2)

2

Seria idèntic per a la variant P (n− 1) =⇒ P (n).

En el cas d’un graf, si per exemple es fes una demostració per inducció sobre l’ordre
n, aquesta variant implicaria passar d’un graf d’ordre n a un altre d’ordre n+ 1, cosa
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no sempre tan fàcil com en aquest cas, en què passar al següent significa simplement
sumar n+1. En el cas d’un graf, hauŕıem d’afegir un vèrtex, però això es pot fer de més
d’una manera, en general, ja que podem afegir diversos conjunts d’arestes. I aquest és
el problema...

Variant 2. Considerem P (n + 1), concretament en aquest cas partirem de l’expressió
del primer membre de la identitat que volem demostrar i aplicarem P (n), que suposem
certa per hipòtesi d’inducció. Aquesta és justament la que s’ha presentat:

n+1∑
k=1

k = (
n∑
k=1

k) + (n+ 1) =
n(n+ 1)

2
+ (n+ 1) =

(n+ 1)(n+ 2)

2
.

Seria millor encara l’esquema P (n− 1) =⇒ P (n).

Aquesta variant, en el cas d’un graf d’ordre n, no requereix la construcció d’un graf
d’ordre superior. Pot ser una via d’atac més adequada que la variant 1. Normal-
ment requereix algun tipus d’operació destructiva per tal de poder aplicar la hipòtesi
d’inducció a un graf d’ordre inferior.

Disposar d’identitats aritmètiques de sumació tancada com l’anterior pot ser molt inte-
ressant com a auxiliar en processos de comptar a la combinatòria.

2.3.2 Inducció a la combinatòria

Correspondria també al mateix tipus d’estructura demostrativa senzilla la que aplica-
rem als exemples següents, encara que tècnicament sigui més complicat.

2.3.2.1 La fórmula binomial

Recordem que k! = k(k − 1) · · · 2.1 (per a k ≥ 1), 0! = 1 i que
(
n
k

)
= n!

k!(n−k)! (per a

n ≥ k ≥ 0).

La fórmula del binomi (de Newton) és de gran utilitat en molts contextos, i, en especial,
en combinatòria:

(a+ b)n =
n∑
k=0

(
n

k

)
an−kbk, a, b ∈ R, n ∈ N.

Equivalentment, (a+ b)n =
∑n

k=0

(
n
k

)
akbn−k.

Demostrem-la per inducció sobre n en la versió 1 i variant (P (n) =⇒ P (n+ 1)).

Pas 1. Per a n = 1 es comprova trivialment, ja que
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(a+ b)1 =

(
1

0

)
a1b0 +

(
1

1

)
a0b1.

Pas 2. Suposem que la igualtat es compleix per a n = r, és a dir, que la hipòtesi
d’inducció és

(a+ b)r =
r∑

k=0

(
r

k

)
ar−kbk.

Hem de provar que

(a+ b)r+1 =
r+1∑
k=0

(
r + 1

k

)
ar+1−kbk.

Per a això multiplicarem ambdós membres de la igualtat de la hipòtesi d’inducció per
a+ b:

(a+ b)r+1 = (a+ b)r(a+ b) = (
r∑

k=0

(
r

k

)
ar−kbk)(a+ b)

=
r∑

k=0

(
r

k

)
ar−kbka+

r∑
k=0

(
r

k

)
ar−kbkb

=
r∑

k=0

(
r

k

)
ar−k+1bk +

r∑
k=0

(
r

k

)
ar−kbk+1

=
r∑

k=0

(
r

k

)
ar−k+1bk +

r+1∑
k=1

(
r

k − 1

)
ar−k+1bk

= ar+1 + (
r∑

k=1

(

(
r

k

)
+

(
r

k − 1

)
)ar−k+1bk) + br+1

= ar+1 + (
r∑

k=1

(
r + 1

k

)
ar−k+1bk) + br+1

=
r+1∑
k=0

(
r + 1

k

)
a(r+1)−kbk.

Observem que s’ha utilitzat la identitat combinatòria, que suposem que el lector ja
coneix:
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(
r

k

)
+

(
r

k − 1

)
=

(
r + 1

k

)
.

En tot cas, la demostració és molt simple, ja que és un càlcul rutinari:

(
r

k

)
+

(
r

k − 1

)
=

r!

k!(r − k)!
+

r!

(k − 1)!(r − k + 1)!

=
r!

(k − 1)!(r − k)!
(
1

k
+

1

r − k + 1
)

=
r!

(k − 1)!(r − k)!

r − k + 1 + k

k(r − k + 1)

=
(r + 1)!

k!(r − k + 1)!
=

(r + 1)!

k!(r + 1− k)!
=

(
r + 1

k

)
.

En els casos anteriors, podem fer operacions manipulatives senzilles, com per exemple
simplement sumar n+1 per passar al cas següent, al cas “n+1” col.loquialment parlant,
com ara en la identitat que ens dóna la suma dels primers nombres naturals.

2.3.2.2 Conjunt de les parts d’un conjunt

Encara en podem presentar un últim exemple senzill, però que també s’aparta de les
t́ıpiques demostracions inductives d’identitats aritmètiques senzilles (tot i que també
n’hi pot haver de dif́ıcils).

Un conjunt de n elements té 2n subconjunts. Equivalentment, es tracta d’establir |A| =
n =⇒ |P(A)| = 2n, essent P(A) el conjunt de les parts o conjunt de tots els subconjunts
d’A. Per exemple, si A = {1, 2, 3}, és P(A) = {∅, A, {1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}}.

Demostrarem la propietat per inducció sobre n. En aquest cas, és

P (n) : |A| = n =⇒ |P(A)| = 2n

Pas 1. Sigui n = 0. Aleshores A = ∅, és P(A) = {∅}, és a dir, |P(A)| = 1 = 20, com
s’havia de veure.

Pas 2. Sigui k ≥ 0 tal que P (k) és cert, és a dir, que si |B| = k, aleshores |P(B)| = 2k,
cosa que considerem la hipòtesi d’inducció. Vegem que P (k + 1) és certa. Sigui,
doncs, |A| = k + 1, no buit. Per tal de poder utilitzar la hipòtesi d’inducció hem
d’aconseguir un conjunt de k elements al qual sigui aplicable (de fet, l’única condició és
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ser de k elements; una idea possible és eliminar un element d’A). Sigui a0 ∈ A i sigui
B = A− {a0}. Aleshores |B| = k i, per tant, |P(B)| = 2k, per hipòtesi d’inducció.

Vegem com podem arribar a la conclusió buscada. Considerem

S1 = {S|S ⊂ A, a0 /∈ S}
S2 = {S|S ⊂ A, a0 ∈ S}

Es compleix òbviament P(A) = S1 ∪ S2 i S1 ∩ S2 = ∅. Per tant, |P(A)| = |S1|+ |S2|, i
ara es tracta de calcular separadament els cardinals de S1, S2.

Considerem el cardinal de S1. Els elements de S1 són exactament els subconjunts
de B i, per tant, |S1| = |P(B)| = 2k. Quant a S2, tots els elements són conjunts
que contenen un element fix, a0, i la resta pot variar lliurement entre els k elements
restants d’A, és a dir, els elements de B. Per tant, els elements de S2 són de la forma
S = S′ ∪{a0}, on S′ ⊂ B. De fet, hi ha una correspondència bijectiva i podem escriure
|S2| = |P(B)| = 2k.

Per tant, finalment,

|P(A)| = |S1|+ |S2| = 2k + 2k = 2 · 2k = 2k+1,

com s’havia de veure.

2.3.3 Inducció en geometria combinatòria

Els objectes que s’han d’“afegir” a l’esquema inductiu P (n) =⇒ P (n + 1) no sempre
són tan simples com als exemples anteriors. Considerem, per exemple, la bicoloració
d’una dissecció per rectes del pla:

Exemple 1: Amb dos colors n’hi ha prou per acolorir una dissecció del pla per rectes.

Figura 2.1



48 Matemàtica discreta Problemes resolts

Considerem una descomposició del pla per n rectes en regions poligonals. Suposem que
dues regions tenen frontera comuna si comparteixen una semirecta o un segment de
longitud no nul.la; no es considera “tenir frontera comuna” compartir un vèrtex.

Provarem que les regions es poden acolorir globalment amb 2 colors, de tal manera que
les que tinguin frontera comuna siguin de colors diferents.

El lector s’intentarà convèncere que l’enunciat és correcte veient que és possible d’acolo-
rir amb dos colors afegint rectes successives a les disseccions que es van obtenint a partir
de n = 1; en presentem aqúı la demostració formal inductiva, i farem la demostració
per inducció sobre n; suposem que els colors són “blanc” (B) i “negre” (N).

Demostració.

Pas 1. Per a n = 1 és cert trivialment assignant colors diferents als dos semiplans
prodüıts per l’única recta.

Pas 2. Suposem que per hipòtesi d’inducció es poden 2-acolorir (segons el criteri de
l’enunciat) totes les disseccions per n rectes; en afegir una (n+1)-èsima recta r arbitrària
(figura 2.2) resulta una descomposició del pla en dos semiplans S1 i S2.

B N

B

N
B

N

B

N

B
N N

r

S1

S2

Figura 2.2

Considerem les coloracions sobre S1 i S2 indüıdes per la 2-coloració general corresponent
a les n rectes: això no constitueix una 2-coloració de la dissecció prodüıda per les n+1
rectes, ja que les cares noves que tenen per frontera comuna segments o semirectes
sobre r tenen la mateixa coloració. Vegem que podem obtenir una 2-coloració global
(figura 2.3):

1. Mantenim la coloració sobre un dels semiplans, per exemple S2; això deixa establerta
una 2-coloració sobre aquest semiplà.

2. Intercanviem els colors de totes les regions de l’altre semiplà, S1, és a dir, els blancs
passen a negres i els negres passen a blancs: això manté una 2-coloració sobre S2 i, per
l’intercanvi del color de les zones fronteres amb S1, obtenim la “compatibilitat” amb
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la 2-coloració de S1; per tant, globalment s’ha prodüıt una 2-coloració.

Figura 2.3

Aqúı els objectes que s’han d’afegir són rectes!

El problema d’afegir una recta és que podem no estar segurs de generar una configuració
general segons com ho fem, o en tot cas s’ha d’estudiar aquest problema en el curs de
la demostració.

Potser seria millor una altra modalitat. Tenim la nostra dissecció de n rectes, n’elimi-
nem una, ens queda una dissecció de n− 1 rectes, la 2–acolorim per hipòtesi d’inducció
i restitüım la recta temporalment eliminada, que ara queda superposada sobre d’una
bicoloració. La resta de la demostració és idèntica a la variant anterior.

En aquest cas no es planteja cap problema de com ampliar l’estructura d’una dissecció
per rectes amb una recta més: aquest punt de vista no obliga a afegir cap recta,
sinó només retornar una recta que s’ha suprimit momentàniament! Observem que
l’argumentació és vàlida per a qualsevol recta que se suprimeixi.

Exemple 2: Dissecció del pla per rectes en posició general. Considerem una col.lecció
de n rectes en el pla. Direm que estan en posició general si

• No n’hi ha dues de paral.leles (és a dir, que dues qualsevol es tallen).

• No n’hi ha tres que passin per un mateix punt (de manera que les interseccions
de rectes ho són exactament de dues rectes).

A la figura 2.4 s’observa una dissecció de rectes en posició general a la subfigura esquerra
i, a la subfigura dreta, una dissecció de rectes que no estan en posició general.
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Figura 2.4

En una dissecció per n rectes es creen subobjectes de dimensionalitat diferent: els
vèrtexs (interseccions de dues rectes), les arestes (segments, semirectes i rectes – quan
n = 1) i regions.

Provem per inducció la propietat següent: Una dissecció per n rectes en posició ge-
neral té n2 arestes. Indiquem per an el nombre d’arestes d’una dissecció d’aquestes
caracteŕıstiques.

Pas 1. En aquest cas és n = 1 i clarament a1 = 1 = 12.

Pas 2. Suposem, per hipòtesi d’inducció, que per a n rectes en posició general és
an = n2. Es tracta de veure que an+1 = (n+1)2. En afegir una (n+1)–èsima recta, es
produeix un increment ∆n respecte de les arestes que ja hi havia, de manera que podem
escriure an+1 = an+∆n. Vegem quin és aquest increment, que procedirà de dues fonts:
l’increment prodüıt per la nova recta en tallar les antigues i els que li produeixen, a la
nova recta, les antigues en tallar-la.

Figura 2.5

Pel que fa a la primera, la nova recta talla totes les n anteriors, ja que no hi ha
paral.lelisme, i les talla en un punt interior a una aresta preexistent (no en un vèrtex,
ja que està prohibida la intersecció de tres rectes) i, per tant, la desdobla en dues,
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amb la qual cosa produeix un increment net d’una aresta per cada aresta que talla.
Per tant, l’increment per aquesta contribució és n, nombre d’arestes (rectes) que talla
la nova recta. Pel que fa a la segona font, les n rectes produeixen sobre la nova n

interseccions diferents (perquè no poden passar 3 rectes per un mateix punt i perquè,
en no poder-hi haver paral.lelisme, totes l’han de tallar; això produeix un increment
de n + 1 noves arestes, totes sobre la nova recta. Per tant, globalment és ∆n =
n + (n + 1) = 2n + 1. Finalment, aplicant la hipòtesi d’inducció podem escriure:
an+1 = an +∆n = n2 + (2n+ 1) = (n+ 1)2, com s’havia de demostrar.

2.3.4 Inducció en teoria de grafs

Exemple 1

Provem que tot arbre és 2–acolorible. En aquest cas, reformulem l’enunciat explicitant
el paràmetre respecte del qual farem la demostració inductiva: tot arbre d’ordre n és
2–acolorible. Suposem que no és el graf trivial N1 i que n ≥ 2. Suposem conegut el
resultat que afirma que si tenim un arbre d’ordre n ≥ 2, aleshores hi ha una mı́nim
d’una fulla (de fet, un mı́nim de dues), és a dir, un mı́nim de vèrtexs de grau 1. Vegem
per inducció sobre n que es pot acolorir amb 2 colors, que podem suposar B,N .

Utilitzarem l’esquema demostratiu

{
P (n0)
P (n− 1) =⇒ P (n)

Sigui T = (V,A) arbre d’ordre n = |V |.

Pas 1. El valor de n mı́nim que tingui sentit en un problema de 2–acoloriment és
n0 = 2. En aquest cas, atès que T és connex, perquè és arbre, ha de ser T = T2,
òbviament acolorible amb 2 colors.

Pas 2. Suposem, doncs, n ≥ 3. Considerem com a hipòtesi d’inducció la propietat: tot
arbre d’ordre n′ = n−1 és 2–acolorible. Per tal d’aplicar-la hem d’aconseguir un graf de
les mateixes caracteŕıstiques que el nostre, és a dir, connex i aćıclic, i d’ordre n−1, cosa
que suggereix realitzar l’operació destructiva d’eliminar un vèrtex. Ara bé, l’eliminació
d’un vèrtex preserva el caràcter d’aćıclic, però en general no es garanteix que el graf
resultant sigui connex, llevat que es pugui triar un vèrtex amb alguna propietat especial
per al qual això estigui garantit.

Ara, pel resultat indicat abans, existeix com a mı́nim una fulla w0, l’eliminació de la
qual no produeix desconnexió de l’arbre. Considerem, doncs, T ′ = T−w0, que continua
essent arbre, però ara d’ordre n − 1, al qual podem aplicar la hipòtesi d’inducció per
concloure que T ′ és acolorible amb 2 colors. Ara reconstruirem el nostre graf original
T i veurem que podem estendre a una 2–coloració la que tenim en T ′. Res més fàcil: si
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w1 és el vèrtex que és adjacent a w0 en T ′, assignem a w0 el color que resta, d’entre els
dos disponibles, que és diferent del que inductivament li ha estat assignat a w1. Això
produeix una 2–coloració per a l’arbre T .

Observacions

Una observació important a fer és que si desconeixem la propietat d’existència de fulles
en un arbre d’un mı́nim de 2 vèrtexs, aleshores l’eliminació d’un vèrtex produeix en
general desconnexió i T ′ = T − w és una reunió de components connexos; certament
cada component és un arbre, però la situació no s’ajusta a l’esquema demostratiu, ja
que els ordres seran n′i < n, sense que es pugui afirmar n′i = n − 1. Hem de buscar
un altre esquema demostratiu per inducció que pugui tractar aquestes situacions més
generals: és la inducció forta o inducció completa. El mateix passaria si eliminem
una aresta, necessàriament aresta-pont: els dos components connexos que en resulten
tindran normalment un nombre de vèrtexs estrictament inferior a n− 1.

Una altra observació fa referència a una altra visió alternativa de l’operació destructiva
utilitzada, l’eliminació d’un vèrtex i la creació del nou graf resultant. Tot podria
quedar dins del mateix graf a nivell de subgrafs, ja que podŕıem considerar, en comptes
de T ′ = T − w, el subgraf de T indüıt pel conjunt de vèrtexs V ′ = V − {w0} i raonar
equivalentment sobre aquest subgraf.

Considerem ara el conegut resultat que ens diu quin és el nombre mı́nim d’arestes
perquè el graf pugui ser connex. Si G = (V,A) és un graf connex d’ordre n, aleshores
|A| ≥ n − 1. P (1) seria la propietat indicada per al cas que n = 1, cas en el qual
s’hauria d’aplicar a G = N1; en general tindŕıem:

P (n) : G = (V,A) graf connex d’ordre n =⇒ |A| ≥ n− 1

Naturalment, també es pot formular una versió de la propietat que no involu-
cri cap referència expĺıcita a nombres naturals, tot i que hi és subjacent: G =
(V,A) graf connex =⇒ |A| ≥ |V | − 1.

Novament es veu que necessitem un altre esquema de demostració inductiva, ja que no
resulta possible demostrar inductivament la propietat anterior si eliminem un vèrtex: si
es produeix desconnexió, els components connexos seran en general d’ordre estrictament
inferior a |V | − 1.

Exemple 2

Caracterització dels grafs trajecte

Demostreu que els grafs connexos amb seqüència de graus 1, 2, · · · , 2︸ ︷︷ ︸
(n−2)

, 1 són els grafs

trajecte (isomorfisme).

En primer lloc, si tenim G = (V,A) d’ordre n = |V |, pot succeir que n = 2 i que, de fet,
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no hi hagi cap vèrtex de grau 2. En aquest cas, la seqüència seria 1,1, que considerem
vàlida. La idea és, doncs, que hi ha exactament dos vèrtexs de grau 1 i la resta, si n’hi
ha, de grau 2.

Hem de provar que són equivalents, per a un graf G = (V,A) connex d’ordre n:

1. La seqüència de graus de G és 1,2, ... , 2, 1.

2. G = Tn (isomorf).

Observem que la implicació (2) =⇒ (1) és de justificació trivial. El que no és obvi és
que (1) =⇒ (2).

Demostrem ara (1) =⇒ (2). Ho farem directament, per inducció sobre n, l’ordre del
graf. Aquesta és una bona estratègia quan no sabem com demostrar una determinada
propietat, que es formula en termes de n, l’ordre del graf.

Com sempre, considerem dos passos:

Pas 1. En aquest primer pas, demostrarem la propietat per al valor de n més petit
per al qual tingui sentit la propietat, que en aquest cas és n = 2. Això significa que la
seqüència és 1,1 i, per tant, G = T2.

Pas 2. Suposem, per tant, que n ≥ 3, és a dir, que hi ha algun vèrtex de grau 2. HI:
Suposem per hipòtesi d’inducció que la implicació que es vol demostrar és certa per a
grafs connexos amb seqüència de graus 1,2, ... , 2,1 i d’ordre n′ = n − 1 < n. Més
concretament, “si un graf connex d’ordre n′ = n− 1 < n té seqüència de graus 1,2, ...,
2,1, aleshores és Tn′ .

Considerem, doncs, el nostre graf G, connex, d’ordre n > 2, amb seqüència de graus
1,2, ... , 2,1. Per tal d’aplicar la hipòtesi d’inducció, cal derivar de G algun o alguns
grafs d’ordre n′ = n − 1 que siguin connexos i amb el mateix tipus de seqüència de
graus. Per a això efectuarem una operació destructiva, que consistirà a eliminar vèrtexs
amb la cura suficient perquè estiguem en condicions d’aplicar la hipòtesi d’inducció i
posteriorment reconstruir el nostre graf, però ara ja amb l’estructura aclarida.

Exposem ara un mètode, en la ĺınia del que hem dit anteriorment. Tot i que lògicament
n’hi ha prou amb una demostració , més endavant exposarem altres mètodes a benefici
del lector.

Eliminem un vèrtex de grau 1. Sigui w1 un dels vèrtexs de grau 1. La seva eliminació no
produeix desconnexió, de manera que G1 = G−w1 continua essent connex i és d’ordre
n′ = n− 1 < n. Per tal de poder aplicar la hipòtesi d’inducció a G1, ens cal garantir
que és de seqüència de graus 1,2,...,2,1. En efecte, si w1 és adjacent a v1, aleshores v1
no pot ser de grau 1 en G ja que, si ho fos, formarien un component connex T2 i, atès
que n ≥ 3, el graf G original seria no connex. Per tant, v1 és de grau 2 en G i, per
tant, de grau 1 en G1; d’altra banda, pel que fa a la resta de vèrtexs de G1, hereten
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el grau que tenien en G, de manera que la seqüència de graus de G1 és 1,2,...,21. Hi
podem aplicar la hipòtesi d’inducció i aleshores la seva estructura queda desvelada: és
G1 = Tn′ . Ara bé, reconstrüım G restablint el vèrtex w1 i l’aresta w1v1, i aix́ı resulta
G = Tn.

Observem que si volem eliminar un altre tipus de vèrtex o més d’un, aleshores ens
trobem amb les limitacions del mètode d’inducció simple que ja hem comentat.

2.4 Inducció completa o forta

En algunes demostracions inductives sobre n, paràmetre lligat a una determinada es-
tructura (un graf, per exemple) sobre la qual es vol demostrar una certa propietat,
no sempre es pot garantir, depenent del problema, que es podrà aplicar la hipòtesi
d’inducció sobre una estructura del mateix tipus a la qual correspongui el paràmetre
n − 1, com ja s’ha vist abans. Imaginem, per exemple, que tenim un graf G connex
d’ordre n per al qual s’ha de provar la propietat P (n) sobre grafs connexos i, per tal de
poder aplicar la hipòtesi d’inducció a un graf derivat del donat G, però d’ordre inferior,
decidim eliminar un vèrtex v de G. Llevat que mitjançant alguna propietat addicional
(com, per exemple, la capacitat d’eliminar un vèrtex de grau 1) puguem garantir que
G′ = G−v continua essent connex (i d’ordre n−1), normalment el màxim que podrem
afirmar és que ha aparegut una col.lecció de components connexos, als quals podŕıem
aplicar la hipòtesi d’inducció, si no fos que ara no es pot garantir que els ordres siguin
n− 1, sinó que poden ser estrictament inferiors, i, en general, no es pot predir ni saber
a priori. Per tant, l’esquema anterior de demostració inductiva simple o ordinària no
és aplicable i ens cal un esquema que pugui cobrir aquests tipus de casos, d’altra banda
molt freqüents en teoria de grafs.

L’esquema demostratiu que ens fa falta és el de la inducció forta o completa.

Principi d’inducció forta. Siguin n0 un nombre natural i P (n) una proposició sobre
n per a cada nombre natural n ≥ n0. Si

1. P (n0) és certa, i

2. Per a cada nombre natural k ≥ n0, si P (k′) és certa per a cada k′ amb n0 ≤
k′ ≤ k, aleshores també ho és P (k + 1), aleshores P (n) és cert per a tot nombre
natural n ≥ n0.

Es pot provar que ambdós esquemes (inducció simple o ordinària i forta o completa)
són equivalents.

Se’n pot formular també una versió finita, de manera semblant al cas de la inducció
ordinària. També hi ha formulacions més generals per a les quals no cal que la propietat
que es vol demostrar es compleixi per a tot k′ < k, sinó només per a alguns.
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Resulta molt útil per demostrar la correctesa d’algorismes basats en bipartició o partició
dels conjunts input.

Es veurà millor el funcionament del mètode en aquesta variant en el decurs de l’expli-
cació de l’exemple següent.

Exemple 1: Tot arbre d’ordre n té exactament n− 1 arestes.

Recordem que un arbre és un graf connex i aćıclic, és a dir, sense cicles.

Figura 2.6

Sigui T = (V,A), amb n = |V |, m = |A|.

Veurem més d’un mètode de demostració, fent inducció respecte del mateix paràmetre:

Mètode 1: Eliminant un vèrtex. Provem ara el resultat ben conegut “m = n− 1 ”, per
inducció sobre n, ordre del graf.

Pas 1. El cas base correspon a n = 0, cas en el qual T = N1. És m = 0 i òbviament es
compleix la propietat.

Pas 2. La idea és formular una hipòtesi inductiva que ens permeti demostrar el que
volem per al “nostre” arbre T (V,A) d’ordre n. Sembla lògic efectuar alguna operació
destructiva per passar d’ordre n a ordre inferior, per exemple n − 1, i això es pot
fer eliminant un vèrtex w i creant, per tant, un nou graf T ′ = T − w. Aleshores, si
la hipòtesi d’inducció que haguéssim formulat fos “el nombre d’arestes m′ d’un arbre
d’ordre k′ = k − 1 és m′ = k′ − 1”, ara no està garantit que la puguem aplicar, perquè
s’ha d’aplicar a l’estructura arbre, i pot succeir que T ′ hagi deixat de ser-ho. En
efecte, T ′ reté l’aciclicitat però, en canvi, podem haver perdut la connexió (llevat que
hàgim eliminat un vèrtex de grau 1); en general, per tant, T ′ =

⋃r
i=1Hi, amb r ≥ 1,

reunió de components connexos (observeu que pot ser que r = 1, però no ho podem
garantir). Cadascun d’aquests components connexos és un arbre com a graf, però ara
se’ns presenta el problema que els ordres respectius seran més petits que n−1 i tampoc
no els podem aplicar la hipòtesi d’inducció tal com és formulada. Ja es veu, doncs, la
conveniència de reformular la hipòtesi d’inducció, en el marc de la inducció forta, per
tal de resoldre el problema. Adoptem, doncs, HI: “el nombre d’arestes de tot arbre
d’ordre n′ < n és n′ − 1”. L’aplicarem a cadascun dels arbres Hi = (Vi, Ai). Establim
la notació ni = |Vi|, mi = |Ai|.

Bé, aleshores és n = n1 + . . . + nr + 1, mi = ni − 1. Ara, pel que fa a les arestes,
si el grau de w és g(w) = h, perdem exactament h arestes quan l’eliminem i es creen
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exactament h components connexos, ja que si se’n prodüıssin menys, aleshores voldria
dir que hi havia algun cicle. Per tant, r = h. Aix́ı, doncs, m = m1 + . . . +mh + h =
(n1 − 1) + . . .+ (nh − 1) + h = (n1 + . . .+ nh)− h+ h = n1 + . . . + nh = n− 1.

La inducció ordinària, corresponent a l’esquema P (n − 1) =⇒ P (n) s’hauria pogut
aplicar eliminant un vèrtex de grau 1, però per a això hauŕıem hagut de saber que
tot arbre d’un mı́nim de dos vèrtexs té un mı́nim de dos vèrtexs de grau 1 (fulles),
propietat certa, però que dins l’ordre expositiu coherent s’exposa posteriorment (potser
es podria fer una prova inductiva que justifiqués l’existència d’una fulla, que es pugués
fer directament); justament és fàcil de provar aplicant la propietat m = n−1 que volem
demostrar!

Depenent del que vulguem aconseguir o el que sapiguem, podem pensar en altres pos-
sibles operacions destructives com, per exemple, l’eliminació d’arestes, cosa que en
aquest cas constituiria una altra variant de demostració inductiva, sota el mateix es-
quema d’inducció forta.

Mètode 2: Eliminant una aresta. Podem adoptar una altra via més senzilla. Sigui
a una aresta. No pertany a cap cicle, ja que no n’hi ha, i, per tant, és aresta pont.
La seva eliminació crea un nou graf amb exactament dos components connexos. Sigui
T ′ = T − a = H1 ∪ H2. Els components connexos continuen essent aćıclics i, per
tant, són connexos; aix́ı, doncs, són arbres, però d’ordres estrictament inferiors a n i
els serà aplicable la hipòtesi d’inducció en la seva versió forta. Siguin H1 = (V1, A1),
H2 = (V2, A2), siguin n1 = |V1|, m1 = |A1|, n2 = |V2|, m2 = |A2|. Per la hipòtesi
d’inducció, és m1 = n1 − 1, m1 = n1 − 1. I ara recomponem la situació pel que fa al
“nostre” arbre: m = m1 +m2 + 1 = (n1 − 1) + (n2 − 1) + 1 = (n1 + n2)− 1 = n− 1.

Insistim que les operacions destructives han de mantenir el mateix tipus d’estructura o
s’han de crear subestructures del mateix tipus per tal que els sigui aplicable la hipòtesi
d’inducció.

Exemple 2: Caracterització dels grafs trajecte (revisitat)

Tornem a l’exemple presentat a l’apartat anterior, en què es prova la caracterització
dels trajectes com els connexos amb la seqüència de graus 1,2, ..., 2,1, per inducció
sobre el nombre de vèrtexs. Fem inducció sobre l’ordre n, però ara presentarem dues
variants possibles que obliguen a adoptar la inducció completa. Es recomana al lector
la relectura de l’exemple tal com s’ha tractat anteriorment.

La part de la caracterització que no és trivial és: si un graf és connex amb graus 1,2,
... ,2,1, aleshores és un trajecte.

Com sempre, considerem dos passos:

Pas 1. En aquest primer pas, demostrarem la propietat per al valor de n més petit
per al qual tingui sentit la propietat, que en aquest cas és n = 2. Això significa que la
seqüència és 1,1 i, per tant, G = T2.
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Pas 2. Suposem, per tant, que n ≥ 3, és a dir, que hi ha algun vèrtex de grau 2. HI:
Suposem, per hipòtesi d’inducció, que la implicació que es vol demostrar és certa per a
grafs connexos amb seqüència de graus 1,2, ..., 2,1 i d’ordre n′ < n. Més concretament:
“si un graf connex d’ordre n′ < n té seqüència de graus 1,2,...,2,1, aleshores és Tn′ .

Considerem, doncs, el nostre graf G, connex, d’ordre n > 2, amb seqüència de graus
1,2,...,2,1. Per tal d’aplicar la hipòtesi d’inducció, cal derivar de G algun o alguns grafs
d’ordre estrictament inferior que siguin connexos i amb la mateixa seqüència de graus.
Per a això efectuarem una operació destructiva, que consistirà en l’eliminació de vèrtexs
amb la cura suficient perquè estiguem en condicions d’aplicar la hipòtesi d’inducció i
posteriorment reconstruir el nostre graf, però ara ja amb l’estructura aclarida.

Ja vàrem presentar el mètode que consistia a eliminar un vèrtex de grau 1.

Mètode 2: Eliminem els dos vèrtexs de grau 1.

Siguin w1, w2 els dos vèrtexs de grau 1, respectivament adjacents als vèrtexs v1, v2.

Per connexió, els dos vèrtexs de grau 1 no són adjacents, ja que n ≥ 3. Si n = 3,
aleshores els dos vèrtexs de grau 1 són adjacents a un vèrtex comú de grau 2 i, en
aquest cas, és G = T3. Suposem, doncs, que n ≥ 4; aleshores ja no és possible que els
vèrtexs de grau 1 siguin adjacents a un mateix vèrtex de grau 2, és a dir, que ha de
ser v1 �= v2, ja que en cas contrari es formaria un component connex T3 i en restarien
vèrtexs fora, amb la qual cosa no hi hauria connexió. Eliminem ara els vèrtexs de grau
1; aleshores el graf G1 resultant continua essent connex i amb els vèrtexs v1, v2 que han
passat a ser de grau 1 i, en conseqüència, la seqüència de graus de G1 és 1,2,...,2,1. A
més, l’ordre de G1 és n′ = n − 2 < n i li és aplicable la hipòtesi d’inducció, per tot el
que hem dit; d’aquesta manera la seva estructura queda aclarida immediatament. És
G1 = Tn−2; ara reconstrüım el graf G i obtenim G = Tn.

Mètode 3: Eliminem un vèrtex de grau 2.

El cas n = 3 és trivial. Suposem que n ≥ 4.

Sigui w0 un vèrtex qualsevol de grau 2, adjacent als vèrtexs v1, v2. No és possible que
v1, v2 siguin ambdós de grau 1, ja que, si fos aix́ı, tindŕıem un component connex T3 i
restarien vèrtexs, amb la qual cosa G no seria connex. Per tant, un dels dos és de grau
2. Hi ha dos casos que cal contemplar:

Cas 1. El vèrtex v1 és de grau 1 i el v2 és de grau 2 (i, anàlogament, si fos a l’inrevés).
Eliminem w0 i creem el graf G1 = G−w0 = N1∪H1, amb N1 format per v1. Aleshores
H1 és connex, d’ordre n′ = n− 2 < n i amb seqüència de graus 1,2, ..., 2,1, ja que els
vèrtexs diferents de v2 hereten el grau que tenien i v2, que abans era de grau 2 excepte
un, de grau 1, ara és de grau 1 en G1, i també en H1. Podem aplicar la hipòtesi
d’inducció a H1, que serà, per tant, un Tn−2. Ara només resta, amb aquesta part
de l’estructura aclarida, reconstruir el graf original, amb la qual cosa queda finalment
G = Tn.
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Cas 2. Els vèrtexs v1, v2 són de grau 2. Eliminem el vèrtex w0; el graf resultant és format
per dos components connexos G = H1 ∪H2, amb v1 ∈ V (H1), v2 ∈ V (H2), de grau 1.
D’altra banda, si els vèrtexs de grau 1 en G són w1, w2, s’han d’haver repartit cadascun
a cada un dels components connexos, ja que en cas contrari els components connexos
H1,H2 tindrien nombres senars, 1 i 3, de vèrtexs de grau senar 1, cosa impossible
en un graf. Per tant, els components connexos tenen graus 1,2,...,2,1 i, per hipòtesi
d’inducció, són trajectes, de manera que H1 = Tm1 , H2 = Tm2 . Reconstruint el graf
original G, resulta G = Tn.

Exemple 3: Tot arbre d’un mı́nim de dos vèrtexs té un mı́nim de 2 fulles.

És possible presentar una demostració no inductiva d’aquest resultat. Vegem aqúı una
demostració inductiva sobre l’ordre n de l’arbre. Sigui T = (V,A) arbre d’ordre n ≥ 2.

Pas 1. El valor mı́nim és n = 2, cas en el qual T = T2, que té 2 fulles.

Pas 2. Suposem, per tant, n ≥ 3. La hipòtesi d’inducció es formula com “tot arbre
d’ordre n′ < n, amb un mı́nim de 2 vèrtexs, admet 2 fulles”. Vegem-ne dues variants
possibles:

Mètode 1: Eliminem una aresta. Considerem una aresta a = uv, que és aresta-pont
pel fet de tractar-se d’un arbre. Eliminem-la per formar T ′ = T − a, graf aćıclic amb 2
components connexosH1 = (V1, A1), H2 = (V2, A2) aćıclics i, per tant, arbres, cadascun
d’ells amb ordres respectius n1 < n, n2 < n, que contenen cadascun un vèrtex extrem
de l’aresta a = uv. Suposem, per exemple, u ∈ V1, v ∈ V2. Vegem que cadascun
d’aquests components connexos aporta una fulla al còmput general de fulles de T , amb
la qual cosa n’hi haurà un mı́nim de 2 garantides.

Si un dels components és d’ordre 1, aleshores el vèrtex corresponent era ja una fulla
en T , amb la qual cosa aporta un 1 al còmput de fulles. Si el component (suposem,
per exemple, H1) és d’ordre n′ ≥ 2, aleshores, en aplicació de la hipòtesi d’inducció,
admet 2 fulles com a mı́nim, fulles en l’arbre H1. D’aquestes fulles una podria ser u,
que no ho serà en T ; l’altra, en canvi, continua essent de grau 1 en T , amb la qual cosa
aportarà una fulla al còmput general. Globalment tenim el que voĺıem.

Mètode 2: Eliminem un vèrtex. Sigui w un vèrtex de T . Si ja és una fulla, hem
resolt el problema aplicant la hipòtesi d’inducció a T − w, que seria una arbre d’ordre
n − 1, i s’aplicaria un raonament similar al mètode 1 per justificar que aporta un
mı́nim d’una fulla a T . Si w no és una fulla, és g(v) ≥ 2 i aleshores T ′ = T − w

és una reunió d’un mı́nim de 2 arbres, cadascun amb ordre estrictament inferior a n.
Ara aplicaŕıem argumentacions similars a les del mètode 1 per justificar que cada un
d’aquests components connexos aporta a l’arbre T un mı́nim d’una aresta, amb la qual
cosa finalment en garantim un mı́nim de dues.

Exemple 3: Si G = (V,A) és un graf connex d’ordre n, aleshores |A| ≥ n− 1.

Demostrem ara la propietat per inducció sobre n.
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Pas 1. Considerem el cas n0 = 1, cas en el qual és G = N1 i òbviament es compleix la
desigualtat, ja que |A| = 0.

Pas 2. Sigui n ≥ 2. Suposarem que la propietat que es vol demostrar és certa per a
grafs connexos d’ordre n′ < n, és a dir: “si G′ = (V ′, A′) és un graf connex d’ordre
n′ < n, aleshores |A′| ≥ n′ − 1” i aquesta és la hipòtesi d’inducció. Amb l’objectiu de
poder aplicar la hipòtesi d’inducció, eliminem un vèrtex w0 arbitrari del nostre graf
G = (V,A) d’ordre n i, per tant, prodüım el graf G′ = G − w0 = (V ′, A′). Observem
que |V ′| = n− 1 i |A′| = |A| − g(w0). Indiquem r = g(w0); és r ≥ 1, ja que el graf G
és connex.

Ara poden haver passat dues coses:

Cas 1: G′ és connex. Estem en condicions d’aplicar la hipòtesi d’inducció a G′ i
escriure, per tant, |A′| ≥ |V ′| − 1, d’on podem reconstruir la informació relativa a G:
|A| = |A′|+ r ≥ |A′|+ 1 ≥ (|V ′| − 1) + 1 = |V ′| = n− 1.

Cas 2: G′ és no connex. Sigui G′ = G1 ∪ · · · ∪ Gq l’expressió de G′ com a reunió de
components connexos, dels quals n’hi ha com a màxim el grau de w0, de manera que
q ≤ r = g(w0) o equivalentment r−q ≥ 0. Cada Gi = (Vi, Ai) és connex d’ordre ni < n

i, per tant, li és aplicable la hipòtesi d’inducció i, en conseqüència, podem escriure per
a cada i = 1, · · · , q, |Ai| ≥ |V1|− 1. Aleshores tenim: |A| = |A′|+ r = (

∑q
i=1 |Ai|)+ r ≥

(
∑q

i=1(|Vi| − 1)) + r = ((
∑q

i=1 |Vi|)− q) + r = (|V | − 1) + (r − q) ≥ |V | − 1 = n− 1.

S’observa als exemples anteriors que hi pot haver una multiplicitat de demostracions
possibles fent inducció respecte d’un mateix paràmetre.

2.5 Inducció respecte de diversos paràmetres possibles

Normalment, en demostracions inductives en grafs, la inducció se sol fer respecte de
l’ordre o respecte de la mida. Veurem algun exemple respecte d’aquesta última possi-
bilitat.

2.5.1 Grafs planaris i fórmula d’Euler

Aprofitem el cas de la fórmula d’Euler per proposar exemples de demostracions induc-
tives respecte de diversos paràmetres, i fins i tot respecte de paràmetres poc usuals.

Recordem que un graf és planari si admet una representació planària, és a dir, una
representació en el pla en la qual els vèrtexs es representen per punts i les arestes per arcs
de corba, de tal manera que no hi hagi interseccions entre arestes que no corresponguin
als vèrtexs extrems de cadascuna. Quan tenim una representació planària apareixen
les cares o regions, determinades per les arestes, cares d’entre les quals n’hi ha una
exactament que és no fitada.
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Hi ha casos en què la propietat que es vol provar s’explicita en termes de més d’un
nombre natural, com és el cas de la fórmula d’Euler per a un graf planari connex:

Teorema 2.1 Sigui G un graf planari connex amb n vèrtexs, m arestes i c cares (comp-
tant la no finita). Aleshores, c+ n− a = 2 (fórmula d’Euler).

La fórmula fa referència al nombre de cares c d’una particular representació plana del
graf planari; ara bé, un cop provada, i atès que podem reescriure-la com c = a+2−n, el
nombre de cares resulta ser un invariant del graf i no depèn de la particular representació
plana del graf planari.

Existeixen moltes demostracions de la fórmula d’Euler de tipus inductiu (i també n’hi
ha de tipus no inductiu). La inducció es pot fer respecte de diversos paràmetres, com
per exemple, entre d’altres:

• respecte de m, la mida o el nombre d’arestes,

• respecte de c, el nombre de cares,

• respecte del nombre de cicles del graf,

• respecte del nombre d’operacions constructives des del nul

No sol resultar productiu fer inducció sobre el nombre de vèrtexs en aquest cas, com
pot comprovar el lector.

Vegem tres de les possibilitats anteriors.

2.5.2 Inducció respecte del nombre d’arestes

Què significa fer inducció sobre el nombre d’arestes en teoria de grafs? Aqúı en tro-
bem dues modalitats possibles, la concreció de les quals depèn del tipus de problema
particular en què es vulgui utilitzar el mètode de demostració per inducció.

Modalitat 1. En alguns casos es considera n, l’ordre del graf, arbitrari, però fix en tot
el procés inductiu. D’aquesta manera, si per exemple n > 0, aleshores a varia sobre
totes les possibilitats de construcció de grafs, afegint arestes (0, 1, 2, etc.), d’acord amb
les propietats que hagi de tenir el graf que es considera. Per exemple, si simplement
es tracta de grafs sense més restriccions, aleshores el valor mı́nim de a en el pas base
inductiu serà 0, i el graf en qüestió serà el Nn. Ara bé, si n és fix, i estem demos-
trant alguna propietat per a grafs connexos, aleshores el nombre mı́nim d’arestes que
cal considerar en el pas base de la demostració per inducció és el mı́nim que permet
construir un connex sobre n vèrtexs, és a dir, a = n − 1, com és ben sabut de teoria
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d’arbres, cas en el qual efectivament tindrem un arbre (a més, s’ha provat abans com
a exemple de demostració inductiva).

Demostració inductiva segons aquest esquema: fixem n i fem inducció sobre a.

Pas 1 (base). El valor mı́nim possible, atesa la connexió, és a = n−1, amb la qual cosa
G és un arbre i tenim una única cara, la C∞, la no fitada; és a dir, c = 1, i trivialment
es compleix la fórmula d’Euler, ja que c + n = 1 + n = (n − 1) + 2 = a + 2, com es
comprova rutinàriament.

Pas 2 (inductiu). Sigui ara a ≥ n. Atès que el nostre graf és connex, no és arbre per
la condició a �= n − 1 i, per tant, ha de tenir algun cicle C. Sigui α una aresta de
C. L’eliminació de α manté la planaritat. També conserva la connexió, ja que si una
aresta és d’un cicle, la seva supressió no augmenta el nombre de components connexos,
perquè si un recorregut utilitza aquesta aresta, es pot trobar un recorregut alternatiu
a través de la resta del cicle. Per tant, G′ = G− α, a′ = a − 1 té totes les propietats
requerides per tal que se li pugui aplicar la hipòtesi d’inducció. Caldrà veure com ha
afectat l’operació anterior al nombre de vèrtexs i de cares: el nombre de vèrtexs és el
mateix, n′ = n; en canvi, el nombre de cares ha variat. En efecte, l’aresta α, atès que és
d’un cicle, no és aresta-pont i és aresta comuna d’exactament la frontera de dues cares:
la seva eliminació produeix la fusió de les dues cares en una i, per tant, c′ = c − 1.
Aplicant ara la hipòtesi d’inducció a G′ podem escriure la fórmula d’Euler per a G′ i
aleshores: 2 = c′ + n′ − a′ = (c− 1) + n− (a− 1) = c+ n− a.

Modalitat 2. En altres casos, es considera n, variant també de totes les maneres possi-
bles. Aleshores, per exemple, si es tracta de connexos, en el pas base, ha de ser m = 0,
cosa que força que hagi de ser G = N1, és a dir, n = 1. En aquest cas, en el pas
inductiu es fan afirmacions del tipus “suposem que la fórmula d’Euler es compleix per
a tot graf connex, planari, de m′ < m arestes”, i se sobreentén que n varia de totes les
maneres possibles, és per a tots els n possibles, sempre dintre de la compatibilitat amb
les propietats sobre els grafs que s’han de demostrar (planaritat i connexió, en aquest
exemple).

Repetim la demostració de la fórmula d’Euler segons aquesta variant, sempre amb
l’intent d’analitzar els matisos diferencials de la demostració inductiva. La fem per
inducció sobre a, nombre d’arestes. Ara no considerem n fixat, sinó lliure.

Pas 1. El valor més petit possible és a = 0, cosa que obliga que sigui n = 1, per
mantenir la connexió. Aleshores, c = 1 i òbviament es compleix la fórmula.

Pas 2. Sigui a ≥ 1. Considerem el graf G planari connex de n vèrtexs, a arestes i c
cares d’una representació planària. Suposem la fórmula vàlida per a tot graf planari
connex de a − 1 (o fins a un màxim de a − 1, tot i que aqúı no cal) arestes (hipòtesi
d’inducció). Hem de considerar dos casos possibles:

• G no és un arbre. Aleshores, atès que és connex, ha de cer ćıclic, i sigui C un cicle
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de G. Sigui α una aresta del cicle. S’elimina per formar G′ = G − α, al qual se
li pot aplicar la hipòtesi d’inducció i se’n pot afirmar la fórmula d’Euler, seguint
exactament les argumentacions de la variant demostrativa anterior.

• G és un arbre. Aleshores m = n− 1, c = 1 (la cara C∞) i podem comprovar amb
aquests valors que es compleix la fórmula d’Euler.

2.5.3 Inducció respecte del nombre de cares

Vegem una variant més de demostració de la fórmula d’Euler, ara per inducció sobre
el nombre de cares c:

Pas 1. Sigui c = 1. Aleshores tenim que només hi ha la cara no fitada C∞. El graf és,
doncs, aćıclic i, essent connex, és arbre, amb la qual cosa resulta a = n− 1. Per tant,
ara justificar la fórmula és només una comprovació de rutina: c+n = 1+(a+1) = a+2.

Pas 2. Sigui ara c ≥ 2 i suposem la fórmula vàlida per a grafs connexos planaris amb
un nombre estrictament inferior de cares c′ < c (hipòtesi d’inducció). Per tal de poder
aplicar la hipòtesi d’inducció al nostre graf farem una operació destructiva consistent
a derivar algun graf a partir del nostre, amb menys cares, de tal forma que se li pugui
aplicar la hipòtesi d’inducció, escriure la fórmula d’Euler per a aquest graf i esperar
poder obtenir-la per al nostre.

La idea és considerar una aresta comuna de dues cares, és a dir, de la frontera comuna,
eliminar-la i aix́ı provocar la fusió de les dues cares en una. Aquesta és una part
delicada, ja que s’ha de mantenir la connexió, cosa que ens guia cap a l’eliminació
d’una aresta que no sigui aresta pont, és a dir, que pertany a algun cicle.

Si c ≥ 2, atès que només hi ha una cara no fitada, n’hi ha com a mı́nim una de fitada,
per exemple C. També per aquest motiu, la frontera de la cara C conté algun cicle, ja
que en cas contrari tindŕıem un arbre. Escollirem una aresta a de la frontera de C que
pertanyi a un cicle.

En el nou graf creat per l’eliminació de l’aresta en qüestió és aplicable la hipòtesi
d’inducció, ja que és planari, connex, i amb una cara menys. Tenim c′ = c− 1, n′ = n,
a′ = a− 1. Aleshores podem escriure c′+n′ = a′+2, és a dir, (c− 1)+n = (a− 1)+2,
d’on c+ n = a+ 2.

2.5.4 Inducció respecte de paràmetres inusuals

Seguim amb el tema de la fórmula d’Euler per a grafs planaris connexos, de la qual
presentarem una nova demostració inductiva, però respecte d’un paràmetre inesperat.

Proposem un conjunt mı́nim d’operacions constructives en grafs (però dibuixades en
el pla) que permetin construir grafs planaris connexos a partir d’un vèrtex, és a dir,
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a partir de N1, amb la idea addicional que d’aquesta manera es pugui arribar a tot
graf connex planari (de fet, una representació planària). Les construccions es fan amb
criteri de construcció planària, de manera que no es construirà una aresta que travessi
o talli arestes preexistents.

Es pren com a punt de partida el graf nul d’un vèrtex. Aleshores les operacions grafo-
gràfiques que considerem són:

• Operació 1. Afegiment d’un nou vèrtex per connectar-lo per una aresta a un
vèrtex preexistent.

• Operació 2. Subdivisió elemental d’una aresta preexistent o, equivalentment,
inserció en una aresta d’un vèrtex de grau 2.

• Operació 3. Creació de cicle per tancament de trajecte. Tancar amb una aresta
un subgraf trajecte Tn, és a dir, crear un cicle Cn, sempre que no talli cap aresta
existent.

El lector s’ha de convèncer (o ho pot provar per inducció) que un graf planari connex
o bé és N1 o bé es pot generar per l’aplicació, a partir de N1, d’una seqüència finita
d’algunes de les operacions descrites anteriorment.

Una possible prova de la fórmula d’Euler serà sobre el nombre t d’operacions de les
anteriors per construir un graf connex planari (una per una!).

Pas 1. El cas més petit correspon a t = 1, és a dir, a fer una operació a partir de N1,
un vèrtex. En aquest cas només és aplicable l’operació 1 i el resultat és el graf T2, per
al qual es compleix la fórmula d’Euler.

Pas 2. Suposem que la fórmula d’Euler es compleix per a tots els grafs connexos
planaris que es poden construir amb t operacions de les anteriors, és a dir, que es
compleix c + n − a − 2 = 0. Constrüım d’un graf arbitrari d’aquest tipus un nou
graf amb una operació més d’entre les disponibles. Vegem que se segueix complint la
fórmula. Per a això hem de veure que la fórmula es manté quan es realitzen cadascuna
de les tres operacions, analitzant quines són les variacions en les quantitats c, n, a per a
cada una d’elles i comprovant que per a cada operació, si partim de c+ n− a− 2 = 0,
continuem tenint la igualtat.

• Operació 1. Tenim: n′ = n + 1, c′ = c, a′ = a + 1. Aleshores c′ + n′ − a′ − 2 =
c+ (n+ 1)− (a+ 1)− 2 = c+ n− a− 2 = 0, per hipòtesi d’inducció.

• Operació 2. Tenim: n′ = n + 1, c′ = c, a′ = a + 1. Aleshores c′ + n′ − a′ − 2 =
c+ (n+ 1)− (a+ 1)− 2 = c+ n− a− 2 = 0, per hipòtesi d’inducció.

• Operació 3. Tenim: n′ = n, c′ = c + 1, a′ = a + 1. Aleshores c′ + n′ − a′ − 2 =
(c+ 1) + n− (a+ 1)− 2 = c+ n− a− 2 = 0, per hipòtesi d’inducció.
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Per tant, queda provada la fórmula.

2.6 Aspectes diversos

2.6.1 Distinció de casos segons paritat

Sigui G = (V,A) un graf d’ordre |V | = p. Si G no conté triangles C3, proveu que

|A| ≤ �p
2

4 �.

Una primera observació sobre l’enunciat: el significat prećıs és que no existeix al graf
cap subgraf isomorf al cicle C3.

Un aspecte important del problema és com utilitzar la hipòtesi de no contenir triangles.
La idea bàsica és que si els vèrtexs u, v són adjacents, aleshores no pot existir cap vèrtex
que sigui adjacent a tots dos, ja que en aquest cas existiria algun triangle. Considerant
la col.lecció de vèrtexs adjacents a u, aquests queden exclosos com a possibles vèrtexs
adjacents a v i, en conseqüència, sembla que ha de ser possible trobar alguna relació
entre els graus dels vèrtexs u, v.

Un possible mètode demostratiu que es pot intentar usualment en teoria de grafs és
per inducció. La demostració d’aquest resultat la farem per inducció sobre l’ordre del
graf.

Per a valors p = 1, p = 2 el resultat és obvi. Ara bé, un primer intent de demostració
per inducció no sembla portar fàcilment a cap conclusió.

Podem fer una demostració per inducció separadament per a valors de p senars i parells.
Això equival a plantejar i resoldre dos subproblemes diferents:

Problema 1: Tot graf sense triangles d’ordre parell r conté, com a màxim, �r
2

4 � arestes.

Problema 2: Tot graf sense triangles d’ordre senar r conté, com a màxim, �r
2

4 � arestes.

Demostrem-ho per a grafs d’ordre parell; es faria anàlogament per a grafs d’ordre senar,
cosa que queda pendent per al lector.

Sigui G doncs un graf d’ordre parell p = 2n+2, sense triangles C3, i suposem el resultat
cert per a qualsevol graf sense triangles d’ordre q ≤ 2n = p− 2, amb q parell.

Si G = N2n+2, el problema està resolt; en cas contrari, A �= ∅ i, per tant, hi haurà dos
vèrtexs adjacents com a mı́nim. Siguin u, v vèrtexs adjacents i sigui a = {u, v} l’aresta
corresponent. Podem suposar que efectivament n’existeixen, ja que en cas contrari seria
|A| = 0 i trivialment seria certa la conclusió.

Com que volem poder aplicar la hipòtesi d’inducció, ens cal obtenir a partir de G

algun graf d’ordre estrictament inferior al qual sigui aplicable aquesta hipòtesi (ne-
cessitem, per tant, que sigui d’ordre parell i sense triangles); considerem el graf
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G1 = (V1, A1) = G − S, amb S = {u, v} ⊂ V , que s’obté eliminant els vèrtexs u, v

i les arestes corresponents; en tot cas G1, com a subgraf de l’original G, no conté
triangles i, a més, el seu ordre és q = 2n. Per hipòtesi d’inducció,

|A1| ≤ �
(2n)2

4
� = �

4n2

4
� = n2.

Ara tornarem a considerar G, que pot obtenir-se a partir de G1 restituint u, v i totes
les arestes incidents a u, v.

Avaluem ara el nombre d’arestes incidents amb u o v. No pot existir cap vèrtex w

adjacent a u, v al mateix temps, ja que aleshores existiria algun triangle. Això significa
que si el grau de u és g(u) = k, aleshores, atès que els vèrtexs adjacents a u no poden
ser adjacents a v, resultarà g(v) ≤ 2n + 2 − k (cal excloure com a possibles adjacents
els k vèrtexs que ja ho són a u).

u

z

v

a

Figura 2.7

Convé tenir present que l’aresta a es compta dues vegades i, per tant, restarem 1 per
aquest doble còmput:

|A| = |A1|+ nombre d’arestes incidents amb u o v

= |A1|+ g(u) + g(v)− 1

≤ n2 + g(u) + g(v) − 1

= n2 + k + 2n+ 2− k − 1 = n2 + 2n+ 1

(p=2n+2)
=

p2

4
= �

p2

4
�,

com s’havia de provar.

2.6.2 Passos base múltiples

En algunes ocasions s’ha de provar més d’un cas base. En podem posar un exemple
relacionat amb una recurrència, com la de Fibonacci, que té dos passos base a la
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definició:

a1 = 1

a2 = 1

an = an−1 + an−2, per a n ≥ 3.

Demostrem per inducció l’expressió del terme general de la successió de Fibonacci.

El terme general de la successió de Fibonacci és

an =
1
√
5

((
1 +

√
5

2

)n
−

(
1−

√
5

2

)n)

Per simplificar el desenvolupament posterior denotarem ϕ1 = 1+
√
5

2 (nombre d’or) i

ϕ2 =
1−
√
5

2 , de manera que cal provar que

an =
1
√
5
(ϕn1 − ϕn2 ) .

Observeu que ϕ2i = ϕi + 1, i = 1, 2.

Demostrarem la igualtat per inducció completa:

Pas 1a. Cal provar el resultat per a n = 1, cosa que és una comprovació rutinària,
veient la coincidència de valors quan fem la substitució n = 1.

Pas 1b. Cal provar el resultat per a n = 2, cosa que és també una comprovació rutinària.

Pas 2. Suposem ara que k ≥ 2 i que la fórmula es compleix per a tot i amb 1 ≤ i ≤ k.
Essent k+1 ≥ 3, estem en el cas general. Apliquem la hipòtesi d’inducció per k i k− 1
i podrem escriure, reagrupant termes i efectuant càlculs,

ak+1 = ak + ak−1 =
1
√
5
(ϕk1 − ϕk2) +

1
√
5
(ϕk−11 − ϕk−12 )

=
1
√
5
(ϕk−11 (ϕ1 + 1)− ϕk−12 (ϕ2 + 1)) =

1
√
5
(ϕk−11 (ϕ21)− ϕk−12 (ϕ22))

=
1
√
5
(ϕk+11 − ϕk+12 )

Naturalment, aquesta demostració pressuposa que ja hem sospitat el resultat per al-
gun mitjà o ens l’han comunicat, cosa que és un inconvenient de les demostracions
inductives: cal saber el resultat que s’ha de demostrar... En aquest cas s’hauria pogut
deduir no inductivament a partir de resultats relatius a successions recurrents lineals a
coeficients constants homogènies o per altres mètodes.
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2.6.3 Alternatives a la inducció

No sempre és estrictament imprescindible recórrer a la inducció per demostrar una
propietat. És possible que siguem capaços de provar-la per altres mètodes, no inductius.

Aquest és també un exemple en què tampoc no és imprescindible efectuar una de-
mostració per inducció. En efecte, si coneixem el resultat que diu que en un arbre
és m = n − 1, essent m el nombre d’arestes i n el nombre de vèrtexs, podem provar
directament:

Sigui G = (V,A) graf aćıclic, amb c ≥ 2 components connexos. Sigui m = |A| i n = |V |.
Aleshores m = n− c.

En efecte, siguin G1, . . . , Gc els components connexos de G. Efectuem la construcció
del nou graf següent: sigui H el graf que s’obté afegint una nova aresta connectant un
vèrtex de Gi amb un vèrtex de Gi+1, per a i = 1, . . . , c − 1. D’aquesta manera, hem
constrüıt un graf H d’ordre n, amb m′ = m+ (c − 1) arestes, connex i aćıclic (arbre).
Per tant, es compleix m′ = n− 1 i, per tant, m+ (c− 1) = n− 1, d’on m = n− c.

Encara podem trobar una segona demostració alternativa a la inducció. En efecte,
cadascun dels components connexos Gi és un arbre i, per tant, mi = ni − 1, essent mi

el nombre d’arestes i ni el nombre de vèrtexs de Gi. Ara bé, m = m1 + . . . + mc =
(n1 − 1) + . . .+ (nc − 1) = n− c.

Això es podria provar per inducció.

O encara un altre exemple, depenent del bagatge de resultats que coneguem. Anteri-
orment s’ha provat per inducció el resultat que afirma que “tot arbre és 2–acolorible”,
cosa que és equivalent a dir “tot arbre és bipartit”. Ara bé, si coneixem el resultat que
caracteritza els grafs bipartits com els grafs tals que tots els seus cicles són de longitud
parella, es pot aplicar en aquest cas, admetent que, en no haver-hi cicles, tots són de
longitud zero, parell.

Sigui G = (V,A) un graf d’ordre |V | = p. Si G no conté triangles C3, proveu que

|A| ≤ �p
2

4 �.

Una primera observació sobre l’enunciat: el significat prećıs és que no existeix al graf
cap subgraf isomorf al cicle C3.

L’aspecte principal del problema és com utilitzar la hipòtesi de no contenir triangles.
La idea bàsica és que si els vèrtexs u, v són adjacents, aleshores no pot existir cap vèrtex
que sigui adjacent a tots dos, ja que en aquest cas existiria algun triangle. Considerant
la col.lecció de vèrtexs adjacents a u, aquests queden exclosos com a possibles vèrtexs
adjacents a v i, en conseqüència, sembla que ha de ser possible trobar alguna relació
entre els graus dels vèrtexs u, v.

Mètode 1. Un possible mètode demostratiu que es pot intentar usualment en teoria
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de grafs és per inducció. Aquest mètode s’ha presentat anteriorment en aquest mateix
caṕıtol.

Mètode 2. Intentarem una demostració alternativa que no utilitzi inducció.

Siguin x, y ∈ V vèrtexs adjacents i sigui a = {x, y}. Essent x, y adjacents, cap vèrtex
no pot ser adjacent a x, y, ja que aleshores G contindria un triangle C3.

Suposem que k = g(x) és el grau de x. Poden ser adjacents a y com a màxim n − 1
vèrtexs restants, dels quals s’han d’excloure els que ho són a x, és a dir g(x):

g(y) ≤ n− 1− g(x).

x a
y

Figura 2.8

Ara bé, el vèrtex x ja ha estat comptat entre els n − 1 vèrtexs diferents de y i, en
conseqüència, l’aresta a s’ha comptabilitzat dues vegades i, per tant, de fet:

g(y) ≤ n− 1− (g(x)− 1) = n− g(x).

Per tant, si x, y són vèrtexs adjacents, és

g(x) + g(y) ≤ n.

Ara podem considerar la suma estesa a totes les arestes {x, y} ∈ A(G):

∑
arestes{x,y}

(g(x) + g(y)).

El nombre de sumands és |A| i, per tant,

∑
arestes

(g(x) + g(y)) ≤
∑

arestes

n = n|A|.

D’altra banda, pel que fa a

∑
arestes

(g(x) + g(y)),
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si fixem un vèrtex x ∈ V , el nombre de sumands del tipus

g(x) + g(y)

és exactament el nombre de vèrtexs y per als quals existeix l’aresta {x, y}, és a dir,
exactament g(x); per tant, si N(x) és el conjunt de vèrtexs adjacents a x,

∑
{x,y}∈A(g(x) + g(y)) =

∑
x∈V (

∑
y∈N(x)(g(x) + g(y)))

≥
∑

x∈V (
∑

y∈N(x) g(x)) =
∑

x∈V (|N(x)|g(x))

=
∑

x∈V (g(x))2.

En conclusió, ∑
x∈V

(g(x))2 ≤ n|A|.

· · · g(x) · · ·

x

y

Figura 2.9

Podem ara aplicar la desigualtat de Cauchy–Schwarz

|(u|v)| ≤ ‖u‖‖v‖,

amb el producte escalar ordinari a Rn i la norma derivada del producte escalar ‖z‖ =√
(z|z), amb u = (1, · · · , 1), v = (g(x), · · · , g(x)).

Per tant,

(
∑
x∈V

(g(x))
2
= (
∑
x∈V

(g(x) · 1))
2
≤
∑
x∈V

(g(x))2
∑
x∈V

12 = n
∑
x∈V

(g(x))2.

En conseqüència, i aplicant a més la desigualtat anterior i el lema de les encaixades,

1

n
2|A|2 =

1

n

∑
x∈V

(g(x) · 1)
2
≤
∑
x∈V

(g(x))2 ≤ n|A|,
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d’on
4

n
|A|2 ≤ n|A|,

d’on

|A| ≤
n2

4
,

i evidentment, com que |A| és enter, es compleix:

|A| ≤ �
n2

4
�.

2.6.4 “Demostració” inductiva falsa

Un parany amagat. Les demostracions inductives s’han de fer amb molta cura pel
que fa a la validesa de la hipòtesi d’inducció quan s’aplica. Vegem un exemple de
“demostració” de la “propietat” següent: tot nombre natural n ≥ 1 és senar. Procedim
a “demostrar” per inducció sobre n. En el pas base considerem el cas de n = 1, cas en el
qual efectivament es compleix la propietat. En el pas inductiu, suposem que k ≥ 1 i que
la propietat és certa per a tot j tal que 1 ≤ j ≤ k, és a dir, que tot j, amb 1 ≤ j ≤ k,
és senar (hipòtesi d’inducció). Provem-ho per a k + 1. Escrivim k + 1 = (k − 1) + 2;
aplicant la hipòtesi d’inducció a k − 1, és k − 1 senar i, per tant, també ho és k + 1...
On és l’error de la falsa demostració? La hipòtesi d’inducció no és aplicable si k− 1 no
pertany al rang al qual li és aplicable, és a dir si no és ≥ 1; però això falla en el cas que
sigui k = 1, ja que aleshores k − 1 = 0 i aqúı no es pot aplicar la hipòtesi d’indució.

Observeu que aqúı s’ha fet la “demostració” per inducció completa o forta, però també
s’hauria pogut formular una variant segons l’esquema P (n− 1) =⇒ P (n).

En general, per tant, el lector ha d’extremar les precaucions a l’hora d’aplicar el mètode
inductiu.
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