
Part II

Teoria de Grafs



Caṕıtol 3

Grafs: aspectes bàsics

3.1 Objectius

En aquest caṕıtol es presenta una mostra de problemes de tipus elemental, en el sentit
que requereixen poc desenvolupament teòric previ. Amb els conceptes bàsics, n’hi ha
prou per a la seva comprensió i resolució. Un aspecte que cal tenir en compte és que
molts problemes són dif́ıcilment classificables i poden correspondre a més d’un concepte
d’interès que es vulgui il.lustrar.

Diversos problemes que es podrien ubicar en aquest caṕıtol s’han inclós en el caṕıtol
d’introducció. Problemes de connexitat i recorreguts s’han posposat al caṕıtol posterior.

3.2 Apliqueu el lema de les encaixades

El lema de les encaixades és un dels resultats més bàsics de la teoria de grafs. Si
G = (V,A) és un graf i indiquem per g(u) el grau del vèrtex u en el graf G, el lema de
les encaixades és el resultat següent:

2|A| =
∑
u∈V

g(u).

Una conseqüència immediata és que en un graf el nombre de vèrtexs de grau senar és
parell.

Recordem que un graf és r–regular si tots els vèrtexs són de grau r.

Problema 3.1
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Proveu que en un graf 2-regular el nombre de vèrtexs i d’arestes coincideixen.

Resolució

Sigui G = (V,A) un graf 2-regular. Pel lema de les encaixades es compleix:

2|A| =
∑
v∈V

g(v) =
∑
v∈V

2 = 2|V |,

d’on la conclusió: |A| = |V |.

Problema 3.2

Pot haver-hi grafs 3–regulars d’ordre 5?

Resolució

Aplicant el fet que la suma de graus d’un graf G = (V,A) és el doble del nombre
d’arestes, pel lema de les encaixades, resulta:

2|A| =
∑
v∈V

g(v) = 5 · 3 = 15,

resultat contradictori, ja que no és múltiple de 2. En conseqüència, no existeixen grafs
amb aquestes caracteŕıstiques.

O, també, per aplicació directa del corol.lari del lema de les encaixades, que afirma que
el nombre de vèrtexs de grau senar és parell.

Problema 3.3

Demostreu que no pot existir cap graf amb vèrtexs de graus 3,3,3, i 1.

Resolució

Aquest és un problema simple, que resoldrem amb molt de detall formal.

Observem que no podem utilitzar com a test negatiu que el nombre de vèrtexs de grau
senar ha de ser parell, recurs que sol ser útil en problemes d’aquest tipus. També pot
utilitzar-se la propietat g(v) ≤ |V |−1 com a criteri negatiu, però en aquest cas tampoc
no s’arriba a cap conclusió.

Mètode A

Suposem que existeix un graf G = (V,A) amb la seqüència de graus donada, i siguin
v1, v2, v3 i v4 els vèrtexs de G, de graus, respectivament,
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g(v1) = 3, g(v2) = 3, g(v3) = 3, g(v4) = 1.

Experimentalment (dibuixant!) és clar que l’afirmació és certa. La demostració podria
anar de la manera següent.

Sense pèrdua de generalitat, podem suposar que el vèrtex v3 és l’adjacent a v1.

Considerem el graf auxiliar G1 = (V1, A1) obtingut eliminant el vèrtex v4 i, per tant,
l’única aresta {v4, v3} que hi és incident. Aleshores, en G1:

gG1(v1) = 3, gG1(v2) = 3, gG1(v3) = 2.

Tenint en compte que a G1 es compleix el lema de les encaixades, és

gG1(v1) + gG1(v2) + gG1(v3) = 2|A1|

i, per tant, resulta |A1| = 4. Ara bé, en general tenim |A1| ≤
(|V1|
2

)
= 3 i aix́ı arribem

a un absurd.

Una manera alternativa d’arribar a contradicció: el graf G1 no pot existir com a graf
simple, ja que s’ha de complir, per a tot vèrtex w ∈ V (G1), la desigualtat gG1(w) <
|V1| = 3. En conseqüència, no pot existir G.

Observem que si aplicàvem el mateix argument a G no s’arribava a cap contradicció.

Mètode B

Un altre mètode consisteix a considerar el graf complementari Gc de G. Si exist́ıs el graf
G amb la seqüència de graus donada, aleshores també hauria d’existir el complementari
Gc, que tindria la seqüència de graus donada per 0,0,0,2, cosa que evidentment és
absurda.

Mètode C

Si exist́ıs un graf amb aquestes caracteŕıstiques, cada vèrtex de grau 3 hauria de ser
adjacent als tres vèrtexs restants, en particular al vèrtex de grau 1. Això significa que
el vèrtex de grau 1 seria adjacent als tres vèrtexs de grau tres, amb la qual cosa hauria
de ser com a mı́nim de grau 3, cosa que és contradictòria.

3.3 Problemes de reunions

Hi ha “problemes de reunions” que es poden estudiar mitjançant la teoria de grafs,
encara que inicialment no ho sembli. Es tracta de formular el model en termes de
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teoria de grafs que s’ajusti al problema i convertir les preguntes en preguntes de grafs.

Imaginem una reunió de n persones en la qual es produeixen salutacions per encaixades
de mans (aix́ı la salutació és obligadament mútua, bidireccional). Com podem provar
l’afirmació sobre què ha passat a la reunió referent a les salutacions: el nombre de
persones que ha saludat un nombre senar de persones és parell?

O bé aquesta altra: Hi ha com a mı́nim 2 persones que han saludat el mateix nombre
de persones.

Si considerem el graf G = (V,A) en què els vèrtexs són les persones de la reunió i
les arestes són les salutacions, relació establerta entre vèrtexs, aleshores la primera
afirmació equival a dir que el nombre de vèrtexs de grau senar és parell. La segona
equival a afirmar que en un graf hi ha un mı́nim de dos vèrtexs amb el mateix grau.

El problema següent és una mostra més.

Problema 3.4

Si G = (V,A) és un graf d’ordre |V | = 6, demostreu que G o el seu complementari Gc

contenen algun triangle (3–cicle) C3. Equivalentment: proveu que en una reunió de 6
persones sempre n’hi ha o bé 3 que es coneixen mútuament o bé n’hi ha 3 que no es
coneixen mútuament.

Resolució

Considerem w ∈ V . Podem suposar que w és adjacent com a mı́nim a 3 vèrtexs de G.
En efecte, si no fos aix́ı, hi hauria com a màxim dos vèrtexs adjacents amb w i, per
tant, en quedarien un mı́nim de tres no adjacents amb w en el graf G, els quals serien
adjacents a w en el graf complementari Gc.

v1

v2

v3

w
Figura 3.1

Per tant, fixat w ∈ G, existeixen tres vèrtexs adjacents amb w en el graf G o bé exis-
teixen 3 vèrtexs adjacents amb w a Gc. En qualsevol dels casos, seguiŕıem raonaments
semblants. Per això podem suposar que w és adjacent amb tres vèrtexs a G com a
mı́nim, ja que en cas contrari raonaŕıem sobre el graf complementari Gc d’entrada.
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Siguin v1, v2, v3 vèrtexs adjacents amb w al graf G (figura 3.1).

Tenim dues possibilitats:

• Si algun dels vi és adjacent a algun altre dels vi, aleshores ja tenim el 3–cicle o
triangle, l’existència del qual s’havia de provar (figura 3.2).

G G G

a

b c

Figura 3.2

• En cas contrari, tindrem al graf complementari Gc que els vèrtexs v1, v2, v3 són
adjacents dos a dos. Cap de les arestes a, b, c existeixen en G, raó per la qual
existeixen a Gc. Demostrem aix́ı l’existència d’un 3–cicle en Gc.

G Gc

Figura 3.3

3.4 Seqüències de graus

Un problema t́ıpic de la teoria de grafs elemental és trobar (si n’hi ha) tots els grafs
amb una determinada seqüència de graus donada.

Un bon consell per resoldre alguns problemes que signifiquin tractar amb un vo-
lum considerable d’arestes o bé amb graus força elevats consisteix a passar al graf
complementari. Si G = (V,A), el graf complementari Gc es defineix com Gc =
(V,A′) = (V,P2(V )\A). L’ordre és el mateix. Es compleix |A| + |A′| =

(|V |
2

)
. A

més, gGc(w) = |V | − 1− gG(w).
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Problema 3.5

Per a cada una de les seqüències de nombres següents, trobeu tots els grafs (llevat
d’isomorfisme) que tinguin els nombres com a graus respectius dels seus vèrtexs o bé
demostreu que no existeix cap graf amb aquestes caracteŕıstiques:

a) 4, 4, 4, 3, 3;

b) 4, 4, 3, 3, 3;

c) 4, 3, 2, 1;

d) 5, 5, 4, 3, 2, 1;

e) 6, 3, 4, 1.

Resolució

Aplicarem a cada cas els tests bàsics:

1. el grau de cada vèrtex ha de ser estrictament inferior a l’ordre del graf;

2. el nombre de vèrtexs de grau senar ha de ser parell;

3. aplicant el lema de les encaixades, s’obté el nombre d’arestes, el qual no pot
superar

(|V |
2

)
.

Si la seqüència de graus supera tots els tests, aleshores considerarem la possibilitat que
existeixin grafs amb aquesta seqüència.

a) Aplicant els tests (1), (2), (3) no s’arriba a cap contradicció. Vegem que efectivament
existeixen grafs amb aquesta seqüència de graus.

Un possible mètode seria el següent: la seqüència de graus del possible comple-
mentari és més fàcil d’estudiar, ja que és 0,0,0,1,1. Els grafs que tenen aquesta
seqüència de graus són H = N3 ∪K2.

Ara bé, G � (Gc)c i, per tant, existirà G i serà G = (N3 ∪K2)
c = N c

3 + Kc
2 =

K3 +N2.

Un altre possible mètode seria el següent: els vèrtexs de grau 4 han d’ésser ad-
jacents a tots els altres vèrtexs del graf; l’únic esquema possible és el del graf
C3 +N2.

El resultat és clarament el mateix.

b) 4,4,3,3,3. No n’existeix cap, ja que hi ha un nombre senar de vèrtexs de grau senar.

c) 4,3,2,1. No n’existeix cap, ja que per a tot vèrtex v ∈ V ha de ser g(v) < |V | = 4.
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d) 5,5,4,3,2,1. No n’existeix cap. Vegem dos arguments possibles:

Argument A: Havent-hi 2 vèrtexs del grau màxim possible g(u) = 5 = g(w),
aleshores ambdós han de ser adjacents a tots els altres i, per tant, per a tot
vèrtex v ha de ser g(v) ≥ 2.

Argument B: Si exist́ıs un graf G d’ordre 6 amb aquesta seqüència de graus, ales-
hores la corresponent del graf complementari Gc seria 0,0,1,2,3,4; si se’n considera
el subgraf dels vèrtexs de graus 1,2,3,4 s’arriba a un absurd (directament o apli-
cant el resultat de c).

e) 6,3,4,1. No n’hi ha cap, pel criteri 1.

Vegem a continuació un exemple on es passa al complementari.

Problema 3.6

Obteniu tots els grafs 4-regulars d’ordre 6.

Resolució

Observem que es tracta d’obtenir els grafs amb seqüència de graus 444444. De fet, en
principi, no està garantida l’existència de grafs d’aquestes caracteŕıstiques.

El problema sembla més abordable si passem al complementari, atès que els grafs
d’aquestes caracteŕıstiques tenen un nombre relativament alt d’arestes.

Suposem que sigui G = (V,A) un graf d’aquestes caracteŕıstiques. Considerem el graf
complementari H = Gc, també regular de graus 6 − 1 − 4 = 1, de seqüència de graus
1,1,1,1,1,1. Aleshores es pot veure fàcilment que H = T2 ∪ T2 ∪ T2.

Obtenim el complementari: G = (Gc)c = Hc = (T2 ∪ T2 ∪ T2)
c = T c2 + T c2 + T c2 =

N2 +N2 +N2 = K2,2,2.

Com s’observa, a més, aquesta argumentació també en demostra l’existència, per la via
d’obtenir-ne exemples.

Vegem un exemple en què no resulta útil passar al graf complementari. És també un
exemple d’un cas simple de problema de seqüències de graus.

Problema 3.7

Trobeu tots els grafs de seqüència de graus 1,1,1,1,1,1,2,3,5.

Resolució

Sigui G un graf amb aquestes caracteŕıstiques, si existeix.



80 Matemàtica discreta Problemes resolts

En primer lloc observem que no resulta d’utilitat recórrer al pas al graf complementari
Gc, que tindria la seqüència de graus 3,5,6,7,7,7,7,7,7, que no sembla fàcil de tractar
atès que els graus són molt elevats.

Procedirem a un estudi directe prenent com a punt de partida el fet de considerar
el vèrtex de grau màxim. Intüıtivament podem sospitar que el que passi localment a
l’entorn del vèrtex d’aquest grau tant alt definirà en gran part l’estructura del graf.
Després s’haurà d’efectuar un ajust final de col.locació per als altres vèrtexs. Natu-
ralment, aquestes són idees només qualitatives, però poden ajudar l’anàlisi, juntament
amb la representació gràfica.

Sigui w el vèrtex de grau 5. Serà adjacent a un mı́nim de 3 vèrtexs de grau 1. Els altres
dos vèrtexs adjacents a w poden ser de graus 1,2,3. L’estructura local es pot veure a la
figura 3.4, on s’ha indicat el grau de cada vèrtex. Depenent de quins siguin els valors
de x, y s’obtindran, si n’hi ha, els diversos grafs amb la seqüència donada.

1

1

1

w

5

x

y

Figura 3.4

Considerem els diversos casos possibles.

Cas 1: x = 1; y = 1. En aquest cas, el graf hauria de ser G = K1,5 ∪H, on H seria un
graf amb seqüència de graus 3,2,1, que no pot existir.

Per a cada un dels altres casos existeixen els grafs que s’indiquen a les figures posteriors.

Cas 2: x = 1; y = 3. Indiquem per G1 el graf de la figura 3.5.

Figura 3.5
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Cas 3: x = 1; y = 2. Indiquem per G2 el graf de la figura 3.6.

Figura 3.6

Cas 4: x = 2; y = 3. Indiquem per G3 el graf de la figura 3.7.

Figura 3.7

No hi ha més possibilitats que les anteriors. Aquesta anàlisi prova que n’hi ha, de grafs,
amb la seqüència donada. Resta per aclarir si n’hi ha tres, els anteriors, essencialment
diferents, és a dir, no isomorfs, o bé hi ha alguna parella de grafs isomorfs.

És molt fàcil d’estudiar aquest problema en aquest cas senzill. En efecte, en el graf
G3 el vèrtex de grau 5 és adjacent al vèrtex de grau 2, cosa que no succeix en G1, i
és adjacent al vèrtex de grau 3, cosa que no ocorre en G2. Per tant, G3 no és isomorf
ni a G1 ni a G2. Només resta per escatir si G1, G2 són isomorfs. Ara bé, atès que a
G1 el vèrtex de grau 5 és adjacent al vèrtex de grau 3 i aquesta propietat no es dóna
a G3, podem concloure que no són isomorfs. La no isomorfia de G3 amb G1, G2 també
s’hauria pogut deduir de l’adjacència 2–3 en G1, G2, mentre que en G3 aquests vèrtexs
són no adjacents.

Un exemple combinat amb un problema de “reunions”.

Problema 3.8

Proveu que en qualsevol graf G = (V,A) amb un mı́nim de 2 vèrtexs sempre hi ha un
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mı́nim de 2 vèrtexs amb el mateix grau.

Hi ha un enunciat paral.lel: en una reunió de n persones en la qual es produeixen
salutacions mútues, sempre hi ha un mı́nim de dues persones que han saludat el mateix
nombre de persones.

Resolució

Sigui G = (V,A) un graf i sigui p = |V | ≥ 2. Aleshores, per a cada vèrtex v ∈ V és
0 ≤ g(v) ≤ p−1, i, en conseqüència, en principi hi poden haver els graus 0, 1, · · · , p−1,
i, si tots fossin diferents, aquests haurien de ser els graus corresponents als vèrtexs del
graf.

Podem arribar ara a la conclusió de dues maneres diferents, essencialment dues variants
per a la mateixa argumentació de fons:

Mètode A

Sigui V = {vo, · · · , vp−1}, amb g(vi) = i, i considerem el graf auxiliar G0 = G− v0 =
(V0, A0), amb V0 = V \{v0}, A0 = A (ja que g(v0) = 0), és a dir, eliminem el vèrtex de
grau 0.

Aleshores, considerant G0, és |V0| = p − 1 i, en canvi, resulta en aquest graf G0 que
g(vp−1) = p− 1, que és absurd, si no s’admeten arestes múltiples ni llaços.

Això prova, doncs, que hi ha d’haver com a mı́nim 2 vèrtexs amb el mateix grau.

Mètode B

Provem que en un graf G = (V,A) d’ordre |V | = p no pot haver-hi un vèrtex isolat (de
grau 0) i un vèrtex de grau p− 1.

Sigui g(v0) = 0, g(vp−1) = p− 1.

Els altres vèrtexs són els p− 2 restants:

v1, · · · , vp−2.

Per tant, p− 1 = g(vp−1) ≤ p− 2 < p− 1, contradicció.

3.5 Isomorfisme

Els grafs G1 = (V1, A1), G2 = (V2, A2) són isomorfs si i només si existeix una aplicació
f : V1 �→ V2 amb les propietats.

1. f és bijectiva,

2. u ∼ v si i només si f(u) ∼ f(v).
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Observem que això significa que f conserva les adjacències i també les no adjacències.

Una propietat important, derivada de la conservació de les adjacències (i de les no
adjacències) és la conservació del grau entre vèrtexs que es corresponen per l’aplicació
f , en cas d’isomorfisme. És a dir, que tenim gG1(u) = gG2(f(u)). En relació amb
aquest tema es planteja el problema de si dos grafs són isomorfs o no.

No és un problema de dibuix, tot i que la representació en el pla pot enfosquir la qüestió,
i encara complicar-la. En més d’un problema se’ns donen dues representacions de grafs,
com per exemple a la figura 3.8, i se’ns demana si són o no isomorfs.

Figura 3.8

Els vèrtexs s’han de suposar etiquetats, com a la figura 3.9.

1
2

3

4

5

6

H

H ′

1′

5′

6′ 4′
2′3′

Figura 3.9

El problema és definir la correspondència entre etiquetes que tingui les propietats indi-
cades en el cas d’isomorfisme. De vegades, una manipulació gràfica, un “redibuix”, de
fet suggereix quina podria ser una possible correspondència.

Segons el problema concret hi ha diverses maneres de tractar-lo, i això depenent també
de si finalment els grafs ho són o no, d’isomorfs. Enumerem a continuació una llista de
possibles actuacions en aquest sentit.
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• Sotmetre els grafs a una bateria de tests, la no superació d’un dels quals significa
descartar l’isomorfisme. La superació de qualsevol d’ells no significa res.

• Posar de manifest que ambdós grafs tenen propietats estructurals diferents que
n’impedeixen la isomorfia.

• Tractar d’establir f amb les propietats requerides per a l’isomorfisme i veure que
és impossible (perquè s’arriba a algun tipus de contradicció), amb la qual cosa es
demostra que no són isomorfs.

• Finalment establir, si és el cas, una aplicació (n’hi pot haver més d’una) que
compleixi les propietats anteriors, requerides per poder afirmar que els grafs són
isomorfs.

• Convertir el problema en un altre per al qual l’estudi sigui més simple (per exem-
ple, passant al graf complementari).

Vegem alguns exemples d’aquestes estratègies d’estudi de la isomorfia. Considerem els
grafs de la figura 3.10, dels quals volem estudiar si són isomorfs.

G1

G2

Figura 3.10

3.5.1 Bateria de tests

Es poden plantejar diversos tests, que de fet són condicions necessàries, és a dir, condi-
cions que s’han de complir si els dos grafs són isomorfs. Per aquest motiu, no passar
un test ja permet descartar la isomorfia. Passar-lo no implica res.

Enumerem-ne alguns:

1. Test 1 : Els ordres han de coincidir, és a dir, |V1| = |V2|. En efecte, només si els
ordres coincideixen es pot establir una bijecció f . De manera que si dos grafs
tenen ordres diferents, ja es pot afirmar que són no isomorfs. En el cas que els
ordres coincideixin, per exemple, en el cas de la figura 3.10, aleshores no podem
afirmar res.
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2. Test 2 : Les seqüències de graus han de coincidir. Això és conseqüència de la
conservació del grau dels vèrtexs, entre vèrtexs corresponents, per isomorfisme,
propietat ja esmentada abans. Naturalment, dos grafs poden tenir la mateixa
seqüència de graus i no ser isomorfs. En particular, per exemple, poden ser
ambdós regulars i no ser isomorfs. Superar el test no significa res: per exemple,
els grafs de la figura 3.10 són ambdós 3–regulars i, per aquest motiu, no podem
concloure res, a partir d’aquest test, sobre la isomorfia. Considerem els grafs
H1 = T4, H2 = K2 ∪K2. Són del mateix ordre (passen el test 1) i també són de
la mateixa mida, però les seqüències de graus són 1, 2, 2, 1; 1, 1, 1, 1 i, per tant no
són isomorfs.

3. Test 3 : Les mides o el nombre d’arestes han de coincidir. És obvi per raons d’iden-
titat estructural, i també com a conseqüència de la conservació de les seqüències
de graus i el lema de les encaixades. Hi pot haver grafs amb els mateixos nom-
bres d’arestes i no ser isomorfs (per exemple, N1 ∪ T2 i T2 ∪ T2). Naturalment,
la propietat en qüestió es compleix si els grafs passen el test 2, però pot ser útil
fer directament una comprovació sobre el nombre d’arestes per simple inspecció
visual.

3.5.2 Identitat estructural

La idea de fons que està al darrere de la definició formal d’isomorfisme és que dos
grafs isomorfs expressen la mateixa estructura de relacions entre els vèrtexs respectius.
Abans ens hem fixat en propietats que pod́ıem comptar immediatament, com l’ordre,
la mida, els graus. Ens referim aqúı a propietats més d’ordre qualitatiu, propietats que
s’han de conservar per isomorfime. Per exemple, si un graf és bipartit i l’altre no, no
són isomorfs. Si un graf és aćıclic i l’altre no, no poden ser isomorfs. Podem prendre,
de fet, totes les propietats que es puguin establir per a l’un i que no siguin vàlides
per a l’altre per tal de descartar la isomorfia: per exemple, la connexió, el nombre de
components connexos, la presència o absència d’un determinat tipus de cicles, d’entre
molts altres possibles. Aix́ı, doncs, en el cas dels grafs de la figura 3.10, el graf G1 conté
cicles C3, mentre que el graf G2 no en té, cosa que podem afirmar en aquest cas senzill
per simple observació visual o bé, tenint en compte que és K3,3, com a conseqüència
d’una caracterització dels grafs bipartits, que es caracteritzen com els grafs que tenen
tots els seus cicles de longitud parella.

De vegades, l’observació de l’estructura i la necessitat d’haver-la de mantenir ens poden
ajudar a establir l’aplicació f per a la isomorfia. Per exemple, a la figura 3.10, el vèrtex
6 del graf H és l’únic vèrtex de grau 2 d’un C4, concretament, el 6 − 5 − 1 − 4. Per
tant, se li ha de fer correspondre l’únic vèrtex de H ′ de grau 2 d’un C4, és a dir, 2’,
únic vèrtex de grau 2 de l’únic C4, 1

′ − 2′ − 3′ − 4′.
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3.5.3 Conservació dels graus dels vèrtexs

La propietat de conservació dels graus per isomorfisme és molt útil com a guia per
establir una aplicació f (amb les propietats anteriors) o bé per demostrar que no n’hi
ha cap, ja que implica restriccions importants a les imatges o correspondències que es
poden assignar. La pitjor situació és aquella en la qual els grafs són ambdós regulars,
amb el mateix grau comú. La situació més favorable és aquella en la qual hi ha vèrtexs
amb graus destacats respecte dels altres: per exemple, si existeix un únic vèrtex de grau
4 a cada un dels grafs, aleshores qualsevol aplicació candidata a definir un isomorfisme
ha de fer correspondre el vèrtex de grau 4 d’un graf amb el del mateix grau de l’altre.
O bé si, per exemple, existeixen exactament 2 vèrtexs de grau 3 a cada graf, aleshores
qualsevol correspondència isomòrfica ha de fer correspondre el subconjunt de vèrtexs
de grau 3 de l’un en el subconjunt de vèrtexs de grau 3 de l’altre i, en haver-n’hi 2 de
vèrtexs de grau 3, això es pot fer de dues maneres possibles.

Com a aplicació del que s’ha dit anteriorment sobre la conservació dels graus en el cas
d’isomorfisme, estudiem si els grafs de la figura 3.11 són isomorfs.

G1 G2u v u′ v′ Figura 3.11

Observem que, en aquest cas, tots els tests anteriors no permeten arribar a conclusió.

Si fossin isomorfs, existiria una bijecció f : V1 �→ V2 que conservaria les adjacències
(i també les no-adjacències). Si G1, G2 fossin isomorfs, existiria una bijecció f amb
les propietats pròpies de l’isomorfisme. Per la conservació dels graus, les imatges dels
vèrtexs u, v, de grau 3 han de ser els dos vèrtexs del mateix grau, u′, v′ del graf G1, per
a la qual cosa hi ha dues possibilitats. Una d’elles és f(u) = u′, f(v) = v′. Ara bé, u, v
són adjacents en G1. Per la conservació de les adjacències, haurien de ser f(u), f(v),
és a dir, u′, v′, adjacents, cosa que no succeeix i s’arriba a contradicció. En el cas de
l’altra possibilitat, és a dir, que f(u) = v′, f(v) = u′, el raonament pot ser similar i
anàlogament s’arriba a contradicció.

Es pot formular un argument alternatiu. Considerem l’únic vèrtex w de grau 2 del graf
G1. Si w′ és l’únic vèrtex de grau 2 de G2, ha de ser necessàriament f(w) = w′. Ara
bé, si z és el vèrtex de grau 1 adjacent a w en G1, aleshores f(z) ha de ser de grau 1 i
adjacent a f(w) = w′ en G2, però un tal vèrtex no existeix. S’arriba a contradicció i,
per tant, G1, G2 no són isomorfs.

Vegem-ne ara un exemple addicional, on la propietat sobre els graus és una guia per
establir una aplicació f amb les propietats d’isomorfisme. Considerem els grafs de la
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figura 3.12.

1
2

3

4

5

6

H

H ′

1′

5′

6′ 4′
2′3′

Figura 3.12

Vegem que són isomorfs. Establirem una correspondència f amb les propietats requeri-
des, amb la cura constant de mantenir les adjacències i les no- adjacències (cosa que el
lector ha de comprovar amb detall). En primer lloc, s’haurien de fer les comprovacions
sobre l’ordre, la mida i les respectives seqüències de graus o altres propietats per veure
que poden ser isomorfs. Els únics vèrtexs de grau 4 respectius s’han de correspondre.
Per tant, f(1) = 4′. Hi ha en ambdós grafs un únic vèrtex de grau 2, adjacent als dos
vèrtexs de grau 3. Per tant, s’han de correspondre, és a dir, f(6) = 2′. Als vèrtexs
2,3 de grau 2 adjacents al vèrtex 1 de grau 4 els han de correspondre els vèrtexs 5′, 6′,
hi hi ha dues maneres possibles: o bé f(2) = 5′; f(3) = 6′, o bé f(2) = 6′; f(3) = 5′.
Argumentacions similars poden fer-se per a les parelles 4,5 i 1’,3’. Novament tenim
dues possibilitats: f(4) = 3′; f(5) = 1′ o bé f(4) = 1′; f(5) = 3′.

Considerem ara els de la figura 3.13. Veurem que, malgrat les diferències d’“aspecte”,
també són isomorfs. Per establir l’isomorfisme ens podem guiar per citeris similars als
anteriors.

G1 G2
1

2

3

4

56 1′ 2′

3′

4′

5′ 6′

Figura 3.13

Un possible isomorfisme ve donat per f(2) = 6′; f(4) = 2′ (únics vèrtexs de grau 2
adjacents comuns als vèrtexs de grau 3); f(1) = 4′; f(6) = 5′; f(3) = 3′; f(5) = 1′. Hi
ha altres possibilitats.
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3.5.4 Pas al complementari

Atès que la bijecció a través de la qual es concreta l’isomorfisme de dos grafs conserva
les adjacències i també les no-adjacències, resulta que el problema de la isomorfia de
dos grafs es pot plantejar equivalentment per als respectius complementaris, és a dir,
que G1 � G2 si i només si Gc

1 � Gc
2. Això pot ser útil en el cas que resulti més fàcil

estudiar la isomorfia dels complementaris respectius.

Il.lustrem aquesta idea amb un exemple. Considerem els grafs de la figura 3.12, ja estu-
diats directament a la subsecció 3.5.2, prenent en consideració propietats estructurals.

Passem als respectius complementaris (figura 3.14). Veiem que Gc
1 = C6 i, en canvi,

Gc
2 = C3 ∪ C3. L’un és connex i l’altre no, raó per la qual els complementaris no són

isomorfs i tampoc no ho són els grafs originals.

Gc
1

Gc
2

Figura 3.14

Es poden pensar exemples més complexos, en els quals aquest mètode pugui ser de
molta utilitat. Per exemple, quan el nombre d’arestes de G1, G2 és molt alt, cas en el
qual hi ha “poques” arestes en els complementaris respectius i previsiblement l’estudi
de si són isomorfs o no és més fàcil.

3.5.5 Problemes addicionals d’isomorfisme

Problema 3.9

Sigui G1, G2, G3 grafs de 4 vèrtexs i 2 arestes. Demostreu que, com a mı́nim, dos són
isomorfs.

Resolució

Estudiem, en primer lloc, els grafs de 4 vèrtexs i 2 arestes.

Sigui G = (V,A) un graf amb |V | = 4, |A| = 2, i siguin g1, g2, g3, g4 els graus respectius
dels vèrtexs.

De l’aplicació del lema de les encaixades resulta g1 + g2 + g3 + g4 = 2|A| = 4 i de
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la restricció 0 ≤ gi ≤ 2, ∀i = 1, · · · , 4, deguda al fet que |A| = 2, es deriva que les
possibilitats que tenim per a les seqüències de graus són:

i) 1,1,1,1

ii) 2,2,0,0

iii) 2,1,1,0

Per al cas (i), els grafs corresponents són isomorfs al graf K2 ∪K2, unió de dues còpies
disjuntes isomorfes a K2: G = K2 ∪K2.

Per al cas (iii), els grafs corresponents són els isomorfs al graf G = T3 ∪N1.

En canvi, no existeix cap graf corresponent al cas (ii), cosa que es pot justificar intüı-
tivament, però també de manera rigorosa: eliminant els vèrtexs de grau 0, resta un
graf de 2 vèrtexs amb 2 arestes, la qual cosa és impossible (per exemple, perquè no
es compliria en el sugbraf corresponent que el grau de cada vèrtex sigui estrictament
menor que l’ordre).

La conclusió és, doncs, que existeixen en el conjunt dels grafs de 4 vèrtexs i 2 arestes,
dues classes d’equivalència per isomorfisme i, en conseqüència, d’entre els tres grafs
G1, G2, G3, n’hi ha d’haver necessàriament dos d’isomorfs.

Problema 3.10

Per a quins enters n el graf n-cicle Cn és autocomplementari?

Resolució

El significat de la pregunta és el següent. Hem d’identificar n, si existeix, tal que Cc
n

sigui isomorf a Cn, és a dir, cal trobar n tal que el complementari de Cn sigui novament
un cicle del mateix ordre.

Hi ha més d’un mètode per trobar el valor n possible.

Si Cn i Cc
n han de ser isomorfs, aleshores en particular han de tenir la mateixa seqüència

de graus. El cicle Cn és 2-regular, amb seqüència 2,...,2. El graf complementari també
és regular, amb tots els graus gCcn(v) = |V | − 1− gCn(v) = n− 1− 2 = n− 3. Ara, ha
de ser 2 = n− 3.

Per tant, n = 5, i això significa que l’únic Cn que pot ser autocomplementari és C5.

Caldrà veure si efectivament ho és. Vegem a la figura 3.15 el graf C5 i el seu comple-
mentari.

Hi ha diverses maneres de justificar-ho:

Mètode 1. Observem que Cc
5 és connex 2-regular. Com es veu més endavant (4.2),

per la caracterització de connexos 2-regulars com a cicles, ha de ser Cc
5 un cicle, d’on

Cc
5 � C5.
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Mètode 2. Construcció d’un isomorfisme efectiu.

Considerem els dos grafs amb l’enumeració dels vèrtexs respectius donada a la figura
3.15.

v1

v2

v3v4

v5

w1

w2

w3
w4

w5

Figura 3.15

Definim la bijecció següent:

ϕ : V −→W

ϕ(v1) = w1

ϕ(v2) = w3

ϕ(v3) = w5

ϕ(v4) = w2

ϕ(v5) = w4

Ara caldria comprovar que ϕ conserva les adjacències i les no-adjacències, cosa que és
rutinària per a aquest cas senzill. Hi hauria més possibilitats de definir correspondències
bijectives que conserven les adjacències i les no-adjacències.

Observació addicional: hi ha altres maneres d’obtenir n = 5. D’acord amb una ar-
gumentació general relativa al pas al complementari, tenim G = (V,A), n = |V |,
Gc = (V,Ac). Es compleix |A| = |Ac| i |A|+ |Ac| = |A(Kn)| =

(
n
2

)
. Si G = Cn, alesho-

res |A| = |V | = n i, per tant, 2n =
(
n
2

)
= n(n−1)

2 , d’on n2 − 5n = 0. S’ha d’excloure el
cas n = 0 i, per tant, resulta n = 5.

Problema 3.11

Estudieu si existeixen grafs trajecte Tn autocomplementaris.

Resolució

Si n = 2, aleshores és immediat comprovar que T c2 = N2 �� T2. Per tant, suposem
que n ≥ 3. Llavors la seqüència de graus de Tn és 1, 2, · · · , 2, 1. La seqüència de
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graus del complementari T cn és n − 1 − 1, n − 1 − 2, · · · , n − 1 − 2, n − 1 − 1, és a dir,
n− 2, n− 3, · · · , n− 3, n− 2.

Suposem que Tn és un graf trajecte isomorf a T cn. Aleshores T cn és de ser un graf trajecte
i, per tant, de seqüència de graus 1, 2, · · · , 2, 1. Per aquest motiu ha de ser n− 3 = 1,
n− 2 = 2, és a dir, n = 4.

Per tant, l’únic candidat a ser trajecte autocomplementari és T4. Ara només cal com-
provar si efectivament ho és. Una comprovació rutinària ens indica que śı i, per tant,
l’únic graf trajecte autocomplementari és T4.

Problema 3.12

Estudieu si són isomorfs els grafs de la figura 3.16.

G1 G2 G3 G4

Figura 3.16

Resolució

Observeu que tots tenen el mateix ordre i la mateixa seqüència de graus. Tots són
també connexos. Per tant, aquestes caracteŕıstiques no ens són útils per estudiar si hi
ha parelles isomorfes.

EStudiarem el problema de la isomorfia per dos mètodes.

Mètode 1: Analitzant l’estructura de cicles. Des d’aquest punt de vista, tenim que
G1 té exactament dos cicles C3 i un cicle C4; G2 té exactament dos cicles C3; G3 té
exactament tres cicles C4 i G4 té exactament un cicle C3, un cicle C4 i un cicle C5. Per
tant, no n’hi ha dos d’isomorfs.

Mètode 2: Per correspondència de graus.

En tots els grafs hi ha un únic vèrtex de grau 1. Aquests vèrtexs han d’estar en
correspondència per qualsevol isomorfisme. Atès que les adjacències s’han de conservar,
en G1, G2, G3 no hi ha cap parell de grafs isomorfs, ja que el vèrtex de grau 1 és
respectivament adjacent a un vèrtex de grau 2,3,5. Pel mateix motiu, en G1, G2, G4 no
hi ha cap parell de grafs isomorfs. Resta per estudiar el parell G3, G4; ara bé, G4 té
dos vèrtexs de grau 2 adjacents, cosa que no succeeix en G3. Per tant, no són isomorfs.
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3.6 Altres problemes

Problema 3.13

Proveu que el graf de la figura 3.17 és bipartit. Existeixen cicles de longitud senar?

Figura 3.17

Resolució

És fàcil veure a la pràctica si un graf és bipartit o no. Una k–coloració d’un graf és
una assignació de colors als vèrtexs (d’entre els k colors disponibles), de manera que
vèrtexs adjacents rebin colors diferents. És fàcil veure que un graf és bipartit si i només
si és 2–acolorible.

A la figura 3.18 hem acolorit amb 2 colors (blanc-negre) els vèrtexs del graf, de manera
que n’ha resultat una coloració en el sentit prećıs que abans s’ha donat. Resta per
indicar quina és la partició del conjunt de vèrtexs V = V1 ∪ V2. Prenem V1 com el
conjunt dels vèrtexs d’un dels colors, per exemple el blanc, i prenem com V2, la resta
de vèrtexs, de color negre.

Figura 3.18

Pel que fa a la pregunta sobre els cicles, recordem que un graf és bipartit si i només si
tots els cicles són de longitud parella. Per tant, no hi ha cicles de longitud senar.



Caṕıtol 4

Connexitat i recorreguts

4.1 Objectius

En aquest caṕıtol es presenten diversos problemes relatius al concepte de connexió i
de recorreguts. Els recorreguts amb propietats espećıfiques, com els eulerians o hamil-
tonians, es tracten a part, al caṕıtol següent. Destaquen, per la seva utilitat, com es
veurà en problemes posteriors, les caracteritzacions dels cicles Cn com a grafs connexos
2–regulars i la caracterització dels grafs trajecte Tn.

4.2 Caracterització dels grafs 2-regulars

Un problema essencial per a la resolució de molts altres problemes és tenir caracteritzats
els grafs que són 2–regulars, és a dir, els de seqüència de graus 2, · · · , 2. Vegem-ne la
caracterització. És un bon exemple, a més, de demostració inductiva en teoria de grafs
i de les tècniques destructives i de reconstrucció que s’utilitzen per poder aplicar la
hipòtesi d’induccció.

Molts problemes poden resoldre’s utilitzant aquesta caracterització.

Problema 4.1

Demostreu que els grafs cicle Cn són els grafs connexos 2–regulars.

Resolució

L’afirmació suposa dues implicacions per a un graf G:

• En primer lloc, si G és un cicle, aleshores és 2–regular connex.
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• En segon lloc, cal veure que si G és un graf connex d’ordre n 2–regular, aleshores
G és isomorf al cicle Cn.

La primera de les implicacions és trivial.

Vegem com es pot provar la segona. En farem la demostració per inducció sobre l’ordre
del graf. Per fixar la notació, sigui G = (V,A), |V | = n, graf 2–regular. Vegem que és
Cn. Veurem aqúı un exemple més de demostració per inducció, que farem molt detallat.

Pas 1 (base). Com és t́ıpic en les demostracions inductives, demostrarem la implicació
per a grafs connexos 2–regulars de l’ordre mı́nim possible. Atès que hi ha vèrtexs
de grau 2, l’ordre ha de ser com a mı́nim 3 ja que, en termes formals, tenim g(v) ≤
|V | − 1, d’on |V | ≥ g(v) + 1 = 2 + 1 = 3. Sigui, doncs, n = 3. No resulta dif́ıcil
veure que l’única estructura possible és C3. També en podŕıem donar un argument
formal (realment innecessari en aquest cas). Considerem un vèrtex qualsevol, de grau
2, adjacent forçosament als altres dos restants. Si l’eliminem, el graf que ens queda
és de seqüència de graus 1,1, necessàriament T2. Restituint el vèrtex eliminat, resulta
l’estructura. O bé, alternativament, passant al complementari, Gc és seqüència de graus
0,0,0, i, per tant, Gc = N3, d’on G = (Gc)c = N c

3 = K3 = C3.

Pas 2 (inductiu). Suposem, doncs, que n ≥ 4. Com a hipòtesi d’inducció, suposem que
la propietat és certa per a grafs connexos 2–regulars d’ordre n′ < n, és a dir, que és
vàlida la implicació

H graf connex 2–regular d’ordre n′ < n =⇒ H = Cn′ .

Considerem, doncs, el “nostre” graf G = (V,A) d’ordre n = |V | ≥ 4. Atès que volem
estar en condicions d’aplicar la hipòtesi d’inducció, intentarem realitzar alguna operació
destructiva que en disminueixi l’ordre, com per exemple eliminar algun vèrtex. Sigui
u ∈ V un vèrtex qualsevol de G, de grau 2 com tots. Siguin v,w els dos vèrtexs als
quals u és adjacent, ambdós també de grau 2 (figura 4.1).

w

v ?
G

u

Figura 4.1

Eliminem el vèrtex u. Aix́ı es crea un nou graf G′ = G − u, d’ordre n′ = n − 1 < n
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(figura 4.2).

w

v ?
G′

u

Figura 4.2

Ara el problema és que no podem aplicar a G′ la hipòtesi d’inducció, ja que la seqüència
de graus és 1,2,...,2,1 i, d’altra banda, es pot haver prodüıt desconnexió. La manera de
restablir la 2–regularitat i la connexió, si s’havia perdut, és afegir una aresta a = vw, i
aix́ı crear un nou graf G′′ = G′ + a, sense que augmenti l’ordre (figura 4.3).

w

v ?
G′′

u

a

Figura 4.3

Ara G′′ és 2–regular i hem reparat la possible desconnexió, ja que si un recorregut
en el graf original G utilitzava la concatenació de vèrtexs v − u − w, ara la mateixa
connexió s’estableix alternativament en G′′ mitjançant l’aresta uv. Només queda un
problema perquè es pugui aplicar la hipòtesi d’inducció: que amb l’afegit de l’aresta
a = vw no hàgim sortit del domini per al qual és vàlida la hipòtesi d’inducció, el dels
grafs (simples, és a dir, sense arestes múltiples ni bucles). Per tant, hem de justificar
que amb l’afegit de a no es crea una aresta doble, és a dir, que v,w no són adjacents
en G. En efecte, si ho fossin, aleshores, atès que tots els graus són 2, els vèrtexs u, v,w
formarien un cicle C3 i, atès que n ≥ 4, quedarien vèrtexs fora no connectables per cap
recorregut a cap dels anteriors, contra la hipòtesi de connexió.

Podem, doncs, aplicar la hipòtesi d’inducció a G′′, amb la qual cosa la seva estructura
resta completament aclarida: G′′ = Cn−1 (figura 4.4).

w

v Cn−1

G′′

u

a

Figura 4.4
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Ara podem reconstruir el nostre graf, desfent les operacions constructives i destructives
anteriors, en ordre invers:

G = (G′′ − vw) + vu+ wu = (Cn−1 − vw) + vu+ wu = Tn−1 + vu+ wu = Cn.

En primer lloc, reconstrüım G′ (figura 4.5).

w

v Tn−1

G′

u

Figura 4.5

Finalment, reconstrüım G (figura 4.6).

w

v Cn

G

u

Figura 4.6

Observeu que la propietat no és certa en el cas dels multigrafs.

En el cas no connex, cada component connex és, com a graf, un graf connex amb la
mateixa seqüència de graus, de manera que és connex 2–regular. S’aplica el que s’acaba
de provar i d’aquesta manera resulta que l’estructura de cada component d’ordre k és
isomorfa a un cicle Ck.

En resum, tenim a partir d’aqúı una caracterització dels grafs 2–regulars, que són els
cicles (cas connex) o les reunions de cicles (cas no connex, on cada component connex
és isomorf a un cicle).

Apliquem el resultat de caracterització de grafs 2–regulars a un exemple, el del problema
següent.

Problema 4.2

Assisteixen a una reunió n persones. Cadascuna coneix exactament dues persones de
la reunió (i se suposa que la coneixença és mutua). Proveu que es poden asseure en
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rotllanes a l’entorn d’una o més taules rodones de manera que cadascú segui al costat
de les dues persones que coneix.

Resolució

És un problema de “reunions” t́ıpic que es pot formular i resoldre per teoria de grafs.

Reinterpretem el problema o formulem-lo en termes de teoria de grafs, atès que sembla
relacionat amb la caracterització dels grafs 2–regulars. Considerem el graf G = (V,A),
amb V format pel conjunt de les persones. Dos vèrtexs són adjacents si i només si les
persones que representen es coneixen; d’aquesta manera es defineixen les arestes i el
conjunt d’arestes del grafs. Que cadascú conegui exactament dues persones és el mateix
que dir que tots els graus són 2, és a dir, que és un graf 2–regular.

La conclusió a la qual s’ha d’arribar no és més que l’expressió de la caracterització dels
grafs 2–regulars: si el graf és connex, aleshores és un cicle Cn (una sola taula); si el
graf no és connex, aleshores és una reunió de cicles, i els assistents a la reunió es poden
distribuir en rotllana a l’entorn de dues taules o més, complint la condició requerida.

Sembla dif́ıcil donar una justificació formal de la possibilitat d’aquesta distribució sense
la caracterització dels 2–regulars.

Vegem un altre exemple d’aplicació (és també un exemple de la tècnica de passar al
complementari).

Problema 4.3

Obteniu els grafs 5–regulars d’ordre 8.

Resolució

Sigui G = (V,A) un graf d’aquestes caracteŕıstiques. Considerem el complementari
H = Gc, de seqüència de graus 2,2,2,2,2,2,2,2. Podem aplicar ara la caracterització
dels 2–regulars.

Hem de distingir dos casos possibles, depenent de si H és connex o no.

• Si H és connex, aleshores és un cicle i, per tant, H = C8. En conseqüència, és
G = (Gc)c = Hc = Cc

8.

• Si H no és connex, aleshores és reunió de cicles; atès que com, a mı́nim, hi ha
d’haver 3 vèrtexs en un cicle, hi ha dues descomposicions possibles: H1 = C3∪C5
i H2 = C4 ∪ C4. Per tant, hi ha dos possibles grafs:

1. G1 = Hc
1 = (C3 ∪ C5)

c = Cc
3 + Cc

5 = N3 + C5 = N2 +R6.

2. G2 = Hc
2 = (C4 ∪ C4)

c = Cc
4 + Cc

4 = (T2 ∪ T2) + (T2 ∪ T2)
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Per tant, hi ha, llevat d’isomorfisme, tres grafs 5–regulars de 8 vèrtexs. Resta finalment
la demostració que els grafs anteriors pertanyen a classes d’isomorfia diferents, és a dir,
són dos a dos no isomorfs, cosa que és trivial. De fet, l’estudi d’isomorfia es pot
fer equivalentment, i resulta més fàcil en aquest cas, no sobre G1, G2, G3, sinó sobre
H1,H2,H3. Ara bé, és trivial que C8, C3 ∪ C5, C4 ∪ C4 són dos a dos no isomorfs.

4.3 Caracterització dels trajectes

Problema 4.4

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

, 1

són els grafs trajecte.

Resolució

En primer lloc, si tenim G = (V,A) graf d’ordre n = |V |, pot succeir que n = 2 i que
de fet no hi hagi cap vèrtex de grau 2. En aquest cas, la seqüència seria 1,1, que també
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
(1) ⇒ (2).

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

Com sempre, considerem dos passos:

Pas 1 (base). 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, trivialment, G = T2.

Pas 2 (inductiu). Suposem, doncs, que n ≥ 3, és a dir, que hi ha algun vèrtex de grau
2. Hipòtesi d’inducció: Suposem per hipòtesi d’inducció que la implicació que volem
demostrar és certa per a grafs connexos amb seqüència de graus 1,2, ... , 2,1 i d’ordre
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n′ < n. Més concretament: “si un graf connex d’ordre n′ < n té seqüència de graus
1,2, ... ,2,1, aleshores és Tn′ (isomorf).

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 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.

Hi ha diverses maneres possibles de fer-ho. Tot i que lògicament amb una n’hi ha prou,
n’exposarem més d’una, a benefici del lector.

Mètode 1: 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, en conseqüència, de grau 1 en G1; d’altra banda, pel que fa a la resta de
vèrtexs de G1, hereten el grau que tenien en G, de manera que la seqüència de graus
de G1 és 12...21. Li podem aplicar la hipòtesi d’inducció i aleshores la seva estructura
queda desvel.lada: és G1 = Tn′ , amb v1 com un dels extrems. Ara bé, reconstrüım G

restablint el vèrtex w1 i l’aresta w1v1 i aix́ı resulta G = G1 + v1w1 = Tn.

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, ha de
ser v1 �= v2, ja que en cas contrari es formaria un component connex T3 i 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 immediatament aclarida.
És G1 = Tn−2. Ara reconstrüım el graf G = Tn.

Mètode 3: Eliminem un vèrtex de grau 2.

Cal estudiar separadament el cas n = 3 i després suposar 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
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restarien vèrtexs, amb la qual cosa G no seria connex. Per tant, un dels dos és de grau
2. Hi ha dos casos per considerar:

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 12...21, ja que els
vèrtexs diferents de v2 hereten el grau que tenien i v2, abans 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.

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.

Què passa si no és connex? En aquest cas, el graf serà reunió de components connexos.
Ara bé, cada component connex és, per si mateix, un graf i en satisfà les propietats
generals. En particular, cada component ha de tenir un nombre parell de vèrtexs de grau
senar; per aquest motiu, els dos vèrtexs de grau 1 no es poden distribuir en components
connexos diferents, sinó que han de pertànyer al mateix component connex. Per tant,
tindrem un component connex amb la seqüència que el caracteritza com a trajecte i la
resta de vèrtexs de grau 2, que es distribueixen en diversos components connexs, reunió
de cicles per la caracterització de grafs 2–regulars, que hem vist anteriorment en un
problema de caracterització, a la secció 4.2.

Tm ∪ (Ci1 ∪ · · · ∪ Cip), m+

p∑
j=1

ij = n,m ≥ 2.

Com a exemples d’aplicació immediata, vegeu els següents:

– Estudieu els grafs de seqüència de graus 1,2,2,1. Els dos vèrtexs de grau 1 han
d’estar en un mateix component connex, ja que en un graf el nombre de vèrtexs de
grau senar ha de ser parell. Amb la resta de vèrtexs no n’hi ha prou per formar un
segon component connex, ja que són de grau 2. Per tant, el graf és connex i, per la
caracterització, és el trajecte d’ordre 4, T4

– Estudieu els grafs amb seqüència de graus 1,2,2,2,2,2,1. En primer lloc, si el graf
és connex, és isomorf a T7. Si és no connex, aleshores els vèrtexs de grau 1 han
d’estar en un mateix component connex, que tindrà, per tant, la seqüència de graus
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1, 2, · · · , 2, 1 (eventualment amb cap vèrtex de grau 2), i, per la caracterització dels
connexos amb aquest tipus de seqüències, és un trajecte. La resta de vèrtexs, de grau
2, es repartirà en un o més components connexos, de 3 vèrtexs com a mı́nim, i sobre
cada un d’aquests actuarà la caracterització que hem vist anteriorment dels 2–regulars,
de manera que restarà un cicle o una reunió de cicles. Resumint, i com a resultat
d’aquestes argumentacions, la solució és T7, T2 ∪C5, T3 ∪ C4, T4 ∪C3.

Observeu que l’argumentació de la caracterització no depèn de la caracterització dels
2–regulars. Ara bé, si es dóna per coneguda, aleshores la podem utilitzar per a una
argumentació alternativa, com es veu tot seguit.

Com provar la implicació anterior (2) ⇒ (1) en el cas connex a partir de la caracterit-
zació dels cicles com a connexos 2-regulars?

Sigui G un graf connex d’ordre n amb seqüència de graus 1,2, ... , 2,1. Vegem que
G = Tn. En primer lloc, considerem el cas n = 2, cas en el qual, de fet, la seqüència
és 1,1, d’on directament s’infereix que G = T2. Suposem, doncs, que n ≥ 3. Siguin u, v

els vèrtexs de grau 1; aquests vèrtexs no són adjacents, ja que si ho fossin no hi hauria
connexió. Considerem el graf G1 resultat d’afegir l’aresta uv a G, és a dir, G1 = G+uv,
cosa que podem fer sense crear cap aresta doble. D’aquesta manera, el graf auxiliar G1
continua essent connex òbviament i és 2–regular. Aplicant el teorema de caracterització
de connexos 2–regulars, resulta ser un cicle G1 = Cn. Si ara restablim el graf original
eliminant l’aresta uv, resulta un trajecte: G = G1 − uv = Cn − uv = Tn.

També es podria provar la caracterització dels cicles com els connexos 2–regulars a par-
tir de la caracterització dels trajectes. La idea és: donat un graf connex amb seqüència
de graus 2, ... , 2, n’eliminem una aresta qualsevol. No es pot produir desconnexió:
en efecte, els vèrtexs extrems de l’aresta quedarien amb grau 1 i la resta, amb grau 2.
Si es formessin dos components connexos o més, els dos vèrtexs de grau 1 haurien de
pertànyer al mateix component, perquè un graf no pot tenir un nombre senar de vèrtexs
de grau senar; restablint l’aresta es restaura el graf original, amb la qual cosa no podien
haver quedat vèrtexs fora d’aquest component. Justificat això, el graf que resulta de
l’eliminació de l’aresta és connex amb seqüència 1,2,...,2,1. Per la caracterització, és un
trajecte. A partir d’aquest trajecte, afegint l’aresta eliminada inicialment, es restaura
el graf, que és, per tant, un cicle.

4.4 Passeu al complementari

Com ja s’ha vist anteriorment (i també es veurà més endavant), en ocasions tenim
problemes que es poden resoldre si passem al graf complementari. Per exemple, pot
donar-se que en el complementari el problema derivat el tinguem ja resolt o sapiguem
com resoldre’l.
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Vegeu un exemple en què justament fem servir la caracterització dels grafs connexos
2–regulars, utilitzant, doncs, que aquest problema el tenim resolt.

En general, és un “bon consell” provar amb el pas al complementari en problemes de
seqüències de graus, tot i que naturalment és possible que no se’n pugui treure cap
conclusió de valor.

Problema 4.5

Obteniu els grafs de seqüència de graus 6,5,5,5,5,5,5,6 amb la condició que les de grau
6 no siguin adjacents.

Resolució

No sabem si existeix cap graf amb aquestes caracteŕıstiques. D’entrada, la seqüència
de graus passa amb èxit el primer test de contenir un nombre parell de vèrtexs de grau
senar (per tant, podria existir un graf amb aquestes caracteŕıstiques). Suposem que
n’existeix algun i o bé arribem a una contradicció (i a la conclusió que no n’existeixen)
o bé arribem a esbrinar-ne l’estructura i a obtenir-los tots, llevat d’isomorfisme.

Sigui G = (V,A) un graf amb seqüència de graus donada, és a dir, amb seqüència
6,5,5,5,5,5,5,6. Atès que se suposa que els vèrtexs de grau 6 no són adjacents, han
de ser adjacents a tots el vèrtexs de grau 5. Podem fer una operació destructiva i
considerar H el graf que resulta de suprimir els dos vèrtexs de grau 6. Aleshores, la
seqüència de graus de H és 3,3,3,3,3,3, que tampoc no sembla d’estudi immediat, ja
que no hi ha cap grau destacat.

Alternativament, el que farem és passar al graf complementari i considerar,doncs, F =
Hc, que serà de seqüència de graus 2,2,2,2,2,2. Aleshores, només hi ha dues possibilitats,
segons si F és connex o no:

• F és connex. Essent 2-regular, per la caracterització que n’hem vist (4.2), és un
cicle, és a dir, F = C6. Per tant, H = F c = Cc

6.

Ara que ja tenim aclarida l’estructura de H, cal restaurar o reconstruir el graf
original i tenim, per tant, G = N2 + Cc

6.

• F és no connnex. En aquest cas, per la caracterització dels 2–regulars, és reunió
de cicles. Ara bé, en el cas de 6 vèrtexs només es poden formar 2 cicles, que són
triangles, de manera que resulta: H = F c = (C3 ∪ C3)

c = Cc
3 + Cc

3 = N3 +N3 =
K3,3. Reconstruint el graf original tenim: G = N2 +K3,3.

Resta per veure que són no isomorfs, cosa que deixem per al lector.

Mètode 2. Estudiem ara el problema directament, passant al complementari la seqüèn-
cia completa. Aleshores, si exist́ıs algun graf Q d’aquestes caracteŕıstiques, n’hi hauria
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d’haver algun a la seqüència 1,2,2,2,2,2,2,1, amb la propietat que els dos vèrtexs de
grau 1 siguin adjacents (ho han de ser en el complementari, ja que no ho són en el
graf).

Això últim només pot passar si els vèrtexs de grau 1 formen un component connex T2.
La resta estarà format per vèrtexs de grau 2, i poden formar un component o dos. Per
la caracterització dels cicles en resulten dues possibilitats.

Per tant, Q1 = T2 ∪C6, Q2 = T2 ∪ (C3 ∪C3) = T2 ∪C3 ∪C3. La resposta al problema
és Qc

1, Q
c
2.

Amb aquest exemple hem pretès il.lustrar diverses idees, tot i que la primària ha estat la
idea de passar al graf complementari i convertir aix́ı el problema en un de pràcticament
resolt.

En més d’una ocasió se’ns demana provar resultats o estudiar un graf amb un nombre
elevat d’arestes o amb una seqüència de graus molt alts respecte de l’ordre del graf.
En aquestes situacions pot ser dif́ıcil fer l’estudi corresponent o arribar a conclusions,
atesa la complicació combinatòria de l’objecte. En aquest cas, pot ser recomanable
(sense que sigui cap garantia d’arribar al final) considerar el graf complementari, ja que
aleshores previsiblement tindrem “poques” arestes i les seqüències de graus seran de
graus “petits”.

Vegem, com a exemple, la resolució del problema anterior en tota la seva generalitat,
sense la restricció sobre les adjacències dels vèrtexs de grau 6.

Problema 4.6

Obteniu els grafs de seqüència de graus 6,5,5,5,5,5,5,6.

Resolució

En primer lloc, abans hem vist una resolució, per al cas d’una hipòtesi més forta.

Sigui G = (V,A) un graf amb seqüència de graus donada, és a dir, amb seqüència
6,5,5,5,5,5,5,6. Sigui H = Gc el graf complementari, que ha de ser de seqüència de
graus 1,2,2,2,2,2,2,1. L’estudi sembla ara més abordable, ja que el graf té menys arestes
i els graus són molt baixos.

Fem, en primer lloc, una distinció depenent de si H és o no connex.

Si H és connex, aleshores, per la caracterització dels grafs trajecte, és H = T8 i, per
tant, G = Hc = T c8 .

El cas H no connex és més complicat. En aquest cas, H és reunió de components
connexos. Atès que hi ha dos vèrtexs de grau 1, senar, i tot graf té un nombre parell de
vèrtexs de grau senar, els vèrtexs de grau 1 han de pertànyer a un mateix component
connex ja que, en cas contrari, dos components connnexos, que són grafs, tindrien un
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nombre senar de vèrtexs de grau senar, un cada un.

Hi ha diverses agrupacions possibles, corresponents a l’estructura de components conne-
xos. Analitzem a continuació els casos que es poden produir.

• Suposem que existeix un component connex Q1 format pels vèrtexs de grau 1, de
seqüència 1,1. Per connexió, K2 = T2 i resten 6 vèrtexs de grau 2, que es poden
distribuir tots en un sol component connex, que serà aleshores Q2 = C6, o bé
en més d’un component connex. Ara bé, en aquest últim cas, donat que un graf
amb un vèrtex de grau 2 ha de tenir un mı́nim de 3 vèrtexs, l’única repartició
possible és 222 i 222 i, per tant, la resta és C3 ∪ C3. Hi ha, doncs, dos possibles
grafs: H1 = T2 ∪ C6 i H2 = T2 ∪ C3 ∪ C3. Per tant, passant al complementari
per reobtenir l’original, resulta G1 = Hc

1 = (T2 ∪ C6)
c = T c2 + Cc

6 = N2 + Cc
6 i

G2 = (T2 ∪ C3 ∪C3)
c = T c2 + Cc

3 + Cc
3 = N2 +N3 +N3 = K2,3,3.

• A partir d’ara podem anar afegint vèrtexs de grau 2 al component que conté
els dos vèrtexs de grau 1, que donaran lloc a grafs trajecte, fins al màxim que
permeti el fet que als altres components hi ha d’haver un mı́nim de 3 vèrtexs,
dels vèrtexs restants de grau 2. Les possibilitats de distribució són, doncs, les
següents, necessàriament en dos components connexos:

1. Distribució 121, 22222. Correspon a H = T3 ∪ C5. Per tant, G = Hc =
(T3 ∪ C5)

c = T c3 + Cc
5 = (T2 ∪N1) +C5.

2. Distribució 1221, 2222. Correspon a H = T4 ∪ C4. Aleshores, G = Hc =
(T4 ∪ C4)

c = T c4 + Cc
4 = T4 + (T2 ∪ T2).

3. Distribució 12221, 222. Correspon a H = T5 ∪ C3, d’on resulta G = Hc =
(T5 ∪ C3)

c = T c5 + Cc
3 = T c5 +N3.

Els complementaris són T3 ∪ C5, T4 ∪ C4, T5 ∪ C3 i tenen estructures de cicles
diferents. No hi ha, per tant, cap parella isomorfa. En conseqüència, els grafs
demanats són tres, els anteriors.

4.5 Problemes addicionals

Problema 4.7

Sigui G = (V,A) un graf d’ordre |V | = p ≥ 2 i suposem que el grau de cada vèrtex
v ∈ V satisfà g(v) ≥ 1

2(p − 1). Proveu que G és un graf connex. Podem afirmar que
són connexos els grafs amb seqüències de graus:

2,2,2,2; 2,2,2,2,2; 3,3,3,3,3; 3,3,3,3,3,3; 3,3,3,3,3,3,3?
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Resolució

Suposem que G no és connex i siguin, per tant, G1, · · · , Gk, k ≥ 2, els components
connexos de G, amb conjunts de vèrtexs V1, · · · , Vk, respectivament, i sigui qi = |Vi|,
per a i = 1, · · · , k.

Evidentment, és q1 + · · ·+ qk = p.

Considerem dos vèrtexs u,w que pertanyen a dos components connexos diferents. Su-
posem, per exemple, que u ∈ Gi, w ∈ Gj , i �= j.

Aleshores, u pot ser adjacent com a màxim als qi − 1 vèrtexs restants al component
connex al qual pertany, i anàlogament per a w.

Per tant,

p−1
2 ≤ g(u) ≤ qi − 1,

p−1
2 ≤ g(w) ≤ qj − 1.

D’aqúı obtindŕıem

p− 1 =
p− 1

2
+
p− 1

2
≤ g(u) + g(w) ≤ qi + qj − 2 ≤ p− 2,

que és una conclusió absurda.

Pel que fa a la segona part, trivialment es veu com a aplicació de la primera que els
grafs corresponents han de ser connexos.

Problema 4.8

Caracteritzeu els grafs G = (V,A) d’ordre n ≥ 4 que satisfan les condicions:

a) G és 2–connex,

b) la seqüència de graus de G és: 3, 3, · · · , 3, n− 1,

com els grafs roda Rn.

Resolució

Una observació prèvia que cal fer és que ha d’ésser n ≥ 4; això es deriva de la seqüència
de graus (ja que |V | ≥ g(v) + 1,∀v) i és, d’altra banda, condició inherent a la definició
del graf roda Rn.

Per provar la caracterització que es demana cal veure dues coses:
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1. Que el graf roda Rn satisfà les condicions a i b,

2. Que si un graf G d’ordre n satisfà les condicions a i b, aleshores és isomorf al graf
roda Rn.

Vegem-ne la primera part (la trivial).

La condició b es compleix clarament. Pel que fa a la propietat a de 2–connexió, Rn és
certament 2–connex, ja que l’eliminació d’un vèrtex no pot produir cap increment en
el nombre de components connexos; això es pot comprovar directament estudiant per
separat què passaria si eliminéssim el vèrtex de grau n− 1 o qualsevol dels altres, o bé
aplicant el teorema de Whitney de caracterització de 2–connexos.

Vegem-ne la segona part.

Sigui G = (V,A) un graf d’ordre n ≥ 4 per al qual se satisfan les condicions a i b.
Vegem que aleshores és isomorf al graf roda Rn. Sigui w ∈ V tal que g(v) = n − 1.
Per la 2–connexió, el graf G′ = G − w continua essent connex. Ara bé, pel fet que
g(w) = n − 1 = |V | − 1, w és adjacent a la resta de vèrtexs del graf i, per tant, la
seqüència de graus de G′ = G− w és 2, · · · , 2. Resulta, doncs, que G′ = G− w és:

• d’ordre ≥ 3,

• connex,

• amb seqüència de graus: 2, · · · , 2.

Per una caracterització prèviament coneguda (secció 4.2) dels grafs cicle, coneixem
l’estructura de G′ = G− w:

G′ = G− w � Cn−1.

Per tant, l’estructura de G serà

G � N1 +G′ � N1 + Cn−1 � Rn.

Problema 4.9

Sigui G = (V,A) un graf d’ordre |V | = p, amb dos components connexos que són grafs
complets. Proveu que es compleix

|A| ≥
1

4
(p2 − 2p).
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Resolució

Mètode 1

Considerem els dos components connexos C1, C2 del graf amb, respectivament, x i p−x

vèrtexs. Per tant, tenim per hipòtesi

C1 � Kx, C2 � Kp−x,

i, en conseqüència, els nombres d’arestes són, respectivament,

|A(C1)| = |A(Kx)| =
(
x
2

)
,

|A(C2)| = |A(Kp−x)| =
(
p−x
2

)
.

El nombre total d’arestes del graf G dependrà de x, i serà la funció

F (x) =

(
x

2

)
+

(
p− x

2

)
=

x(x− 1)

2
+

(p− x)(p− x− 1)

2
.

Calculem ara la distribució de vèrtexs entre els dos components per a la qual s’assoleix
el valor mı́nim possible per al nombre d’arestes. Si el mı́nim s’assoleix a x0, aleshores
serà

|A| ≥ F (x0).

Estudiem, doncs, F (x). De F (x) = x2 − px + 1
2(p
2 − p) resulta F ′(x) = 2x − n i,

per tant, el possible mı́nim relatiu serà x0 = p
2 = k. És efectivament mı́nim ja que

F ′′(x) = 2 > 0. El valor mı́nim corresponent és

|A| ≥ F (x0) = F (k) =
k(k − 1)

2
+

(2k − k)(2k − k − 1)

2

= k(k − 1) =
p

2
(
p

2
− 1) =

1

4
(p2 − 2p).

El mı́nim d’arestes correspon a l’equidistribució de vèrtexs als dos components; qual-
sevol altra configuració incrementa el nombre d’arestes.

Mètode 2

Podem plantejar una via alternativa de resolució.

Sigui G = (V,A), amb |V | = p. Considerem G = G1 ∪G2, amb G1 = (V1, A1) = Kx,
G2 = (V2, A2) = Kp−x.
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Pel lema de les encaixades podem escriure

2|A| =
∑
v∈V1

g(v) +
∑
v∈V2

g(v) = x(x− 1) + (p− x)(p− x− 1).

És a dir,

|A| =
1

2
(x(x− 1) + (p− x)(p− x− 1)) =

2

4
(x(x− 1) + (p− x)(p− x− 1)).

Atès que cal veure |A| ≥ 1
4(p
2 − 2p), si considerem

H(x) = 2(x(x− 1) + (p− x)(p− x− 1)),

cal veure que H(x) ≥ p2 − 2p.

Ara bé, això es redueix pràcticament a un simple càlcul rutinari:

H(x) = 2(x2 − x+ (p− x)2 − (p− x)) = 4x2 − 4px+ 2p2 − 2p

= (4x2 − 4px+ p2) + (p2 − 2p) = (2x− p)2 + (p2 − 2p) ≥ p2 − 2p,

ja que (2x− p)2 ≥ 0, per ser quadrat.

Problema 4.10

Sigui G = (V,A) un graf d’ordre |V | = n. Proveu que si es compleix

g(x) + g(y) ≥ n− 1, ∀x, y ∈ V, x �= y,

aleshores és connex.

Resolució

Podem resoldre el problema de més d’una manera.

Mètode 1

Suposem que el grafG = (V,A) és no connex. Siguin x, y ∈ V pertanyents a components
connexos diferents, que podem suposar que són, respectivament, Gi, Gj , és a dir, x ∈
V (Gi), y ∈ V (Gj). Els graus dels vèrtexs en els components connexos són els mateixos
que en el graf general. Ara bé, cada component connex és un graf i, per tant, el grau
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d’un vèrtex és limitat pel nombre de vèrtexs disponibles en el component. Per això
podem escriure

g(x) ≤ |V (Gi)| − 1, g(y) ≤ |V (Gj)| − 1.

La hipòtesi sobre els graus suggereix que sumem

g(x) + g(y) ≤ |V (Gi)|+ |V (Gj)| − 2 ≤ n− 2,

i aix́ı s’arriba a

n− 1 ≤ g(x) + g(y) ≤ n− 2,

que és absurd.

Mètode 2

Donats x, y ∈ V arbitraris, cal veure que existeix algun recorregut x− y.

Hi ha dos casos possibles.

Cas 1. Els vèrtexs x, y són adjacents. Aleshores trivialment hi ha un camı́ que els
connecta.

Cas 2. Els vèrtexs x, y no són adjacents. Considerem la notació següent per al conjunt
de vèrtexs adjacents a un vèrtex donat z ∈ V : N(z) = {t ∈ V |t ∼ z}. Observem que
g(z) = |N(z)|.

De y �∈ N(x), x �∈ N(y) i òbviament x �∈ N(x), y �∈ N(y), resulta que x, y �∈ N(x)∪N(y)
i, per tant, havent-hi aquests dos elements exclosos, |N(x) ∪N(y)| ≤ n− 2.

Si demostrem que |N(x) ∩N(y)| ≤ 1 resoldrem el problema. Ara bé,

n− 2 ≥ |N(x) ∪N(y)| = |N(x)| + |N(y)| − |N(x) ∩N(y)|

= g(x) + g(y)− |N(x) ∩N(y)| ≥ n− 1− |N(x) ∩N(y)|

i, en conseqüència,

|N(x) ∩N(y)| ≥ n− 1− (n− 2) = 1.

Amb això provem que existeix un vèrtex w que és adjacent comú a x, y i, en conseqüèn-
cia, existeix un recorregut, el x− w − y.
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Observem que amb aquest mètode 2 demostrem més del que ens demanen. Què de-
mostrem sobre el diàmetre del graf?

Problema 4.11

Sigui G = (V,A) un graf amb |V | = n vèrtexs i m components connexos. Proveu que
es compleix

|A| ≤
1

2
(n−m)(n−m+ 1)

Resolució

Estem buscant una fita superior per al nombre d’arestes del graf. SiG = G1∪· · ·∪Gm és
l’expressió del graf com a reunió de components connexos, suposem que Gi = (Vi, Ai),
per a i = 1, · · · ,m, i sigui pi = |Vi|. Es compleix, per una banda, p1 + · · · + pm = n i,
per una altra, |A(G)| =

∑m
i=1 |A(Gi)|.

És clar que dins de cada component connex el nombre màxim d’arestes és el que cor-
respon al graf complet constrüıt amb els vèrtexs del component, de manera que, fixada
una distribució dels n vèrtexs en els m components connexos, tenim

|A(G)| =
m∑
i=1

|A(Gi)| ≤
m∑
i=1

|A(Kpi)| =
m∑
i=1

(
pi
2

)
=

1

2

m∑
i=1

pi(pi − 1).

Es tracta de veure quina és la distribució de vèrtexs possible en m components que
pot produir un nombre màxim possible d’arestes, superior al d’altres configuracions, en
el cas més favorable per tal de tenir el màxim d’arestes, que és aquell per al qual els
components connexos són grafs complets. La fita superior seria la de la desigualtat de
la fórmula anterior.

Donada una configuració H = Kp1 ∪ · · · ∪Kpm , vegem com afecta el nombre màxim
possible d’arestes la variació d’algun pi. Evidentment, una disminució de pi ha de
produir variacions d’alguns dels altres pj, atès que p1 + · · ·+ pm = n.

Considerem una parella i, j, amb i �= j, i suposem pi ≥ pj, Gi = Kpi , Gj = Kpj i
considerem el graf G′, resultat de treure un vèrtex de Gj i afegir-lo a Gi, és a dir:

G′ = G1 ∪ · · · ∪Gi−1 ∪G′i ∪ · · ·G′j ∪ · · · ∪Gm,

on cada component és un graf complet de l’ordre respectiu, amb p′i = |V (G′i)| =
|V (Gi)|+ 1 i p′j = |V (G′j)| = |V (Gj)| − 1.

Intüıtivament s’ha eliminat un vèrtex de Gj i s’ha incrementat Gi amb un vèrtex, i
sobre els conjunts de vèrtexs subjacents s’han constrüıt els grafs complets.
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És immediat comprovar que, atès que pi ≥ pj, és(
p′i
2

)
+

(
p′j
2

)
≥

(
pi
2

)
+

(
pi
2

)
,

i, per tant,

|A(G′)| =
1

2

i−1∑
r=1

pr(pr − 1) +

(
p′i
2

)
+

1

2

j−1∑
r=i+1

pr(pr − 1) +

(
p′j
2

)
+

+
1

2

m∑
r=j+1

pr(pr − 1) ≥ |A(G)|.

És clar, doncs, que amb aquesta operació s’incrementa el màxim nombre possible d’a-
restes del graf. Es pot iterar, i després d’un nombre finit d’iteracions, s’arribarà a la
configuració que produeix el màxim nombre d’arestes amb m components i n vèrtex,
que és aquella en la qual tots els components són grafs nuls, excepte l’últim, que és
complet:

G0 = N1∪
m−1
�
· · · ∪N1 ∪Kn−(m−1).

Aleshores,

|A(G0)| = |A(Kn−m+1)| =
1

2
(n−m+ 1)(n−m).

Per a qualsevol altre graf G és

|A(G)| ≤ |A(G0)| =
1

2
(n−m)(n−m+ 1).

Problema 4.12

Descriviu, llevat d’isomorfisme, tots els grafs connexos d’ordre 5 amb tots els graus
parells.

Resolució

Sigui G = (V,A) un graf amb les caracteŕıstiques anteriors.
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En primer lloc, per connexió, g(v) > 0. En segon lloc, és vàlida la fita superior genèrica
g(v) ≤ |V | − 1 = 4 i, per tant, g(v) ≤ 4, per a tot v ∈ V . En conseqüència, els únics
graus possibles són 2 i 4.

En principi, doncs, les possibles seqüències de graus són:

Tipus A: 2,2,2,2,2.

Tipus B : 2,2,2,2,4.

Tipus C : 2,2,2,4,4.

Tipus D : 2,2,4,4,4.

Tipus E : 2,4,4,4,4.

Tipus F : 4,4,4,4,4.

Analitzem cada un dels tipus anteriors (des del punt de vista de l’isomorfisme). Exem-
plars corresponents a diferents tipus seran no isomorfs, ja que tindran seqüències de
graus diferents (i, com a conseqüència, nombres d’arestes diferents).

En el tipus A, el graf és 2–regular. Tenint en compte la caracterització dels grafs
connexos 2–regulars (4.2), és G = C5 (isomorf).

En el tipus B, sigui v0 el vèrtex de grau 4, és a dir, g(v0) = 4, adjacent a la resta. Si
G′ = G− v0, és G = N1 +G′ (N1 correspon al vèrtex de grau 4). Ara bé, la seqüència
de graus de G′ és 1,1,1,1, d’on G′ = K2 ∪K2. Per tant, G = N1 + (K2 ∪K2) (figura
4.7).

Figura 4.7

També s’hauria pogut estudiar passant al complementari. Si H = Gc, la seqüència de
graus és 2,2,2,2,0, d’on H = C4 ∪N1. Per tant, G = Hc = Cc

4 +N1 = (K2 ∪K2) +N1.

En el tipus C, podem passar al complementari, que tindrà seqüència de graus 2,2,2,0,0.
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Aleshores, Gc = C3 ∪N2, d’on G = Cc
3 +N c

2 = N3 +K2.

Figura 4.8

També es pot estudiar el problema directament. En efecte, cada vèrtex de grau 4 és
adjacent a la resta, de manera que els vèrtexs de grau 2 són adjacents als dos vèrtexs
de grau 4, amb la qual cosa queda completament aclarida l’estructura d’adjacències.
Per tant, G = N3 + T2 (N3 correspon als vèrtexs de grau 2; T2 és el subgraf generat
pels vèrtexs de grau 4 en G).

Encara es pot plantejar la resolució segons una tercera variant. Si u és un dels vèrtexs
de grau 4, i considerem G′ = G− u, aleshores G = N1 +G′. Ara estudiem l’estructura
de G′, que té seqüència de graus 1113. L’estructura corresponent és N3 +N1 = K1,3.
Per tant, G = N1 +K1,3 = N3 + T2, plenament coincident amb els resultats anteriors.

En el tipus D, considerem el complementari, de seqüència 2,2,0,0,0. No existeix cap
graf amb aquesta seqüència de graus.

En el tipus E, considerem el complementari, de seqüència 2,0,0,0,0. No existeix cap
graf que la tingui com a seqüència.

En el tipus F, l’única possibilitat és G = K5.

Problema 4.13

Sigui G un graf d’ordre n ≥ 2 tal que g(v) ≥ n−1
2 , per a tot vèrtex v. Proveu que

D(G) ≤ 2 (diàmetre).

Resolució

Considerem dos vèrtexs qualssevol u, v. Atès que hem de provar que D(G) ≤ 2, cal
veure que d(u, v) = 1 o que d(u, v) = 2. Hi ha dues possibilitats:

Cas 1. Si u, v són adjacents, aleshores d(u, v) = 1.

Cas 2. Suposem que u, v no són adjacents. Vegem que d(u, v) = 2. Per a això només
cal provar que existeix un z ∈ V tal que és adjacent a u, v, de manera que es crea un
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camı́ u− z− v de longitud 2. Hem de provar, equivalentment, que v ha de ser adjacent
a algun dels vèrtexs que són adjacents a u.

Què passaria si v no fos adjacent a cap dels vèrtexs als quals és adjacent u? Essent
u adjacent a n−1

2 o més vèrtexs, queda exclosa per a ser adjacent a v una quantitat
més gran o igual que n−1

2 + 1, ja que també n’hem d’excloure el vèrtex u. Per tant,
g(v) ≤ n − 1 − (n−12 + 1) = n−1

2 − 1 (observem que, amb caràcter general, el grau ha
de ser menor o igual que n − 1). Aplicant aquest resultat i la hipòtesi de l’enunciat a
g(v), arribem a una contradicció:

n− 1

2
≤ g(v) ≤

n− 1

2
− 1,

és a dir,

n− 1

2
≤

n− 1

2
− 1.

Problema 4.14

Si G és no connex, proveu que el complementari Gc és connex i de diàmetre menor o
igual que 2.

Resolució

Sigui G = (V,A). Si és no connex, es pot expressar com a reunió de k ≥ 2 components
connexos, és a dir, G = G1 ∪ · · · ∪Gk.

Siguin u, v dos vèrtexs qualssevol de Gc (també de G, ja que els conjunts de vèrtexs
coincideixen). Es tracta de veure que existeix en Gc un recorregut que els connecta. És
més, si veiem que existeix un camı́ de longitud 1 o 2 haurem provat l’afirmació sobre
el diàmetre.

Són possibles dos casos:

1. Els vèrtexs u, v pertanyen a components connexos diferents de G, és a dir, u ∈
V (Gi) i v ∈ V (Gj), i �= j. Aleshores no són adjacents en G, és a dir, no existeix
en G l’aresta uv. Però això significa que l’aresta existeix en Gc, és a dir, que u, v
són adjacents en el graf complementari Gc.

2. Els vèrtexs u, v pertanyen al mateix component connex de G, per exemple Gi.
Atès que k ≥ 2, existeix un altre component connex diferent, per exemple Gj .
Sigui z ∈ V (Gj). Aleshores en G els vèrtexs u, v són no adjacents a z, perquè
estan en components connexos diferents. Però això implica que ho són en Gc, és
a dir, que existeixen en Gc les arestes uz, vz. Per tant, en Gc existeix el camı́
u− z − v.
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Problema 4.15

Sigui G un graf connex amb tots els vèrtexs de grau igual o superior a 2. Proveu que
G conté algun cicle.

Resolució

Utilitzem el fet que un graf connex admet sempre algun vèrtex que no és d’articulació.
Aquest resultat es veu com a problema resolt al caṕıtol 6. Sigui w0 un vèrtex que no
és d’articulació. Per tant, G′ = G− w0 és connex.

Essent gG(w0) ≥ 2, existeix un mı́nim de dos vèrtexs adjacents a w0 en G. Siguin u1, u2
aquests vèrtexs, i siguin a1 = w0u1, a2 = w0u2.

Essent G′ connex, existeix en G′ un u1 − u2 camı́ C que és format per arestes que
també són de G. Si reconstrüım G = G′ + w0 + a1 + a2, aleshores tenim en G el camı́
C ∪ a1 ∪ a2, que és un cicle. Per tant, el graf conté un cicle.

Observeu que un cop provat per a grafs connexos, la propietat es pot estendre a qual-
sevol graf, no necessàriament connex. En efecte, en cada component connex d’un no
connex es continua complint la propietat sobre els graus i s’aplica el que s’ha vist a
cada component connex.
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