
Caṕıtol 5

Problemes eulerians
i hamiltonians

5.1 Objectius

En aquest caṕıtol es presenten problemes lligats a un tipus especial de recorreguts en
un graf, recorreguts que tenen en compte si hi ha o no repetició d’arestes (problemes
eulerians) o de vèrtexs (problemes hamiltonians). Al nivell que els tractarem, els pro-
blemes eulerians resulten sorprenentment simples. Menys simples són els problemes
hamiltonians: donarem una sèrie de mètodes per estudiar el problema i, sobretot, per
justificar que un graf és no hamiltonià, si aquest és el cas.

5.2 Problemes eulerians

Un graf és eulerià si i només si admet un circuit eulerià. Un circuit eulerià és un
recorregut tancat que conté totes les arestes sense repetició. Hi ha una caracterització
extraordinàriament senzilla del caràcter eulerià d’un graf (òbviament connex). Un graf
connex és eulerià si i només si tots els graus són parells. Com es veu, donat un graf,
aquesta és una propietat de comprovació immediata.

Podem donar, però, una caracterització més completa de l’eulerianitat d’un graf connex.
Considerem el teorema de caracterització següent de grafs eulerians.

Teorema 5.1 Per a un graf G connex, són equivalents

1. G és eulerià.
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2. El grau de qualsevol vèrtex és parell.

3. El conjunt de les arestes es descompon en reunió de cicles arestodisjunts.

A continuació es presenten problemes diversos.

Problema 5.1

Donat un graf regular que conté un nombre senar d’arestes i un nombre parell de vèrtexs,
demostreu que no pot contenir cap circuit eulerià.

Resolució

Sigui G = (V,A) un graf regular de grau comú r, amb |V | = 2k. Pel lema de les
encaixades, es compleix:

2|A| =
∑
v∈V

g(v) =
∑
v∈V

r = |V |r = 2kr.

Aleshores |A| = kr. Atès que |A| és senar, també ha de ser-ho r i, per tant, no es
compleix la propietat de caracterització dels grafs eulerians (un graf és eulerià si i
només si el grau de cada vèrtex és parell) i, en conseqüència, no existeix cap circuit
eulerià.

Problema 5.2

Sigui G un graf connex que conté només vèrtexs de grau parell. Demostreu que G no
pot contenir cap aresta-pont.

Resolució

Mètode A

Suposem que G = (V,A) és connex i sigui a = {v,w} una aresta–pont. Considereu el
graf auxiliar G1 = (V1, A1), amb V1 = V i A1 = A\{a}, és a dir, el graf que s’obté a
partir de G eliminant l’aresta a = {v,w}.

Si al graf G teńıem gG(v) = 2k ≥ 2 i gG(w) = 2k′ ≥ 2, al nou graf G1 tindrem

gG1(v) = 2k − 1,
gG1(w) = 2k′ − 1.

La resta de graus no ha variat.
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Essent a = {u,w} una aresta–pont, ha de ser G1 ha de ser un graf no connex; sigui
C el component connex que conté el vèrtex v (per exemple). Aleshores C és un graf
(subgraf de G) tal que, si u ∈ V (C):

g(u) = 2k”parell,∀u �= v, i és
g(v) = 2k − 1 senar,

i s’arribarà a la contradicció que al graf C existeix un nombre senar de vèrtexs de grau
senar, cosa que és impossible en virtut del lema de les encaixades.

Mètode B

Pel teorema de caracterització de grafs eulerians, G és eulerià; en conseqüència, per una
ben coneguda caracterització dels grafs eulerians, segons la qual el conjunt de les arestes
és reunió de cicles arestodisjunts (vegeu el teorema de caracterització que s’ha recordat
al principi del caṕıtol), tota aresta està en algun cicle i, per tant, la seva eliminació no
pot produir desconnexió del graf. Per tant, cap aresta és aresta-pont.

Problema 5.3

Proveu que, si un graf té tots els vèrtexs de grau 2, aleshores existeix un cicle.

Resolució

Són possibles diverses alternatives per a la resolució.

Mètode 1. Si tenim demostrada la caracterització dels grafs 2-regulars com a reunió de
cicles, hem acabat. El lector en pot veure la demostració a la secció 4.2.

Mètode 2. Podem utilitzar la teoria de grafs eulerians. En efecte, cada component
connex és un graf eulerià perquè tots els vèrtexs són de grau parell. En un component
connex qualssevol les arestes es distribueixen en reunió de cicles arestodisjunts, amb la
qual cosa queda provada l’afirmació.

Mètode 3. Podem aplicar la teoria d’arbres. A cada component connex del graf els
vèrtexs continuen essent de grau 2. Per tant, hi ha un mı́nim de 2 vèrtexs i, en canvi,
no hi ha cap vèrtex de grau 1. En conseqüència, un component connex qualsevol no és
arbre, ja que tot arbre amb un mı́nim de 2 vèrtexs té un mı́nim de vèrtexs de grau 1 i,
per tant, conté cicles.

A l’exemple següent es planteja essencialment un problema de modelització. En efecte,
es formula un model del problema en termes de teoria de grafs i es reformula la pregunta
en termes de grafs eulerians (o hamiltonians).
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Problema 5.4

Considerem un joc de dòmino format per les fitxes que contenen puntuacions que van
de blanc-blanc a sis-sis.

Es planteja el problema de saber si es pot trobar una disposició de les fitxes, de manera
que se sitüın sobre un cercle tancat i amb la condició que dues fitxes estan en contacte
amb la mateixa puntuació (coincideixen una puntuació de la primera amb una de la
segona), com per exemple:

...23|36|65|53|30...

Existeix solució al problema?

Resolució

Observeu que de la pròpia situació resulta que no es poden repetir fitxes, que no estan
repetides en el joc.

Observeu també que la condició circular és equivalent a una distribució en seqüència
lineal, de manera que els extrems tinguin puntuacions coincidents.

Aquest és un exemple de formulació d’un problema en termes de teoria de grafs i, més
encara, en termes de grafs eulerians o hamiltonians.

Formulem el problema en termes de teoria de grafs. Per a això cal buscar un model
adequat en termes de teoria de grafs que permeti de plantejar-lo i resoldre’l.

El lector pot intentar formular una versió hamiltoniana del problema.

Versió euleriana

El model que considerem és el següent. Cada puntuació possible (de 0 a 6) es representa
per un vèrtex del nou grafH = (V,A), de manera que V = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}. Les arestes
són les fitxes. Donat que hi ha una fitxa doble per a tota puntuació, resulta que per a
cada vèrtex hi ha un llaç. Ara bé, atès que les dobles no representen cap problema, ja
que sempre poden intercalar-se, podem considerar el graf H ′, resultat d’eliminar tots
els llaços (i aix́ı H ′ és un graf). Atès que existeix per a cada parella de puntuacions la
fitxa corresponent, no repetida, H ′ = K7.

El problema és construir un recorregut tancat, sense repetició d’arestes (aqúı forçada-
ment, perquè són les fitxes) de manera que contingui totes les arestes.

El que es demana és precisament un circuit eulerià (tancat); existeix solució si H ′ és
eulerià. Ara bé, es compleixen les condicions del teorema que en caracteritza l’existència,
ja que g(v), ∀v ∈ V és parell (g(v) = 6, per a tot v en H ′).

Per tant, el problema admet solució.
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5.3 Problemes hamiltonians

Descrivim en aquesta secció una sèrie de mètodes per abordar l’estudi del caràcter
hamiltonià d’un graf.

5.3.1 Quin és el problema?

Suposem que tenim un graf G = (V,A) connex.

Un cicle hamiltonià és un camı́ tancat que passa per tots els vèrtexs del graf sense
repetició. Un graf connex que admet algun cicle hamiltonià és un graf hamiltonià.

El graf del dodecàedre és hamiltonià. Els grafs de la figura 5.1 mostren l’existència de
diversos cicles hamiltonians en el graf del dodecàedre (arestes de traç gruixut).

Figura 5.1

El problema més t́ıpic és esbrinar si un graf connex donat és o no hamiltonià. En
aquest cas, o bé es troba algun cicle hamiltonià, cas en el qual es conclou que el graf és
hamiltonià, o bé es prova que no n’hi pot haver cap, i en aquest cas es conclou que no
és hamiltonià.

Malgrat les similituds en la formulació, els problemes de grafs hamiltonians no tenen
res a veure amb els seus homòlegs eulerians. No disposem de cap criteri similar o
d’aplicació igual de senzilla que permeti decidir si un graf és hamiltonià o no ho és.

5.3.2 La condició suficient sobre la suma de graus de vèrtexs no ad-
jacents

Hi ha alguns resultats generals que garanteixen el caràcter de hamiltonià d’un graf,
però solen ser d’aplicació molt limitada en casos pràctics com els que podem haver de
tractar, i tampoc no es plantegen en termes d’equivalència, tot i que són d’indiscutible
interès teòric. Un dels més coneguts és el resultat que s’enuncia a continuació.
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Teorema 5.2 Sigui G = (V,A) un graf d’ordre n = |V | ≥ 3. Suposem que g(u) +
g(v) ≥ n per a cada parella de vèrtexs u, v no adjacents. Aleshores G és hamiltonià.

Vegem un exemple d’ús del teorema anterior.

Problema 5.5

Demostreu que si G és un graf d’ordre n i de mida |A| ≥
(
n−1
2

)
+ 2, aleshores G és

hamiltonià.

Resolució

Aquest és un problema en què podem intentar veure que, per a vèrtexs u, v no adjacents,
tenim g(u) + g(v) ≥ n, cas en el qual podem deduir que G és hamiltonià.

Vegem, doncs,

u �∼ v =⇒ g(u) + g(v) ≥ n.

Fixem, doncs, els vèrtexs u, v, no adjacents.

Considerem el graf resultant d’eliminar els vèrtexs anteriors, és a dir, G′ = G\{u, v}.
Vegem quants vèrtexs i quantes arestes té aquest graf auxiliar. Pel que fa als vèrtexs,
|V (G′)| = n− 2. Pel fa a les arestes, en eliminar u, eliminem g(u) arestes. En eliminar
v, n’eliminem g(v). D’entre aquestes, no n’hi ha cap de compartida, ja que no són
adjacents, de manera que no n’hem eliminat cap de comuna. Per tant, el nombre total
d’eliminades és g(v) + g(u). Aix́ı, |A(G′)| = |A(G)| − g(u) − g(v).

Ara bé, tenim la fitació general |A(G′)| ≤
(|V (G′)|

2

)
, que podem aplicar:(

n− 2

2

)
=

(
|V (G′)|

2

)
≥ |A(G′)| = |A(G)| − g(u)− g(v)

També apliquem la hipòtesi de l’enunciat:(
n− 2

2

)
≥ |A(G)| − g(u)− g(v) ≥

(
n− 1

2

)
+ 2− g(u)− g(v),

d’on

g(u) + g(v) ≥

(
n− 1

2

)
−

(
n− 2

2

)
+ 2 = n.

En aplicació del resultat teòric anterior podem formular una altra condició suficient per
a la hamiltonëıtat, corol.lari de l’anterior.
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Teorema 5.3 Sigui G = (V,A) un graf d’ordre n = |V |. Si per a cada vèrtex v es
compleix g(v) ≥ n

2 , aleshores G és hamiltonià.

Cal dir que aquests resultats són d’aplicabilitat pràctica molt limitada , ja que la
condició sobre la suma de graus no es compleix la majoria de les vegades en què hem
d’estudiar si un graf és hamiltonià.

Atesa l’aplicabilitat escassa dels resultats anteriors, donarem alguns criteris que es po-
den seguir, principalment amb la idea d’arribar a un resultat negatiu, és a dir, de no
hamiltonëıtat per part d’un graf. Donarem condicions necessàries senzilles de hamilto-
nëıtat; si no es compleixen, es podrà afirmar que el graf en qüestió no és hamiltonià.

5.3.3 “Bons consells”

Donem en aquesta secció una col.lecció de mètodes que permeten abordar la pregunta
de si un graf és hamiltonià o no.

5.3.3.1 “Estructura circular” d’un graf hamiltonià

La idea essencial és que si un graf G = (V,A) d’ordre n = |V | és hamiltonià, aleshores
admet un cicle hamiltonià C i això significa que tots els vèrtexs estan distribüıts sobre
un cicle, naturalment d’ordre n, i, a més, hi poden haver altres arestes, com es mostra
a la figura 5.2. Observem que aleshores V (C) = V (G), atès que tots els vèrtexs del graf
han d’estar sobre el cicle. En general, si tenim un n–cicle, aquest conté exactament n
arestes, de manera que |A(C)| = n en un graf hamiltonià d’ordre n, amb cicle hamiltonià
C.

Figura 5.2

A la figura 5.3 es concreta la idea anterior de distribució ćıclica en el cas d’un graf
hamiltonià concret, el corresponent a l’octàedre. A la subfigura de l’esquerra tenim un
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cicle hamiltonià: 1,2,3,4,5,6,1. A la dreta veiem la corresponent “presentació circular”
del graf, amb els vèrtexs en la seqüència donada pel cicle hamiltonià. Observeu com hi
ha altres arestes, a més de les del cicle exterior.

4 2

6

5

3

1

1

2

3 4

5

6

Figura 5.3

D’aquesta manera de veure un graf hamiltonià deriva la majoria de mètodes per estudiar
si un graf ho és o no. Aquests mètodes són conseqüència de l’estructura circular en el
cas hamiltonià.

Hi ha algunes idees que es poden utilitzar per decidir, donat un graf concret, si és
hamiltonià o no.

En aquesta exposició utilitzarem el graf de la figura 5.4, al qual anirem aplicant diversos
mètodes d’anàlisi. Nogensmenys, aquest és un cas especial, ja que a no tots els grafs els
són aplicables tots els mètodes possibles. L’aplicació d’alguns mètodes en alguns casos
serà concloent, des del punt de vista de poder afirmar la no-hamiltonëıtat; en d’altres
no serà útil l’aplicació del mètode que sigui. Molts dels criteris són de tipus negatiu.

Figura 5.4

5.3.3.2 Test 1: és 2–connex?

La primera cosa que ha de passar perquè un graf pugui ser hamiltonià és, per descomp-
tat, que sigui connex. De manera que el primer test que ha de superar és el de la
connexió, que donem per obvi. Per tant, la pregunta sobre el caràcter hamiltonià
només s’aplica als grafs connexos.

En relació amb la connectivitat, de fet s’ha de complir una propietat més forta, la
2–connexió, és a dir: si G és hamiltonià, és 2–connex. En conseqüència, si un graf és
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no 2–connex, aleshores és no hamiltonià.

La raó d’això és novament l’estructura ćıclica d’un graf hamiltonià. En un graf amb
aquesta propietat tots els vèrtexs estan situats en un cicle, i és ben sabut que elimi-
nant un vèrtex d’un cicle mai es produeix desconnexió. Aleshores, si el graf no és
2–connex, essent connex, això significa que es pot produir desconnexió eliminant un
vèrtex adequat, cosa que no pot ocórrer en un cicle.

Per tant, el test és:

Test: G no 2–connex =⇒ G no hamiltonià.

Equivalentment, un graf hamiltonià no té vèrtexs d’articulació:

Test: G té vèrtexs d’articulació =⇒ G no hamiltonià.

Si un graf no passa aquest test, queda descartat automàticament com a possible graf
hamiltonià.

En el cas del graf de la figura 5.4, no podem afirmar res, des del punt de vista d’aquest
test, sobre si el graf és hamiltonià o no, ja que és 2–connex. En canvi, si considerem
els grafs de la figura 5.5, aleshores, atès que no són 2–connexos, podem afirmar que no
són hamiltonians.

Figura 5.5

5.3.4 Cada vèrtex contribueix amb 2 arestes...

Suposem que el graf G = (V,A) és hamiltonià, i sigui C un cicle hamiltonià. Aquest
cicle conté tots els vèrtexs i cada vèrtex del graf aporta al cicle C exactament 2 arestes,
de manera que de forma més precisa podem escriure, si considerem C com a graf, que
gC(v) = 2. Un cop “aportades” dues arestes, les altres arestes incidents que pugui tenir
el vèrtex ja no poden ser del cicle C (per descomptat, en podrien ser d’un altre) i, per
tant, s’han de descartar (per a C).

En un graf en el qual busquem obtenir algun cicle hamiltonià, una propietat que es
pot utilitzar és que, com a conseqüència dels arguments anteriors i de l’estructura
circular, les arestes d’un vèrtex de grau 2 han de ser necessàriament incloses en tot
cicle hamiltonià, cosa que ens pot proporcionar les primeres peces per a una construcció
progressiva d’un cicle, si n’hi ha, ja que aix́ı obtenim arestes que, si hi ha algun cicle
hamiltonià, hi han de ser incloses forçosament.
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La inclusió obligada de les arestes de vèrtexs de grau 2 també pot ser útil quan es
tracta de veure que no hi ha cicles hamiltonians. Se suposa que n’existeix algun, que
ha d’incloure necessàriament les arestes incidents a vèrtexs de grau 2 i s’intenta arribar
a alguna contradicció.

Vegem-ne un exemple d’aplicació.

Estudieu si és o no hamiltonià el graf de la figura 5.6, amb les arestes etiquetades per
a referència.

1

2

5
6

7 8

3

4

14

15

12

11

13

9

10
Figura 5.6

Suposem que el graf sigui hamiltonià. Sigui C un cicle hamiltonià. Aleshores aquest
cicle ha de contenir les arestes incidents als vèrtexs de grau 2. Per tant, hi han de
ser incloses necessàriament les arestes 1,2,3,4,5,6,7,8. Podem arribar a contradicció per
diverses vies a partir d’aqúı.

Vegem-ne una. La inclusió de les arestes 3,6 força l’exclusió del cicle C de les arestes
11,14, ja que el vèrtex comú al qual són incidents només hi pot aportar 2 arestes.
L’exclusió de l’aresta 11 produeix la inclusió de la 9, ja que el vèrtex extrem comú
de les arestes 1,9,11 hi ha d’aportar 2 arestes al cicle C. Ara bé, la inclusió de la
5,7 produeix l’exclusió de les arestes 10,12,9. Per tant, s’arriba a l’absurd que l’aresta
9 és inclosa i exclosa al mateix temps. En conseqüència, no pot haver-hi cap cicle
hamiltonià.

5.4 Trobar cicles hamiltonians: el graf del dodecàedre és
hamiltonià

Aplicar les idees anteriors pot ser útil per obtenir cicles hamiltonians concrets.

Obtindrem ara un cicle hamiltonià, provant, doncs, que el graf del dodecàedre és ha-
miltonià.

La idea essencial és tenir en compte que si existeix un cicle hamiltonià, cada vèrtex
aporta al cicle exactament 2 arestes. Això produeix en el procés d’obtenció d’un possible
cicle una cascada d’inclusions i d’eliminació d’arestes per a l’hipotètic cicle que es va
construint. En efecte, si d’un vèrtex han quedat dues arestes incidents seleccionades, la
resta s’han d’eliminar, ja que no poden pertànyer a cap cicle hamiltonià que contingui
les altres dues. Ara bé, l’eliminació d’aquestes pot fer que s’hagin d’incloure arestes
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incidents als altres extrems de les eliminades.

El cicle hamiltonià que construirem (si finalment tenim èxit!) contindrà tots els vèrtexs.
Per tant, no representa cap inconvenient prendre com a punt de partida el vèrtex
blanc de la figura 5.7. Aquest vèrtex aporta dues arestes al cicle hamiltonià que s’està
construint, i per a això hi ha 3 possibilitats. En aquest cas, escollim les dues indicades a
la figura 5.7 (subfigura dreta), cosa que significa que estem buscant cicles hamiltonians
que continguin aquestes arestes. Altres decicisions en aquest punt ens portarien a
buscar un altre tipus de cicles hamiltonians.

Figura 5.7

L’elecció de les dues anteriors arestes força l’eliminació de la tercera adjacent al vèrtex,
ja que no podrà pertànyer a cap cicle hamiltonià que contingui les altres dues, com es
veu a la figura 5.8 (subfigura esquerra). Però aleshores això força la necessària inclusió
al cicle final, si existeix, de les dues arestes addicionals que es mostren a la figura 5.8
(subfigura dreta).

Figura 5.8

A la figura 5.9 (esquerra) prenem una decisió sobre quina nova aresta incorporem. Hi
ha una altra possibilitat, però aleshores això ens portaria a una nova ramificació, en la
qual, si hi hagués èxit, obtindŕıem tipus diferents de cicles hamiltonians. En tot cas,
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aquesta decisió força l’eliminació de la tercera aresta incident (subfigura dreta).

Figura 5.9

Com es mostra a la figura 5.10, la decisió anterior força la incorporació de dues noves
arestes (subfigura esquerra) i, com a conseqüència, l’exclusió d’una aresta (subfigura
dreta).

Figura 5.10

La decisió anterior propicia la incorporació de dues noves arestes, com es veu a la subfi-
gura esquerra de la figura 5.11. A la subfigura dreta prenem una decisió d’incorporació
d’una aresta, entre les dues possibles.

Figura 5.11
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L’elecció anterior força l’eliminació d’una aresta, cosa que força la incorporació de dues
noves arestes, com es veu a la figura 5.12.

Figura 5.12

A partir d’aquest moment, tot el procés és similar al que s’ha seguit fins aqúı.

Figura 5.13

Segueix el procés “automàtic” d’inclusió i exclusió d’arestes.

Figura 5.14

En aquest punt, a la figura 5.15 (dreta) prenem una decisió d’inclusió d’una nova aresta,
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d’entre dues possibilitats.

Figura 5.15

A partir d’aqúı, tot el procés acaba automàticament, amb inclusions i exclusions d’a-
restes en cascada.

Figura 5.16

Mostrem a la figura 5.17 el resultat final del procés, que demostra que existeix un cicle
hamiltonià (obtingut de manera efectiva) i això prova, al mateix temps, que el graf és
hamiltonià. A la subfigura dreta tenim la superposició amb el graf original.

Figura 5.17
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A la figura 5.18 es mostren els vèrtexs en els quals s’han pres decisions d’inclusió
d’arestes (inici de bifurcacions). Altres decisions ens haurien portat a d’altres possibles
cicles hamiltonians, cosa que podria ser la base d’una estratègia per obtenir-ne de
forma sistemàtica en exemples concrets. En altres exemples ens poden portar també
a atzucacs, cosa que demostra que no existeixen cicles hamiltonians que continguin les
arestes que s’han anat escollint.

Figura 5.18

5.4.1 Si tenim la sort que sigui bipartit...

En el cas d’un graf del qual hem d’esbrinar si és o no hamiltonià, si és bipartit, en
alguns casos podem utilitzar al nostre favor aquesta propietat.

Suposem que el graf G = (V,A) sigui bipartit, i concretament sigui (V1, V2)–bipartit.
Suposem que és hamiltonià. Això significa que tots els vèrtexs estan distribüıts en
un cicle. Ara bé, un cicle és bipartit o 2–acolorible si i només si l’ordre és parell i,
en aquest cas, el nombre de vèrtexs de cada color coincideix. Si el cicle és bipartit,
aleshores |V1| = |V2|.

Figura 5.19
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Figura 5.20

A la pràctica, és fàcil saber si un graf és bipartit: intentem biacolorir-lo. Això és possible
si i només si és bipartit. Només ens resta comparar els cardinals dels vèrtexs d’un color
(|B|, blanc, per exemple) i els de l’altre (|N |, negre, per exemple). Si coincideixen, no
podem afirmar res sobre el graf des del punt de vista de la hamiltonëıtat. En canvi, si
no coincideixen, ja podem afirmar que el graf no és hamiltonià.

Com a exemple, estudiem si el graf de la figura 5.21 és hamiltonià.

Figura 5.21

Observem que es pot 2–acolorir, com es veu a la figura 5.21. Sigui B el conjunt de
vèrtexs blancs i N el conjunt de vèrtexs negres. Si fos hamiltonià hauria de ser |B| =
|N |. Ara bé, en aquest cas, |B| = 4, |N | = 6. Per tant, no és hamiltonià.

5.4.2 Treure vèrtexs i comptar els components connexos

Indiquem per c(G) el nombre de components connexos d’un graf. Observem que, en
un cicle C l’eliminació de k vèrtexs mai produeix un nombre de components connexos
estrictament superior a k. En alguns casos no es produeix ni tan sols desconnexió. De
manera que si F ⊂ V (C) és el conjunt de vèrtexs que s’elimina, tenim que c(C − F ) ≤
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|F |.

Si un graf G = (V,A) és hamiltonià, aleshores tots els vèrtexs estan en un cicle C.
L’eliminació d’un conjunt F de vèrtexs de G és tal que c(G− F ) ≤ |F |, ja que tots els
vèrtexs són del cicle. Per tant, si en un graf podem trobar un conjunt F de vèrtexs
tal que la seva eliminació produeixi un nombre estrictament superior de components
connexos que el cardinal de F , és a dir, c(G − F ) > |F |, ja podem afirmar que el graf
no és hamiltonià.

Considerem com a exemple el cas del graf G de la figura 5.22, del qual volem estudiar
si és hamiltonià.

Figura 5.22

Escollim com a conjunt F , conjunt del vèrtexs que volem eliminar, els vèrtexs que
estan indicats en blanc. Aleshores tenim |F | = 3 i, en canvi, c(G − F ) = 5. Atès que
c(G− F ) > |F |, G és no hamiltonià.

5.4.3 Conjunts independents de vèrtexs

Sigui G = (V,A) un graf. Un subconjunt S ⊂ V es diu que és un subconjunt
independent de vèrtexs si els vèrtexs de S són dos a dos no adjacents, és a dir,
x, y ∈ S =⇒ x �∼ y.

Si el graf G és hamiltonià, aleshores tots els vèrtexs estan en un cicle C i serà, per tant,
V (C) = V (G). Atès que és un cicle, necessitem el mateix nombre d’arestes, és a dir,
|A(C)| = |V (C)| = |V (G)|. La idea consisteix a veure que no hi ha prou arestes per
formar el cicle, és a dir, que hi ha un nombre d’arestes disponibles estrictament inferior
al necessari. D’aquesta manera es pot concloure que el graf és no hamiltonià.

Donat un vèrtex u ∈ V , és g(u) ≥ 2, en el cas 2–connex. Per cada vèrtex es poden
descartar g(u) − 2 arestes, ja que només pot contribuir al cicle amb exactament 2
arestes. La resta no pot ser-hi, tot i que no podem afirmar quines queden descartades,
sinó que només sabem quantes són les que s’han de descartar. El problema seria que,
en descartar arestes incidents a dos vèrtexs, no poguéssim garantir que no es descarten
repetidament, com pot passar en el cas d’adjacència, depenent del graf concret. Això
només es pot garantir si els vèrtexs són no adjacents. Però això és precisament el que
ocorre en conjunts independents de vèrtexs: tenim la garantia que una mateixa aresta
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no es descarta dues vegades, una vegada per cada vèrtex extrem.

Aleshores, el nombre d’arestes descartades és D =
∑

u∈S(g(u)−2). Per tant, el nombre
d’arestes disponibles per formar cicle és |A| −D. I ha de ser, perquè es pugui formar,
|A| −D ≥ |V |. Si |A| −D < |V |, ja podem afirmar que el graf no és hamiltonià.

Per aquest motiu interessa considerar vèrtexs de graus alts.

Atès que volem poder descartar el màxim nombre d’arestes, l’estratègia haurà de consis-
tir a escollir el màxim nombre de vèrtexs, i vèrtexs del màxim grau possible. En els
casos pràctics, quan ambdues coses no siguin possibles, s’haurà d’establir un cert com-
promı́s entre els dos criteris. Resulta inútil (però innocu) incloure vèrtexs de grau 2 en
conjunts independents de vèrtexs, ja que no donen lloc a descartar cap aresta.

Considerem com a exemple el cas del graf G de la figura 5.23, del qual volem estudiar
si és hamiltonià.

Figura 5.23

Suposem que G és hamiltonià, i sigui C un cicle hamiltonià. Recordem que V (C) =
V (G) = 10.

Escollim com a conjunt independent de vèrtexs els que estan acolorits amb color clar.
Hem intentat incloure el nombre màxim de vèrtexs dels graus més alts. Hi ha un vèrtex
de grau 5: podem (i hem de) descartar 3 arestes d’entre les que li són incidents. Hi ha
2 vèrtexs de grau 4: de cada un d’ells hem de descartar 2 arestes. Per tant, el nombre
d’arestes (com a mı́nim) que no poden formar part de qualsevol cicle hamiltonià és
D = |A| − 3− 2− 2 = |A| − 7 = 15− 7 = 8. Ara bé, hi haurà prou arestes disponibles
per formar cicle? Si hi hagués un cicle hamiltonià C, hauria de tenir 10 vèrtexs. Atès
que en un cicle el nombre de vèrtexs i d’arestes coincideix, és |A(C)| = 10, però aleshores
això és impossible, ja que només hi ha 8 arestes disponibles per formar cicle.

Per tant, el graf G no és hamiltonià.

No sempre es pot escollir un conjunt independent de vèrtexs amb el qual es pugui
arribar a alguna conclusió.
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5.5 Quan tots els mètodes són inaplicables: el graf de
Petersen no és hamiltonià

Vegem un exemple en el qual fallen tots els mètodes indicats fins aqúı.

En el cas del graf de Petersen no podem aplicar cap dels mètodes anteriors. En efecte, és
2–connex, no és bipartit, no podem trobar un nombre convenient de vèrtexs, l’eliminació
dels quals produeixi un nombre superior de components connexos, i no podem trobar
cap conjunt de vèrtexs independent que permeti arribar a una conclusió negativa.

L’únic mètode que ens resta és veure que no existeix cap cicle hamiltonià, utilitzant el fet
que, si n’exist́ıs un, tot vèrtex hauria de “col.laborar-hi” amb dues arestes exactament.

Suposem que existeix algun cicle hamiltonià C. Recordem que ha de contenir tots els
vèrtexs. Centrarem la nostra anàlisi inicialment en el vèrtex destacat de la figura 5.24.

Figura 5.24

Si el cicle hamiltonià C contingués les arestes seleccionades (de gruix superior) de la
figura 5.25, aleshores la tercera aresta no podria formar part del cicle C. Aquesta
possibilitat (cas 1 ) és la que analitzarem, i arribarem a la conclusió que no hi pot haver
cap cicle hamiltonià que contingui aquestes dues arestes.

Figura 5.25

Naturalment, això no demostra que no n’hi pugui haver un altre que contingui una
de les altres dues parelles. Això correspondria a dos casos més, cas 2 i cas 3, que són
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els que es mostren a la figura 5.26. Per raons de simetria, aqúı ens podŕıem limitar
a estudiar-ne només un. Ara bé, seria repetitiu respecte del cas 1, i no en farem aqúı
l’anàlisi, totalment similar. Tanmateix, pot fer-ho el lector. Avancem, però, que el
resultat és similar: no hi ha cap cicle hamiltonià que correspongui a la tipologia dels
casos 2 i 3. Com que això esgota totes les possibilitats, la conclusió és que no hi ha cap
cicle hamiltonià en el graf de Petersen. Per tant, el graf de Petersen no és hamiltonià.

Figura 5.26

En els esquemes que segueixen indicarem les arestes que es van seleccionant amb traç
gruixut, i les eliminades amb ĺınia discont́ınua.

Tornant a l’anàlisi del cas 1, la inclusió de les dues arestes força l’exclusió de la tercera,
cosa que al seu torn força la inclusió de les altres dues seleccionades a la dreta de la
figura 5.27.

Figura 5.27

En aquest moment prenem una decisió d’inclusió d’una aresta, com es mostra a la
figura 5.28. Aquesta decisió ens porta a estudiar el subcas 1a, i l’altra decisió portaria a
estudiar el subcas 1b. No seguirem per aquesta segona ramificació, tot i que òbviament
s’ha de fer: ja avancem que s’arriba a una contradicció, cosa que pot comprovar el
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lector.

Figura 5.28

La decisió anterior (subcas 1a) porta a la corresponent cascada d’exclusions i d’inclu-
sions d’arestes (figura 5.29).

Figura 5.29

Això ens porta a una nova exclusió obligada, que força a una posterior inclusió, com es
veu a la figura 5.30.

Figura 5.30

El resultat final és que el “cicle” C és reunió de dos cicles, cosa que és contradictòria
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(figura 5.31).

Figura 5.31

Per tant, no hi ha cap cicle hamiltonià de la tipologia cas 1 - subcas 1a. Anàlogament
és veuria que les altres bifurcacions en la casúıstica tampoc no aportarien cap cicle
hamiltonià.

5.6 Problemes diversos

Problema 5.6

Sigui G un graf amb dos vèrtexs no adjacents de grau 3 i la resta de grau menor o igual
que 2. Proveu que no és hamiltonià.

Resolució

Sigui G = (V,A) i siguin u, v ∈ V tal que g(u) = g(v) = 3.

Pel lema de les encaixades,

2|A| =
∑

y ∈ V g(y) = 3 + 3 +
n∑
i=3

xi ≤ 3 + 3 + 2(n− 2) = 2 + 2n,

aplicant que els graus xi dels vèrtexs diferents de u, v són xi ≤ 2. Per tant, |A| ≤ n+1.

Si exist́ıs un cicle hamiltonià C, aleshores hauria de contenir exactament 2 ares-
tes incidents a cada vèrtex; la resta d’arestes no hi són, i això ho podem afirmar
en particular per a u, v. Per tant, atès que u, v no són adjacents, podem eliminar
(g(u)− 2) + (g(v)− 2) = 2 arestes, que amb tota seguretat no poden pertànyer al cicle
C. De manera que queden disponibles per formar el cicle C un nombre d’arestes |A|−2;
ara bé, |A| − 2 ≤ (n− 1) − 2 = n− 1.

Amb aquest nombre d’arestes no es pot formar el cicle C d’ordre n, que requereix
exactament n arestes.
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Per tant, no és hamiltonià.

Problema 5.7

Estudieu, pel màxim de mètodes possibles, si el graf de la figura 5.32 és hamiltonià.

Figura 5.32

Resolució

Vegem com, en aquest exemple, es pot arribar a la conclusió que el graf no és hamiltonià
per pràcticament tots el mètodes descrits. No és necessàriament aix́ı en tots els casos.
Naturalment, amb un mètode n’hi ha prou!

S’observa en primer lloc que el graf és 2–connex. Podria ser, doncs, en principi, hamil-
tonià.

Mètode 1: És bipartit?

Una de les primeres coses que podem fer és veure si el graf és bipartit. A la figura 5.33
es mostra clarament que, en efecte, el graf és bipartit. Per argumentacions que hem
vist anteriorment, si el nombre de vèrtexs “blancs” és diferent del dels vèrtexs de l’altre
color, no és hamiltonià. Tenim |B| = 9 i |N | = 7. El graf no és, doncs, hamiltonià.

Figura 5.33

Mètode 2: Nombre de components connexos en eliminar vèrtexs.

Si es poden trobar vèrtexs adequats tals que la seva eliminació produeixi un nombre de
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components connexos superior al nombre d’aquest vèrtexs, el graf no és hamiltonià. A la
figura 5.34 eliminem els 6 vèrtexs blancs i es produeixen, aix́ı, 7 components connexos.
El graf és, doncs, no hamiltonià.

Figura 5.34

Mètode 3: Conjunts de vèrtexs independents.

Vegem que podem trobar un conjunt de vèrtexs independent que ens permeti descartar
arestes (en nombre) i arribar a la conclusió que no n’hi ha suficients per formar un
cicle hamiltonià. Considerem els vèrtexs blancs de la figura 5.35. Si exist́ıs un cicle
hamiltonià, cada vèrtex del graf hi aportaria exactament 2 arestes. Atenent als vèrtexs
d’aquest conjunt independent, es poden descartar −3 − 3 − 3 − 1 − 1 − 1 − 1 = −13
arestes. El graf té 27 arestes; en queden 27 − 13 = 14 disponibles per formar un cicle
hamiltonià. Ara bé, això és impossible ja que, en haver-hi 16 vèrtexs, en calen 16. Per
tant, el graf no és hamiltonià.

Figura 5.35

Mètode 4: Cada vèrtex aporta exactament dues arestes a un cicle hamiltonià.

Es de tracta provar que no hi pot haver cicles hamiltonians pel procediment d’incloure,
per a cada vèrtex, exactament dues arestes en un hipotètic cicle hamiltonià i produir,
aix̀ı, una seqüència d’incorporacions i exclusions d’arestes al cicle, per arribar finalment
a la conclusió que no n’hi pot haver cap.

No farem una discusió completa, que deixem per al lector. A les figures 5.36 i 5.37
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mostrem una seqüència d’inclusions i exclusions en cascada. Les arestes de traç gruixut
seran les arestes incloses, les marcades en seran les excloses.

Considerem el vèrtex w. Si pertany a algun cicle hamiltonià, hi aporta exactament 2
arestes. N’escollim dues, les de traç gruixut (subfigura esquerra de la figura 5.36) i,
de fet, anem a provar que no hi ha cap cicle hamiltonià que les contingui. S’hauria de
provar el mateix per a les altres dues eleccions restants possibles, però, en aquest cas,
ens ho podem estalviar per raons de simetria.

L’elecció d’aquestes arestes força l’exclusió de la tercera aresta incident amb w i la
inclusió de dues arestes més (subfigura central). A la subfigura dreta efectuem una
elecció, la de l’aresta a, una de les dues alternatives possibles. El lector analitzarà
l’altra alternativa. Acabarem demostrant, doncs, que no hi ha cicles hamiltonians
contenint les tres arestes escollides fins ara.

Hem d’excloure l’aresta b per evitar que es formi un cicle, ja que en cas contrari no
tindŕıem un cicle hamiltonià.

a b

w Figura 5.36

A la figura 5.37 es veu la seqüència derivada d’inclusions i exclusions d’arestes al cicle
hamitonià que ens porta a la contradicció d’un cicle “hamiltonià” que no conté tots els
vèrtexs.

Figura 5.37

El lector completarà l’anàlisi amb l’estudi de les diverses alternatives.

Problema 5.8
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Estudieu si el graf de la figura 5.38 és hamiltonià.

Figura 5.38

Resolució

Observem que el graf és 2–connex i, per tant, no s’exclou la possibilitat que sigui
hamiltonià. En aquest cas, tampoc no és bipartit, com es pot veure fàcilment, atès
que té cicles C3, de longitud senar. També es pot veure que no existeix cap conjunt
independent de vèrtexs que ens permeti arribar a la conclusió de no-hamiltonëıtat.

Estudiem si podem aplicar el mètode dels components connexos. Observem a la figura
5.39 que l’eliminació dels 3 vèrtexs blancs produeix un nombre superior de components
connexos (4). Per tant, el graf no és hamiltonià.

Figura 5.39

A la figura 5.40 es presenta un nou graf modificat al qual és aplicable, en canvi, el
mètode dels conjunts independents de vèrtexs.

Figura 5.40

En efecte, el conjunt dels vèrtexs de color blanc és un conjunt independent, de vèrtexs
de grau 5; per cada un d’ells podem descartar 3 arestes (9 en total). Hi ha 10 vèrtexs
i, per tant, calen 10 arestes per formar un cicle hamiltonià. El graf té 18 arestes, de les
quals se’n poden utilitzar 18 − 9 = 9, qunatitat insuficient per formar cicle. Per tant,
el graf de la figura 5.40 no és hamiltonià.
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