
Caṕıtol 6

Arbres

6.1 Objectius

En aquest caṕıtol es presenten problemes diversos relatius a una de les estructures més
importants en teoria de grafs, especialment des del punt de vista de la connexió amb la
informàtica. En primer lloc, es recorda un resultat que resumeix diverses caracteritzaci-
ons dels arbres, i posteriorment es resolen problemes que s’enuncien en termes d’arbres
i d’altres que no són expĺıcitament problemes d’arbres, però que es poden resoldre amb
el concurs de resultats provinents de la teoria d’arbres.

6.2 Preliminars teòrics i exemples

El graf T = (V,A) és un arbre si és connex i aćıclic (és a dir, no té cicles). Un bosc és
una reunió d’arbres o bé, simplement, un graf aćıclic.

Indiquem aqúı un resultat de caracterització d’arbres:

Teorema 6.1 Sigui T = (V,A) un graf d’ordre n = |V |. Són equivalents:

1. T és connex i aćıclic (és a dir, no té cicles).

2. T és aćıclic i |A| = n− 1.

3. T és connex i |A| = n− 1.

4. T és connex i cada aresta és aresta-pont.

5. Hi ha un únic camı́ x− y per a cada parella de vèrtexs x, y ∈ V (T ).
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6. T no té cicles i amb l’afegiment d’una aresta es crea un únic cicle.

A continuació, se’n fan alguns comentaris.

La primera de les propietats és la que usualment es prenen com a definició d’arbre.
Qualsevol de les altres és equivalent i podrien ser preses, un cop vista l’equivalència,
com a definicions d’arbre.

Un dels resultats més útils de la teoria d’arbres és que si un arbre és d’ordre n, aleshores
té n− 1 arestes, la mı́nima quantitat d’arestes possible per mantenir la connexió. Tota
aresta d’un arbre és aresta-pont, ja que no pertany a cap cicle. Si afegim una aresta
a un arbre, deixa de ser-ho. Un altre resultat que també és molt utilitzat és el que
garanteix l’existència d’un mı́nim de 2 fulles per a tot arbre amb un mı́nim de dos
vèrtexs. Una fulla és un vèrtex de grau 1.

Un resultat que també pot ser útil és la caracterització dels trajectes Tn com els grafs
connexos amb seqüència de graus 1, 2, · · · , 2, 1, que s’ha vist anteriorment (secció 4.3).

Un graf és connex si, i només si, admet algun arbre generador.

6.2.1 Aplicació del teorema de caracterització

Tot i que al llarg del caṕıtol veurem aplicades les diverses caracteritzacions d’arbres,
vegem-ne a continuació alguns exemples.

Problema 6.1

Sigui G = (V,A) un graf connex amb seqüència de graus 4,4,4,4,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1.
Proveu que és un arbre. Obteniu tots els arbres amb aquesta seqüència de graus, llevat
d’isomorfisme.

Resolució

En aquest cas, l’ordre és n = 14. Calculem el nombre d’arestes aplicant el lema de les
encaixades: 2|A| =

∑
v∈V g(v) = 4 ·4+10 = 26, és a dir, |A| = 13. Ara bé, és justament

|A| = n − 1. Com que és connex, apliquem la propietat (3) de la caracterització per
justificar que és un arbre.

Al marge de la qüestió anterior, aprofitarem per obtenir tots els arbres amb la seqüència
de graus anterior.

Analitzem en quina configuració podem trobar els vèrtexs de grau 4. Considerem un
vèrtex w0 de grau 4, qualsevol però fixat, sense que això signifiqui pèrdua de generalitat,
com es veurà en les argumentacions.

Els grafs que s’han de construir han de ser connexos. A més, no hi pot haver cicles,
condició que en guia la construcció.
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Hi ha diverses possibilitats:

Cas 1. El vèrtex w0 és adjacent als altres 3 vèrtexs de grau 4. El quart vèrtex al qual
és adjacent és de grau 1. Atès que no hi pot haver cicles, hem de descartar possibles
arestes entre la resta de vèrtexs de grau 4, per la qual cosa han de ser adjacents a
vèrtexs de grau 1. Es pot veure que s’utilitzen tots els vèrtexs de grau 1. El graf
resultant és necessàriament el de la figura 6.1 (subfigura esquerra).

Cas 2. El vèrtex w0 és adjacent a exactament 2 vèrtexs de grau 4; els altres vèrtexs al
qual és adjacent són necessàriament de grau 1. Atès que no hi pot haver cicles, el graf
que en resulta és el de la figura 6.1 (subfigura dreta).

No hi ha realment més casos possibles, ja que si considerem la possibilitat d’un vèrtex
de grau 4 adjacent a exactament 1 vèrtex de grau 4, aquesta ja és coberta pels casos
1, 2, com es pot veure a la figura 6.1.

Figura 6.1

Encara ens cal comprovar que aix́ı hem prodüıt grafs de classes d’isomorfisme diferents.
Ara bé, en aquest cas és molt simple, ja que en un graf hi ha un vèrtex adjacent a 3
vèrtexs de grau 4 i a l’altre graf no hi cap vèrtex amb aquestes caracteŕıstiques. Per
tant, hi ha essencialment 2 grafs amb les caracteŕıstiques de l’enunciat. El lector pot
proposar una justificació més formal de la no-isomorfia.

Vegem en el problema següent, que de fet és continuació de l’anterior (tot i que l’enun-
ciat no involucri expĺıcitament els arbres), com s’utilitza el teorema de caracterització
per extreure informació sobre el graf.

Problema 6.2

Obteniu els grafs no connexos amb seqüència de graus 44441111111111 (si n’hi ha).

Resolució

Sigui G = (V,A) un graf amb aquestes caracteŕıstiques. Estudiem quines condicions
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s’haurien de complir i quina estructura hauria de tenir un graf amb aquestes propietats.
Si en trobem almenys un exemplar demostrarem que existeixen.

Observem que l’ordre és n = 14. Aplicant el lema de les encaixades podem calcular el
nombre d’arestes: |A| = 1

2(4 · 4 + 10) = 13 = n− 1. Essent no connex, G no és arbre.
Pel teorema de caracterització d’arbres, tenint en compte que |A| = n − 1, no pot ser
aćıclic. Per tant, el graf ha de contenir cicles, propietat que ens permet descartar una
bona quantitat de casos i permet fer més fàcil l’estudi de les diverses configuracions
possibles. També s’hauria pogut deduir el caràcter de ćıclic del resultat que diu que
en un graf aćıclic el nombre d’arestes és n − k, essent k el nombre de components
connexos. En aquest cas, n− 1 = n− k, d’on k = 1, la qual cosa contradiu la hipòtesi
de no-connexió.

Si hi ha d’haver cicles, atès que un vèrtex de grau 1 no pot pertànyer a un cicle, han
d’estar formats per vèrtexs de grau 4, en un mı́nim de 3. Això permet considerar
diversos casos:

Cas 1. Existeix un cicle C3 de vèrtexs de grau 4. Per al quart vèrtex de grau 4 hi ha
diverses possibilitats:

1. No és adjacent a cap vèrtex de grau 4, cas en el qual formarà part d’un altre
component connex. Només cal saturar els components connexos amb vèrtexs de
grau 1 fins a esgotar-ne la provisió (graf G1 de la figura 6.2).

Figura 6.2

2. És adjacent a exactament un vèrtex de grau 4 (graf G2 de la figura 6.3).

Figura 6.3
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3. És adjacent a exactament 2 vèrtexs de grau 4. En aquest cas, el subgraf generat
pels vèrtexs de grau 4 és N2 +K2 (graf G3 de la figura 6.4).

Figura 6.4

4. És adjacent a exactament 3 vèrtexs de grau 4. El subgraf generat pels vèrtexs de
grau 4 és K4 (graf G4 de la figura 6.5).

Figura 6.5

Cas2. Existeix un cicle C4 de vèrtexs de grau 4 i cap cicle C3, amb la qual cosa ja
queda esgotada la provisió de vèrtexs de grau 4. El subgraf generat pels vèrtexs de
grau 4 és C4. Saturem el component corresponent amb vèrtexs de grau 1 i distribüım
la resta en altres components connexos (graf G5 de la figura 6.6).

Figura 6.6

Queda provat que existeixen grafs amb les caracteŕıstiques de l’enunciat. Ara es podria
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veure fàcilment que els que s’han obtingut són no isomorfs.

El graf G4 té 4 components connexos, propietat estructural que no és compartida per
cap altre. Per tant, és no isomorf a cap altre. G3 té 3 components connexos. Per tant,
tampoc no és isomorf a cap altre. G5 no conté cap cicle C3, raó per la qual no és isomorf
a cap dels G1, G2, G3. Només resta veure si G1, G2 són isomorfs. A G2 tenim (en un
component connex) dos vèrtexs de grau 1 adjacents. Per qualsevol correspondència
isomòrfica f , a aquests dos vèrtexs els hauria de correspondre a G1 una parella de
vèrtexs de grau 1 també adjacents, cosa que és impossible. Per tant, no són isomorfs.

Observeu que aquest problema també es podria considerar com a exemple de l’ús de la
teoria d’arbres per resoldre problemes en àmbits més generals de la teoria de grafs.

6.2.2 Existeix un mı́nim de dues fulles

Aquesta propietat, que es pot afirmar per a tot arbre no trivial, és a dir, amb un
mı́nim de 2 vèrtexs, permet plantejar demostracions inductives, ja que eliminant una
fulla w0 d’un arbre T , l’existència de la qual és garantida, podem crear un graf d’ordre
estrictament inferior T ′, que continua essent arbre. Depenent del problema i de les
propietats amb què tractem, potser podrem aplicar la hipòtesi d’inducció a T ′. La
figura 6.7 il.lustra aquesta idea.

w0

T

Figura 6.7

Si ens convingués, en canvi, eliminar dues fulles (l’existència de les quals és garantida),
aleshores hauŕıem d’adoptar l’esquema inductiu de la inducció completa.

Al caṕıtol 2, dedicat a la inducció, se n’han presentat alguns exemples. Se’n veuran
d’addicionals posteriorment. Presentem-ne un exemple, però, a continuació.

També es pot utilitzar aquest resultat per facilitar l’obtenció dels graus dels vèrtexs, ja
que en tenim dos com a mı́nim que són de grau 1. Això pot simplificar la discussió. Es
pot aplicar en el lema de les encaixades.
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Problema 6.3

Sigui T un arbre d’ordre n ≥ 3 i de grau màxim ∆ = 2. Proveu que és el graf trajecte
Tn.

Resolució

De fet, si és T un graf trajecte i n ≥ 3, el grau màxim és 2. Aquesta és una afirmació
trivial d’establir analitzant la seqüència de graus en un trajecte.

L’afirmació no trivial és justament la de l’enunciat del problema. Vegem, doncs, ∆ =
2 =⇒ T � Tn.

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

Mètode 1.

Tenint en compte que T és arbre, és connex. D’acord amb la caracterització dels grafs
trajecte (4.3), n’hi ha prou a provar que la seqüència de graus és 1, 2, · · · , 2, 1.

Donat que T és connex, perquè és arbre, no hi ha vèrtexs de grau 0. Per tant, els únics
graus són 1 (ja que hi ha un mı́nim de 2 fulles) i 2, ja que hi ha algun vèrtex amb
aquest grau, atès que el màxim dels graus és 2.

Siguin F el conjunt de les fulles i D el conjunt dels vèrtexs de grau 2. Tenim, doncs,
la partició V = F ∪D i, per tant, n = |F |+ |D|. Hem de provar que hi ha exactament
2 fulles, és a dir, que |F | = 2.

Apliquem el lema de les encaixades i la propietat |A| = n− 1:

2(n− 1) = 2|A| =
∑
v∈V

g(v) =
∑

v∈F∪D

g(v) =
∑
v∈F

g(v) +
∑
v∈D

g(v) = |F |+ 2|D|.

Per tant, 2(|F | + |D| − 1) = |F |+ 2|D|. Simplificant, |F | = 2.

Mètode 2: per inducció.

Provem de demostrar la propietat per inducció sobre n. Utilitzarem que un arbre
amb un mı́nim de 2 vèrtexs té un mı́nim de 2 fulles, resultat que suposarem conegut
i que, com hem explicat, forma part de la teoria general d’arbres. Per contra, no serà
necessària la caracterització dels grafs trajecte mitjançant la seqüència de graus de la
secció 4.3.

Pas 1 (base). Donat que hi ha vèrtexs de grau 2, l’ordre és com a mı́nim 3. Suposem,
doncs, n = 3. Aleshores, essent T arbre i tenint en compte l’existència d’un mı́nim de
2 vèrtexs de grau 1, resulta la seqüència de graus 1,2,1, que correspon a T3.

Pas 2 (inductiu). Sigui n ≥ 4. Considerem el nostre arbre T = (V,A) d’ordre n amb
∆ = 2 i suposem per hipòtesi d’inducció que tot arbre d’ordre n′ = n − 1 amb grau
màxim 2 és isomorf a Tn′ = Tn−1.
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Sigui w0 un vèrtex de grau 1 en T . Suposem que és adjacent a u0 en T . Tenim que
el grau de u0 en T no pot ser 1 ja que, si ho fos, aleshores qualsevol dels vèrtexs que
resten no es podria connectar per un camı́ a u0 i el graf seria no connex. Per tant,
gT (u0) = 2. Considerem T ′ = T −w0. Aleshores resulta T ′ arbre d’ordre n− 1. Tenim
que gT ′(u0) = 1. A T ′ els graus dels vèrtexs són 1 o 2. Vegem que no tots són 1, amb
la qual cosa estaŕıem en condicions d’aplicar la hipòtesi d’inducció. Si no hi hagués cap
vèrtex de grau 2 a T ′, tots serien de grau 1 i, atès que n′ ≥ 3, T ′ seria no connex. Per
tant, l’estructura de T ′ és la de Tn−1, essent u0 un dels dos vèrtexs de grau 1 en T ′.
Reconstruint el graf T obtenim que la seva estructura és Tn.

Mètode 3. Tornem a utilitzar, amb una argumentació diferent, el resultat que garanteix
l’existència de 2 fulles si hi ha un mı́nim de 2 vèrtexs i la caracterització dels trajectes
en termes de la seqüència de graus. Vegeu la figura 6.8.

Siguin w1, u1 vèrtexs de grau 1. Si n ≥ 3, els vèrtexs w1, u1 no són adjacents, ja que hi
hauria desconnexió.

Sigui w2 un vèrtex adjacent a w1; sigui u2 un vèrtex adjacent a u1. Si n = 3, aleshores
w2 = u2 i el graf és T3. Sigui, doncs, n ≥ 4; per connexió tenim w2 �= u2 i són de grau
2, el màxim dels graus.

Per connexió existeix un w2−u2 recorregut C en T , recorregut que no conté els vèrtexs
w1, u1. D’acord amb la caracterització de grafs trajecte, hem de veure que la resta de
vèrtexs, si n ≥ 4, són tots de grau 2, és a dir, hem de veure que no n’hi pot haver de
grau 1. Suposem que n’hi ha algun i sigui v0 vèrtex de grau 1 de T . Per aquest motiu,
no és del camı́ C. Per connexió existeix un v1 − w1 recorregut D. Si aquest recorregut
no té vèrtexs en comú amb C, aleshores connecta directament amb w1, amb la qual cosa
g(w1) > 2, que és contradictori. Per tant, C,D han de compartir algun vèrtex diferent
de w1, z0, que serà de grau g(z0) > 2, cosa que contradiu la hipòtesi.

w1

v0

u1

w2
u2

C D z0
D

Figura 6.8

6.2.3 Aplicació de la teoria d’arbres a l’estudi de grafs

En diverses ocasions és possible utilitzar resultats d’arbres per estudiar grafs o obtenir
propietats de grafs que no són arbres. Vegem-ne només una mostra.
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Problema 6.4

Proveu que tot graf connex té almenys un vèrtex que no és d’articulació.

Resolució

Sigui G = (V,A) un graf connex d’ordre n. Hem de veure que existeix algun vèrtex tal
que la seva eliminació no produeix desconnexió del graf, és a dir, que existeix w0 ∈ V

tal que G′ = G− w0 continua essent connex.

Naturalment, suposem que n ≥ 2. El problema es podria resoldre per més d’un mètode.
Ara bé, es tracta de veure aqúı que podem utilitzar resultats de teoria d’arbres per
obtenir propietats de grafs, en l’enunciat de les quals no es fa cap esment als arbres.

Donat un arbre d’ordre n ≥ 2, existeix un mı́nim de dues fulles, és a dir, vèrtexs de grau
1, l’eliminació de les quals no produeix desconnexió a l’arbre, és a dir, que el resultat
continua essent connex.

Es tracta d’utilitzar aquesta propietat. Però el problema és relacionar un graf connex,
que és el que tenim, amb algun arbre apropiat, per tal d’aplicar raonaments en la ĺınia
anterior. Afortunadament tenim el resultat que afirma que tot graf connex admet un
arbre generador.

Sigui, doncs, T = (V,A′) un arbre generador de G, amb A′ ⊂ A i amb el mateix conjunt
de vèrtexs que G. Sigui w0 una fulla de T . Essent una fulla de T , T ′ = T − w0 és
connex. Vegem que és un vèrtex que no és d’articulació de G, és a dir, que G′ = G−w0
continua essent connex. Siguin x, y vèrtexs de G′. Són també vèrtexs de T ′ i, essent T ′

connex, existeix un x− y camı́ en T ′. Ara bé, les arestes de T ′ són arestes de G′ i, per
tant, existeix un x − y camı́ en G′, amb la qual cosa queda provat que G′ és connex.
Vegeu-ne a la figura 6.9 un esquema explicatiu.

G

w0
T

Figura 6.9

Suposant aquesta propietat, ara és possible simplificar algunes demostracions que s’han
vist en altres contextos. En particular, aquelles en les quals cal garantir la conservació
de la connexió quan s’elimina un vèrtex, sempre que es mantinguin les altres propietats
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requerides pel problema, amb l’objectiu de poder aplicar la hipòtesi d’inducció.

G

w0

· · · Figura 6.10

Per exemple, la demostració inductiva de la propietat que afirma que en un graf connex
G = (V,A) d’ordre n hi ha com a mı́nim n − 1 arestes, és a dir, |A| ≥ n − 1, es pot
simplificar sabent el resultat anterior.

Procedirem per inducció sobre n.

Pas 1 (base). La comprovació és trivial per a n = 1.

Pas 2 (inductiu). Suposem que n ≥ 2. Suposem, com a hipòtesi d’inducció, que la
propietat és certa per a grafs connexos amb n− 1 vèrtexs. Considerem el nostre graf
G = (V,A) d’ordre n, i sigui w0 un vèrtex que no és d’articulació. Aleshores tenim que
G′ = G − w0 = (V ′, A′) és connex i d’ordre n − 1, amb la qual cosa li és aplicable la
hipòtesi d’inducció. Per tant, podem afirmar |A′| ≥ |V ′| − 1 = (n − 1) − 1 = n − 2.
Ara bé, és |A| = |A′| + g(w0) ≥ (n − 2) + g(w0). Essent G connex, no hi ha vèrtexs
de grau 0 i, per tant, és g(w0) ≥ 1. Substituint a la desigualtat anterior resulta
|A| ≥ n− 2 + g(w0) ≥ n− 2 + 1 = n− 1.

Problema 6.5

Proveu que un graf connex d’ordre n té, com a mı́nim, n− 1 arestes.

Resolució

Sigui G = (V,A) un graf connex, amb n = |V |. Hem de demostrar que |A| ≥ n− 1. La
demostració t́ıpica d’aquest resultat és per inducció sobre n, com s’ha vist al caṕıtol 2.
Ara bé, podem utilitzar alternativament la teoria d’arbres mitjançant el resultat que
afirma que en un graf connex existeix sempre un arbre generador.

Sigui T = (V,A′) un arbre generador de G, l’existència del qual és garantida pel resultat
esmentat. Recordem que A′ ⊂ A.

Essent T un subgraf generador, V (T ) = V (G). Essent T arbre, és |A′| = |A(T )| =
|V (T )| − 1 i, per tant, tindrem |A| ≥ |A′| = |V (T )| − 1 = |V (G)| − 1 = n− 1. Per tant,
|A| ≥ n− 1.
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Observem que el resultat ens indica que n − 1 és el mı́nim d’arestes requerides si hi
ha d’haver connexió. Per sota d’aquest valor no hi pot haver connexió en un graf de
n vèrtexs. També sabem que aquest valor mı́nim justament s’assoleix per als arbres.
Finalment, no és condició suficient de connexió, com es pot comprovar amb N1 ∪Kn,
per a n ≥ 3.

Problema 6.6

Proveu que, si un graf té tots els vèrtexs de grau igual o superior a 2, aleshores ha de
contenir algun cicle.

Resolució

Considerem G = (V,A) un graf amb aquesta propietat. Sigui G = G1∪ · · ·∪Gk, k ≥ 1,
la descomposició de G en reunió de components connexos. Cada un dels Gi és un graf
amb la propietat de tenir els graus dels vèrtexs més grans o iguals a 2, cosa que en
particular implica que cada component ha de tenir un mı́nim de 2 vèrtexs. Considerem
un component qualsevol, per exemple Gi, que com a graf és connex, perquè és un
component connex. Ara bé, recordem que un arbre amb un mı́nim de 2 vèrtexs té un
mı́nim de 2 fulles, és a dir, de vèrtexs de grau 1, cosa que no es compleix per a Gi, ja
que tots els vèrtexs són de grau superior o igual a 2. Per tant, Gi no pot ser un arbre.
Un arbre és un graf connex i aćıclic. Atès que Gi és connex, la propietat que falla és
l’aciclicitat. Per tant, Gi té algun cicle, que serà també cicle de G.

Problema 6.7

Proveu que, si G = (V,A) és un graf connex, amb |V | = |A|, aleshores G conté un únic
cicle.

Resolució

En primer lloc, vegem que té algun cicle. Observem que |A| �= |V | − 1 i, per tant, G
no pot ser arbre. Ara bé, essent connex, ha de contenir algun cicle, ja que si fos aćıclic
seria arbre. Per tant, el graf conté cicles.

Vegem que només n’hi ha un. Considerem C un cicle de G i sigui a ∈ A(C) una aresta
del cicle C. L’eliminació de l’aresta a per formar el graf G′ = G−a manté la connexió,
perquè és d’un cicle. Ara bé, pel que fa a G′, és connex i A(G′) = |A(G)| − 1 =
|V (G)| − 1 = |V (G′)| − 1. Per una de les caracteritzacions dels arbres, G′ és un arbre.
Restituint l’aresta a tornem a obtenir el graf original G = G′+a. Ara bé, quan s’afegeix
una aresta a un arbre es crea un únic cicle, propietat que caracteritza també els grafs
que són arbres.
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6.2.4 Problemes de seqüències de graus en arbres

En el cas dels arbres, els problemes t́ıpics de seqüències de graus es poden tractar amb
més facilitat, ateses les propietats addicionals de l’estructura. L’existència garantida
d’un mı́nim de 2 vèrtexs de grau 2 pot ser vital per a la resolució del problema o, com
en aquest cas, pot ser útil simplement per facilitar-ne la resolució disminuint els casos
que cal considerar.

Problema 6.8

Sigui T un arbre d’ordre 12. Suposem que T té exactament tres vèrtexs de grau 3 i
exactament un vèrtex de grau 2.

1. Obteniu la seqüència de graus de T .

2. Trobeu dos exemples d’arbres no isomorfs amb la seqüència de graus anterior.
Justifiqueu la no-isomorfia.

Resolució

Sigui T = (V,A) un arbre d’ordre n = 12.

(1) Utilitzem el lema de les encaixades: 2|A| =
∑

v∈V g(v). En primer lloc, com que T
és un arbre, és |A| = |V | − 1 = 12− 1 = 11. Essent n ≥ 2, hi ha un mı́nim de 2 vèrtexs
de grau 1, cosa que podem aprofitar per simplificar raonaments posteriors, tot i que no
és estrictament necessari. Aleshores podem escriure, pel lema de les encaixades:

22 = 2|A| =
∑
v∈V

g(v) = 3 + 3 + 3 + 2 + 1 + 1 + x7 + x8 + x9 + x10 + x11 + x12,

on x7, x8, x9, x10, x11, x12 són els graus desconeguts de la resta de vèrtexs.

De la igualtat anterior resulta: x7 + x8 + x9 + x10 + x11 + x12 = 9. Atès que tot
arbre és connex, el grau d’un vèrtex no pot ser zero i, en conseqüència, xi ≥ 1, i =
7, 8, 9, 10, 11, 12. Per hipòtesi, els graus que resten per trobar no poden ser 2,3. Per
tant, o bé són 1 o bé més grans o iguals que 4. Donat que s’ha de complir la igualtat
anterior, es pot veure que no tots poden ser 1; no n’hi pot haver cap més gran o igual
que 5 (atès que la resta són més grans o iguals que 1). Per tant, hi ha d’haver com a
mı́nim un vèrtex de grau 4, però no més d’un ja que aleshores no es compliria la igualtat.
Només existeix, doncs, una possibilitat per als graus pendents d’obtenir: 4,1,1,1,1,1.
En conclusió, la seqüència de graus és 4,2,3,3,3,1,1,1,1,1,1,1.

(2) Per guiar l’obtenció d’exemplars d’arbres amb aquestes caracteŕıstiques (i veure,
aix́ı, que n’existeix algun) podem fer construccions procurant de mantenir sempre la
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connexió i evitant formar cicles, com a guia de construcció. Hi ha moltes maneres de
fer-ho. Podem considerar, per exemple, el vèrtex de grau 4. No pot ser adjacent a 4
vèrtexs de grau 1, ja que aleshores es crearia un graf no connex. Estudiem si pot ser
adjacent a exactament 3 vèrtexs de grau 1; el quart vèrtex ha de ser de grau 2 o 3. Hi
ha diverses possibilitats, de les quals en presentem només dues, a la figura 6.11.

w

H1 H2

u x y
Figura 6.11

De manera sistemàtica, podŕıem obtenir fàcilment tots els grafs no isomorfs amb les
hipòtesis de l’enunciat.

Vegem formalment que H1 = (V1, A1), H2 = (V2, A2) no són isomorfs. Si ho fossin,
existiria una bijecció f : V1 −→ V2 que, en particular, conservaria les adjacències. Ara
bé, com a conseqüència, f conserva graus i això implica que la imatge de l’únic vèrtex
de grau 4 de H1 ha de ser necessàriament l’únic vèrtex de grau 4 del graf H2, i el mateix
podem dir per als vèrtexs de grau 2. Per tant, f(u) = w, f(x) = y. Ara bé, u, x són
adjacents en H1 i, en conseqüència, f(u), f(x) també ho han de ser en H2, és a dir,
w, y han de ser adjacents en H2, la qual cosa és una contradicció!

Problema 6.9

Sigui T un arbre amb vèrtexs de grau 1 i 3. Calculeu el nombre de fulles en termes de
l’ordre.

Resolució

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

El propi enunciat suggereix considerar x1 el nombre de fulles o vèrtexs de grau 1 i x3
el nombre de vèrtexs de grau 3.

Aplicant el lema de les encaixades i la propietat espećıfica d’arbres segons la qual és
|A| = n− 1, podem escriure 2(n− 1) = 2|A| =

∑
v∈V g(v) = x1+3x3 = x1+3(n− x1).

Per tant, 2n− 2 = 3n− 2x1, d’on x1 =
n+2
2 .

Problema 6.10

Quin és el nombre de vèrtexs d’un arbre que té 3 vèrtexs de grau 2, 2 vèrtexs de grau
3, 1 vèrtex de grau 4 i la resta de grau 1?
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Resolució

Donat l’arbre T = (V,A), tenim, per la propietat |A| = |V | − 1 i pel lema de les
encaixades, el següent:

∑
v∈V

g(v) = 2|A| = 2(|V | − 1) = 2n− 2.

Si k és el nombre de fulles o vèrtexs de grau 1, és n = 3+2+1+ k = 6+ k. Aleshores,
aplicant l’anterior, és 2(6+k)− 2 = 2n− 2 =

∑
v∈V g(v) = 3 ·2+2 ·3+4+k. Resolent

l’equació en k resulta k = 6 i, per tant, n = 12.

Problema 6.11

Sigui T un arbre d’ordre n = 8. Proveu que si T té 5 vèrtexs de grau 2, aleshores és
isomorf al graf trajecte T8.

Resolució

Tenint en compte la caracterització de grafs trajectes, només cal provar, atès que T és
connex, que la seqüència de graus és 1, 2, · · · , 2, 1.

Sabem que si un arbre té un nombre de vèrtexs superior o igual a 2, aleshores hi
ha d’haver un mı́nim de 2 vèrtexs de grau 1. Per tant, la seqüència de graus serà
1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, x. Per obtenir x podem utilitzar el lema de les encaixades i el fet que,
per a un arbre, |A(T )| = |V (T )| − 1 = n− 1:

2 · 1 + 5 · 2 + x =
∑
v∈V

g(v) = 2|A| = 2n− 2.

Per tant, x = 2. Això prova el que calia.

6.3 Problemes diversos

Problema 6.12

Proveu que tot arbre d’ordre n ≥ 2 és 2–acolorible.

Resolució

Tot i que ja s’ha vist abans una versió d’aquest problema (al caṕıtol 2, dedicat a la
inducció), en veurem aqúı una altra. Proposem una demostració per inducció sobre
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l’ordre de l’arbre, i encara en més d’una modalitat. Sigui T = (V,A) arbre d’ordre
n = |V |.

Pas 1 (base). Considerem el cas n = 2. Per connexió ha de ser T = T2, òbviament
2–acolorible

Pas 2 (inductiu). Sigui n ≥ 3 i suposem la propietat certa per a arbres d’ordre n′ < n,
és a dir, els arbres d’ordre n′ < n són 2–acoloribles.

Mètode 1: Eliminem una aresta. Sigui a ∈ A una aresta qualsevol, que és aresta pont,
perquè és aresta d’un arbre. Suposem que és a = uv. Vegeu la figura 6.12.

au v

T

Figura 6.12

Eliminem a per crear el graf T ′ = T −a. Ara bé, com és sabut, aleshores es produeixen
dos components connexos exactament, de manera que T ′ = H1∪H2, ambH1 = (V1, A1),
H2 = (V2, A2) i, a més, u ∈ V1, v ∈ V2 (o a l’inrevés). Com que són connexos i hereten
el caràcter aćıclic, H1,H2 són arbres, d’ordres respectius n1 = |V1|, n2 = |V2|. Els
és aplicable la hipòtesi d’inducció i, per tant, cadascun és 2–acolorible, amb els colors
B,N per exemple (figura 6.13).

T ′
H1

H2

n1
n2

Figura 6.13

Si un d’ells és N1, se li assigna un color arbitràriament. En reconstruir el nostre graf
tornant a afegir l’aresta a eliminada, és a dir, fent T = T ′ + a, poden donar-se dues
situacions:

1. Cas 1. Els vèrtexs extrems u, v han rebut colors diferents en les coloracions de
H1, H2, respectivament. Aleshores, mantenint les coloracions respectives, amb
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l’afegit (restauració) de l’aresta a obtenim una coloració global de T (figura 6.14).

Figura 6.14

2. Cas 2. Els vèrtexs extrems u, v han rebut colors idèntics en les coloracions de H1,
H2, respectivament. Ara no podem restablir l’aresta a, ja que hi hauria col.lisió
de colors. Constrüım un 2–acoloriment per a T de la manera següent: mantenim
la coloració de H1 (per exemple) i intercanviem els colors dels vèrtexs de H2, és
a dir, els que són blancs passen a negres, i viceversa. Això crea una bicoloració
en H2, però ara u, v tenen colors diferents i ja podem restablir l’aresta a, per
recuperar T , que queda ara globalment 2–acolorit (figura 6.15).

Figura 6.15

Mètode 2: Eliminem un vèrtex. Una variant de resolució, seguint el mateix esquema
inductiu, consistiria a eliminar un vèrtex w, de grau k. Si k=1, aleshores T ′ = T −w és
2–acolorible per inducció i, si v és el vèrtex adjacent a w, assignem a w color diferent
del que ha rebut v en la coloració inductiva. Si k ≥ 2, aleshores és T ′ = T − w =
H1 ∪ · · · ∪ Hk, reunió de k components connexos, que són arbres d’ordres inferiors
estrictament a n i, per tant, inductivament 2–acoloribles. Si els vèrtexs adjacents a w

en T són w1, · · · , wk, hauran rebut un dels dos colors. Assignem a w un color diferent
del color de w1. Sigui ara wi, i ≥ 2, un qualsevol dels altres vèrtexs. Si el color de wi
és diferent del de w, no cal fer res. En cas contrari, intercanviem els dos colors a Hi,
component que conté wi. Això produeix una 2–coloració enHi i, procedint anàlogament
per a la resta de vèrtexs, tenim finalment una 2–coloració global de l’arbre T .

Problema 6.13

Estudieu si existeixen arbres autocomplementaris.



6 Arbres 159

Resolució

En primer lloc, analitzem què se’ns està demanant. Si T = (V,A) és un arbre, estem
interessats a saber si pot ser isomorf al seu complementari T c. Amb aquest objec-
tiu, vegem si podem identificar possibles candidats a ser arbres autocomplementaris.
Posteriorment analitzarem cada cas que en pugui haver resultat.

En primer lloc, vegem què podem deduir simplement del fet que un graf sigui au-
tocomplementari, amb independència de propietats addicionals, com la de ser arbre,
que s’aplicaria posteriorment.

Suposem que el graf és d’ordre n, és a dir, |V | = n. Tenim en general que T c = (V,A′).
Ara bé, per isomorfisme, resulta en particular que |A| = |A′|. Atès que per al graf
complementari és A′ = P2(V )−A, resulta |A′| =

(
n
2

)
− |A| i, per tant, |A| =

(
n
2

)
− |A|,

d’on |A| = 1
2

(
n
2

)
= n(n−1)

4 .

Ara podem aplicar que T és un arbre i, per tant, |A| = n− 1, amb la qual cosa podem

escriure n − 1 = n(n−1)
4 , d’on (n − 1)(n4 − 1) = 0. Per tant, és n = 1 o bé n = 4.

D’aquesta manera tenim extraordinàriament limitat el ventall de possibles candidats.
Per tant, acabem d’obtenir una condició necessària, condició que s’ha de complir perquè
un arbre pugui ser autocomplementari, cosa que no significa que tot arbre d’ordre 4
hagi de ser-ho, com tindrem ocasió de comprovar en l’anàlisi que segueix.

Pel que fa a n = 1, l’única possibilitat és T = N1, òbviament autocomplementari.

Estudiem ara l’altre cas possible, n = 4. Anem a obtenir els arbres d’ordre 4.

Si considerem la seqüència de graus, serà del tipus 1, 1, x3, x4, ja que hi ha d’haver un
mı́nim de dues fulles, és a dir, de vèrtexs de grau 1. Aplicant el lema de les encaixades,
2|A| =

∑
v∈V g(v) = 1 + 1 + x3 + x4, i tenint en compte que, com que és arbre,

|A| = n− 1 = 4 − 1 = 3, resulta finalment que 2 + x3 + x4 = 6, és a dir, x3 + x4 = 4.
Enumerem les possibilitats per als graus que són incògnita. Atès que T és arbre, T ′ és
connex i, per tant, no hi ha vèrtexs de grau zero, amb la qual cosa és x3 ≥ 1, x4 ≥ 1.
Només hi ha dues possibilitats essencialment diferents: x3 = 1, x4 = 3 i x3 = 2, x4 = 2,
cosa que ens porta a les seqüències de graus 1,2,2,1; 1,1,1,3. Observeu que l’altra
possibilitat, x3 = 3, x4 = 1, és essencialment la primera, ja que estem interessats en
isomorfisme, i els vèrtexs no es consideren etiquetats.

En el primer cas, atesa la connexió i la caracterització dels grafs trajecte, és T = T4.
Es pot comprovar que T4 = T c4 , és a dir, que és autocomplementari, com es pot veure
a la figura 6.16.

Figura 6.16
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Pel que fa a la seqüència 1,1,1,3, és immediat veure que es tracta del graf estrella
T = E4. Ara bé, T c = C3 ∪N1, no isomorf a T , com podem veure a la figura 6.17.

Figura 6.17

Per tant, en conclusió, els únics arbres autocomplementaris són N1, T4.

Problema 6.14

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

Resolució

És un problema que sembla abordable utilitzant el lema de les encaixades i la propietat
que diu que el nombre d’arestes d’un arbre d’ordre n és n− 1.

Suposem que no es compleix el que s’ha de demostrar, és a dir, suposem que tots els
vèrtexs són de grau senar.

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

Si v ∈ V , aleshores el seu grau és de la forma g(v) = 2kv + 1. Aplicant el lema de les
encaixades,

2(n− 1) = 2|A| =
∑
v∈V

g(v) =
∑
v∈V

(2kv + 1) = 2
∑
v∈V

kv +
∑
v∈V

1 = parell + n

Per tant, n parell. Ara bé, de n = |A|+1 resulta n senar, la qual cosa és contradictòria.

Vegem un procediment més immediat. Essent T arbre, és n = |A| + 1. Si el nombre
d’arestes és parell, aleshores l’ordre n és senar. Ara bé, si no hi hagués vèrtexs de grau
parell, tots serien de grau senar i n’hi hauria, per tant, una quantitat senar, l’ordre.
Ara bé, això es contradiu amb el resultat ben conegut que afirma que el nombre de
vèrtexs de grau senar en un graf és parell.

Problema 6.15



6 Arbres 161

Sigui T un arbre d’ordre n ≥ 2. Proveu que el nombre f de fulles és

f = 2 +
∑
g(v)≥3

(g(v) − 2).

Resolució

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

Atès que a l’enunciat es fan consideracions sobre vèrtexs de graus diversos, concreta-
ment vèrtexs de grau 1 (fulles) i vèrtexs de grau superior o igual a 3, sembla raonable
considerar els conjunts de vèrtexs respectius i establir-ne la notació corresponent. Do-
nat que un arbre és connex, no hi ha vèrtexs de grau 0, de manera que els vèrtexs que
considerarem seran els de graus 1, 2 i superior o igual a 3.

Siguin, doncs, F = {v ∈ V |g(v) = 1}, R = {v ∈ V |g(v) = 2} i S = {v ∈ V |g(v) ≥ 3},
cosa que determina una partició del conjunt de vèrtexs. És V = F ∪ R ∪ S i és
n = |F |+ |R|+ |S|.

Apliquem el lema de les encaixades i el fet que |A| = n− 1, perquè T és arbre. També
descomponem la suma de graus concordantment a la partició del conjunt de vèrtexs:

2(n− 1) = 2|A| =
∑
v∈V

g(v) =
∑
v∈F

g(v) +
∑
v∈R

g(v) +
∑
v∈S

g(v) = |F |+ 2|R|+
∑
g(v)≥3

g(v).

Si indiquem |F | = f, |R| = r, |S| = s, podem escriure, substituint a la fórmula anterior,

2((f + r + s)− 1) = f + 2r +
∑
g(v)≥3

g(v).

Simplifiquem i reestructurem:

f = 2− 2s+
∑
g(v)≥3

g(v) = 2 +
∑
g(v)≥3

g(v) − 2s

= 2 + (
∑
g(v)≥3

g(v)) − (
∑
g(v)≥3

2) = 2 +
∑
g(v)≥3

(g(v) − 2).

Problema 6.16

Obteniu tots els arbres d’ordre n amb grau màxim n− 3.
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Resolució

Sigui T = (V,A) un arbre d’ordre |V | = n tal que el màxim dels graus és n− 3. Això
significa que hi ha com a mı́nim un vèrtex per al qual s’assoleix aquest màxim, és a dir,
de grau n− 3. Sigui, doncs, w0 ∈ V tal que g(w0) = n− 3. Perquè això tingui sentit,
i tenint en compte que els arbres són connexos i, per tant, no hi ha vèrtexs isolats, ha
de ser n− 3 ≥ 1, és a dir, n ≥ 4, cosa que suposarem a partir d’ara.

Per tant, hi ha n−3 vèrtexs adjacents a w0, vèrtexs que denotarem per v1, · · · , vn−3. No
hi pot haver cap adjacència vi ∼ vj , ja que si hi fos, es formaria un cicle C3, w0−vi−vj,
que no és possible per l’aciclicitat de l’arbre T .

Resten encara dos vèrtexs més per considerar, que podem denotar per z, t, no adjacents
a w0, ja que els adjacents a w0 són els vi (figura 6.18).

w0

v1 · · · vn−3

z t

Figura 6.18

Per connexió, han d’existir recorreguts que connectin z, t amb algun o alguns dels
vèrtexs vi.

Són possibles ara tres modalitats:

Cas 1. Els vèrtexs z, t són adjacents a un mateix vèrtex s d’entre els vi. Aleshores z, t
no poden ser adjacents, ja que es formaria el cicle s− z− t. En aquest cas, l’estructura
del graf T seria la de la figura 6.19.

w0

· · ·

z t

s

H1

Figura 6.19

Cas 2. Els vèrtexs z, t són adjacents, respectivament, a vèrtexs diferents d’entre els vi.
Siguin z ∼ s, t ∼ r, s �= r. En aquest cas, z, t no són adjacents, ja que si ho fossin es
formaria el cicle w0 − s− z − t− r, en contradicció amb l’aciclicitat. En aquest cas, el
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graf té l’estructura que es mostra a la figura 6.20.

w0

· · ·

z t

rs

H2

Figura 6.20

Cas 3. Només un dels vèrtexs z, t és adjacent a algun dels vi. Sigui, per exemple, z ∼ s.
Si s’ha de mantenir la connexió, ha de ser t ∼ z. A la figura 6.21 es mostra el graf
corresponent.

w0

· · ·

z

t

rs

H3 Figura 6.21

En el cas n = 4, s’obtenen els grafs de la figura 6.22, on els casos H2 i H3 són el mateix.
Atenent a les doferents seqüències de graus, són no isomorfs.

H1
H3

Figura 6.22

Per a n = 5 s’obtenen els grafs de la figura 6.23. Observeu que H2 = H3. Atenent a
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les diferents seqüències de graus, H1, H2 són no isomorfs.

H1

H2

H3

Figura 6.23

Vegem a la figura 6.24 el cas de n = 6.

H1 H2
H3

Figura 6.24

A la figura 6.25 es representen els tres grafs obtinguts per a n ≥ 6.

· · · · · · · · ·

H1 H2 H3

Figura 6.25

Estudiem si hi ha alguna parella de grafs isomorfs, per a n ≥ 6. El graf H1, a diferència
dels altres, no té vèrtexs de grau 2. Per tant, H1 no és isomorf a cap dels altres. Els
grafs H2, H3 no són isomorfs perquè els dos únics vèrtexs de grau 2 són no adjacents i
adjacents, respectivament. Per tant, H1,H2,H3 són grafs essencialment diferents, dos
a dos no isomorfs.

Mètode alternatiu. Hi ha una altra possibilitat de resolució del problema. Es tracta
d’obtenir inicialment la seqüència de graus del graf. Siguin x1, · · · , xn−2, xn−1, xn els
graus del graf. Com a mı́nim un d’ells ha de ser n− 3, per exemple xn = n− 3.

Escrivim el lema de les encaixades i utilitzen que |A| = n− 1:
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(n− 3) + xn−1 + · · ·+ x1 = 2|A| = 2(n− 1),

és a dir, x1 + · · · + xn−1 = n + 1. Ara bé, com que G és arbre, és connex i, per tant,
xi ≥ 1. Si expressem xi = 1 + x′i, per a i = 1, · · · , n − 1, serà x′i ≥ 0. Substituint a la
igualtat anterior resultarà

(n− 1) +
n−1∑
i=1

x′i = n+ 1,

d’on
∑n−1

i=1 x
′
i = 2. Això dóna dues possibilitats per a la seqüència de x′i: 0,0,....,0,2;

0,0,...,0,1,1. Les seqüències corresponents per als graus són: n − 3, 1, ..., 1, 3; n −
3, 1, ..., 1, 2, 2.

El lector pot estudiar els casos n = 4, 5 i podem suposar, per no haver de fer excepcions,
n ≥ 6.

En el cas n−3, 1, ..., 1, 3, el vèrtex de grau n−3 no pot ser adjacent a només vèrtexs de
grau 1, ja que aleshores restarien vèrtexs en un segon component, cosa que és contrària
a la connexió. Ha de ser adjacent al vèrtex de grau 3 i a n − 4 vèrtexs de grau 1.
Aquesta configuració dóna lloc a H1.

En el cas n − 3, 1, ..., 1, 2, 2, per raonaments anàlegs al cas anterior, el vèrtex de grau
n − 3 ha de ser adjacent com a mı́nim a un vèrtex de grau 2. Això dóna lloc a dues
possibilitats, segons si és adjacent als dos vèrtexs de grau 2 o només a un. D’aquestes
possibilitats es deriven els grafs H2, H3.

El lector completarà els raonaments que el portaran a les mateixes conclusions que en
el primer mètode.

Problema 6.17

Obteniu tots els arbres d’ordre n ≥ 4 amb grau màxim n− 2.

Resolució

Sigui T = (V,A) un arbre d’ordre |V | = n tal que el màxim dels graus és n− 2. Això
significa que hi ha, com a mı́nim, un vèrtex per al qual s’assoleix aquest màxim, és a
dir, de grau n− 2. Sigui, doncs, w0 ∈ V tal que g(w0) = n− 2.

Per tant, hi ha n− 2 vèrtexs adjacents a w0, vèrtexs que denotarem per v1, · · · , vn−2.
No hi pot haver cap adjacència vi ∼ vj, ja que, si hi fos, es formaria un cicle C3,
w0 − vi − vj, que no és possible per l’aciclicitat de l’arbre T .
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Resta encara un vèrtex més per considerar, que podem denotar per z, no adjacent a
w0, ja que els adjacents a w0 són els vi. Per la connexió ha de ser adjacent a un dels
vi. Per tant, hi ha un únic graf, que correspon al de la figura 6.26.

w0
z

vi

Figura 6.26

En els casos d’ordres inferiors a 4 s’obtenen grafs trajectes.

Podem considerar un mètode alternatiu per obtenir els arbres amb la propietat esmen-
tada, basat en l’obtenció de la seqüència de graus.

Apliquem el lema de les encaixades, el fet que hi ha un mı́nim de 2 vèrtexs de grau 1 i
que |A| = n− 1. Si indiquem per x1, · · · , xn−3 graus desconeguts, podem escriure:

2(n− 1) = 2|A| =
∑
v∈V

g(v) = x1 + · · · + xn−3 + 1 + 1 + (n− 3).

Efectuant operacions resulta x1+ · · ·+xn−3 = n− 2. Ara bé, per connexió en un arbre
no hi ha cap vèrtex de grau 0 i, per tant, xi ≥ 1. L’única possibilitat és que un grau
sigui 2 i la resta 1 (n ≥ 4).

Per tant, la seqüència de graus de l’arbre és: 1,
n−2
�
· · ·, 1, 2, n − 2 . Si el vèrtex de grau

n− 2 fos adjacent als vèrtexs de grau 1, aleshores restaria un vèrtex de grau 2 que no
podria ser adjacent a cap dels altres vèrtexs, la qual cosa és contradictòria. Per tant,
el vèrtex de grau màxim és adjacent al vèrtex de grau 2 i a n − 3 vèrtexs de grau 1,
amb la qual cosa arribem a l’estructura del graf de la figura 6.26.

Problema 6.18

Proveu que si el nombre de fulles d’un arbre d’ordre n ≥ 3 és 2, aleshores l’arbre és
isomorf al graf trajecte Tn.

Resolució

Sigui T = (V,A) arbre d’ordre n ≥ 3. Recordem que és garantit un mı́nim de 2 fulles.
Vegem que si és el màxim, aleshores ha de ser necessàriament un trajecte. Observeu
que els trajectes tenen aquesta propietat, de manera que és una caracterització dels
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trajectes d’entre els arbres. O també, equivalentment, els trajectes són els arbres amb
exactament 2 vèrtexs de grau 1.

Tenint en compte que tot arbre és connex i atenent la caracterització dels grafs trajecte
(secció 4.3) com els grafs connexos amb seqüència de graus 1,2, ... ,2,1, és suficient
provar que la seqüència de graus és la indicada.

Intentem determinar la seqüència de graus de l’arbre T utilitzant les eines al nostre
abast: lema de les encaixades, existència d’un mı́nim de 2 fulles, nombre d’arestes igual
a n− 1.

Podem escriure:

2(n− 1) = 2|A| =
∑
v∈V

g(v) = 1 + 1 + x3 + · · ·+ xn.

Atès que per connexió no hi pot haver graus nuls, en haver-hi exactament dos vèrtexs
de grau 1, ha de ser xi ≥ 2, per a i = 3, . . . , n. El nostre problema és veure que
x3 = ... = xn = 2. Si no fos aix́ı, algun d’ells com a mı́nim, per exemple xi0, seria
estrictament més gran que 2 i, per tant,

2(n− 1) = 1 + 1 + x3+
n−2
�
· · · +xn > 1 + 1 + 2+

n−2
�
· · · +2 = 2 + 2(n− 2),

cosa que ens porta a l’absurd −2 > −2.

Observem que això es podria justificar alternativament escrivint xi = x′i + 2, amb
x′i ≥ 0, per i = 3, . . . , n. Aleshores podem reescriure a l’equació derivada anteriorment
del lema de les encaixades:

2(n− 1) = 1 + 1 + x3 + · · ·+ xn = 2 + 2(n− 2) +
∑
i=3n

x′i,

d’on
∑

i=3n x
′
i = 0. Per tant, essent cada sumant no negatiu, ha de ser x′3 = ... = x′n =

0.

Mètode 2: Per inducció. Podem intentar demostrar el resultat per inducció sobre n i
encara amb més d’una variant.

Considerem l’esquema de demostració inductiva P (n − 1) =⇒ P (n), que utilitza la
propietat, que suposem coneguda, que tot arbre amb més de dos vèrtexs té un mı́nim
de dues fulles.

Pas 1 (base). Considerem el cas corresponent al valor mı́nim de n. Atès que hi ha
vèrtexs de grau 2, necessàriament n ≥ 3. Suposem, doncs, n = 3. La seqüència de
graus és 1,2,1. Necessàriament ha de ser T = T3.
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Pas 2 (inductiu). Sigui n ≥ 4. Suposem per hipòtesi d’inducció la propietat certa per a
ordre n′ = n−1, és a dir, que si un arbre d’ordre n−1 té exactament 2 fulles, aleshores
és isomorf a Tn−1. Per poder utilitzar la hipòtesi d’inducció, efectuarem una operació
destructiva sobre el nostre arbre T eliminant un vèrtex convenient, de tal manera que
es conservi el caràcter d’arbre i la propietat de tenir exactament 2 fulles.

Sigui w0 ∈ V un vèrtex de grau 1, adjacent a v0 ∈ V . Sigui w1 l’altra fulla de T (i no
n’hi ha més). Considerem T ′ = T − w0. El graf T ′ continua essent arbre, és d’ordre
n − 1 i hereta una fulla, el vèrtex w1. Qualsevol altre vèrtex diferent de v0, w1 és de
grau superior o igual a 2, ja que si algun fos de grau 1, l’arbre T original hauria tingut
més de 2 fulles. Per tant, l’únic candidat a ser una fulla en T ′ és v0, i ho ha de ser, ja
que T ′ ha de tenir un mı́nim de 2 fulles.

Aplicant la hipòtesi d’inducció a T ′ resulta T ′ = Tn−1. Ara podem reconstruir el graf
T , desfent l’operació d’eliminació de w0, i obtenir finalment T = Tn.

Una segona variant utilitzaria el fet que un arbre amb un mı́nim de 2 vèrtexs té un
mı́nim de 2 fulles, però aleshores l’esquema demostratiu és la inducció completa. Es
basaria a eliminar els dos únics vèrtexs de grau 1, w0, w1, i aix́ı crear un arbre G,
d’ordre n − 2, on els dos únics vèrtexs de grau 1 són els vèrtexs v0, v1 adjacents a
w0, w1, respectivament, en T (ja que si fossin altres vèrtexs, també serien fulles de T ,
que deixaria de tenir-ne exactament dues).

Problema 6.19

Sigui T un arbre d’ordre n ≥ 3. Proveu que si té n−1 fulles, aleshores és el graf estrella
En = K1,n−1.

Resolució

El rećıproc és òbviament cert. Vegem, doncs, el que es demana a l’enunciat. El resultat
és certament intüıtiu, però estem buscant una justificació formal.

Hi ha una argumentació senzilla, que és la que segueix a continuació. Siguin v1, · · · , vn−1
les fulles de l’arbre. Sigui w0 el vèrtex restant. És fàcil veure que, tractant-se de vèrtexs
de grau 1, no hi ha dues fulles adjacents, ja que seria T no connex, donat que n ≥ 3.

Per tant, si no hi pot haver cap aresta entre les parelles de vèrtexs vi, tots han de ser
adjacents (essent de grau 1) a l’únic vèrtex que resta, w0, que resulta ser, per tant, de
grau n− 1. Aix́ı, doncs, T = N1 +Nn−1.

També es podria formular un argument inductiu, eliminant un vèrtex de grau 1, cosa
que es deixa per al lector.

Problema 6.20
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Sigui T un arbre de grau màxim ∆. Proveu que té un mı́nim de ∆ fulles (vèrtexs de
grau 1).

Resolució

Hi ha diversos mètodes d’abordar aquest problema. Algun d’ells pot ser molt més
directe i ràpid que els altres. Això no té importància: el lector no ha d’oblidar que val
la pena explorar el màxim de possibilitats possibles (dintre del que és raonable), ja que
l’objectiu és l’entrenament en el raonament i la manipulació combinatòria, en teoria de
grafs en aquest cas.

Mètode 1: Per inducció. Considerem el nostre arbre T = (V,A) d’ordre n, amb grau
màxim ∆. Anem a provar el resultat per inducció sobre n.

Pas 1 (base). Sigui n = 2. Aleshores, per connexió, és T = T2, cas en el qual ∆ = 1 i
podem comprovar que hi ha un mı́nim de ∆ = 1 vèrtexs de grau 1 (dos, de fet).

Pas 2 (inductiu). Sigui n ≥ 3. Aleshores T té un mı́nim de 2 fulles, vèrtexs de grau
1. Sigui w0 vèrtex de grau 1 de T . Quina és la hipòtesi d’inducció en aquest cas? En
aquest cas, atès que es pretén eliminar un dels vèrtexs de grau 1, resulta: tot arbre
d’ordre n′ = n−1 i de grau màxim ∆′ té un mı́nim de ∆′ fulles. L’estratègia és, doncs,
eliminar els vèrtexs w0 i aix́ı crear el graf T ′ = T − w0. Aleshores T ′ continua essent
arbre, d’ordre n′ = n− 1, i se li pot aplicar la hipòtesi d’inducció: el nombre de fulles
de T ′ és superior o igual a ∆′, màxim dels graus de T ′. Ara bé, suposem que w0 és
adjacent a v0 en T .

Si el grau màxim ∆ de T s’assoleix en un(s) vèrtex(s) u0 �= v0 de T (i òbviament,
u0 �= w0), aquest màxim no varia en passar a T ′, que és ∆. En aplicació de la hipòtesi
d’inducció, resulta que T ′ té un mı́nim de ∆ fulles. Ara, pensant en la restitució de T ,
poden passar dues coses: si el grau de v0 en T ′ no és 1, aleshores no és una fulla en
T ′ i, en restituir el vèrtex w0, resulta que T queda amb un mı́nim de ∆ + 1 fulles (w0
i el mı́nim garantit de ∆ fulles de T ′); si, al contrari, és gT ′(v0) = 1, aleshores resta
un mı́nim de ∆− 1 fulles a T ′, que també ho seran de T . En afegir w0 s’obté la fulla
suplementària que calia per assolir un mı́nim de ∆ fulles.

Una argumentació similar funciona també si el grau màxim ∆ s’assoleix en T a v0 i a
algun altre vèrtex.

Si el grau màxim ∆ de T s’assoleix a exactament a v0, que serà de grau ∆ i la resta de
vèrtexs, de grau estrictament inferior a ∆, aleshores el grau màxim de T ′ és ∆ − 1 (i
certament es pot assolir a més d’un vèrtex, a part de v0). En aplicació de la hipòtesi
inductiva, T ′ té un mı́nim de ∆ − 1 fulles. Si v0 no és una fulla de T ′, aleshores,
restituint w0 (fulla de T ) obtenim per a T un mı́nim de (∆− 1) + 1 = ∆ fulles. Si v0
és una fulla de T ′, aleshores el grau màxim de T ′ és ∆− 1 = 1, cosa que, per connexió,
implica que ha de ser redüıt a T2, amb un vèrtex de T2, el vèrtex v0. Per tant, T = T3,
cas en el qual es compleix la propietat.
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Mètode 2: Immediat! El mètode es basa a considerar que si ∆ és el grau màxim,
aquest grau s’assoleix com a mı́nim en un vèrtex, per exemple w0, que serà adjacent a
∆ vèrtexs, per exemple: v1, · · · , v∆. L’eliminació del vèrtex w0 produeix un bosc de ∆
components connexos, T = G1 ∪ · · · ∪G∆; cadascun d’aquests components és un arbre,
ja que hereten l’aciclicitat de T . Vegem que cada component connex “aporta” a l’arbre
original T una fulla com a mı́nim, amb la qual cosa tenim que hi ha un mı́nim de ∆
fulles. Considerem un component connex Gi.

Considerem dos casos possibles. Si Gi és format per un vèrtex, aleshores és una fulla
de T i, per tant, aquest component aporta una fulla al còmput general quan es recons-
titueixi el graf T . Si Gi és un arbre de dos o més vèrtexs, aleshores hi ha un mı́nim de
2 fulles en Gi. Podria ser que una de les fulles fos vi, l’altra serà una fulla també de T
i, en conseqüència, el component connex Gi aportarà un mı́nim d’una fulla a T quan
es faci la reconstrucció. Per tant, a cada Gi hi ha com a mı́nim un vèrtex que és fulla
de T . En conseqüència, T té un mı́nim de ∆ fulles.

T T ′

w0

G1
G2G3

G4

G5
G6

Figura 6.27. En
aquest graf es po-
den veure les di-
verses situacions que
es poden donar,
corresponents a la
discussió anterior

Mètode 3: Analitzant els graus dels vèrtexs.

Establim una notació mı́nima que ens permetrà efectuar manipulacions amb els graus
dels vèrtexs. Siguin F = {v ∈ V |g(v) = 1}, conjunt de les fulles; D = {v ∈ V |g(v) =
∆}, conjunt de vèrtexs de grau màxim ∆, no buit per hipòtesi, de manera que d =
|D| ≥ 1; P = {v ∈ V |2 ≤ g(v) ≤ ∆ − 1}, la resta de vèrtexs. Observem que per
connexió no hi ha vèrtexs de grau 0. Tenim la partició V = F ∪D ∪ P , d’on es deriva
que n = |F | + d + |P |, o, equivalentment, |P | = n − d − |F |. El nostre problema és
provar que |F | ≥ ∆.

Com que T és arbre, |A| = n− 1 i pel lema de les encaixades podem escriure:

2(n− 1) = 2|A| =
∑
v∈V

g(v) =
∑
v∈F

g(v) +
∑
v∈D

g(v) +
∑
v∈P

g(v)

= |F |+ d∆+
∑
v∈P

g(v) ≥ |F |+ d∆+ 2|P |

= |F |+ d∆+ 2(n− d− |F |).
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Per tant,

2n− 2 ≥ |F |+ d∆+ 2n− 2d− 2|F |,

d’on

|F | ≥ d∆− 2d+ 2 = (∆− 2)d+ 2 ≥ (∆− 2)1 + 2 = ∆,

com s’havia de veure.

Variant B. Podem seguir una altra variant argumental a l’entorn de la mateixa apro-
ximació a la resolució del problema.

Sigui xi el nombre de vèrtexs de grau i de l’arbre T . Essent T connex, x0 = 0.
Considerem, doncs, x1, · · · , x∆, per a ∆ el màxim dels graus. Donat que hi ha un
vèrtex de grau ∆, és x∆ ≥ 1. Hem de veure que x1 ≥ ∆.

En primer lloc, podem escriure una relació immediata: n = x1 + · · · + x∆. D’altra
banda, per ser T arbre, és |A| = n − 1 = x1 + · · · + x∆ − 1. Aplicant el lema de les
encaixades podem escriure 2|A| =

∑
v∈V g(v) = x1 + 2x2 + 3x3 + · · ·+ ixi + · · ·+∆x∆

Per tant, 2(x1 + · · · + x∆ − 1) = 2|A| = x1 + 2x2 + 3x3 + · · · + ixi + · · ·+∆x∆

Ara, efectuant simplificacions a la igualtat anterior,

x1 = 2+
∆∑
i=3

ixi −
∆∑
i=3

2xi = 2+
∆∑
i=3

(i− 2)xi ≥ 2 + (∆− 2)x∆ ≥ 2 + (∆− 2)1 = ∆.

Problema 6.21

Sigui T un arbre d’ordre n ≥ 3. Proveu que D(T ) = 2 (diàmetre) si i només si T és
isomorf al graf estrella En.

Resolució

Si T = En, amb n ≥ 3, aleshores trivialment és D(T ) = 2.

Suposem que D(T ) = 2. Anem a veure que T = En = K1,n−1.

Vegem, en primer lloc, que existeix un vèrtex que és adjacent a la resta. Siguin x, y

vèrtexs no adjacents, és a dir, d(x, y) �= 1. Una parella de vèrtexs no adjacents ha
d’existir, ja que en cas contrari, si això no passés, seria el graf Kn i, per ser arbre, seria
el graf K2 = T2, cas en el qual D(T ) = 1, cosa que seria contradictòria amb la hipòtesi.

Atès que 1 < d(x, y) ≤ D(T ) = 2, tindrem que d(x, y) = 2 i, en conseqüència, existeix
un vèrtex z adjacent a x, y. Si no hi ha més vèrtexs, aleshores T = T3, determinat per
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la seqüència x− z − y. Si existeix algun altre vèrtex, per exemple t, aleshores veurem
que t és adjacent a z (figura 6.28). Si no ho fos, vegem que s’arriba a contradicció.
Per connexió, existeix un t− z recorregut C, que a més és únic, perquè T és arbre. Si
el recorregut és format per una única aresta, aleshores hem acabat. Suposem que el
recorregut és format per més d’una aresta. No pot contenir cap dels vèrtexs x, y; si,
per exemple, contingués el vèrtex x, aleshores, per unicitat de camins entre dos vèrtexs
en un arbre, t−C − x− z− y seria l’únic t− y recorregut, de longitud com a mı́nim 3,
de manera que d(y, t) ≥ 3 i, en conseqüència, seria D(T ) ≥ 3. Aleshores, el recorregut
t − C − z − y (per exemple; seria el mateix amb x) seria l’únic t − y recorregut i la
seva longitud seria com a mı́nim 3, d’on per la unicitat seria d(t, y) ≥ 3 i, per tant,
D(T ) ≥ 3.

x z y

t

Figura 6.28

Existeix, per tant, un vèrtex z que és adjacent a la resta. Si w és un vèrtex diferent de
z, aleshores no pot ser adjacent a cap altre vèrtex s, ja que en cas contrari es formaria
un cicle w − z − s, cosa que és contradictòria amb l’aciclicitat.

Mètode 2: Per inducció. Anem a demostrar la propietat per inducció sobre n. La idea
és suggerida pel fet que existeix un mı́nim d’una fulla i la seva eliminació produeix
un graf d’ordre inferior que continua essent arbre, tot i que caldrà que continüı tenint
diàmetre 2.

Com sempre, cal considerar dos passos en aquest mètode de demostració.

Pas 1 (base). Considerem n = 3. Aleshores, com que T és arbre, és T = T3, és
D(T3) = 2 i es compleix que T és el graf estrella, concretament T = T3 = K1,2.

Pas 2 (inductiu). Suposem n ≥ 4. La hipòtesi d’inducció és la propietat: “Tot arbre
d’ordre n′ = n − 1 de diàmetre 2 és isomorf a En−1 = K1,n−2”. Considerem ara el
nostre arbre T d’ordre n, de diàmetre 3. Sigui w0 una fulla de T , adjacent a v0 (figura
6.29).

w0v0

T
T ′

Figura 6.29

Considerem l’arbre resultant T ′ = T − w0, d’ordre n′ = n − 1. Li podrem aplicar la
hipòtesi d’inducció si justifiquem que és de diàmetre 2. Atès que hem eliminat una
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fulla de T , és D(T ′) ≤ D(T ) = 2. Atès que n ≥ 4, és D(T ′) ≥ 1. Si fos D(T ′) = 1, dos
vèrtexs qualsevol de T ′ serien adjacents i es tractaria, per tant, del graf complet, és a
dir, T ′ = Kn−1. En conseqüència, com que és arbre, seria K2, cosa que significaria que
n = 3. Per tant, D(T ′) > 1 i, en conseqüència, D(T ′) = 2. En aplicació de la hipòtesi
d’inducció resulta que T ′ = K1,n−1, amb un vèrtex central que denotem u0. Si u0 �= v0,
aleshores tindŕıem en T el recorregut w0−v0−u0− t0, on t0 és un dels vèrtexs restants
de T ′. El recorregut és únic, perquè és arbre, i, en conseqüència, d(w0, t0) = 3, cosa
que contradiu la propietat D(T ) = 2. En conseqüència, u0 = v0, vèrtex central, al qual
també és adjacent w0. Per tant, T és l’estrella En (figura 6.30).

w0v0

u0

w0

v0

Figura 6.30

Problema 6.22

Calculeu el nombre de fulles d’un arbre amb arrel binari complet d’ordre n, n ≥ 3, en
funció de n.

Resolució

En primer lloc, descrivim la situació sobre la base de les hipòtesis de l’enunciat. Siguin
T l’arbre amb arrel donat i sigui T̄ = (V,A) l’arbre subjacent. Siguin f el nombre de
fulles i i el nombre de vèrtexs interns (arrel inclosa) de T . Aleshores el graf subjacent
T̄ té f vèrtexs de grau 1, un de grau 2 i i− 1 de grau 3, tal com es veu a la figura 6.31.
Siguin els conjunts de vèrtexs respectius F,D,W .

Figura 6.31

Escrivim el lema de les encaixades, utilitzant que, per ser arbre, |A| = n− 1:
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2(n−1) = 2|A| =
∑
v∈V

g(v) =
∑
v∈F

g(v)+
∑
v∈D

g(v)+
∑
v∈W

g(v) = f+2+3(i−1) = f+3i−1.

Ara bé, encara podem escriure una relació més, i = n− f , que substituirem a l’equació
anterior: 2n− 2 = f + 3(n− f)− 1. Per tant, f = n+1

2 .

Problema 6.23

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

Resolució

Sigui T = (V,A). Impĺıcitament resulta de la condició dels graus que hi ha més de 3
vèrtexs, d’on existeix un mı́nim de 2 fulles. Això exclou també que dues fulles siguin
adjacents, cas en què seria T = T2, la qual possibilita alguns raonaments posteriors.
Suposem que T té f fulles, que denotem per v1, · · · , vf , i suposem que cada fulla vj
és adjacent al vèrtex wj , amb g(wj) ≥ 3. Els vèrtexs wj són els que són adjacents a
alguna fulla.

Suposem que no es compleix la propietat que es vol demostrar. Això significa que no
hi ha dues fulles que siguin adjacents a un mateix vèrtex i, per tant, tots els vèrtexs
w1, · · · , wf són diferents i cadascun d’ells és adjacent a només una de les fulles (els
vèrtexs que són adjacents a una fulla, ho són només exactament a una).

La idea és “podar” l’arbre de totes les fulles, és a dir, considerar el graf T ′ = T −
{v1, · · · , vf}, resultat d’eliminar totes les fulles. En la mesura que eliminen vèrtexs de
grau 1, el graf resultant manté la connexió i, per descomptat, l’aciclicitat. Per tant, T ′

és un arbre.

Analitzem quins són els graus dels vèrtexs en T ′. Per connexió no hi ha vèrtexs de
grau zero. Els vèrtexs w1, · · · , wf , iniciament de grau superior o igual a 3, ara són en
T ′ de grau superior o igual a 2, ja que eren adjacents a no més d’una fulla. Pel que fa
a la resta de vèrtexs, no s’han alterat les adjacències en l’operació d’eliminació de les
fulles i, per tant, conserven el grau que tenien en T . Ara bé, atès que no eren vèrtexs
isolats ni fulles, el grau era superior o igual a 2. En conseqüència, i com a resum, tots
els vèrtexs de T ′ són de grau superior o igual a 2, cosa que està en contradicció amb el
fet que T ′ sigui arbre, que ha de tenir un mı́nim de 2 vèrtexs de grau 1 (fulles).
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