
Caṕıtol 7

Planaritat

7.1 Objectius

Tractem el tema dels grafs planaris des del punt de vista dels problemes. A través
dels problemes volem fer veure com es pot treballar en teoria de grafs planaris i de
quina forma entren en joc els diversos resultats teòrics que ja s’han exposat prèvia-
ment; volem també que el lector adquireixi habilitats en aquest tipus de problemes i
en com modelitzar, en el marc de la teoria de grafs planaris, determinats problemes,
que en principi en semblen allunyats, com ara problemes combinatoris de disseccions
geomètriques (que posteriorment es tornaran a tractar, des d’altres punts de vista) o
problemes de geometria tridimensional relatius a estructures polièdriques.

Els objectius pel que fa al contingut a cobrir són els següents: planaritat en general,
teorema de Kuratowski, fitació superior lineal de la mida i el nombre de cares, fór-
mula d’Euler, fórmula d’Euler per a poĺıedres, resolució de problemes de polièdrica
mitjançant teoria de grafs, tractament dels aspectes de combinatòria i de comptatge
d’objectes en determinades estructures geomètriques com triangulacions o disseccions
per rectes, com ja s’ha dit, cosa que és d’interès per a l’algoŕısmica geomètrica.

7.2 Grafs planaris: revisió teòrica i exemples

7.2.1 Aspectes bàsics

Recordem, en primer lloc, alguns conceptes relatius a corbes de Jordan, en la mesura
que poden ser a la base de raonaments per estudiar la planaritat d’alguns grafs.

Corbes de Jordan en el pla. Una corba γ del pla es diu que és de Jordan si és cont́ınua
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i no té autointerseccions.

Les arestes d’un graf es representen mitjançant aquest tipus de corbes.

El teorema de la corba de Jordan és de molta utilitat en algunes demostracions de
planaritat o de no-planaritat. Recordem-ne l’enunciat, del qual podeu veure una il-
lustració a la figura 7.1:

Teorema de la corba de Jordan. Si C és una corba de Jordan tancada, aleshores R2−C es
descompon en dues parts disjuntes E, I (exterior i interior, respectivament), de manera
que si x ∈ E, y ∈ I, tota corba de Jordan C ′ d’extrems x, y talla almenys en algun
punt la corba de Jordan C.

C ′

C

I

E
y

x

Figura 7.1

Representacions d’un graf en el pla. Com és sabut, un graf G = (V,A) és una estruc-
tura combinatòria abstracta que expressa unes relacions (arestes) entre elements d’un
conjunt donat (vèrtexs). Malgrat aquesta visió abstracta, moltes vegades representem
el graf en el pla, d’acord amb el criteri usual: els vèrtexs es representen per punts del
pla i les arestes es representen mitjançant corbes que uneixen punts que representen
vèrtexs. A la teoria de grafs planaris estem interessats per les propietats d’aquestes
representacions en el pla.

Una representació plana d’un graf és una representació en el pla si les arestes no es
creuen en punts diferents dels vèrtexs. Un graf és planari si admet alguna representació
plana, com es pot veure, per exemple, en els casos de K4, Cn, Tn o qualsevol arbre.

No tot graf admet una representació plana i, per tant, no tot graf és planari. No són
planaris, per exemple, els grafsK5 iK3,3. Aquest resultat es demostra formalment, cosa
que veurem com a exemple posteriorment, però és fàcil convèncer-se de l’afirmació (tot
i que això no demostra res!) efectuant diverses maniobres combinatòries per intentar
dibuixar planàriament els grafs indicats, maniobres que acaben en fracàs, com es pot
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veure en alguns esquemes, com els de la figura 7.2.

Figura 7.2

Els grafs K5 i K3,3 no són uns simples exemples de no-planaritat. De fet, juguen un
paper fonamental en la caracterització de la planaritat, ja que el teorema corresponent
(teorema de Kuratowski) es formula en termes de K5 i K3,3.

Cares d’un graf planari. Un concepte lligat a una representació plana d’un graf planari
és el de cara, que només té sentit en la teoria de grafs planaris. Si tenim un graf planari
i considerem una representació planària, es produeix una dissecció del pla. Les parts
connexes bidimensionals són les cares.

Existeix una única cara no fitada, que denotarem per C∞. A la figura 7.3 en tenim un
exemple. A part dels vèrtexs i les arestes, podem parlar de cares de la representació
planària, entre les qual s’inclou l’única no fitada, que indiquem per C∞.

C∞ C∞

vv a

cara
a

Figura 7.3. Observeu com la
frontera de la cara no fitada
C∞ és un poĺıgon, concreta-
ment un pentàgon.

No sempre les cares són poligonals, com es veu als exemples següents de la figura 7.4.

Figura 7.5. Exemples de grafs

planaris no poligonals; en el graf

de la dreta la frontera de la cara

C∞ no és poligonal.

En el còmput del nombre de cares, hi és normalment comptada la C∞, i aix́ı ho supo-
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sarem sempre, llevat d’indicació en sentit contrari.

En el graf de la figura 7.6 veiem un exemple de quines serien les cares.

C∞

C1

C2

C3

C4

C5

Figura 7.6

7.2.2 Caracterització del grafs planaris

Existeix una caracterització de la planaritat donada pel teorema de Kuratowski. Abans
d’enunciar-lo cal de recordar algunes definicions.

Subdivisió elemental. Descrivim intüıtivament una operació que es pot fer en un graf
per obtenir-ne un de nou. Donat un graf, una subdivisió elemental d’una aresta és la
inserció d’un vèrtex de grau 2 a l’aresta. En podem veure un exemple als grafs de la
figura 7.7, on veiem el resultat d’efectuar diverses operacions de subdivisió elemental
del graf de l’esquerra.

Homeomorfisme de grafs. Es diu que dos grafs són homeomorfs si són o bé isomorfs
o bé ambdós provenen d’un graf, ancestre comú, per subdivisió elemental d’arestes
(l’ancestre pot ser eventualment un d’ells, i aleshores l’altre ha derivat del primer
per iteració de subdivisions elementals). Per exemple, els dos grafs de la dreta de la
figura 7.7 no són isomorfs, però en canvi són homeomorfs, ja que es poden obtenir per
seqüències de subdivisions elementals a partir d’un mateix graf, el de l’esquerra (que
resulta ser també homeomorf a qualsevol dels altres dos).

Figura 7.7

Teorema de Kuratowski. El teorema de Kuratowski caracteritza completament la pla-
naritat en termes dels grafs K3,3 i K5.

Teorema 7.1 Un graf és planari si i només si no conté cap subgraf homeomorf a K5
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o a K3,3.

7.2.3 El graf dual

Donat un graf planari connex G, sense 2–cicles ni llaços, i una representació plana
del graf, es pot realitzar la construcció del graf (pseudograf) dual G∗ de la manera
següent: els vèrtexs del nou graf corresponen a les cares del graf inicial i dos vèrtexs
són adjacents si i només si les cares corresponents compartien una aresta. Si els graus
són com a mı́nim 3, les cares del dual són “com a mı́nim triangles”. Si hi ha vèrtexs
de grau 2, aleshores es crea al dual un 2–cicle. A la figura 7.8 es mostra el procés de
construcció.

Figura 7.8

Per a la resolució de problemes és interessant veure que el nombre d’arestes de la frontera
d’una cara poligonal és el grau del vèrtexs corresponent al graf dual, i viceversa, cosa
que és útil per convertir problemes d’un tipus a l’altre. Aix́ı, per exemple, si un graf
planari té totes les cares pentagonals, el dual és 5–regular. O, per exemple, si tenim
un enunciat com el següent: Sigui G un graf connex i planari amb c < 12, on c és el
nombre de cares, i tal que tots els vèrtexs tenen grau ≥ 3. Proveu que existeix una cara
limitada per 4 arestes com a màxim, aleshores provarem el resultat si provem que en el
graf dual existeix algun vèrtex de grau ≤ 4.

Al caṕıtol 1 hem presentat exemples d’ús del graf dual.

7.2.4 La fórmula d’Euler

La fórmula d’Euler és un resultat per a grafs planaris connexos.

Teorema 7.2 Sigui G = (V,A) un graf planari connex, amb v vèrtexs, a arestes i c
cares (comptant-hi la no fitada C∞). Aleshores es compleix

c+ v = a+ 2 (7.1)

Si el graf no és connex, amb k components connexos, aleshores c+v = a+k+1 n’és una
generalització. Observem que, si k = 1, s’obté la fórmula que ja teńıem: v+ c = a+ 2.
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7.2.5 Fitació superior de la mida i del nombre de cares

Un resultat important de la teoria de grafs planaris és el que segueix. És fonamental
en la resolució de molts problemes, en especial la primera de les desigualtats.

Teorema 7.3 Per a un graf planari amb n vèrtexs, a arestes i c cares (comptant-hi la
no fitada C∞) es compleixen les relacions següents:

1. a ≤ 3n− 6.

2. c ≤ 2n− 4.

Es pot formular, de fet, un resultat més general:

Teorema 7.4 Per a un graf planari, connex, d’ordre n, mida a, tal que totes les cares
tenen una frontera formada per k ≥ 3 arestes com a mı́nim, es compleix a ≤ k

k−2(n−2).

7.3 Com estudiar si un graf és planari...

Un dels problemes t́ıpics que es poden donar és decidir si un graf és planari o no, amb
mètodes artesans, sense l’aplicació de cap algorisme (hi ha algorismes per tractar el
problema, però estan fora del nostre interès en aquesta publicació). Una idea general
que pot guiar els nostres intents és suposar que el graf és planari, aplicar propietats i
relacions que es compleixen per planaritat i arribar a algun tipus de contradicció, i aix́ı
provar que no és planari, si aquest és el cas.

7.3.1 Dibuixeu i experimenteu

En algunes ocasions en què el graf és planari, si no és molt complicat se’n pot inten-
tar fer una representació planària en el pla, modificant convenientment la posició de
determinats vèrtexs clau.

Problema 7.1

Dibuixeu en forma planària el graf de la figura 7.9.

a

1 2 3 4 5

6 7

Figura 7.9
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Resolució

La il.lustració de la figura 7.10 presenta una possible representació plana del graf.

a

1 2 3 4 5

6

7

Figura 7.10

Problema 7.2

Dibuixeu en forma planar el graf de la figura 7.11.

1 2

34

5 6

78

9
Figura 7.11

Resolució

La il.lustració de la figura 7.12 presenta una possible representació plana del graf.

1 2

34

5 6

78

9

Figura 7.12
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S’exposen a continuació diversos mètodes que es poden intentar per demostrar la no
planaritat.

7.3.2 Apliqueu el teorema de la corba de Jordan

Vegeu un exemple d’aplicació del teorema de la corba de Jordan per provar que un graf
és no planari. Concretament, demostrem que el graf K3,3 és no planari.

Problema 7.3

Proveu que el graf K3,3 no és planari (mètode 1).

Resolució

Considerem l’esquema de la figura 7.13 (subfigura dreta), en el qual distribüım el màxim
nombre de vèrtexs en un cicle C, és a dir, tots els vèrtexs en aquest cas, representant
d’aquesta manera planàriament un subgraf del graf (1-4-2-5-3-6). Integrem successiva-
ment en la representació planària les arestes 1-5,2-6. Resta per situar l’aresta 3-4. Els
vèrtexs 3,4 pertanyen, respectivament, a regions diferents d’entre les dues determinades
per la corba de Jordan tancada C ′, donada per 1-5-2-6-7-1. Pel teorema de Jordan,
qualsevol corba de Jordan que connecti els vèrtexs 3,4 interseca necessàriament la fron-
tera de C ′ (vegem a la figura 7.13 una il.lustració d’una de les diverses possibilitats).
Això demostra que el graf no és planari.

1 2 3

4 5 6

1

4

253

6

Figura 7.13

7.3.3 Apliqueu contracció d’arestes

Il.lustrem a continuació el mètode de contracció d’arestes per veure que un graf no és
planari. Concretament, provarem que el graf de Petersen no és planari. La idea bàsica
és que l’operació de contracció d’arestes no destrueix la planaritat, de manera que, si
s’aplica a un graf planari, el graf o pseudograf resultant també ha de ser planari.
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Problema 7.4

Proveu que el graf de Petersen no és planari (mètode 1).

Resolució

En el cas del graf de Petersen, es contrauen les arestes amb gruix que s’indiquen a la
figura 7.14. Si el graf de Petersen fos planari, també ho seria el resultat de la contracció
múltiple. Ara bé, el resultat és precisament K5, que no és planari, com és ben sabut.

Figura 7.14

7.3.4 Apliqueu el teorema de Kuratowski

Vegem uns exemples d’utilització de la caracterització donada pel teorema de Kura-
towski.

Problema 7.5

Estudieu si els grafs de la figura 7.15 són planaris.

Figura 7.15

Resolució

Una simple inspecció ocular ens convenç que el graf de l’esquerra conté un subgrafK3,3,
que el del centre conté un subgraf homeomorf a K3,3 i que el de la dreta és homeomorf
a K5 i, en conseqüència, no són planaris.

Podem utilitzar el teorema de Kuratowski per estudiar (per una via alternativa a l’an-
terior) si el graf de Petersen és planari o no:
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Problema 7.6

Proveu que el graf de Petersen no és planari (mètode 2).

1

2

3 4

5
6

7

8 9

10 Figura 7.16

Resolució

Efectuarem diverses manipulacions de construcció gràfica en el pla fins que resulti obvi
que el graf de Petersen conté un subgraf homeomorf a K3,3 i, en conseqüència, no pot
ser planari. A la figura 7.17 es redibuixa en forma alternativa el graf de Petersen.
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7

8

9 10
Figura 7.17

El graf de Petersen conté el subgraf de la figura 7.18, que és homeomorf a K3,3.

Figura 7.18

Problema 7.7

Demostreu que, en un graf planari, en tota col.lecció de 5 vèrtexs n’hi ha com a mı́nim
dos que no són adjacents.

Resolució
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Considerem una col.lecció de 5 vèrtexs en el graf planari. Si tots fossin adjacents dos a
dos, aleshores el subgraf generat seria K5 i, pel teorema de Kuratowski de caracteritza-
ció de grafs planaris, no ho podria ser. Per tant, hi ha d’haver un mı́nim de 2 vèrtexs
no adjacents.

7.3.5 Apliqueu la fitació superior del nombre d’arestes

Podem proposar una prova de la no-planaritat de K5 diferent de la clàssica, no aplicant
el teorema de la corba de Jordan.

Problema 7.8

Proveu que K5 no és planari (mètode 2).

Resolució

En efecte, si K5 fos planari, es compliria a ≤ 3n− 6 = 3 · 5− 6 = 9. Ara bé, en aquest
cas és a =

(
n
2

)
=
(5
2

)
= 10, la qual cosa és una contradicció.

Aquest mètode no sempre funciona. Per exemple, si volguéssim aplicar-lo en aquesta
forma a la demostració de la no-planaritat de K3,3, no arribaŕıem a cap contradicció,
ja que 9 = a ≤ 3n− 6 = 3 · 6− 6 = 12. Però en podem aplicar una versió més forta en
aquest cas:

Problema 7.9

Proveu que K3,3 no és planari (mètode 2).

Resolució

Essent K3,3 bipartit, tots els cicles són de longitud parella (també es pot veure direc-
tament per a aquest graf en particular, sense recórrer a la condició de bipartit) i, en
conseqüència, els cicles estan formats com a mı́nim per 4 arestes. Si el graf fos planari,
existiria una representació plana tal que la frontera de cada cara tindria, com a mı́nim,
k = 4 arestes. Ara, aplicant la fórmula general que ens dóna una fitació del nombre
d’arestes, podem escriure a ≤ k

k−2(n− 2) = 4
4−2(6− 2) = 8, però a = 9, contradicció.

Tampoc no funcionaria intentar utilitzar la desigualtat a ≤ 3n− 6 per demostrar alter-
nativament que el graf de Petersen no és planari, com es pot comprovar immediatament,
però podem aplicar la generalització d’aquesta fórmula:

Problema 7.10

Proveu que el graf de Petersen no és planari (mètode 3).
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Resolució

Si el graf de Petersen fos planari, s’hauria de complir a ≤ k
k−2(n − 2). Ara bé, per a

aquest graf es pot prendre k = 5, que és la mı́nima de les longituds dels cicles, i aleshores
s’arriba a una contradicció, ja que a = 15 i, en canvi, a ≤ k

k−2(n− 2) = 5
3(10− 2), d’on

a ≤ 13.

7.4 Comptar en geometria i teoria de grafs planaris

En algoŕısmica geomètrica, en CAD o, simplement, en geometria, és necessari moltes
vegades comptar objectes i subobjectes d’una determinada configuració. En molts
casos, aquests problemes es poden formular en termes de la teoria de grafs planaris.

Presentarem tres tipus de problemes: les disseccions del pla, les triangulacions del pla
i els poĺıedres (deformables a esfera).

Algunes de les idees que es presenten aqúı s’han presentat als caṕıtols dedicats a induc-
ció (2), a la introducció (1), i es tornaran a tractar en el caṕıtols posteriors de combi-
natòria (8, 10).

Disseccions geomètriques

En geometria, podem considerar configuracions geomètriques formades per rectes,
plans, rectangles, circumferències, esferes o altres objectes menys “regulars”. Aquestes
configuracions descomponen l’espai en parts i produeixen el que anomenarem dissecci-
ons geomètriques, com es pot veure en algunes de les il.lustracions de les figures 7.19 i
7.20.

Figura 7.19. Dissecció geomètri-

ca en el pla creada per un conjunt

de rectes. Aquesta estructura s’a-

nomena arranjament. En aquest

cas, no correspon a un graf pla-

nari.

Els objectes que generen disseccions poden ser més complexos, com per exemple cercles
(figura 7.20).

Aquestes configuracions generen disseccions geomètriques de l’espai, donen lloc a ele-
ments geomètrics tals com vèrtexs, cares i arestes, i pot ser d’interès saber-los comptar
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o almenys avaluar-ne l’ordre de magnitud o tenir-ne alguna fita superior (vegeu la figura
7.20). Aquesta presentació és intüıtiva, però no anirem més enllà en la definició formal
dels conceptes de cara, vèrtexs i arestes, lligats essencialment a la dimensió.

cara cara

cara

vèrtexs

arestes vèrtexs

cares arestes

C∞

Figura 7.20. Disseccions amb vèrtexs, arestes, cares (algunes
les hem indicat gràficament omplint-les de negre), algunes
fitades i d’altres no. En el cas que hi hagi una única cara no
fitada, la indicarem per C∞. En el cas de les circumferències,
la dissecció es pot veure com un graf planari.

A la dissecció per rectes en el pla es formen vèrtexs (interseccions de rectes), “arestes”
(segments i semirectes) i “cares”, que poden ser fitades o no. A la dissecció per cir-
cumferències es formen vèrtexs, arestes (arcs de circumferència), totes fitades i “cares”
(parts del pla limitades per arestes).

En aquest tipus de dissecció hi ha una única cara no fitada; la resta són cares fitades.

Moltes disseccions planes són de fet grafs planaris i, per tant, els seran aplicables la
fórmula d’Euler i altres relacions. Vegem-ne un exemple a continuació.

Problema 7.11

Es considera la figura 7.21 formada per un cercle sobre el qual tracem n segments, amb
els extrems situats sobre la circumferència corresponent, que poden intersecar-se o no,
de tal manera que no comparteixen extrems sobre la circumferència, és a dir, que cada
extrem ho és només d’un segment. Suposem que es produeixen p interseccions dels
segments a l’interior del cercle i que cada intersecció ho és d’exactament 2 segments
diferents (és a dir, que no hi ha 3 segments que passin pel mateix punt). Es tracta de
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calcular el nombre de regions internes que es formen.

Figura 7.21

Resolució

Calculem el nombre de vèrtexs v: hi ha p vèrtexs interiors a la circumferència, i 2n
sobre la circumferència. Per tant, v = 2n+ p. Pel que fa al nombre d’arestes a raonem
de la manera següent: p vèrtexs interiors aporten 4 arestes cadascun (les incidents amb
cada vèrtex) i els 2n vèrtexs perifèrics n’aporten 3 cadascun. Ara bé, comptant d’acord
amb aquesta idea, comptem duplicadament totes les arestes, ja que cada aresta hi és
comptada per cada un dels seus dos extrems, que són vèrtexs; per tant, 4p+3(2n) = 2a,
d’on resulta a = 3n + 2p. Ara aplicarem la fórmula d’Euler c + v = a + 2 i, per tant,
c = (3n + 2p) + 2 − (2n + p) = n + p + 2. Finalment, el nombre de cares interiors ci
serà ci = c− 1 = n+ p+ 1. També es pot calcular immediatament el nombre d’arestes
interiors, ja que de perifèriques n’hi ha 2n i, en conseqüència, d’interiors n’hi haurà
ai = a− 2n = n+ 2p.

En cas que totes les cares, la no fitada inclosa, siguin triangulars, aleshores es pot
obtenir un resultat més prećıs que les desigualtats enunciades amb anterioritat, i les
desigualtats del teorema anterior es converteixen en igualtats:

Problema 7.12

Per a un graf planari connex amb n vèrtexs, a arestes i c cares (comptant-hi la no fitada
C∞), amb totes les cares triangulars, es compleixen les relacions següents: a = 3n− 6
i c = 2n− 4.

Figura 7.22
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Resolució

Podem fer una argumentació directa tenint en compte que totes les cares són triangulars
i, en conseqüència cada cara “aporta” 3 arestes, les de la frontera, al còmput general
d’arestes, que d’aquesta manera resulten comptades duplicadament i, en conseqüència,
3c = 2a, c = 2

3a, que utilitzem a la fórmula d’Euler:

a+ 2 = c+ n =
2

3
a+ n,

Operant a partir de a+2 = 2
3a+n i simplificant s’obté la relació que voĺıem: a = 3n−6.

Pel que fa a la segona de les igualtats, utilitzant novament la fórmula d’Euler i la
igualtat anterior: c+ n = a+ 2 = (3n− 6) + 2 = 3n− 4, d’on c = 2n− 4.

7.4.1 Arranjaments o disseccions planes per rectes

Hi ha un tipus especial de dissecció plana anomenada arranjament de rectes. Un ar-
ranjament de n rectes és la dissecció prodüıda per n rectes del pla en posició general.
Direm que un conjunt de rectes estan en posició general si es compleix: (1) no n’hi ha
dues de paral.leles i (2) no n’hi ha tres que passin per un mateix punt.

En particular, això significa que els vèrtexs són interseccions d’exactament dues rectes,
cada parella de rectes es tallen (tota recta talla totes les altres). En podem veure un
exemple a les figures 7.20 i 7.19. Els vèrtexs són les interseccions de les rectes, les
arestes són els segments i les semirectes.

Aquesta configuració garanteix el màxim nombre de subobjectes: el màxim de vèrtexs,
d’arestes i de cares. En particular, amb aquesta configuració és més fàcil calcular el
nombre d’aquests subobjectes de la dissecció; per al cas de posició no general (posició
degenerada), aquests nombres són fites superiors (figura 7.23).

Figura 7.23

El que ens pot interessar calcular és el nombre de vèrtexs, arestes i cares de la dissecció.
El càlcul d’aquestes quantitats per mètodes directes es realitza als caṕıtols de combi-
natòria, al de successions recurrents (vn =

(
n
2

)
, an = n2 i cn =

(
n
2

)
+ n + 1). També

n’hem vist algun resultat al caṕıtol d’inducció (cap. 2). Ara bé, vegem com es pot
utilitzar la teoria de grafs planaris per calcular el nombre de cares un cop coneguts el
nombre de vèrtexs i el nombre d’arestes (secció 7.5.6).
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7.4.2 Triangulacions

Un cas particular de dissecció geomètrica en el pla és una triangulació d’un poĺıgon
simple (de contorn sense autointerseccions) i sense forats.

Donat un poĺıgon P , una diagonal interna és un segment determinat per dos vèrtexs
no consecutius continguts en el poĺıgon, com a la figura 7.24.

Una triangulació d’un poĺıgon és una descomposició del poĺıgon en reunió de triangles
obtinguda mitjançant diagonals internes (vegeu la figura 7.24). En particular, això
significa que els triangles no se solapen sinó és en conjunts d’àrea nul.la (vèrtexs o
arestes).

Figura 7.24

Se suposa que no s’utilitzen punts interns auxiliars, sinó només els vèrtexs del poĺıgon
per traçar les diagonals internes.

Podem afirmar alguna cosa sobre el nombre de triangles i de diagonals internes de
qualsevol triangulació d’un poĺıgon simple?

Formulem un model en termes de teoria de grafs planaris per tal d’obtenir propietats
de les triangulacions a partir de la teoria de grafs planaris. Aquest és també un exemple
de modelització:

Graf associat a una triangulació d’un poĺıgon simple. Suposem que tenim una tri-
angulació del poĺıgon P , formada per triangles i diagonals internes. Això determina
una descomposició planària del pla, és a dir, una estructura de graf planari poligonal
(connex) T = (V,A) on els vèrtexs V són els vèrtexs dels poĺıgons, les arestes A del
graf són els costats del poĺıgon i les diagonals internes de la triangulació i les cares C
són els triangles més l’exterior del poĺıgon, que s’assimila a la cara no fitada C∞.

Figura 7.25
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Nombre de triangles i diagonals. L’enunciat següent és sorprenent, ja que afirma que,
per a un poĺıgon simple fixat, totes les triangulacions tenen el mateix nombre de tri-
angles i de diagonals internes. Dit d’una altra manera, aquest nombre és independent
de les peculiaritats de la forma del poĺıgon i també de la triangulació concreta (pot
haver-n’hi més d’una) i només depèn del nombre de vèrtexs.

Problema 7.13

Tota triangulació d’un poĺıgon simple P de n costats té exactament n − 2 triangles i
n− 3 diagonals internes.

Resolució

La idea és aplicar la fórmula d’Euler al graf de la triangulació. Sigui una triangulació del
poĺıgon P de n costats, formada per t triangles im diagonals internes, i sigui T = (V,A)
el graf planari poligonal corresponent a la triangulació, amb C com a conjunt de les
cares, la no fitada inclosa.

Aleshores tenim

v = |V | = n, a = |A| = n+m, c = |C| = t+ 1.

Comptem les arestes del graf de la manera següent, com a arestes “aportades” per cada
triangle: cada triangle aporta al còmput general 3 arestes, que es compten repetidament
2 vegades per a les que són frontera comuna de 2 triangles, i només una vegada pel
que fa a les fronteres amb C∞. Per tant, si a 3t li sumem les arestes del poĺıgon (per
acabar de “fer el pes”) haurem duplicat el nombre d’arestes, és a dir, 2a = 3t+n, d’on
podem escriure a = 1

2(3t+ n). Substituint ara els valors anteriors a la fórmula d’Euler
c+ v = a+ 2 podem escriure

(t+ 1) + n =
3t+ n

2
+ 2,

d’on resulta t = n− 2.

Finalment, substituint pel valor que acabem d’obtenir

n+m = a =
3t+ n

2
=

3(n− 2) + n

2
= 2n− 2,

resulta el que voĺıem: m = n− 3.

7.4.3 Poĺıedres i grafs planaris

El tema que ens ocupa s’ha tractat anteriorment; remetem el lector al caṕıtol 1.
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Donem per suposat que el lector coneix els objectes geomètrics tridimensionals deno-
minats poĺıedres, objectes sòlids limitats per superf́ıcies formades per poĺıgons i amb
determinades regles de bona formació; ens limitarem a aquells que són deformables a
esfera, cosa que en particular vol dir que s’exclouen les superf́ıcies sòlides, limitades
per poĺıgons, però amb forats “que travessen completament” el sòlid. No cal que siguin
necessàriament convexos; per exemple, els poĺıedres estrellats estan en la categoria dels
“topològicament deformables” o homeomorfs a esfera i, en canvi, no convexos.

En aquestes estructures geomètriques podem observar tres elements: les cares, que són
els poĺıgons de la superf́ıcie limitant, les arestes, que són els segments frontera comuna
de dues cares, i els vèrtexs, interseccions d’arestes.

El graf d’un poĺıedre. Donat un poĺıedre, es pot definir l’anomenat graf del poĺıedre,
que és el graf que té com a vèrtexs els vèrtexs del poĺıedre, i dos vèrtexs són adjacents
en el graf si i només si són extrems d’una aresta del poĺıedre.

Però podem anar encara més lluny i fer correspondre a tot poĺıedre (deformable a
esfera) un graf planari, mitjançant una projecció que passi de l’espai 3D al pla. La
formalització d’aquesta correspondència es pot fer tècnicament amb l’anomenada pro-
jecció estereogràfica, que descrivim a continuació. Amb aquesta projecció els vèrtexs,
les arestes i les cares del poĺıedre donen lloc, respectivament, als vèrtexs, les arestes i
les cares del graf planari associat.

Projecció estereogràfica. Amb una projecció adequada (tècnicament, una projecció
possible és la projecció estereogràfica), podem traslladar l’estructura de connectivitat
del poĺıedre (vèrtexs, arestes i cares) al pla, i aix́ı formar una dissecció plana i traslladar
a propietats dels poĺıedres algunes propietats que es puguin obtenir a la dissecció. En
aquesta projecció tenim una esfera i un pla de projecció. El pla de projecció és tangent
a la superf́ıcie esfèrica per un punt, que podem considerar “pol sud”. El centre de
projecció és el punt diametralment oposat o “pol nord” N i la projecció de qualsevol
punt P �= N de l’esfera és la intersecció del pla amb la recta NP .

N’hi ha prou de saber que aquest procés és possible. A la pràctica, no cal realitzar per
a cada cas la projecció estereogràfica efectiva: podem suposar que està fet i utilitzar
per a poĺıedres algunes propietats dels grafs planaris.

Problemes de poĺıedres i problemes de planaritat

En virtut d’aquesta correspondència que es pot establir a través de la projecció estere-
ogràfica, es poden traslladar resultats de la teoria de grafs planaris a poĺıedres a l’espai,
com són per exemple la fórmula d’Euler i les fitacions vàlides per a la mida i el nombre
de cares.
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Molts d’enunciats de grafs planaris donen lloc a enunciats relatius a poĺıedres, i a
l’inrevés.

Molts problemes (combinatoris, no mètrics) es poden tractar com a grafs planaris i es
poden convertir a problemes dins d’aquesta teoria, cosa que recomanem al lector com
a estratègia per a la resolució de problemes combinatoris i d’estructura en poĺıedres.

Fórmula d’Euler i fitacions derivades per a poĺıedres

Com a conseqüència del que s’ha dit, la fórmula d’Euler es pot traslladar a poĺıedres
deformables a esfera:

Teorema 7.5 En els condicions anteriors, si C és el nombre de cares, A el nombre
d’arestes i V el nombre de vèrtexs, aleshores

C + V = A+ 2 (7.2)

En general, també són vàlides les desigualtats A ≤ 3V − 6, C ≤ 2V − 4. Si totes les
cares són triangles, aleshores hi ha igualtat (això succeeix, per exemple, en el cas de
l’icosàedre).

Exemple . Si ens diuen que el dodecàedre té 20 vèrtexs i 12 cares, el nombre d’arestes
no pot ser altre que a = c+v−2 = 30, i això també és vàlid per a qualsevol deformació
“topològica” de la figura.

Figura 7.26

Problema 7.14

Demostreu que, per a un poĺıedre, són equivalents les igualtats A = 3V −6 i C = 2V −4.

Indicació. Substitüıu a la fórmula d’Euler.

Problema 7.15
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Considerem un poĺıedre convex de 10 vèrtexs tal que cada vèrtex és incident amb 3
arestes. Calculeu el nombre de cares i d’arestes. Proposeu algun exemple de poĺıedre
amb aquestes caracteŕıstiques.

Resolució

En efecte, considerem un graf planari poligonal associat, per al qual v = 10. Comptem
el nombre d’arestes a partir de les que “aporta” cada vèrtex, que és precisament 3. Ara
bé, aquesta manera de comptar ens dóna el doble del nombre d’arestes, de manera que
podem escriure 3v = 2a, d’on a = 15. Ara apliquem la fórmula d’Euler per obtenir
c = a+ 2− v = 7. El cub escapçat de la figura 7.27 demostra que existeixen poĺıedres
amb aquestes caracteŕıstiques.

Figura 7.27

Poĺıedres regulars. Direm que un poĺıedre és “regular” si tots els vèrtexs són incidents
al mateix nombre d’arestes i totes les cares són poĺıgons del mateix tipus. Aquest és
un concepte topològic de poĺıedre regular, on només interessa la forma de les cares i les
connectivitats entre vèrtexs i, per tant, s’admet deformació. Si, a més, s’exigeix que les
cares siguin poĺıgons regulars del mateix tipus, aleshores estem fent intervenir aspectes
mètrics i obtenim els poĺıedres regulars en sentit clàssic, dels quals es pot demostrar
que n’existeixen cinc i no més.

Figura 7.28

Problema 7.16

Demostreu que els únics poĺıedres regulars que existeixen són el cub, el tetràedre, l’octàe-
dre, el dodecàedre i l’icosàedre.
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Resolució

Només tractarem parcialment els aspectes combinatoris del problema. Formulem el
problema en termes de teoria de grafs, considerant el graf planari corresponent a un
poĺıedre regular. Atès que en un poĺıedre regular tots els vèrtexs són incidents al mateix
nombre d’arestes, el graf corresponent és regular, r–regular, per exemple, amb r ≥ 3.
Tots els poĺıgons són d’un mateix tipus, cosa que significa que cada cara és poligonal,
té el mateix nombre d’arestes a la frontera, m per exemple, amb m ≥ 3. Siguin v, a, c

el nombre de vèrtexs, d’arestes i de cares, respectivament.

Comptem les arestes a partir de les que aporten els vèrtexs, cosa que condueix a la
relació rv = 2a, o equivalentment v = 2

ra. Ara podem comptar-les com a arestes
aportades per les cares i podem escriure 2a = mc, o bé c = 2

ma.

Si substitüım a la fórmula d’Euler:

0 < 2 = c+ v − a =
2

m
a+

2

r
a− a = a(

2r −mr − 2m

mr
).

Essent a, r,m > 0, és 2r −mr − 2m > 0 o equivalentment mr − 2r − 2m < 0. Ara bé,
podem reescriure mr−2r−2m = (m−2)(r−2)−4 i, per tant, 0 < (m−2)(r−2) < 4,
ja que m, r ≥ 3. Com que són quantitats enteres, és 1 ≥ (m − 2)(r − 2) ≥ 3, d’on
m− 2, r − 2 ∈ {1, 2, 3}. La taula que segueix descriu totes les possibilitats. S’indica a
la dreta quin dels grafs dels poĺıedres les satisfà.

m− 2 r − 2 m r v a c Grafs

1 1 3 3 4 6 4 tetràedre

2 1 4 3 8 12 6 cub

1 2 3 4 6 12 8 octàedre

3 1 5 3 20 30 12 dodecàedre

1 3 3 5 12 30 20 icosàedre

Quedaria per veure que no hi ha més grafs, llevat d’isomorfisme, amb les caracteŕısti-
ques anteriors que els grafs del cub, el tetràedre, l’octàedre, el dodecàedre i l’icosàedre,
respectivament. Posteriorment restaria per tractar encara l’aspecte mètric del proble-
ma.

7.5 Algunes tècniques per resoldre problemes en grafs
planaris

En el que s’ha dit anteriorment ja s’han posat de manifest diverses tècniques per a la
resolució de problemes en teoria de grafs. En aquesta secció procurarem sistematitzar
algunes de les tècniques que ja s’han presentat.
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7.5.1 Utilitzeu la fórmula d’Euler

Molts del problemes que ens plantegem de teoria de grafs planaris es poden tractar
utilitzant la fórmula d’Euler. Sempre és convenient plantejar-se si la podem utilitzar
(per exemple, quan el graf sigui connex).

Problema 7.17

Si un graf planari connex té tots els vèrtexs de grau 3, proveu que a = 3c−6 i v = 2c−4.
Observeu que es pot formular un enunciat alternatiu en termes de poĺıedres: si un poĺıe-
dre té tots els seus vèrtexs de grau 3, aleshores A = 3C − 6. Alguns exemples concrets
són el cub, el tetràedre, el dodecàedre i el cub truncat, entre d’altres. Generalitzeu el
resultat al cas r–regular, amb r ≥ 3.

Resolució

Pel lema de les encaixades, és 3v = 2a, d’on v = 2
3a. Ara, substituint aquest valor de v

a la fórmula d’Euler s’obté a = 3c − 6. Per obtenir l’altra igualtat, tornem a utilitzar
la fórmula d’Euler substituint a per a = 3c− 6 i s’obté v = 2c− 4.

La generalització es deixa per al lector.

7.5.2 Suposeu que no és cert o que és cert... i arribeu a contradicció

Problema 7.18

Estudieu si pot existir un graf planari d’11 cares (la no fitada inclosa) amb tots els
vèrtexs incidents amb 5 arestes. Observeu que es podria reformular demanant si existeix
algun graf planari 5–regular d’11 cares.

Resolució

Suposem que existeix un graf amb les condicions de l’enunciat. Tenim per hipòtesi
que c = 11 i que, del fet que tots els vèrtexs són de grau 5, comptant les arestes a
través de les quals aporta cada vèrtex, es pot escriure la relació 5v = 2a. Podem ara
aplicar la fórmula d’Euler c + v = a + 2, utilitzant les relacions anteriors i arribem a
la conclusió que v = 6, i utilitzant novament la fórmula d’Euler o directament amb la
relació 5v = 2a s’obté finalment la dada que faltava: a = 15. Ara bé, això està en
contradicció amb la desigualtat a ≤ 3v − 6 i, en conseqüència, no pot existir un graf
d’aquestes caracteŕıstiques.
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7.5.3 Utilitzeu la fita superior de la mida

Problema 7.19

Quin és el nombre mı́nim de vèrtexs que ha de tenir un graf planari connex 4–regular?

Resolució

Sigui G = (V,A) planari connex 4–regular, amb n = |V |.

Com utilitzar la hipòtesi de 4–regularitat? Apliquem el lema de les encaixades, per
obtenir 2|A| =

∑
v∈V g(v) =

∑
v∈V 4 = 4n, d’on |A| = 2n.

Un altre resultat que podem aplicar és |A| ≤ 3n− 6, d’on 2n ≥ 3n− 6. D’aqúı resulta
n ≥ 6. A la figura 7.29 podem veure un graf amb aquestes caracteŕıstiques i amb el
mı́nim dels ordres possibles, n = 6, cosa que resol la pregunta de si n’existeixen amb
aquest ordre mı́nim.

Observeu que, substituint |A| = 2n a la fórmula d’Euler c+n = |A|+2, s’obté c = n+2.

Vegeu grafs planaris connexos 4–regulars a les figures 7.29 i 7.30.

Figura 7.29

Figura 7.30
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7.5.4 Compteu les arestes de dues maneres

En més d’una ocasió pot resultar útil comptar objectes, usualment arestes de dues
maneres diferents, com a arestes aportades pels vèrtexs i com a arestes aportades per
les fronteres de les cares. Vegem-ne un exemple.

Problema 7.20

Considereu un poĺıedre convex tal que, per a tot vèrtex, hi ha exactament 3 arestes
incidents i les cares són hexagonals o pentagonals. Proveu que ha de tenir exactament
12 cares pentagonals.

Resolució

Considerem el graf planari associat al poĺıedre.

Siguin v, a, c el nombre de vèrtexs, d’arestes i de cares, respectivament.

Tenim, per la hipòtesi de ser cada vèrtex incident amb 3 arestes, que 3v = 2a. Això
és conseqüència d’aplicar el lema de les encaixades o bé, indirectament, calculant el
nombre d’arestes comptant les incidents amb cada vèrtex, però aleshores es compten
per duplicat.

Atès que hi ha dos tipus de cares, sembla raonable fer una distinció formal entre ambdós
tipus, distinció que ens permetrà operar i escriure relacions. Siguin c5 el nombre de
cares pentagonals i c6 el nombre de cares hexagonals.

Aleshores, c5 + c6 = c, ja que no hi ha més cares que les pentagonals i les hexagonals.

Ara comptem el nombre d’arestes d’una altra manera, a partir de les que aporta cada
cara a la frontera, tenint en compte que aix́ı també es compten per duplicat, ja que
cada aresta és compartida per dues cares exactament, de les quals és aresta comuna (i
és comptada dues vegades, una per cada cara a la qual pertany). Per aquest motiu,
5c5+6c6 = 2a, d’on a = 1

2(5c5+6c6) i ara, de 3v = 2a: v = 1
3(2a) = 1

3(5c5+6c6), amb
la qual cosa ja ho tenim tot preparat per substituir a la fórmula d’Euler c+ v = a+2:

(c5 + c6) +
1

3
(5c5 + 6c6) =

1

2
(5c5 + 6c6) + 2

Operant a la igualtat anterior, s’obté c5 = 12, cosa que és un resultat sorprenent!

Vegem un exemple d’aquest tipus de poĺıedres: la “pilota de futbol” (figura 7.31).
També hi ha el més obvi, el dodecàedre, del qual ja no cal comptar les cares: són 12,
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segons aquest resultat.

Figura 7.31

7.5.5 Passeu al graf dual

Problema 7.21

Sigui G un graf planari connex amb c < 12 (c és el nombre de cares) i tal que tots els
vèrtexs són de grau superior o igual a 3. Proveu que existeix una cara limitada per 4
arestes, com a màxim.

Resolució

Essent tots els vèrtexs de grau superior o igual a 3 garantim que en el dual no hi ha
llaços ni cares formades per dues arestes, sinó que les cares del dual són, com a mı́nim,
triangulars. Això garanteix que no és ni un multigraf ni un seudograf. Considerem,
doncs, G∗ el graf dual, d’ordre p = c < 12.

Hem de veure que existeix en el dual algun vèrtex w de grau gG∗(w) ≤ 4. Suposem que
no n’hi ha cap, és a dir, que per a tot vèrtex u del dual, gG∗(u) ≥ 5.

Aplicant el lema de les encaixades podem escriure, en el dual: 2|A| =∑
u∈V (G∗) gG∗(u) ≥ 5|V (G∗)| = 5p. Ara bé, aplicant en el dual la desigualtat

|A| ≤ 3p− 6, resulta 5p ≤ 2|A| ≤ 2(3p− 6), d’on 12 ≤ p, cosa que és una contradicció.

Observeu que, en no haver-hi arestes múltiples, tenim garantida la validesa de la desi-
gualtat |A| ≤ 3|V | − 6. Observeu que, per exemple, no es compliria per a un multigraf
de 2 vèrtexs connectat per una aresta múltiple.
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7.5.6 Redüıu el problema a grafs planaris

En determinades ocasions, un problema no és de teoria de grafs planaris, és a dir, que en
presència no tenim cap graf planari al qual puguem aplicar propietats, desigualtats, la
fórmula d’Euler, per exemple. En algunes ocasions, es pot fer una construcció auxiliar
que ens redueixi el problema a un problema de grafs planaris, com per exemple, en el
següent, relatiu a disseccions del pla per rectes en posició general.

Figura 7.32

En algunes ocasions s’ha de treballar amb disseccions geomètriques planes que no cor-
responen exactament a grafs planaris poligonals, normalment a causa de la presència
de més d’una cara no fitada, o de semirectes en comptes d’arestes, com per exemple els
casos de la figura 7.32.

En aquesta situació, amb l’objectiu d’utilitzar teoremes vàlids per a grafs planaris poli-
gonals, el que es pot fer és una construcció auxiliar d’un graf planari poligonal associat
a la dissecció, aplicar els resultats a aquest graf i després obtenir-ne conseqüències per
a la dissecció original (sempre que sigui possible).

Problema 7.22

Sigui A una dissecció del pla per n ≥ 1 rectes en posició general. La dissecció produeix
un nombre vn de vèrtexs, un nombre an d’arestes (segments de longitud no nul.la o
semirectes) i un nombre cn de regions poligonals o cares. Obteniu una relació entre cn,
an i vn.

Resolució

Mètode 1. No podem aplicar directament la fórmula d’Euler a la dissecció. El que fem
és construir un graf auxiliar, derivat de l’arranjament, al qual sigui aplicable la fórmula
esmentada. Introdüım un vèrtex fictici W , al qual connectem totes les semirectes i
aix́ı generem cares d’un graf planari poligonal ordinari corresponent a les regions de
A; indiquem per A′ el nou graf planari poligonal, que tindrà v′ vèrtexs, a′ arestes i c′
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cares, com es veu a la figura 7.33.

C∞

W
A

A′

Figura 7.33

Observeu que v′ = vn + 1, c′ = cn, a
′ = an. Substituint a la fórmula d’Euler per a A′ i

utilitzant els valors obtinguts prèviament, resulta:

c′ + v′ = a′ + 2
cn + (vn + 1) = an + 2
cn = an − vn + 1.

Mètode 2. Hi ha una manera alternativa de reduir el problema a la teoria de grafs
planaris. S’encercla la part de la dissecció per un cercle prou gran de manera que
contingui a l’interior tots els vèrtexs de la dissecció (això es pot fer perquè hi ha un
nombre finit de vèrtexs: podem agafar com a centre un vèrtex qualsevol i com a radi una
longitud estrictament superior al màxim de les distàncies del centre als altres vèrtexs),
creant una estructura de graf planari similar a la de la figura 7.34, en la qual s’escapcen
les semirectes i l’exterior del cercle es converteix en l’única cara C∞ del graf.

Figura 7.34

Indiquem per v′n, a
′
n, c

′
n els nombres de vèrtexs, d’arestes i de cares, respectivament,

de la nova estructura. S’ha prodüıt un increment d’una cara, la no fitada, i l’aparició
de nous vèrtexs i arestes sobre el contorn circular, degudes a les interseccions de les
rectes. Per tant, tenim v′n = vn + 2n, a′n = an + 2n, c′n = cn + 1 i podem ara aplicar
la fórmula d’Euler a aquest graf planari auxiliar i escriure: c′n + v′n = a′n + 2, d’on
(cn + 1) + (vn + 2n) = (an + 2n) + 2, d’on finalment cn + vn = an + 1.
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L’existència d’aquesta relació ja és interessant per si mateixa. A més, i atès que el
nombre de vèrtexs es pot obtenir trivialment, pot utilitzar-se per obtenir qualsevol de
les quantitats cn, an, coneguda l’altra.

El nombre de vèrtexs, interseccions de rectes, és fàcil de calcular. Atesa la condició que
no n’hi ha dues de paral.leles, dues rectes qualssevol determinen un d’aquests vèrtexs i,
per l’altra condició, cada vèrtex és intersecció d’exactament dues rectes. Per tant, els
vèrtexs són exactament les interseccions de totes les parelles de rectes que es puguin
formar, sense que importi l’ordre, i, en conseqüència, és

(
n
2

)
.

7.6 Problemes addicionals resolts

S’inclouen en aquesta secció problemes variats addicionals no classificats temàticament.

Problema 7.23

Sigui G = (V,A) un graf planari (simple). Demostreu que G té un vèrtex de grau
menor o igual a 5.

Resolució

Podem suposar que |V | ≥ 7, ja que en cas contrari el resultat seria cert trivialment,
atès que si un graf és d’ordre n, aleshores g(v) ≤ n− 1, per a tot v ∈ V .

Suposem també d’entrada que el graf és connex. Aix́ı mateix, podem suposar que hi
ha com a mı́nim dues arestes, ja que en cas contrari hi hauria trivialment vèrtexs de
grau inferior a 5.

Suposem que no hi ha cap vèrtex v amb g(v) ≤ 5. Per tant, per a tot v ∈ V , és
g(v) > 5, o bé g(v) ≥ 6, ∀v ∈ V .

Aleshores, d’una banda tenim, aplicant el lema de les encaixades, 2|A| =
∑

v∈V g(v) ≥
6|V |. D’altra banda, com que és planari connex i |A| ≥ 2, és |A| ≤ 3|V | − 6 i, per tant,
d’ambdues desigualtats resulta:

6|V | ≤ 2|A| ≤ 6|V | − 12,

o bé 0 ≤ −12, conclusió que evidentment és absurda.

Per tant, ha d’existir algun v ∈ V amb g(v) ≤ 5.

Vegem un resultat similar a continuació.

Problema 7.24
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Si un graf és planari connex, amb els vèrtexs de grau més gran o igual a 3, aleshores
existeix un mı́nim de 4 vèrtexs de grau menor o igual a 5.

Resolució

Observem que existeixen grafs com els de la hipòtesi. Per exemple, grafs 3–connexos
planaris. Qualsevol projecció estereogràfica d’un poĺıedre (deformable a esfera) satisfarà
aquestes condicions. De fet, es pot formular un resultat paral.lel per a poĺıedres (cosa
que es deixa per al lector).

Sigui G = (V,A) un graf amb les caracteŕıstiques de la hipòtesi. Sigui V5 = {w ∈
V |g(w) ≤ 5} (eventualment buit). Tenim V = V5 ∪ V c

5 . Sigui n = |V |. Hem de veure
que |V5| ≥ 4.

Observem que V c
5 = {w ∈ V |g(w) ≥ 6}.

Apliquem, en primer lloc, el lema de les encaixades, utilitzant la partició anterior del
conjunt de vèrtexs.

2|A| =
∑
w∈V

g(w) =
∑
w∈V5

g(w) +
∑
w∈V c5

g(w)

≥
∑
w∈V5

g(w) +
∑
w∈V c5

6 =
∑
w∈V5

g(w) + 6|V c
5 |

=
∑
w∈V5

g(w) + 6(n− |V c
5 |).

Ara bé, de |A| ≤ 3n− 6 i de la desigualtat anterior podem escriure

∑
w∈V5

g(w) + 6n− 6|V c
5 | ≤ 6n− 12,

d’on ∑
w∈V5

g(w) ≤ 6|V c
5 | − 12,

Aplicant ara la propietat sobre els graus és |V5| ≤ 3
∑

w∈V5
g(w), resulta 3|V5| ≤ 6|V5|−

12, d’on 4 ≤ |V5|.

Problema 7.25

Sigui G = (V,A) un graf planari. Demostreu que el nombre de vèrtexs de grau estric-
tament inferior a 12 supera o iguala la meitat dels vèrtexs.
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Resolució

Considerem la partició de V :

V1 = {v ∈ V |g(v) < 12},
V2 = {v ∈ V |g(v) ≥ 12}.

Volem veure que |V1| ≥
n
2 , essent n = |V |.

Si no fos aix́ı, seria |V1| <
n
2 i, per tant, |V2| ≥ �n2 �+ 1, i aleshores tindŕıem:

∑
v∈V

g(v) ≥
∑
v∈V2

g(v) ≥ 12|V2| ≥ 12(�
n

2
�+ 1) ≥ 6n.

Ara bé, en un graf planari connex es compleix que |A| ≤ 3|V | − 6 i, per tant, podem
escriure, utilitzant el lema de les encaixades,

∑
v∈V

g(v) = 2|A| ≤ 2(3|V | − 6) = 6|V | − 12 = 6n− 12 < 6n,

desigualtat amb la qual s’arriba a contradicció.

Problema 7.26

Sigui G = (V,A) un graf planari, amb n = |V |, i suposem que g(v) ≥ 3, ∀v ∈ V .
Demostreu que hi ha, com a mı́nim, 17(4n+ 12) vèrtexs de grau inferior o igual a 9.

Resolució

Considerem la partició V = V1 ∪ V2, amb

V1 = {v ∈ V |g(v) ≤ 9}
V2 = {v ∈ V |g(v) > 9} = {v ∈ V |g(v) ≥ 10}.

Sigui x = |V1|, amb la qual cosa és |V2| = n− x.

Atès que g(v) ≥ 3, ∀v ∈ V , es compleix:

∑
v∈V

g(v) =
∑
v∈V1

g(v) +
∑
v∈V2

g(v) ≥ 3|V1|+ 10|V2|.

Aleshores, utilitzant el lema de les encaixades, tindrem
∑

v∈V g(v) = 2|A| i la fitació
|A| ≤ 3|V | − 6, ja que G és connex i planari, que es compleix:
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3n− 6 ≥
1

2

∑
v∈V

g(v) ≥
1

2
(3x+ 10(n− x)).

D’aqúı es deriva:

6n− 12 ≥ 10n− 7x,

d’on 7x ≥ 4n+ 12 i, per tant,

x ≥
1

7
(4n+ 12).

Problema 7.27

Considerem un poĺıedre convex P de n vèrtexs i realitzem seccions del poĺıedre per plans
paral.lels al pla de coordenades xy i que passen pels vèrtexs de P . Pot afirmar-se que la
secció del poĺıedre compresa entre dos plans consecutius conté, com a molt, de l’ordre
de O(n) arestes?

Resolució

En efecte, la intersecció buscada contindrà, a tot estirar, un nombre d’arestes de l’ordre
de O(cP ), essent cP el nombre de cares. Ara bé, tenim que l’estructura de la superf́ıcie
del poĺıedre és essencialment la d’un graf (simple) planari connex i, per tant, per la
fórmula d’Euler es compleix

vP + cP = aP + 2,

si vP , cP , aP , designen el nombre de vèrtexs, cares i arestes de P , respectivament, i,
d’altra banda, tenint en compte que el grau de cada vèrtex és com a mı́nim 3, també
es compleix que

aP ≤ 3vP − 6,

d’on resulta

vP + cP ≤ 3vP − 6 + 2 = 3vP − 4,

i, en conseqüència,

cP ≤ 2vP − 4.
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Per tant,

O(cP ) = O(2vP − 4) = O(n).

Problema 7.28

Considerem els poĺıedres convexos P , Q, amb n, m vèrtexs, respectivament. Suposem
que cal calcular la intersecció P ∩ Q, que és novament un poĺıedre convex. Es pot
formular un algorisme elemental consistent en realitzar un test d’intersecció de cada
cara(poĺıgon) de P amb cada cara(poĺıgon) de Q: a mesura que es va avançant en la
llista de les cares de P , es van calculant les interseccions amb totes les altres cares de
Q; si no es detecta cap intersecció entre cares, aleshores és o bé P ∩ Q = ∅ o bé l’un
conté l’altre. Com podŕıem justificar que aquesta aproximació a la solució del problema
es pot realitzar en temps com a molt de l’ordre de O((n+m)2)?

Resolució

En efecte, siguin vP , aP i cP els nombres de vèrtexs, arestes i cares (poĺıgons) del poĺıe-
dre P , respectivament, i anàlogament vQ, aQ i cQ pel que fa al poĺıedre Q. Recordem
que l’estructura de la superf́ıcie d’un poĺıedre convex (cares de diferents dimensions)
pot assimilar-se (per projecció estereogràfica) a la d’un graf simple planari connex i, en
conseqüència, és vàlida la fórmula d’Euler:

vP + cP = aP + 2,

vQ + cQ = aQ + 2;

per tant, aplicant el fet que per a tot graf G = (V,A) simple, connex, planari, amb el
grau de cada vèrtex com a mı́nim 3, es compleix que

|A| ≤ 3|V | − 6,

resulta
vP + cP ≤ 3vP − 6 + 2 = 3vP − 4,
vQ + cQ ≤ 3vQ − 4,

d’on:
cP ≤ 2vP − 4 = 2n− 4,
cQ ≤ 2vQ − 4 = 2m− 4.

Per tant, si T és la funció de cost computacional de l’algorisme en qüestió, es complirà

T ∈ O(cP cQ) = O(nm) = O((n+m)2),
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en virtut de la identitat òbvia nm = 1/2[(n+m)2 −m2 − n2].

Problema 7.29

Proveu que si G és un graf planari, connex, 3-regular tal que totes les cares són triangles
o hexàgons, aleshores té exactament 4 triangles.

Considerem un poĺıedre format per cares triangulars i hexagonals, de manera que cada
vèrtex sigui incident amb 3 arestes. Demostreu que té exactament 4 cares triangulars.
Obteniu el nombre de vèrtexs i d’arestes en funció de les cares hexagonals.

Resolució

En primer lloc, establim notacions suggerides per l’enunciat. Si és G = (V,A), siguin
v = |V |, a = |A|, i sigui c el nombre de cares del graf planari, amb la cara infinita C∞
inclosa.

Totes les cares són poligonals, triangulars o hexagonals, la infinita inclosa. La frontera o
contorn d’una cara triangular és formada per 3 arestes i la frontera d’una cara hexagonal
és constitüıda per 6 arestes. Indiquem per c3 el nombre de cares triangulars i per c6 el
nombre de cares hexagonals. Finalment, hem d’obtenir c3 = 4.

Podem escriure immediatament dues relacions. En primer lloc, la fórmula d’Euler per
a grafs planaris connexos: c + v = a + 2. En segon lloc, és trivialment c = c3 + c6, ja
que no hi ha cares d’altres tipus.

La idea és expressar c, v, a en termes de c3, c6 i substituir finalment a la fórmula d’Euler.

Intentem comptar el nombre d’arestes de dues maneres diferents: com a arestes “apor-
tades” per cada vèrtex i després com a arestes “aportades” per cada cara.

Pel que fa al nombre d’arestes aportades pel conjunt de tots els vèrtexs, es podria
obtenir directament o bé aplicant el lema de les encaixades i utilitzant el fet que el graf
és 3–regular,

2a =
∑
w∈V

g(w) =
∑
w∈V

3 = 3|V | = 3v,

cosa que ens permet escriure v = 2
3a.

Ara calculem les arestes comptant les que aporta cada cara, de manera que provisio-
nalment el nombre d’arestes seria 3c3 + 6c6. Ara bé, d’aquesta forma es compten les
arestes per duplicat, perquè cada aresta és aresta comuna de la frontera de les dues
cares que la contenen i, per tant, és comptada dues vegades, una per a cada cara. En
conseqüència, finalment

3c3 + 6c6 = 2a.
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D’aqúı resulta a = 1
2(3c3 + 6c6). Substituint ara a l’expressió de v en termes d’a,

expressem també v en termes de c3, c6:

v =
2

3
a =

2

3

1

2
(3c3 + 6c6) =

1

3
(3c3 + 6c6) = c3 + 2c6.

Substitüım finalment a la fórmula d’Euler per obtenir una relació entre c3, c6:

(c3 + c6) + (c3 + 2c6) =
1

2
(3c3 + 6c6) + 2

Operacions rutinàries conclouen el que s’havia de provar: c3 = 4.

Observem que tenim v = c3 + 2c6 = 4 + 2c6. I també a = 1
2(3c3 + 6c6) = 6 + 3c6.

Comentaris

Existeixen grafs amb les propietats indicades? Tot i que no es demana, és bo saber si
hem estat demostrant coses sobre el buit, és a dir, ens interessa saber si hi ha grafs
amb les propietats de l’enunciat o no n’hi ha.

A la figura 7.35 podem veure un graf planari connex 3–regular amb les cares triangulars
o hexagonals; correspon al tetràedre truncat. Podem comprovar que efectivament hi
ha 4 cares triangulars exactament: això no és una casualitat; ha de ser aix́ı en virtut
del resultat demostrat!

Un exemple trivial, sense cares hexagonals, amb totes les cares triangulars, és el graf
corresponent al tetràedre, és a dir, G = N1 + C3.

Problema 7.30

Proveu que un poĺıedre sense cares triangulars té algun vèrtex de grau 3.

Resolució

Considerem el graf planari associat al poĺıedre. És un graf connex. Totes les cares són
poligonals, limitades com a mı́nim per 4 costats (ja que no hi ha cares triangulars).
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Cada aresta és aresta comuna d’exactament dues cares. El grau de cada vèrtex és, com
a mı́nim, 3.

Suposem que tots els vèrtexs són de grau superior a 3, és a dir, g(v) ≥ 4. Arribarem a
una contradicció.

Apliquem el lema de les encaixades:

2|A| =
∑
v∈V

g(v) ≥
∑
v∈V

4 = 4|V |,

d’on |A| ≥ 2|V |.

Si indiquem per ci el nombre de cares limitades per i arestes, podem comptar les arestes
a partir de les aportades per cada cara. Si tenim en compte que, d’aquesta manera, cada
aresta és comptada per duplicat, resulta 2|A| =

∑
i≥4 ici ≥

∑
i≥4 4ci = 4

∑
i≥4 ci = 4c,

on c és el nombre de cares del poĺıedre. Per tant, 2|A| ≥ 4c, és a dir, |A| ≥ 2c. Apliquem
ara la fórmula d’Euler c + |V | = |A| + 2, d’on 2c + 2|V | = 2|A| + 4. Aplicant l’última
desigualtat resulta |A| + 2|V | ≥ 2c + 2|V | = 2|A| + 4, d’on |A| + 2|V | ≥ 2|A| + 4.
D’aqúı resulta |A| ≤ 2|V | − 4. Fent servir ara la primera de les desigualtats resulta
2|V | ≤ |A| ≤ 2|V | − 4 i s’obté la conclusió absurda 0 ≤ −4.

Versió addicional.

Observeu que existeix una versió en termes de teoria de grafs planaris que no contenen
cicles C3. Existeix aleshores algun vèrtex de grau menor o igual a 3.

En aquest cas, atès el tipus de propietat, podem suposar que el graf és connex, ja que
si no ho fos treballaŕıem en cada component connex. Vegem-ne, a la figura 7.35, un
exemple possible.

C1

C2
C3

C4

C5

C∞
a

a

a

b

b Figura 7.35

Vegem que, en aquest cas, en el qual no es pot garantir que les cares siguin poligonals,
podem també arribar a la desigualtat 4c ≤ 2|A|, a partir de la qual les argumentacions
serien idèntiques al cas anterior. La frontera de cada cara és fomada per un mı́nim de
4 arestes.

Cada aresta pertany a alguna cara, encara que sigui la C∞. Hi ha arestes de dos tipus,
les de tipus “a”, que no són compartides per dues cares, i les de tipus “b”, compartides



210 Matemàtica discreta Problemes resolts

per dues cares. Sigui α el nombre d’arestes del tipus “a”. Indiquem per ci el nombre
de cares que tenen i arestes a la frontera; és i ≥ 4.

Si comptem les arestes comptant les aportades per les fronteres de les cares, les de tipus
“a” són comptades una vegada, mentre que les de tipus “b” es compten per duplicat.
Per tant,

∑
i≥4

ici + α = 2|A|.

Aix́ı, doncs,

2|A| ≥
∑
i≥4

ici + α ≥
∑
i≥4

4ci + α = 4
∑
i≥4

ci + α = 4c+ α ≥ 4c.

Problema 7.31

Sigui G un graf connex d’ordre n ≥ 11. Proveu que G o Gc és no planari.

Resolució

Siguin G = (V,A), n = |V |, Gc = (V,A′), on |A′| =
(
n
2

)
− |A|.

S’ha de provar que algun dels grafs G,Gc és no planari. Negar aquesta afirmació és
suposar que ambdós grafs, G,Gc són planaris. Vegem com arribem a alguna contradic-
ció.

Escrivim, de moment, les relacions que deriven de la planaritat.

Essent ambdós grafs planaris, podem utilitzar les propietats derivades de la planaritat,
en particular la fitació superior del nombre d’arestes en termes de l’ordre, vàlida fins i
tot en el cas no connex. Aix́ı, podem escriure |A| ≤ 3n− 6 i |A′| ≤ 3n− 6. Pel que fa a
aquesta última desigualtat, podem escriure

(
n
2

)
−|A| ≤ 3n− 6, d’on

(
n
2

)
− 3n+6 ≤ |A|.

Combinant les dues desigualtats, resulta
(
n
2

)
−3n+6 ≤ |A| ≤ 3n−6, d’on

(
n
2

)
−3n+6 ≤

3n− 6, d’on
(
n
2

)
− 6n+ 12 ≤ 0. Calculant, n2 − 13n+ 24 ≤ 0.

Fins ara no hem fet servir la hipòtesi de ser n ≥ 11. Considerem la funció F (n) =
n2− 13n+24. La seva gràfica és la d’una paràbola oberta cap al semiplà de les y+. La
intersecció amb l’eix Ox, si n’hi ha, correspon a les arrels de l’equació de segon grau

x2 − 13x + 24 = 0. Les solucions són x1 = 13+
√
73

2 i x2 = 13−
√
73

2 . Tenim que la més
gran de les solucions és x1 = 10. · · · (figura 7.36). Per n ≥ 11, F (n) > 0, la qual cosa
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és una contradicció.

y = x2 − 13x+ 24

10 11 12

Figura 7.36

Problema 7.32

Sigui G = (V,A) un graf amb |V | < 5 o |A| < 9. Proveu que G és planari.

Resolució

És una aplicació del teorema de Kuratowski.

En efecte, si |V | < 5, aleshores G no pot contenir cap subgraf homeomorf a K5 ni
a K3,3, ja que |V (K5)| = 5 i |V (K3,3| = 6. Si un graf H és homeomorf a K5, és
|A(H)| ≥ |A(K5)|, i anàlogament per a K3,3.

Pel que fa a la condició sobre les arestes, l’argumentació és similar, ja que |A(K5)| =(5
2

)
= 10 i |A(K3,3)| = 3 · 3 = 9.

Problema 7.33

Sigui G un graf planar connex amb 11 vèrtexs o menys. Proveu que existeix algun
vèrtex de grau menor o igual a 4.

Resolució

Sigui T = (V,A) amb la propietat indicada. Suposem que no es compleix la propietat
que es vol demostrar.

Si no fos aix́ı, seria g(v) > 4, ∀v ∈ V . Atès que els graus són enters, seria, de fet,
g(v) ≥ 5, ∀v ∈ V .

Aplicant el lema de les encaixades,

2|A| =
∑
v∈V

g(v) ≥
∑
v∈V

5 = 5|V |.

d’on |A| ≥ 5
2 |V |.

D’altra banda, com que és planari, es compleix |A| ≤ 3|V | − 6. Combinant ambdues
desigualtats resulta 52 |V | ≤ 3|V | − 6, d’on |V | ≥ 12, cosa que contradiu la hipòtesi.
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