P°íklady °e²ené na cvi£ení 25. 5. 2007

•
•

Jaká je vrcholová a hranová souvislost úplného bipartitního grafu?
Nech´

G je graf na mnoºin¥ vrchol· {1, 2, . . . , 2k}, kde dva vrcholy i, j jsou
|i − j| =
6 k . Spo£ítejte hranovou souvislost G.

spojené hranou práv¥ kdyº

•

Nech´

G je graf na n vrcholech, v n¥mº kaºdý vrchol má stupe¬ d, kde
d > n/2. Dokaºte, ºe G má hranovou souvislost p°esn¥ d. Platí podobné
tvrzení i pro vrcholovou souvislost?

•

Dokaºte, ºe kaºdý rovinný graf se dá nakreslit tak, ºe kaºdá hrana je
úse£ka. D·kaz, který jsem p°edvád¥l na cvi£ení, byl d¥ravý, správný d·kaz
by sledoval nap°íklad takovouto kostru:
1. Budeme indukcí podle po£tu vrchol· dokazovat, ºe kaºdé rovinné
nakreslení se dá p°ekreslit na úse£kové nakreslení, p°i£emº se zachová
po£et a po°adí vrchol· kaºdé st¥ny, navíc vn¥j²í st¥na z·stane vn¥j²í.
Snadno nahlédneme, ºe toto tvrzení platí pro

n ≤ 3.

2. Induk£ní krok: p°edpokládejme, ºe to tvrzení platí pro grafy s
choly, berme nakreslení

G

s

n+1

n

vr-

vrcholy. Bez újmy na obecnosti

G

je triangulace.
3. Víme, ºe

v stupn¥ men²ího neº 6. P°edpov má stupe¬ 5 (ostatní p°ípady jsou jednodu²²í). Odebereme vrchol v , nakreslení G − v má na míst¥ vrcholu v st¥nu délky 5
(protoºe G byla triangulace), ozna£me vrcholy této st¥ny w1 , . . . , w5 .
G

obsahuje n¥jaký vrchol

kládejme, ºe

Rozmyslíme si, ºe do této st¥ny m·ºeme p°idat dv¥ diagonální hrany

e, f ,

aniº by vznikly násobné hrany. Bez újmy na obecnosti p°edpo-

kládejme, ºe

e

a

f

se sbíhají ve vrcholu

n¥jaké triangulace na

n

w1 .

Dostali jsme nakreslení

vrcholech. Dle induk£ního p°edpokladu m·-

ºeme tuto triangulaci p°ekreslit do úse£kového nakreslení.
4. Rozmyslíme, ºe v tomto úse£kovém nakreslení najdeme poblíº

w1
w1 , . . . , w5 , aniº bychom
umístíme v , smaºeme e, f a do-

bod, z n¥jº lze vést úse£ky do v²ech bod·
p°ek°íºili hrany

G.

kon£íme nakreslení

Do tohoto bodu

G.

