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Θέµα 1 (Αρχή του Περιστερώνα, 1.8 µονάδες)
α) Σε ένα διάστηµα 120 ηµερών, µία αεροσυνοδός κάνει τουλάχιστον ένα ταξίδι κάθε
ηµέρα, και όχι περισσότερα από 180 ταξίδια συνολικά. Να δείξετε ότι υπάρχει ένα
διάστηµα (αποτελούµενο από διαδοχικές ηµέρες) όπου η αεροσυνοδός κάνει ακριβώς
59 ταξίδια.
Έστω a j το πλήθος των ταξιδιών που κάνει η αεροσυνοδός µέχρι την j ηµέρα.
Σχηµατίζω µία ακολουθία που αποτελείται από τα a j . Την a1 , a 2 , a3 ,..., a120 .
Ισχύει πως ∀a j j = 1,2,...,120 1 ≤ a j ≤ 180 . Ισχύει επίσης πως κανένας όρος της
ακολουθίας δεν είναι ίσος µε τον άλλον.
Σχηµατίζω επίσης µία νέα ακολουθία µε όρους bi = a i + 59 . Γι’αυτήν ισχύει πως
1 + 59 ≤ b j ≤ 180 + 59 ⇒ 60 ≤ b j ≤ 239 . Και εδώ ισχύει πως κανένας όρος της
ακολουθίας δεν είναι ίσος µε τον άλλον.
Παίρνω τους όρους και των δύο ακολουθιών "Περιστέρια" και τους βάζω σε 239
"Φωλιές" ανάλογα µε την τιµή τους. Εφόσσον οι όροι και των δύο ακολουθιών έχουν
τιµές ≤ 240 δύο τουλάχιστον όροι ένας από κάθε ακολουθία θα πέσουν στην ίδια
"Φωλιά". Και θα ισχύει a k = a l + 59 .
β) Θεωρούµε µια ακολουθία θετικών ακεραίων η οποία περιέχει ακριβώς
διαφορετικούς αριθµούς. Να δείξετε ότι υπάρχουν δύο ή περισσότερες διαδοχικές
θέσεις της ακολουθίας τέτοιες ώστε το γινόµενο των αντίστοιχων αριθµών να είναι
ένα τέλειο τετράγωνο. Π.χ. στην ακολουθία 7,5,3,5,7,5,3,7, να δείξετε το γινόµενο
των έξι τελευταίων θέσεων είναι τέλειο τετράγωνο.
Αρκεί να αποδείξουµε πως υπάρχουν διαδοχικές θέσεις στην ακολουθία που το κάθε
στοιχείο που υπάρχει µέσα σε αυτές επαναλαµβάνεται άρτιο πλήθος φορών.
Μετρούµε το πλήθος των εµφανίσεων κάθε στοιχείου από την αρχή της ακολουθίας
έως τη θέση που βρισκόµαστε και συµπληρώνουµε στο διάνυσµα των εµφανίσεων
των στοιχείων την τιµή 1 αν το πλήθος των εµφανίσεων του στοιχείου είναι περιττό
και 0 αν είναι άρτιο.
Όλοι αυτοί οι πιθανοί διαφορετικοί συνδυασµοί είναι 2 n ενώ οι θέσεις στην
ακολουθία είναι από 0 έως 2 n άρα 2 n + 1 .
Αυτό σηµαίνει πως κάποιος συνδυασµός επαναλαµβάνεται. Στις θέσεις αυτές υπάρχει
τέλειο τετράγωνο. Για το παράδειγµα που µας δίνετε: 7,5,3,5,7,5,3,7
Στην αρχή δεν έχει έρθει κανένα στοιχείο.
Άρα το διάνυσµα θα είναι (0,0,0) .
Μετά έρχεται το 7. Και το διάνυσµα γίνεται (0,0,1) .
Μετά έρχεται το 5. Και το διάνυσµα γίνεται (0,1,1) .
Μετά έρχεται το 3. Και το διάνυσµα γίνεται (1,1,1) .

Μετά έρχεται το 5. Και το διάνυσµα γίνεται
Μετά έρχεται το 7. Και το διάνυσµα γίνεται
Μετά έρχεται το 5. Και το διάνυσµα γίνεται
Μετά έρχεται το 3. Και το διάνυσµα γίνεται
Μετά έρχεται το 7. Και το διάνυσµα γίνεται
Το διάνυσµα (0,1,1) εµφανίζεται δύο φορές.

(1,0,1) .
(1,0,0) .
(1,1,0) .
(0,1,0) .
(0,1,1) .

Θέµα 2 (Αυτοσυµπληρωµατικά Γραφήµατα, 2.0 µονάδες)
Να δείξετε ότι για κάθε φυσικό k ≥ 1 , (i) υπάρχει αυτοσυµπληρωµατικό γράφηµα µε
4k κορυφές όπου οι µισές κορυφές έχουν βαθµό 2k − 1 και οι άλλες µισές έχουν
βαθµό 2k , και (ii) ότι υπάρχει αυτοσυµπληρωµατικό γράφηµα µε 4k + 1 κορυφές
που είναι 2k κανονικό. Υπόδειξη: Και στις 2 περιπτώσεις µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε επαγωγή στο k .
(i) για k = 1 έχουµε το γράφηµα µε 2 κορυφές βαθµού 1 και 2 κορυφές βαθµού 2.
Εποµένως το γράφηµα που προκύπτει είναι το µονοπάτι µε ακµές (1,2),(2,3),(3,4). Το
αυτοσυµπληρωµατικό του είναι το γράφηµα µε τις κορυφές 1,4 βαθµού 2 και τις
κορυφές 2,3 βαθµού 1. Εποµένως είναι το µονοπάτι (2,4), (4,1), (1,3).
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για k = 2 κατασκευάζω γράφηµα µε 8 κορυφές εκ των οποίων οι µισές είναι βαθµού 3
και οι άλλες µισές βαθµού 4. Σχεδιάζω το νέο γράφηµα ως εξής: Φτιάχνω 2
µονοπάτια µε κορυφές του 1ου τις 1,2,3,4 και κορυφές του δεύτερου τα a,b,c,d.
Ονοµάζω εξωτερικές κορυφές τις κορυφές της πρώτης και τελευταίας στήλης και
εσωτερικές της δεύτερης και τρίτης. Συνδέω τις κορυφές της 1ης στήλης µεταξύ τους
και το ίδιο κάνω µε της 4ης. Όσον αφορά τις κορυφές της 2ης και 3ης στήλης τις
συνδέω χιαστί όπως φαίνεται στο σχήµα. Έτσι επιτυγχάνω το επιθυµητό βαθµό
κορυφής για κάθε κορυφή. Το αυτοσυµπληρωµατικό γράφηµα προκύπτει εύκολα αν
αλλάξω τη σειρά στις στήλες.
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Παρατηρώ πως αν συµπτύξω τις κορυφές κάθε στήλης το παραπάνω γράφηµα µπορεί
να αναπαρασταθεί µε το παρακάτω:
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όπου Κk είναι το πλήρες γράφηµα k (εδώ k=2) κορυφών και Ιk το ανεξάρτητο σύνολο
2 κορυφών. Η ακµή από το Κk στο Ιk αντικαθιστά τη σύνδεση όλων των κορυφών του
πρώτου γραφήµατος µε όλες του δεύτερου. Το ίδιο ισχύει και για την ακµή από το Ιk
στο Ιk. Το αυτοσυµπληρωµατικό είναι εύκολο να κατασκευαστεί αλλάζοντας τη
σειρά των στηλών (το συµπληρωµατικό του πλήρους γραφήµατος είναι το
ανεξάρτητο σύνολο).
Για k = 3 προσθέτω στο προηγούµενο γράφηµα ένα µονοπάτι 4 κόµβων και µε
αντίστοιχο τρόπο συνδέω τις ακµές. Η κορυφή a συνδέεται µε ολες του Κκ και του Ιk
και µε τη γειτονική της στο µονοπάτι (dega =2+2+1=5). Το ίδιο ισχύει και για την
κορυφή d. Η κορυφή b συνδέεται µε ολες του Κκ και µε όλες του άλλου Ιk καθώς και
µε τις γειτονικές της στο µονοπάτι (degb =2+2+2=6). Ο βαθµός κάθε κορυφής του Κκ
αυξάνεται κατά 2 λόγω της σύνδεσής των µε τα a και b. Και αντίστοιχα του άλλου Κκ
µε τα c και d αντίστοιχα. Οµοίως δουλεύω και για τα Ιk. Το αυτοσυµπληρωµατικό
προκύπτει εύκολα µε την ανταλλαγή των στηλών όπως έκανα παραπάνω και φαίνεται
στο σχήµα που ακολουθεί.
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Με τον ίδιο τρόπο πηγαίνω από τις 4k κορυφές στις 4(k + 1) και παίρνω
αυτοσυµπληρωµατικά γραφήµατα µε κορυφές βαθµού 2k − 1 και 2k .

2ος τρόπος
(i) για k = 1 έχουµε το γράφηµα µε 2 κορυφές βαθµού 1 (έστω οι κορυφές 1 και 4) και
2 κορυφές βαθµού 2 (έστω οι κορυφές 2 και 3) . Εποµένως το γράφηµα που
προκύπτει είναι το µονοπάτι µε ακµές (1,2),(2,3),(3,4). Το αυτοσυµπληρωµατικό του
είναι το γράφηµα µε τις κορυφές 1,4 βαθµού 2 και τις κορυφές 2,3 βαθµού 1.
Εποµένως είναι το µονοπάτι (2,4), (4,1), (1,3).
Για k = 2 έχουµε το γράφηµα µε 8 κορυφές εκ των οποίων οι µισές είναι βαθµού 3
(1,4,a,d) και οι άλλες µισές βαθµού 4 (2,3,b,c). Στο συµπληρωµατικό του είναι οι
(2,3,b,c) βαθµού 3 και οι υπόλοιπες (1,4,a,d) βαθµού 4.

Για k = 3 έχουµε το γράφηµα µε 12 κορυφές (τις ονοµάζουµε 1 ,2 ,3 ,4 ,1΄, 2΄, 3΄, 4΄,
1΄΄,2΄΄,3΄΄,4΄΄ ), 6 εξ’αυτών βαθµού 5 και οι υπόλοιπες βαθµού 6. Ονοµάζω
εξωτερικές κορυφές τις 1,1΄,1΄΄,4,4΄,4΄΄ και εσωτερικές τις 2,2΄,2΄΄,3,3΄,3΄΄. Όπως
φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί σχεδιάζω 3 µονοπάτια το 1ο είναι το 1,2,3,4, το 2ο
είναι το 1΄, 2΄, 3΄, 4΄ και το 3ο είναι το 1΄΄,2΄΄,3΄΄,4΄΄. Συνδέω κάθε µία από τις
εξωτερικές κορυφές (1,1΄, ..., 4΄΄) µε 2 γειτονικές µεταξύ τους κορυφές κάθε άλλου
µονοπατιού ως εξής: Η κορυφή 1 για παράδειγµα συνδέεται µε την 1΄ την 2΄
(µονοπάτι 1΄,2΄,3΄,4΄) καθώς και µε τις 1΄΄ και 2΄΄ (µονοπάτι 1΄΄,2΄΄,3΄΄,4΄΄). Η
κορυφή 1΄ συνδέεται αντίστοιχα µε την 1 και 2 καθώς και µε την 1΄΄ και 2΄΄. Η
κορυφή 1΄΄ συνδέεται αντίστοιχα µε τις 1΄,2΄,1,2 . Οµοίως συνεχίζω µε τις 4,4΄,4΄΄. Οι
εσωτερικές κορυφές συνδέονται µε τις 2 µη γειτονικές µεταξύ τους του κάθε
µονοπατιού. Για παράδειγµα η 3 συνδέεται µε τις 2΄,4΄,2΄΄,4΄΄, οµοίως η 3΄µε τις
2,4,2΄΄,4΄΄, η 3΄΄ µε τις 2΄,4΄,2,4 . Οµοίως συνεχίζω µε τις 2,2΄,2΄΄. Στο σχήµα
φαίνονται µόνο οι συνδέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω για να µην γίνει
δυσανάγνωστο. Το γράφηµα έχει 6 κορυφές βαθµού 5 και 6 κορυφές βαθµού 6.
Το αυτοσυµπληρωµατκό του θα προκύψει αν επαναλάβω την ίδια διαδικασία µε το
προηγούµενο παράδειγµα δηλ. οι κορυφές 2 (2, 2΄και 2΄΄) µπαίνουν αντίστοιχα στη
θέση των 1 (1, 1΄,1΄΄) οι 4 στη θέση των 2 οι 1 στη θέση των 3 και οι 3 στη θέση των
4.
Γενικά µπορούµε κάθε φορά που πάµε από τις 4n κορυφές στις 4n + 4 να
προσθέτουµε ένα µονοπάτι µήκους 4 παράλληλα µε τα υπόλοιπα και να συνδέουµε
τις εξωτερικές κορυφές µε 2 γειτονικές µεταξύ τους κορυφές κάθε µονοπατιού και τις
εσωτερικές µε 2 µη γειτονικές µεταξύ τους κορυφές κάθε µονοπατιού. Έτσι
προκύπτει το γράφηµα µε µισές κορυφές βαθµού 2n και τις υπόλοιπες βαθµού 2n − 1
και το αυτοσυµπληρωµατικό προκύπτει αν στην πρώτη στήλη βάλω τις κορυφές της
δεύτερης στη δεύτερη στήλη της 4ης κ.λπ.
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(ii) Στο γράφηµα του προηγούµενου ερωτήµατος προσθέτω µία κορυφή που τη
συνδέω µε όλες τις εξωτερικές κορυφές. Όλες οι κορυφές τώρα θα έχουν βαθµό 2k .
Οι εσωτερικές γιατί δεν άλλαξε κάτι στο βαθµό τους και οι εξωτερικές γιατί ο βαθµός
τους αυξήθηκε κατά 1 και από 2k − 1 έγινε 2k . Τέλος η κορυφή που προστέθηκε έχει
βαθµό 2k γιατί τόσες είναι οι εξωτερικές κορυφές του γραφήµατος.

Θέµα 3 (∆ιµερή γραφήµατα, 1.8 µονάδες)
α) Να δείξετε ότι για κάθε (απλό µη-κατευθυνόµενο) συνεκτικό διµερές γράφηµα
G (V , E ) υπάρχει µία µοναδική διαµέριση των κορυφών του V σε δύο ανεξάρτητα
σύνολα. Πόσες διαφορετικές διαµερίσεις υπάρχουν αν το G έχει k ≥ 2 συνεκτικές
συνιστώσες;
(α) Το G είναι διµερές γράφηµα και κατά συνέπεια υπάρχει µία διαµέριση των
κορυφών του σε δύο ανεξάρτητα σύνολα. Θα δείξουµε πως είναι µοναδική.
Θεωρούµε συνεκτικό γράφηµα, εποµένως υπάρχει µονοπάτι µεταξύ δύο
οποιονδήποτε κορυφών. Κάθε ζεύγος κορυφών που ανήκει στο ίδιο ανεξάρτητο
σύνολο συνδέεται µε µονοπάτι άρτιου µήκους ενώ αν ανήκει σε διαφορετικό
συνδέεται µε µονοπάτι περιττού µήκους. Εποµένως κάθε ζεύγος κορυφών θα
συνδέεται µε 2 διαφορετικά µονοπάτια και θα είχα κύκλο περιττού µήκους. Άτοπο
για διµερές γράφηµα. Αν το γράφηµα έχει k συνεκτικές συνιστώσες και η κάθε µία
από αυτές δίνει τις διαµερίσεις (A1, B1 ), ( A2, B2 ),..., ( Ak , Bk ) για κάθε συνεκτική
συνιστώσα έχουµε 2 επιλογές για να εισάγουµε τα ανεξάρτητα σύνολα στη τελική
διαµέριση. Εποµένως έχουµε 2 k διαµερίσεις και επειδή διπλοµετράµε διαιρούµε µε
το 2 και έχουµε 2 k −1 διαφορετικές διαµερίσεις.

β) Θεωρούµε ένα απλό µη-κατευθυνόµενο συνεκτικό γράφηµα G (V , E ) µε n ≥ 2
κορυφές και m ≥ 1 ακµές. Συµβολίζουµε µε Y (G ) το γράφηµα που προκύπτει από
την υποδιαίρεση όλων των ακµών του G . Για την υποδιαίρεση µιας ακµής e = {u , v},
διαγράφουµε την e και προσθέτουµε µία νέα κορυφή xe που είναι γειτονική µόνο µε

τα άκρα u και v της ακµής e . (i) Να δείξετε ότι το Y (G ) είναι διµερές γράφηµα και
να υπολογίσετε το πλήθος των κορυφών και των ακµών του (µε δεδοµένο ότι το
G έχει n κορυφές και m ακµές). (ii) Να δείξετε ότι το Y (G ) έχει κύκλο Hamilton αν
και µόνο αν το γράφηµα G είναι ο κύκλος C n µε n κορυφές.
(β)(i) Το πλήθος των κορυφών του Y (G ) είναι το άθροισµα των αρχικών και των
νέων (αυτές που προστέθηκαν είναι όσες και οι ακµές). Άρα το Y (G ) έχει n + m
κορυφές. Το πλήθος των ακµών του Y (G ) είναι διπλάσιο από το πλήθος των ακµών
του αρχικού γραφήµατος. Εποµένως το Y (G ) έχει 2m ακµές. Οι κορυφές του
γραφήµατος Y (G ) µπορούν να διαµεριστούν σε δύο ανεξάρτητα σύνολα. Το ένα
περιλαµβάνει όλες τις κορυφές του αρχικού γραφήµατος G και το άλλο όλες τις
κορυφές που προστεθήκαν για την υποδιαίρεση των ακµών. Εποµένως εκ
κατασκευής το γράφηµα Y (G ) είναι διµερές.
(ii) Το Y (G ) έχει κύκλο Hamilton ανν το G είναι το γράφηµα C n .

Ευθύ ⇒ Αν G είναι το γράφηµα C n τότε το Y (G ) έχει κύκλο Hamilton.
Το Y (G ) σε αυτή την περίπτωση είναι το C 2 n και εποµένως έχει κύκλο Hamilton.
Αντίστροφο ⇐ Αν Y (G ) έχει κύκλο Hamilton τότε το G είναι το γράφηµα C n .
Οι κορυφές του G (πλήθους n ) που είναι και κορυφές του Y (G ) έχουν τον ίδιο
βαθµό και στα δύο γραφήµατα. ∆εδοµένου πως το Y (G ) έχει κύκλο Hamilton όλες οι
κορυφές του θα πρέπει να έχουν βαθµό ≥ 2 . Για να είναι όµως το G (συνεκτικό
γράφηµα) διαφορετικό του C n και θα πρέπει µία τουλάχιστον κορυφή να έχει βαθµό
> 2 . Εποµένως το άθροισµα των βαθµών των κορυφών θα πρέπει να είναι > 2n .
Οπότε έχουµε 2n < ∑u:κορυφήτουG deg(u ) = 2m ⇒ n < m .
Το Y (G ) έχει κύκλο Hamilton και οι κορυφές του διαµερίζονται µε µοναδικό τρόπο
σε δύο ανεξάρτητα σύνολα. Τα δύο σύνολα έχουν ίσο πλήθος στοιχείων n = m .
Καταλήξαµε σε άτοπο. Άρα το G είναι το C n .
Θέµα 4 (Κύκλος Euler, Κύκλος Hamilton, 1.4 µονάδες)
α) Να δείξετε ότι µπορούµε πάντα να προσανατολίσουµε όλες τις ακµές ενός µη
κατευθυνόµενου συνεκτικού γραφήµατος G ώστε για κάθε κορυφή u , ο προς-τα-έσω
βαθµός και ο προς-τα-έξω βαθµός της u είτε να είναι ίσοι είτε να διαφέρουν κατά 1.
Εξετάζουµε 2 περιπτώσεις. Να περιέχει το γράφηµα ακµές περιττού βαθµού και να
µην περιέχει. Αν δεν περιέχει το γράφηµα ακµές περιττού βαθµού έχουµε γράφηµα µε
κορυφές άρτιου βαθµού και εποµένως έχει κύκλο Euler. Σε αυτή την περίπτωση για
κάθε ακµή που καταλήγει σε µια κορυφή υπάρχει και µια άλλη που αποµακρύνεται
από την κορυφή και εποµένως το πλήθος των ακµών που έχουν κατεύθυνση προς την
κορυφή ισούται µε το πλήθος αυτών που έχουν κατεύθυνση από την κορυφή προς
άλλη κορυφή. Σε αυτή την περίπτωση ο προς-τα-έσω βαθµός και ο προς-τα-έξω
βαθµός κάθε κορυφής είναι ίσοι. Αν περιέχει το γράφηµα ακµές περιττού βαθµού
τότε αυτές είναι άρτιου πλήθους και µπορώ να τις “ζευγαρώσω”. Για κάθε 2 τέτοιες
κορυφές ζωγραφίζω µια ακµή. Στο νέο γράφηµα που προκύπτει µπορώ να βρω κύκλο
Euler και να ισχύει πως ο προς-τα-έσω βαθµός και ο προς-τα-έξω βαθµός κάθε
κορυφής είναι ίσοι. Αν σβήσω αυτές τις ακµές κάθε τέτοια κορυφή θα έχει µία ακµή

λιγότερη και εποµένως ο προς-τα-έσω βαθµός και ο προς-τα-έξω βαθµός διαφέρουν
κατά ένα. Στις υπόλοιπες κορυφές (σε αυτές που στο αρχικό γράφηµα ήταν άρτιου
βαθµού) ο προς-τα-έσω βαθµός και ο προς-τα-έξω βαθµός είναι ίσοι.

β) Έστω µη-κατευθυνόµενο συνεκτικό γράφηµα G το οποίο έχει k ≥ 2 κορυφές
περιττού βαθµού. Να δείξετε ότι το σύνολο των ακµών του G µπορεί να διαµεριστεί
σε k 2 µονοκονδυλιές που δεν έχουν κοινές ακµές µεταξύ τους.
Κάθε γράφηµα έχει άρτιο πλήθος κορυφών περιττού βαθµού. Εποµένως το k 2 είναι
ακέραιος. Παίρνω µία κορυφή περιττού βαθµού και σχεδιάζοντας µία µονοκονδυλιά
που ξεκινά από αυτή καταλήγω στην πρώτη κορυφή περιττού βαθµού που θα
συναντήσω. Επειδή το γράφηµα είναι συνεκτικό υπάρχει τέτοια µονοκονδυλιά.
∆ιαγράφω τις ακµές της µονοκονδυλιάς και το γράφηµα που αποµένει αποτελείται
από συνεκτικές συνιστώσες. Οι κορυφές περιττού βαθµού είναι τώρα k − 2 διότι οι 2
πρώτες έχουν γίνει πλεόν άρτιου βαθµού. Κάθε συνεκτική συνιστώσα έχει άρτιο
πλήθος κορυφών περιττού βαθµού. Ξεκινώ από συνιστώσα που έχει τουλάχιστον 2
κορυφές περιττού βαθµού και επαναλαµβάνω την ίδια διαδικασία. Εφόσσον οι
κορυφές είναι k η διαδικασία µπορεί να εφαρµοστεί k 2 φορές. Οι συνεκτικές
συνιστώσες που αποµένουν έχουν κορυφές άρτιου βαθµού και εποµένως έχουν κύκλο
Euler. Σχεδιάζω ένα τέτοιο κύκλο για κάθε συνιστώσα και τον συνδέω µε µία
µονοκονδυλιά. ∆εδοµένης της συνεκτικότητας του αρχικού γραφήµατος µπορώ να το
κάνω αυτό. Έτσι καµία ακµή δεν θα µείνει εκτός µονοκονδυλιάς και το σύνολο
κορυφών του γραφήµατος διαµερίζεται σε k 2 µονοκονδυλιές που δεν έχουν κοινές
ακµές µεταξύ τους.
Θέµα 5 (Συνδετικά δέντρα, 1.0 µον.)
Έστω απλό µη κατευθυνόµενο συνεκτικό γράφηµα G (V , E , w) µε θετικά βάρη
w : E → N * στις ακµές. Μία ακµή e ∈ E καλείται απαραίτητη για το Ελάχιστο
Συνδετικό ∆έντρο (ΕΣ∆) του G αν η αφαίρεσή της οδηγεί σε αύξηση του βάρους του
ΕΣ∆, δηλ. αν ΕΣ∆( G )<ΕΣ∆( G − e ). Να δείξετε ότι µια ακµή e ∈ E είναι
απαραίτητη για το ελάχιστο συνδετικό δέντρο του G αν και µόνο αν υπάρχει τοµή
(S , V \ S ) τέτοια ώστε η e να είναι η µοναδική ακµή ελάχιστου βάρους που διασχίζει

την (S , V \ S ) , δηλ. για κάθε ακµή e ' = {u , υ } µε u ∈ S , υ ∈ V \ S και e ' ≠ e, έχουµε
ότι w(e ) < w e ' .

( )

Για το ευθύ της συνεπαγωγής πρέπει να αποδείξουµε πως αν e ∈ E είναι απαραίτητη
για το ελάχιστο συνδετικό δέντρο του G ⇒ υπάρχει τοµή (S , V \ S ) τέτοια ώστε η
e να είναι η µοναδική ακµή ελάχιστου βάρους που διασχίζει την (S , V \ S ) .
Απόδειξη
Έστω e ∈ E είναι απαραίτητη για το ελάχιστο συνδετικό δέντρο του G . Υποθέτουµε
πως για κάθε τοµή του γραφήµατος υπάρχει ακµή µε βάρος µικρότερο ή ίσο της
e που διασχίζει αυτή την τοµή. Αυτό σηµαίνει ότι για κάθε τοµή θα µπορώ να
επιλέγω για την κατασκευή του ΕΣ∆ µία ακµή διαφορετική από την e και εποµένως
να µην την χρησιµοποιήσω για την κατασκευή του ΕΣ∆. Άτοπο. Άρα υπάρχει τοµή
τέτοια ώστε η e να είναι η µοναδική ακµή ελάχιστου βάρους που τη διασχίζει.

Για το ανάστροφο της συνεπαγωγής πρέπει να αποδείξουµε πως
Αν υπάρχει τοµή (S , V \ S ) τέτοια ώστε η e να είναι η µοναδική ακµή ελάχιστου
βάρους που διασχίζει την (S , V \ S ) ⇒ e ∈ E είναι απαραίτητη για το ελάχιστο
συνδετικό δέντρο του G .
Απόδειξη
Υποθέτουµε πως υπάρχει τοµή (S , V \ S ) τέτοια ώστε η e να είναι η µοναδική ακµή
ελάχιστου βάρους που διασχίζει την (S , V \ S ) . Κάθε ΕΣ∆ διασχίζει όλες τς τοµές. Αν
κατά την κατασκευή του ΕΣ∆ T δεν επιλέξω την e θα επιλέξω ακµή e' µε µεγαλύτερο
βάρος και το νέο ΕΣ∆ T ' δεν θα έχει την e και θα έχει την e' . ∆εδοµένου ότι
w(e ) < w(e') θα ισχύει w(T ) < w(T ') και εποµένως το T ' δεν είναι ΕΣ∆.

Θέµα 6 (Επιπεδότητα, 2.0 µονάδες)
α) Θεωρούµε συνεκτικό επίπεδο γράφηµα στο οποίο όλες οι όψεις έχουν βαθµό 5 ή 6.
Να δείξετε ότι (i) αν ο βαθµός κάθε κορυφής είναι ίσος µε 3, τότε το γράφηµα έχει 12
όψεις βαθµού 5, και (ii) ότι αν ο βαθµός κάθε κορυφής είναι τουλάχιστον 3, τότε
υπάρχουν τουλάχιστον 12 όψεις βαθµού 5.
(i) Υποθέτουµε πως έχουµε x όψεις βαθµού 5 και y όψεις βαθµού 6 f = x + y (1)
Το άθροισµα των βαθµών των κορυφών ενός γραφήµατος είναι διπλάσιο του πλήθους
των ακµών. Εποµένως για γράφηµα µε βαθµό κάθε κορυφής ίσο µε 3 ισχύει
3n = 2m (2)
Από τον τύπο του Euler προκύπτει πως: n + f = m + 2 ⇒ f = m 3 + 2 (3)
Το δυϊκό γράφηµα έχει ίδιο πλήθος ακµών µε το αρχικό και πλήθος κορυφών f (µία
όψη για κάθε κορυφή). Οι βαθµοί των κορυφών του δυϊκού γραφήµατος είναι 5 και 6.
Εποµένως ισχύει πως 5 x + 6 y = 2m (4)
Προπαθώ να υπολογίσω το x
Από την (1) προκύπτει x = f − y ⇒ λόγω της (3) ⇒ x = m 3 + 2 − y
2m − 5 x
Από (4) προκύπτει y =
. Εποµένως
6
2m − 5 x
x = m 3+ 2− y = m 3+ 2−
⇒ ... ⇒ x = 12
6
(ii) Η διαφορά εδώ είναι πως η ισότητα (2) γίνεται 3n ≤ 2m . Και µε πράξεις
προκύπτει το ζητούµενο.

β) Χρησιµοποιώντας επαγωγή στο πλήθος των κορυφών, να δείξετε ότι κάθε απλό
επίπεδο γράφηµα προκύπτει ως ένωση το πολύ πέντε ακυκλικών γραφηµάτων.
Υπενθυµίζεται ότι η ένωση δύο γραφηµάτων G1 (V1 , E1 ) και G2 (V2 , E 2 ) είναι το
γράφηµα G (V1 U V2 , E1 U E 2 ) .
Θα το αποδείξουµε µε επαγωγή στο πλήθος των κορυφών του γραφήµατος.
Για τη βάση της επαγωγής, κάθε γράφηµα µε το πολύ 5 κορυφές µπορεί να γραφτεί
σαν ένωση 5 ακυκλικών γραφηµάτων: για κάθε κορυφή σχηµάτισε το δέντρο µε όλες
τις ακµές της κορυφής.

Έστω για γράφηµα µε k ≥ 5 κορυφές η υπόθεση ισχύει κι έστω επίπεδο γράφηµα µε
k + 1 κορυφές. Στο γράφηµα αυτό υπάρχει κορυφή βαθµού το πολύ 5 αφού
6n
διαφορετικά οι συνολικές ακµές του θα ήταν
> 3n − 6 , που δεν µπορεί να ισχύει
2
σε επίπεδα γραφήµατα. Αν αφαιρέσουµε µια κορυφή u µε βαθµό το πολύ 5 τότε το
(επίπεδο) γράφηµα που µένει µπορεί να γραφτεί σαν ένωση 5 δασών. Προσθέτοντας
σε κάθε δάσος την u και µια ακµή της u (διαφορετική ακµή για κάθε δάσος, αν είναι
δυνατόν) παίρνουµε 5 δάση, η ένωση των οποίων µας δίνει το επίπεδο γράφηµα των
k + 1 κορυφών.

Θέµα 7 (Χρωµατικός αριθµός, 1.0 µονάδες)
α) Να δείξετε ότι για κάθε γράφηµα G (V , E ) µε χρωµατικό αριθµό χ (G ) ≥ 2 ,
υπάρχει διαµέριση των κορυφών του σε σύνολα V1 και V2 ώστε για τους χρωµατκούς
αριθµούς των αντίστοιχων επαγόµενων υπογραφηµάτων G1 = G (V1 ) και G2 = G (V2 )
να ισχύει ότι χ (G1 ) + χ (G2 ) = χ (G ) .
Παίρνουµε έναν ελάχιστο χρωµατισµό του γραφήµατος. Αυτός χρησιµοποιεί
τουλάχιστον δυο χρώµατα a και b (υποθέτουµε πως υπάρχει τουλάχιστον µια ακµή
στο γράφηµα, αλλιώς το ζητούµενο ισχύει µόνο για V1 = V που δεν το θεωρούµε
διαµέριση). Έστω V1 οι κορυφές µε το χρώµα a και V2 = V \ V1 . Είναι χ (G1 ) = 1 και
χ (G2 ) ≤ χ (G ) − 1 γιατί ο ελάχιστος χρωµατισµός του G δίνει και χρωµατισµό του
G2 . Είναι τελικά χ (G2 ) = χ (G ) − 1 αφού χρωµατισµός του G2 µε λιγότερα από
χ (G ) − 1 χρώµατα θα έδινε χρωµατισµό του G µε λιγότερο από χ (G ) χρώµατα.
β) Να δείξετε ακόµη ότι αν το G δεν είναι πλήρες γράφηµα, υπάρχει µια διαφορετική
'
'
διαµέριση των κορυφών του σε σύνολα V1 και V2 ώστε για τους χρωµατκούς
'

( )
'

αριθµούς των αντίστοιχων επαγόµενων υπογραφηµάτων G1 = G V1 και

( )

( ) ( )

G 2 = G V2 να ισχύει ότι χ G1 + χ G 2 > χ (G )
'

'

'

'

Έστω u και v δυο κορυφές που δεν συνδέονται µε ακµή. Θέτω V1 το σύνολο που
περιέχει ακριβώς την u και τους γείτονές της. Έτσι η v θα ανήκει στο V2 = V \ V1 και
άρα θα έχω διαµέριση. Χρωµατίζω το G1 µε χ (G1 ) χρώµατα και το G2 µε χ (G2 )
διαφορετικά από το G1 χρώµατα. Επιλέγω τυχαίο χρώµα από το χρωµατισµό του G2
και το δίνω στην κορυφή u του G1 . Με αυτό τον τρόπο χρωµατίζω σωστά τον G µε
χ (G1 ) + χ (G2 ) − 1 χρώµατα και άρα χ (G1 ) + χ (G2 ) > χ (G ) .

