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1. Fejezet
Bevezetés
A gráfelmélet kialakulása régre nyúlik vissza, de nem tudjuk egyértelműen meghatározni,
hogy mikor jött létre. Sokak szerint 1736-ban, amikor Euler megoldást talált a Kőnigsbergi
hidak problémájára, mely egy híres matematikai probléma. A története, hogy a
poroszországi Königsberg városában a várost átszelő folyón 7 híd ívelt át úgy, hogy ezek a
folyó két szigetét is érintették. A kérdés az volt, hogy át lehet-e kelni az összes hídon úgy,
hogy mindegyik hidat csak egyszer érintsék, és közben visszaérjenek a kiindulópontba.
Euler bebizonyította, hogy ez lehetetlen.
Az egyik igen népszerű probléma a síkbarajzolható gráfok esetében a térképek színezése.
Francis Guthrie megfigyelte, hogy ha a szomszédos tartományokat különböző színnel
színezi ki, akkor elég 4 színt használnia. Ezt később Alfred Kempe bebizonyította, de
kiderült, hogy a bizonyítás hibás, mégis ennek köszönhetően sikerült belátni az ötszíntételt. 1976-ban végül sikerült a négyszín tételt bebizonyítani számítógép segítségével.
A gráfok segítségével rengeteg matematikai példát oldhatunk meg könnyen. Gyakran
találunk olyan szöveges feladatokat, melyek ábrák (gráfok) rajzolásával egyszerűbben és
gyorsabban oldhatóak meg.
Én a gráfokról először a gimnáziumban hallottam, de ott csak felületesen ismerkedtem meg
velük. Az egyetemen, a véges matematika keretein belül mélyíthettem el a tudásomat
ebben a témában. Engem lenyűgöz, ahogy egy-egy feladatot meg lehet oldani csupán
gráfok rajzolásával. Éppen ezért választottam szakdolgozatom témájának a gráfokat,
azonban nem feladatok megoldásával foglalkoztam, hanem különböző adatait gyűjtöttem
össze a gráfoknak.
Szakdolgozatom fő célja a szabályos gráfok paramétereinek vizsgálata. Nehéz
megfogalmazni, hogy mit is jelent a szabályosság, talán a szépségét a gráfnak. Azonban a
szépség egy szubjektív fogalom, matematikailag nincs definiálva, így azt is nehéz
meghatározni, hogy pontosan mi a szép. Más-más tulajdonság alapján nevezhetünk egy
gráfot szépnek, ezért lehetséges, hogy lerajzolva nem neveznénk a gráfot szépnek, mégis
van olyan matematikai tulajdonsága, ami alapján annak tartjuk. Dolgozatomban
síkbarajzolható, reguláris valamint főként erősen reguláris gráfokat vizsgáltam. Ezen
csoportokba besorolható fontosabb gráfok adatait számoltam ki, és gyűjtöttem össze. A
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dolgozatom második felében olyan kérdéseket fogalmaztam meg, melyek felmerültek a
számolások közben. Ezeket a témához kapcsolódó állításokat és tételeket be is
bizonyítottam.
Szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek, Sziklai Péternek, aki tanácsaival és
megjegyzéseivel sokat segített a dolgozat elkészítésében.
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2. Fejezet
2.1. Gráfelméleti alapfogalmak:
Ebben a fejezetben a legfontosabb gráfelméletben használt definíciókat és hozzájuk
kapcsolódó tételeket gyűjtöttem össze, melyeket a későbbiekben használni fogok.
2.1.1. Definíció: A gráfot egy rendezett párként értelmezzük, G= (V,E) jelölést használva,
ahol V egy nem üres halmaz, E pedig a belőle képezhető bizonyos párok halmaza. V(G)
elemei a csúcsok vagy pontok és elemeinek száma v(G), E(G) az élek halmaza, melynek
számossága e(G).
2.1.2. Definíció: Az e

E megfelel a *

e él két végpontja. Ha

+ párnak, ekkor azt mondjuk, hogy

és

az

, akkor hurokélről beszélünk. Ha két csúcs között egynél

több él megy, akkor ezeket többszörös vagy párhuzamos éleknek nevezzük.
2.1.3. Definíció: Azokat a gráfokat, melyekben nincsen hurok és többszörös él egyszerű
gráfoknak nevezzük.
2.1.4. Definíció: Azt mondjuk, hogy e;f
valamint *

+ és igaz, hogy *

2.1.5. Definíció:

+

E szomszédos élek, hogyha végpontjaik*
*

+

+

.

V csúcsok szomszédosak, ha *

+

E

2.1.6. Definíció: Egy csúcs fokszáma a belőle kiinduló élek száma. A

V csúcs

fokszámát d(v)-vel jelöljük.
2.1.7. Állítás: A fokszámok összege egyenlő az élszám kétszeresével.
2.1.8. Definíció: Azokat a gráfokat, melyekben minden csúcs foka azonos, mégpedig k, kreguláris gráfnak hívjuk.
2.1.9. Definíció: Egy G gráfot srg (

) paraméterű erősen reguláris gráfnak

nevezünk, ha n csúcsú, k reguláris, két összekötött pont közös szomszédjainak száma ,
két összekötetlené pedig . (strongly regular graph)
2.1.10. Definíció: Azokat a gráfokat, melyeknek csúcsai két diszjunkt halmazba: A-ba és
B-be oszthatók úgy, hogy minden él A-beli és B-beli csúcsokat köt össze páros gráfnak
nevezzük.
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2.1.11. Definíció: Egy G gráfnak részgráfja a H gráf, ha néhány csúcs és él törlésével
megkapható a G gráfból.
2.1.12. Definíció: A teljes gráf olyan egyszerű gráf, amelynek minden csúcsa össze van
kötve minden más csúccsal. Az n csúcsú teljes gráfot

-nel jelöljük.

2.1.13. Definíció: A G gráf éleinek olyan (hurokélmentes) halmazát, amelyeknek nincs
közös pontjuk, független élhalmaznak vagy párosításnak nevezzük. Ha egy csúcs
végpontja a párosítás valamelyik élének, akkor azt mondjuk, hogy a csúcsot a párosítás
fedi. Teljes párosítás az olyan párosítás, amely G minden csúcsát fedi.
2.1.14. Definíció: Egy G gráf síkbarajzolható, ha lerajzolható úgy a síkban, hogy az élei
nem metszik egymást.
2.2.15. Definíció: A séta csúcsok és élek váltakozó sorozata, mely csúccsal kezdődik,
illetve végződik. Minden él két végpontja az őt megelőző és az őt követő csúcs.
2.2.16. Definíció: A körséta egy olyan séta, melyben a kezdőpont megegyezik a
végponttal.
2.2.17. Definíció: A vonal olyan séta, melynek élei mind különbözőek.
2.2.18. Definíció: A körvonal olyan körséta, melynek élei mind különbözőek.
2.2.19. Definíció: Az út olyan séta, melynek csúcsai (és élei is) mind különbözőek.
2.2.20. Definíció: A kör olyan körséta, melynek csúcsai (és élei is) mind különbözőek,
kivéve a kezdő és végpontot.
2.2.21. Definíció: Egy G gráf összefüggő, ha bármely két pontja között van séta.

2.2. Gráfparaméterek
2.2.1. Definíció: A G=(V;E) gráfban:


egy

csúcshalmaz független, ha nincs olyan él, melynek mind a két végpontja

A-beli.


egy

csúcshalmaz lefedő vagy lefogó, ha minden élnek legalább az egyik

végpontja B-ben van.


egy

élhalmaz független, ha semelyik két C-beli élnek sincs közös végpontja.
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egy

élhalmaz lefogó, ha minden csúcs valamelyik D-beli élnek végpontja.

2.2.2. Definíció: A független élek maximális száma (legnagyobb párosítás élszáma): .
2.2.3. Definíció: Az éleket lefogó csúcsok minimális száma: .
2.2.4. Definíció: A legnagyobb független ponthalmaz mérete (független csúcsok maximális
száma): .
2.2.5. Definíció: A csúcsokat lefedő élek minimális száma: .
2.2.6. A pontokra vonatkozó Gallai tétel: ( )
2.2.7. Az élekre vonatkozó Gallai tétel: ( )
2.2.8. Állítás: Minden gráfra ( )

( ).

2.2.9. Állítás: Minden gráfra ( )

( ).

| |.

( )
( )

| |.

( ) és ( )

2.2.10. König-tétel: Páros gráfokban ( )

( ).

2.3. Gráfok színezése
A gráfok színezése alatt azt értjük, hogy csúcsokhoz, élekhez vagy tartományokhoz
különböző színeket rendelünk attól függően, hogy szomszédosak-e. Színek helyett
számokkal is szoktak még dolgozni.
2.3.1. Csúcsok színezése
Feltétel: A szomszédos csúcsokat különböző színnel színezzük, azaz minden élre igaz,
hogy különböző színűek a végpontjai. (Ezt jó színezésnek mondjuk.)
Cél: Minél kevesebb színnel jól kiszínezni a gráfot.
2.3.1.1. Definíció: Egy G gráf jó színezéséhez szükséges minimális színszámot G
kromatikus számának mondjuk. Jele: ( ).
2.3.1.2. Megjegyzés: Ha ( )

, akkor nincs éle a G gráfnak.

2.3.1.3. Megjegyzés: Ha ( )

, akkor G páros gráf.

2.3.1.4. Definíció: Egy G gráf legnagyobb teljes részgráfjának csúcsszámát a gráf
klikkszámának nevezzük. Jele: ( ).
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Alsó becslés jó színezésre:

( )

( ).

2.3.1.5. Megjegyzés: A teljes n csúcsú gráf kromatikus száma n, azaz (

)

.

2.3.1.6. Megjegyzés: Ha a G gráfnak van éle, akkor a gráf klikkszáma legalább 2, azaz
( )

.

2.3.1.7. Definíció: Egy G gráf legnagyobb fokszáma ( ).
Felső becslés jó színezésre: ( )

( )

.

Tehát becslés kromatikus számra:

( )

( )

2.3.1.8. Brooks-tétel: ( )

( )

.

( ).

2.3.2. Élek színezése
Feltétel: Az egy csúcsból kiinduló élek különböző színűek legyenek. (Ezt mondjuk jó
színezésnek.)
Cél: Minél kevesebb színnel jól kiszínezni a gráfot.
2.3.2.1. Definíció: Egy G gráf jó színezéséhez szükséges minimális színszámot G
élkromatikus számának mondjuk. Jele:

.

Becslés jó színezésre: ( )

( )

( )

.

2.3.3. Tartományok színezése
Feltétel: A szomszédos tartományokat különböző színnel kell kiszínezni.
Definiálnunk kell, hogy mit is jelent a szomszédosság tartományok esetében. Két
tartományt szomszédosnak tekintünk, ha van közös határoló élgörbéjük.
Cél: Minél kevesebb színnel jól kiszínezni a gráfot.
2.3.3.1. Négyszín-tétel: Ha G gráf síkbarajzolható, akkor négy szín mindig elég, hogy
kiszínezzük a tartományokat.
(Megjegyzés: A négyszín-sejtést, egy diák vetette fel először, aki észrevette, hogy
bármilyen térkép tartományait (országokat, megyéket) mindig ki tudja színezni legfeljebb
négy színnel úgy, hogy a szomszédos tartományok más-más színt kapnak.)
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3. Fejezet
Számolás konkrét gráfokkal
A következő fejezetben néhány többségében erősen reguláris gráfot vizsgálok meg és ezek
főbb paramétereit gyűjtöm össze.

3.1. Körgráf: Cn
A körgráf az egyik legegyszerűbb példa reguláris gráfokra.
Konstrukció: Egy körből áll, más élt nem tartalmaz. Az élek száma megegyezik a csúcsok
számával és minden csúcs fokszáma: 2, tehát 2-reguláris.
Ha

páros:

Mivel minden csúcsból 2 él indul ki, ezért 2 szín legalább kell az élek kiszínezéséhez, de
ez elég is, hiszen ha felváltva színezzük az éleket 2 színnel, azaz minden második él
azonos színt kap, akkor jó színezést kapunk.
Hasonlóan, mivel egy él 2 végpontja nem lehet azonos színű, ezért biztosan szükséges 2
különböző szín a csúcsok színezéséhez, ez elég is, mert ha minden második csúcs azonos
színű, akkor jó a színezés.
Ebben a gráfban létezik teljes párosítás, hiszen elég, ha az élek színezése után kiválasztjuk
az azonos színű éleket.
Ha

, akkor erősen reguláris gráfot kapunk, azonban ennél nagyobb

esetén a 2

összekötetlen csúcs közös szomszédainak a száma nem lesz állandó.
Ha

páratlan:

Itt is legalább 2 szín kell az élek színezéséhez, mivel egy csúcsból 2 él indul ki, de ez nem
elég, mert ha felváltva színezzük az éleket, akkor az utolsó és az első él a páratlan csúcs és
él szám miatt azonos lesz, tehát szükséges a 3. szín az élek színezése esetén.
Hasonlóan látható, hogy a csúcsok felváltva színezve két színnel kimarad az utolsó csúcs,
mely két olyan csúccsal szomszédos, amik különböző színnel vannak színezve, tehát
szükség van egy 3. színre is.
Ebben a gráfban nincsen teljes párosítás a páratlan sok csúcs miatt.
9

, akkor erősen reguláris gráfot kapunk, azonban ennél nagyobb

Ha

esetén a

2 összekötetlen csúcs közös szomszédainak a száma nem lesz állandó.
Példa: 5 hosszú körgráf: C5 srg (5, 2, 0, 1)

(Gallai tétel)



(Gallai tétel)
(1. ábra)

(1. ábra)

(3. ábra)

(2. ábra)

Tudunk mutatni jó színezést a csúcsokra és az élekre:

(2. ábra) és

(3. ábra)

3.2. Teljes gráf: Kn
Ha

páros:

A csúcsok színezéséhez

szín szükséges, hiszen minden össze van kötve mindennel. Az

élek színezéséhez legalább

szín szükséges, mert minden csúcsból

de ennyi elég is. (4. ábra)
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él indul ki,

(5. ábra)

(4. ábra)

Ez a gráf erősen reguláris lesz a következő paraméterekkel: srg (

). A

helyére azért került a kérdőjel, mert nincsenek összekötetlen csúcsok, de ettől még a gráfot
erősen regulárisnak nevezhetjük.
Ha

páratlan:

Hasonlóan az előző feladathoz, a csúcsok színezéséhez itt is

szín szükséges, hiszen

minden össze van kötve mindennel.
Minden csúcsból
tartalmaz, tehát

él indul ki, azaz

él lehet azonos színű, de összesen

(

)

élt

szín szükséges az élek színezéséhez és ennyi elég is. (5. ábra)

Ez a gráf is erősen reguláris lesz a következő paraméterekkel: srg (

). A

helyére azért került a kérdőjel, mert itt sincsenek összekötetlen csúcsok.

3.3. Teljes páros gráf: Kn,n
Definíció: Azokat a páros gráfokat, melyekben a két osztály között futó összes él be van
húzva, teljes páros gráfnak nevezzük. Jele:

, ha a két osztályban a csúcsok száma n és

m.
Ez egy olyan teljes páros gráf, amelyben a két osztályban a csúcsok:
száma pedig

, hiszen minden osztályban

csúcs van, melyekből

. Az élek
él indul ki.

A csúcsok színezéséhez elég két szín, hiszen az azonos csoportba tartozó csúcsokat azonos
színnel színezhetjük. Az élek színezéséhez legalább
csúcsból

él indul ki, ennyi szín elég is lesz.

11

színre lesz szükség, hiszen minden

3.4. Petersen gráf srg (10,3,0,1)
Konstrukció: P egy öt elemű halmaz, ennek két elemű
részhalmazait feleltetjük meg a csúcsoknak, él akkor van két
csúcs között, ha a csúcsoknak megfelelő halmazok diszjunktak.
A Petersen gráf 3-reguláris. A gráf három színnel színezhető, de
(6. ábra)

kettővel nem, mert van benne páratlan öt hosszú kör. Azaz
(6.ábra)

Az élek színezéséhez minimum három szín kell, mert öt hosszú kör van benne. Az éleket
három színnel színezve a külső kör éleit úgy színezzük, hogy két színt kétszer, a
harmadikat pedig egyszer használjuk.
Betűzzük meg a gráf csúcsait és legyen AB zöld, BC és DE piros, CD és EA sárga.
(Minden más lehetséges színezés azonos ezzel, hiszen a színek permutálásával illetve a
gráf elforgatásával biztosan ezt kapjuk.)

(8. ábra)

(7. ábra)

Ekkor minden olyan él színét tudjuk, ami külső és belső pontok között vezet: EJ, CH, DI
zöld, AF piros, GB sárga. Ekkor elakadunk, mert GI és GJ is csak piros lehetne, de ez nem
lehet, mert G csúcsban összefut a két él.

,

. (7. ábra)

Tudunk adni példát jó színezésre 4 színnel, tehát

. (8. ábra)
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( )
5 hosszú körből 2 független csúcs
választható,
itt 4 db 

(9. ábra)
(9. ábra)

A Gallai tételt alkalmazva megkapjuk, hogy

( )
( )

, mert párosítás




(10. ábra)

A Gallai tételt alkalmazva megkapjuk, hogy
(10. ábra)

3.4.1. Definíció: Egy gráf síkba rajzolható, ha lerajzolható úgy, hogy élei ne keresztezzék
egymást.
3.4.2. Kuratowski tétel: Egy G gráf akkor és csak akkor
síkbarajzolható, ha nem tartalmazza részgráfként a

és

(11. ábra) gráfokat, sem ezek soros bővítését.
(11. . ábra)

3.4.3. Megjegyzés: A Petersen gráf nem rajzolható síkba,
mert benne van a

soros bővítése.(12. ábra) Ami se

nem piros, se nem zöld az a soros bővítés pontjaihoz
tartozik.

(12. ábra)
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3.4.4. Fáry tétel: Minden sík gráf lerajzolható a síkra metszés
nélkül úgy, hogy minden éle egyenes szakasz.
Petersen gráfból a

a külső és belső köröket összekötő élek

összehúzásával adódik. (13. ábra)
: 5 pontú teljes gráf, tehát nem síkba rajzolható.
(13. ábra)

Definíció: az n elem permutációit n-ed fokú szimmetrikus
csoportnak nevezzük.

Definíció: Egy gráf szimmetriája (automorfizmusa) a csúcsainak olyan permutációja,
amely megtartja az élekkel való összekötöttséget valamint a nem összekötöttséget is. Ezek
a szimmetriák a kompozíció műveletére nézve csoportot alkotnak.
Szimmetria csoport speciális esete: Legyenek n pont k elemű részhalmazai a csúcsok,
akkor kötjük őket össze, ha diszjunktak. Ekkor n! féleképpen képezhetem a gráfot. A
Petersen gráf esetében vegyünk öt pont, melyek legyenek: A, B, C, D és E. Ennek két
elemű részhalmazai: AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, DE  10 csúcs, ezeket
akkor kötjük őket össze, ha diszjunktak.
3.4.5. Tétel:

nem bontható fel három éldiszjunkt Petersen gráf uniójára.

Megjegyzés:

: 10 csúcsú teljes gráf, minden csúcsból 9 él indul, Petersen gráfban

minden csúcsból 3 él indul, tehát elvileg a

felbontható lehetne három éldiszjunkt

Petersen gráf uniójára.
Bizonyítás: (Csikvári Péter jegyzete alapján) Indirekt
tegyük fel, hogy lehet. Ezekre a Petersen gráfokra úgy
tekintünk, mint piros, kék és zöld gráfokra.
Vegyük a
Legyen
,

,

egy tetszőleges csúcsát, legyen ez
,

,

a piros,

,

a zöld Petersen gráfban az

ábra) Nézzük a

,

,

és

,

meghatározott páros gráfot. Az
(14. ábra)

,

.

a kék és

szomszédai. (14.
,

csúcsok által
él nincs benne a

piros Petersen gráfban, tehát egyértelműen létezik kettő
hosszú piros út
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és

között, ezért

pontosan egy

-

vel van összekötve. Ebben a páros gráfban pontosan három piros él van, minden

–hez

pontosan egy. Hasonlóan pontosan három kék él a három-három csúcs között. Ez a hat
csúcs a zöld Petersen gráf
*

+ és *

csúcsát és szomszédait elhagyva hat hosszú kört alkot. Így
+ a hat hosszú kör egy olyan vágása, ami pontosan három élt

tartalmaz. Ez nem lehet, mert kör minden vágása páros sok élt tartalmaz. Ellentmondásra
jutottunk.

3.5. Clebsch gráf srg (16, 5, 0, 2)
Konstrukció: Cl legyen az az egyszerű gráf, amely csúcsai az *

+ halmaz páros

sok elemű részhalmazai. Két csúcsot akkor kötünk össze, ha a két
részhalmaz szimmetrikus differenciája 4 elemű.
3.5.1. Definíció: Szimmetrikus differencia: (

)

(

) azaz x az A és B halmazok

közül pontosan egynek az eleme. Jelölés: A  B
Ekvivalens konstrukciók:


a négydimenziós hiperkockához hozzáadjuk a szemközti csúcsokat összekötő
éleket



ötdimenziós hiperkocka szemközti csúcsait azonosítjuk

Minden csúcsból öt él indul ki, tehát

.

A gráfban van teljes párosítás, amely minden csúcsot lefog. Ilyen például ha az élek jó
színezésekor kiválasztjuk a piros színűeket.
Összesen 16 csúcs van a gráfnak, mivel van benne kör, amiben minden csúcs benne van,
így a csúcsok számát elosztva kettővel megkapjuk a csúcsokat lefedő élek számát, ami
tehát 8 lesz, azaz 

.

A Gallai tételt alkalmazva megkapjuk a független élek maximális számát, ami szintén 8
lesz, azaz 

. Ezt megkaphatjuk úgy is, ha tudjuk, hogy minden csúcsból 5 él indul és

az éleket ki tudjuk színezni 5 színnel, valamint 40 él van összesen, tehát:
A gráf csúcsait négy színnel ki tudjuk színezni, tehát
színezéséhez 5 szín szükséges, azaz

. (16. ábra)
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.

(15. ábra), az élek

(16. ábra)

(15. ábra)

Összesen 16 csúcsa van, ezeket 4 színnel lehet kiszínezni, ebből megkapjuk, hogy minden
színnel 4-4 csúcsot tudunk kiszínezni. Tehát a legnagyobb független ponthalmaz mérete
legalább 4, azaz

.

(18. ábra)

(17.ábra)

ábrán meg tudjuk mutatni, hogy van 5 független csúcs, tehát

Az

. (17. ábra)

Feladat: Az éleket lefogó csúcsok minimális számát keresem.
Mivel a gráfban van egy 16 hosszú kör, így jelöljük ki minden második csúcsot, hogy
lefogjuk a kört. Eddig tehát 8 csúcs van, ami biztosan kell. Nézzük meg, hogy a gráf
belsejében hány élt kapunk. Lesz 8 él, aminek csak az egyik végpontját jelöltük ki és lesz 8
él, aminek mind a két végpontja ki van jelölve. Ha még részletesebben nézzük, akkor
kiderül, hogy van 4 csúcs, amiből 2 él olyan csúcsba megy, ami nincs lefogva, és van 4
16

olyan csúcs, amiből mind a 3 él olyan csúcsba megy, amit már kijelöltünk. Vagyis a gráf
összes, 40 éléből eddig 32 élet fogtunk le, azaz még 8 él hiányzik. (18. ábra) Mivel a gráf
szimmetrikus, így a maradék 8 csúcsból elég 4-et vizsgálnunk. Tudjuk, hogy a gráf belseje
felé minden csúcsból 3 él indul, a skatulya-elvet alkalmazva azt kapjuk tehát, hogy a 8
kimaradt él lefogásához legalább 3 további csúcsra van szükségünk. Sajnos az így kapott
ábra alapján további 4 csúcsot szükséges még kijelölnünk, azaz összesen 12 csúcs kell. Így
tehát ezzel a bizonyítással csak azt láttuk be, hogy

, de tudunk mutatni olyan ábrát,

melyen látszik, hogy 11 csúcs elég az élek lefogásához.
Másik megoldás: Számozzuk meg a gráf csúcsait 1-től 16-ig úgy, hogy a jobb felső csúcs
legyen az egyes és negatív irányba járjuk körbe a gráfot. Vegyük az egyes csúcsot, ezzel 5
élt fogtunk le. A következő csúcs legyen a harmadik, ekkor megint 5 új élt fogunk le.
Mivel a második csúcsot nem szeretnénk kiválasztani, ezért szükségünk van a hatodik,
tizenkettedik és tizennegyedik csúcsra, ezekkel szintén 5-5 új élt fogunk le. Ekkor már
nincs olyan csúcs, amit ne érintettünk volna. Mivel van a gráfban egy 16 hosszú kör, ezért
a körben lévő bármely 2 szomszédos csúcsot nem hagyhatunk szabadon, mert akkor nem
fognánk le a közöttük futó élt. Ezt figyelembe véve a harmadik és a hatodik csúcs már ki
van jelölve, tehát a negyediket vagy az ötödiket ki kell még jelölnünk.
Az első esetben válasszuk ki a negyedik csúcsot, ezzel további 3 új élt fogunk le. Az
ötödiket szabadon akarjuk hagyni, ezért ki kell választanunk a nyolcadikat és a
tizenötödiket, ezek szintén 3-3 új élt adnak. A hatodik és a nyolcadik csúcs ki van emelve,
de a hetediket szabadon akarjuk hagyni, így a tizenegyedik és tizenharmadik csúcsot kell
még kiemelnünk, ezekkel további 2-2 új élt fogunk le. A tízedik és a tizenhatodik csúcsból
még indul 1-1 él a kilencedik csúcsba, tehát még a kilencedik csúcsot ki kell emelni, ami 2
új élt ad. Így összesen 11 csúcs kiemelésével sikerült lefognunk a gráf mind a 40 élét.
A második esetben válasszuk ki az ötödik csúcsot, ezzel további 3 új élt fogunk le. A
negyediket szabadon akarjuk hagyni, ezért ki kell választanunk a tízediket és a
tizenharmadikat, ezek szintén 3-3 új élt adnak. A tízedik és a tizenkettedik csúcs ki van
emelve, de a tizenegyediket szabadon akarjuk hagyni, így a hetedik és tizenötödik csúcsot
kell még kiemelnünk, ezekkel további 2-2 új élt fogunk le. A nyolcadik és a tizenhatodik
csúcsból még indul 1-1 él a kilencedik csúcsba, tehát még a kilencedik csúcsot ki kell
emelni, ami 2 új élt ad. Így összesen 11 csúcs kiemelésével sikerült lefognunk a gráf mind
a 40 élét. (Ebben az esetben pont a 17. ábrát kapjuk meg.)
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3.6. Shrikhande gráf srg (16, 6, 2, 2)
Definíció:

L2( m ) négyzetháló gráf
csúcshalmaza az *

+

csúcsú teljes gráf összegeként áll elő a
*

+ halmaz. Két csúcsot akkor kötünk

össze, ha valamelyik koordinátájukban megegyeznek. Átfogalmazva tekintsük
a csúcsokat egy

-es „sakktábla” mezőinek, akkor kötünk össze két

csúcsot, ha a megfelelő mezők között a bástya a sakk szabályainak megfelelően
át tud lépni.
Állítás: L2( m ) erősen reguláris
L2 ( m )
(

L2 ( 4 )
16
6
2
2

)

Eljárás (switching): vegyük az Y gráfot, és válasszuk ki a csúcsok egy C halmazát, és
változtassuk meg a szomszédságokat a következőképp:
 ha egy él mindkét végpontja vagy C-ben, vagy Y\C-ben van, akkor ne változtassunk
rajta.
 ha egy él egyik végpontja C-ben, a másik Y\C-ben van, akkor töröljük.
 két olyan csúcsot, melyek közül az egyik C-ben, a másik Y\C-ben van, de nincsenek
összekötve, most legyenek szomszédok
Konstrukció: L2( 4 ) négyzetháló gráfból kaphatjuk meg switching segítségével, ha C-nek
a 4 diagonális pontot választjuk (Paraméterei ugyanazok, mint az L2( 4 )-é,
de nem izomorfak !)
Összesen 48 éle van a gráfnak, minden csúcsból 6 él indul, azaz
A csúcsokat 4 színnel lehet kiszínezni, azaz
. (19. ábra)
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.

(20. ábra), az éleket 6 színnel, azaz

(19. ábra)

A gráfban van teljes párosítás, amely minden csúcsot lefog. Ilyen például ha az élek jó
színezésekor kiválasztjuk a piros színűeket.
Összesen 16 csúcs van, ezeket 4 színnel lehet kiszínezni, ebből megkapjuk, hogy minden
színnel 4-4 csúcsot tudunk kiszínezni. Tehát a független csúcsok minimális száma 4, azaz
.
Az ábrán meg tudjuk mutatni, hogy van 4 független csúcs, tehát

. (21. ábra)

(21. ábra)
(20. ábra)
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A Gallai tételt alkalmazva megkapjuk az éleket lefogó csúcsok minimális számát, ami12,
azaz

.

Összesen 48 éle van a gráfnak, mivel az élek színezéséhez 6 színre van szükség, így
minden színből 8 él van, tehát a független élek maximális száma 8, azaz 

.

A Gallai tételből megkapjuk a csúcsokat lefedő élek számát, ami tehát 8 lesz, azaz 

.

4. Fejezet
Az öt szabályos test
oldal
csúcs
él
oldal lap

tetraéder
4
4
6
szabályos
háromszög

hexaéder
6
8
12

3
0
tetraéder

1 csúcsból
induló élek
testátló
duálisa

oktaéder
8
6
12
szabályos
háromszög

dodekaéder
12
20
30
szabályos
ötszög

ikozaéder
20
12
30
szabályos
háromszög

3

4

3

5

4
oktaéder

3
hexaéder

100
ikozaéder

36
dodekaéder

négyzet

4.1. Tetraéder srg (4,3,2,0), azaz K4
Minden csúcsából 3 él indul ki, tehát a gráf 3 reguláris és az
éleket ki lehet színezni három színnel, azaz

. (22. ábra)

Létezik benne teljes párosítás, hiszen az élek színezésekor elég
kiválasztanunk a piros éleket, azok mindegyik csúcsot lefedik.
(22. ábra)

Minden csúcs össze van kötve a többivel, tehát a független csúcsok maximális száma egy,
azaz

(23. ábra) és a csúcsokat négy színnel lehet kiszínezni, azaz

A Gallai tételt alkalmazva megkapjuk, hogy

.

A független élek maximális száma kettő, azaz 
megkapjuk, hogy

. (24. ábra)

.
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(23. ábra). A Gallai tételt alkalmazva

(23. ábra)

(24. ábra)

4.2. Kocka, más néven hexaéder
Minden csúcsából 3 él indul ki. tehát a gráf 3 reguláris és az éleket is ki lehet színezni
három színnel, azaz

. (25. ábra)

A csúcsokat ki lehet színezni két színnel, azaz

. (26. ábra)

(26. ábra)

(25. ábra)

Paraméterei (8, 3, 0, ?), tehát a gráf nem erősen reguláris,
ugyanis két összekötetlen pont közös szomszédjainak száma
0 vagy 2, azaz eltérő.
A független csúcsok maximális száma négy, azaz
Gallai tételt alkalmazva megkapjuk, hogy

.A

.

(27. ábra)

A független élek maximális száma négy, azaz 
megkapjuk, hogy

. (27. ábra)
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. A Gallai tételt alkalmazva

4.3. Oktaéder srg (6,4,2,4)
Minden csúcsából 4 él indul ki, tehát a gráf 4 reguláris és az éleket is ki lehet színezni négy
színnel, azaz

. (28. ábra)

A csúcsok kiszínezéséhez három szín szükséges, azaz
A független csúcsok maximális száma kettő, azaz
alkalmazva megkapjuk, hogy

. (30. ábra) A Gallai tételt

.

A független élek maximális száma három, azaz 
alkalmazva megkapjuk, hogy

. (29. ábra)

. (30. ábra) A Gallai tételt

.

(29. ábra)

(28. ábra)

(30. ábra)

4.4. Dodekaéder
Minden csúcsából 3 él indul ki, tehát a gráf 3 reguláris és az éleket is ki lehet színezni
három színnel, azaz

. (31. ábra)

Paraméterei (20, 3, 0, ?), tehát a gráf nem erősen reguláris, ugyanis két összekötetlen pont
közös szomszédjainak száma 0 vagy 1, azaz eltérő.
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(31. ábra)

(32. ábra)

A független csúcsok maximális száma nyolc, azaz

.

(33. ábra) A Gallai tételt alkalmazva megkapjuk, hogy
.
A független élek maximális száma tíz (az élek jó
színezésekor válasszuk ki például az összes piros színű élt),
azaz 
(33. ábra)

. A Gallai tételt alkalmazva megkapjuk, hogy

.

A csúcsok kiszínezéséhez három szín szükséges, azaz

. (32. ábra)

4.5. Ikozaéder srg (12,5,2,2)
Minden csúcsából 5 él indul ki, tehát a gráf 5 reguláris és az éleket is ki lehet színezni öt
színnel, azaz

. (34. ábra)

(34. ábra)

(35. ábra)
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A független csúcsok maximális száma három, azaz
Gallai tételt alkalmazva megkapjuk, hogy
A független élek maximális száma hat, azaz 
alkalmazva megkapjuk, hogy
(36. ábra)

. A

.
. A Gallai tételt

. (36. ábra)

A csúcsok kiszínezéséhez négy szín szükséges, azaz

. (35.

ábra)

4.6. Dualitás
A XIX. század közepe óta ismerjük a dualitás elvét gráfok színezésére. Kölcsönösen
egyértelmű megfeleltetést jelent. A gráf lapja a duálisban pontnak, az él, élnek és a csúcs
tartománynak felel meg.

4.6.1. Tetraéder – tetraéder

(38. ábra)

(37. ábra)

A színezés jó maradt.
4.6.1.1. Állítás: A tetraéder élei csak így színezhetőek. Tetszőleges élet pirosra színezek,
ez a négy csúcsból kettőt fog le, csak a másik két csúcsot összekötő él lehet szintén piros.
G1{(A,D);(C,B)}

G1{(1,4);(2,3)}

G2{(A,C);(B,D)}

G2{(1,2);(3,4)}

G3{(A,B);(C,D)}

G3{(1,3);(2,4)}

Ezeknek kell azonos színűeknek lenni.
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4.6.2. Hexaéder – oktaéder

(40. ábra)
(39. ábra)

G1{(A,D);(D,C);(C,B);(A,B)}

G1{(5,4);(5,1);(5,2);(5,6)}

G2{(A,E);(B,F);(C,G);(H,D)}

G2{(1,2);(2,6);(6,4);(4,1)}

G3{(H,E);(E,F);(F,G);(G,H)}

G3{(1,3);(2,3);(3,6);(3,4)}

Minden halmazból egyet-egyet választhatok, amiket azonos színűre színezek, de nem
tetszőlegesen. (a hexaéder jó színezése miatt)
Itt a színezés csak akkor jó, ha négy színt használhatok (ennyi kell az oktaéderhez, a
hexaéderhez három is elég lenne).
Négy színnel színezve a hexaédert egy-egy „függőleges”, „vízszintes” és „keresztbe”
irányú él lesz azonos színű.
4.6.2.1. Állítás: Négy színnel színezve a hexaédert: függőleges, vízszintes és ferde
vonalból egy-egy azonos színű (hogy a duális színezése jó maradjon).
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(42. ábra)
(41. ábra)

1.

A külső (nagyobb) négyzet minden éle különböző színű kell, hogy legyen, mert
különben az oktaéder 6-os csúcsából azonos színű élek mennének ki.

2. A belső (kisebb) négyzet élei is különbözőek (hasonlóan az 1-es csúcs miatt)
(Ez esetben a tizenkét élből nyolc már ki van színezve.)
3. A hexaéderben négy trapéz látható, ezeknek minden éle különböző színű kell, hogy
legyen (2-es, 3-as, 4-es és 5-ös csúcs miatt) (41. ábra)
A három állításból következik, hogy lesz egy vízszintes, egy függőleges és egy átlós él
minden színből.
Bizonyítás: Laponként minden szín egyszer fordul elő és összesen hat lap van, ezért
minden színből összesen

él van. Indirekt tegyük fel, hogy az állítás nem igaz, ekkor

tetszőlegesen választhatunk meg egy élt pirosnak. Legyen ez az él az egyes és kettes
tartomány között. Ekkor keressünk egy vele párhuzamos élt, amit szintén ki lehetne
színezni jól pirossal. A 2-es és 6-os közötti él nem lehet, mert akkor a 2-es körül nem
minden él lenne más színű, hasonlóan nem lehet az 1-es és 4-es közötti. Tehát csak a 4-es
és 6-os közötti él lehet piros. (41. ábra) Ekkor azonban ellentmondásra jutunk, hiszen nem
lehet több élt pirosra színezni, de a jó színezéshez már megállapítottuk, hogy minden szín
háromszor szükséges, hogy előforduljon.
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4.6.3. Ikozaéder – dodekaéder

(44. ábra)

(43. ábra)

Öt szín kell, ekkor megfelelő marad a színezés.
A síkba rajzolható gráf tartományai háromszögek. (43. ábra) Tehát mindig három él van,
ami közrefogja, ezek különböző színűek kell, hogy legyenek. A duálisnál ez a tartomány
egy csúcsnak felel meg. (44. ábra) Tehát a csúcsból kimenő három él is különböző színű
lesz (ezért marad jó a színezés) (Oktaédernél is a háromszögek miatt marad jó a színezés.)

4.7. Ikozaéder csúcs színezése
Mivel az ikozaéder gráfjában háromszögek vannak, felmerülhet a kérdés, hogy miért nem
elég 3 szín a csúcsok színezéséhez.
Sejtés: Veszek egy alap háromszöget, melynek a három csúcsa
különböző színű. A három él egy-egy újabb háromszög oldala. Az
így keletkező három háromszög csúcsai azonos színűek lesznek. (45.
ábra) Tehát elég négy szín.
(45. ábra)

Bizonyítás: Ezzel nem tudunk elindulni, mindig ellentmondásra
jutunk.

A bal alsó zöld csúcs össze van kötve egy másik zöld csúccsal, így ellentmondásra jutunk.
(46. ábra)
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(46. ábra)

(47. ábra)

Új sejtés: Veszek egy alap háromszöget és a csúcsaiból kiinduló élek másik végpontjai
legyenek azonos színűek. (48. ábra) Ezt átfogalmazhatjuk úgy is, hogy bentről kezdjük el
kifelé színezni a csúcsokat. Veszek egy alap háromszöget, melynek a három csúcsa
különböző színű. A három él egy-egy újabb háromszög oldala. Az így keletkező három
háromszög csúcsai azonos színűek a velük szemközti csúcsokkal. Az így keletkező
csúcsok páronként össze vannak egymással kötve, így legalább négy szín szükséges. (49.
ábra)
Bizonyítás: Van a gráfban háromszög:

.

Tegyük fel, hogy három szín elég, ekkor az a, b, c csúcsok háromszöget
alkotnak, ezért különböző színűek kell, hogy legyenek. Legyenek rendre
(48. ábra)

piros, zöld és fekete. Ekkor d csak piros, e csak zöld, f csak fekete lehet,
mert a másik két szín már szerepel a szomszédságukban.
A g, h, i azonban nem lehet semelyik már használt szín, mert minddel
szomszédosak, így ellentmondásra jutottunk. Tehát kell egy új szín,
ami legyen kék. Ekkor j lehet zöld / fekete ettől függően k fekete /
piros és l piros / zöld. (47. ábra)

(49. ábra)

4 (mert négy színnel színezhető), 3 <
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 4 tehát

=4

4.8. Dodekaéder éleket lefogó csúcsok
Ha megnézzük a dodekaéder 33. ábráját, ahol a független csúcsok vannak zöldre színezve,
észrevehetjük, hogy a fehéren hagyott csúcsok bizonyos szabály szerint helyezkednek el.
Láthatjuk, hogy a gráfban ötszögek vannak, és minden ötszögben 3-3 fehér csúcs van,
ebből kettő szomszédos, egy pedig az általuk kifeszített éllel szemben van. A következő
állítás fogalmazható meg ennek alapján:
Állítás: Ha megadok egy olyan élt, ami két lefogó csúcs között van, akkor az egyik csúcsot
kiválasztva, az ötszögben, vele szemközti él is két lefogó
csúcs között megy.
Minden ötszög lapon három darab lefogó csúcs: 2
szomszédos és egy szemközti
Feladat: Megadom a gráfot, tetszőlegesen kiválasztok egy
élt, pirosra színezem. A két csúcsa lefogó lesz. Az
ötszögekben az ilyen lefogó csúccsal szemközti élt is
(50. ábra)

pirosra színezem. stb. Így megkapom a 12 lefogó csúcsot.
(50. ábra) Bárhogy választom ki az első élt, mindig jó lesz.

Felmerül a kérdés, hogy vajon miért választhatom elsőnek bármelyik élt?
Összesen hat ilyen él van. Minden ötszöglapon egy darab. Ezek az élek nem lehetnek
szomszédosak, mert akkor nem lefogóak.

4.9. Hexaéder élszínezése máshogy (három színnel)
A 4.2. alfejezetben már mutattam egy élszínezést, ekkor az azonos színű élek
párhuzamosak voltak. Felmerül a kérdés, hogy ki lehet-e színezni a gráfot három színnel
úgy, hogy ne legyen benne négy párhuzamos azonos színű él?
Nem, mert legyen egy tetszőleges él kék, ezután legyen két él piros, így kétféleképpen
színezhetek. Majd rajzoljuk be a zöld éleket. Ekkor az egyik esetben ellentmondásra
jutottunk, mert négy párhuzamos kék él van. A másik úton tovább haladva vagy négy
párhuzamos piros élet vagy négy párhuzamos zöld élet kapunk, tehát nem lehet úgy
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kiszínezni a hexaédert három színnel, hogy ne legyen benne négy azonos színű
párhuzamos él. (51. ábra)

(51. ábra)

5. Fejezet
Állítások, tételek
5.1. Feladat: Egy szabályos hétszögnek behúzzuk az összes leghosszabb átlóját. Erősen
reguláris lesz-e?
Nem erősen reguláris, mert (7, 4, ?, 2), ugyanis két
összekötetlen pont közös szomszédjainak száma 1
vagy 2, tehát eltérő.
A gráfban van háromszög, ezért minimum 3 szín
kell a csúcs színezéséhez,

.

Próbáljuk meg három színnel kiszínezni a gráfot.
Legyen az A csúcs piros, B csúcs kék. Ekkor E zöld
(52. ábra)

lehet, hiszen szomszédos A-val és B-vel is. Ekkor
az AED háromszögben D csúcs kék kell, hogy

legyen. Az FBE háromszögben F piros kell, hogy legyen. A C csúcsnak az F és D csúcsok
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miatt zöldnek kell lennie. G mind a három színnel szomszédos, tehát nem színezhető az
eddig használt színekkel. (52. ábra) Mivel a színezés során sehol sem volt választásunk,
ezért négy szín szükséges a színezéshez:

. Ez egy majdnem teljes gráf, hét hosszú kör

hiányzik csak hozzá.
5.2. Tétel: Minden n pontú gráfban

( ) ( )

Bizonyítás: Vegyük egy gráf jó színezését, ehhez ( ) szín kell. Mivel a színezés jó, ezért
igaz az, hogy nem megy él egy tetszőleges színosztály pontjai között, ezért minden
színosztály egy független ponthalmaz. Minden színosztály mérete maximum
tehát az összes pontok száma maximum színenként
5.3. Definíció: A

(

) gráf komplementere ̅

csúcsokra *

*

+

+

( ), azaz
(

( ) lehet,

( ) ( )

) gráf, ha tetszőleges

.

5.4. Tétel: Minden n csúcsú reguláris G gráfra: ( )

( ̅)

, ahol

̅ a G gráf

komplementere.
Bizonyítás: Legyen G k reguláris (azaz minden pont foka k), ekkor a legnagyobb fokszám
is k, tehát

( )

.

̅ minden fokszáma

, ezért

( ̅)

. Tudjuk,

hogy tetszőleges gráf esetén a kromatikus szám legfeljebb eggyel nagyobb a legnagyobb
fokszámnál. Ezért ( )

( )

és ( ̅ )
( ̅)

, és a két egyenlőtlenség összeadva: ( )

( ̅)
.

5.5. Tétel: Ha ( )

( ), akkor behúzhatók G-be új élek úgy, hogy a keletkező G’

gráfra: ( )

( ).

( )

Bizonyítás: Vegyük G egy jó színezését és válasszunk ki minden színosztályból egy-egy
tetszőleges pontot, így ( ) darab pontot kapunk, ezek között húzzunk be minden élt. A
kromatikus szám nem változik, mert az eredeti színezés most is megfelel. A klikkszám
( )-re nő, mert a kiválasztott pontok egy

( ) méretű teljes részgráfot alkotnak.

Nagyobb klikk nem lehet a jó színezés miatt, tehát ( )
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( )

( ).

5.6. Tétel: (Csikvári Péter jegyzete alapján) Legyen G erősen reguláris gráf (n, k, , )
paraméterekkel. F pedig a G egy független halmaza. Ekkor:
)

√(

| |

(

)

Egyenlőség esetén minden G\F-belinek ugyanannyi F-beli szomszédja van.
Bizonyítás: Legyen xG\F-nek r(x) darab F-beli szomszédja. Ekkor ∑
(

)



( )

| |.

Itt az (

) az F és G\F között menő éleket jelenti, a | | pedig azt, hogy minden

csúcs foka k a G gráfban.
Olyan „cseresznyéket” vizsgálok, ahol két csúcs | |-ben van, egy csúcs pedig G\F-ben.
Hogy tudom kiválasztani azt a kettőt, ami | |-ben van?
| |(| |

) , ahol

a két összekötetlen pont közös szomszédainak a száma.

Hogy tudok egy G\F-beli csúcsnak két | |-beli szomszédot választani?
∑ ( ) ( ( )
Azaz | |(| |
Vagyis ∑

)

( )

∑

( )

| |(| |

| |(| |

∑

|

∑ ( )

∑ ( ) mivel ∑ ( )
| |

∑

( )



Tudjuk, hogy |

( )

∑ ( )

)

)

)

∑
|

| |, ezért
( )
|

| |
|
|

| |
| |
|
|

Ezt szorozzuk meg |

| | (| |

)

| |

|-el, ami nem negatív, tehát a relációs jel nem változik.
| |

| | (| |

) (

| |)

A zárójelek felbontásával a következő egyenlőtlenséget kapjuk:
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| | (

| |)

| |

(

| |

| |) (

| |)

| |

| |

Osszuk le mindkét oldalt | |-el:
| |

| |

| |

| |

| |

Rendezzük át az egyenlőtlenséget:
| |

(

) | |

(

)

Másodfokú egyenlőtlenséget kapunk | |-re:
(

| |

| |

√(

)

(

)

√(

Jó-e az előző tételben szereplő becslés?
| |

(

)

)

(

)

)

(

)

)

(

)

G(n, k, , )

√(

1. Petersen gráf (10, 3, 0, 1) és =4
)

√(

(

)

√

2. Clebsch gráf (16, 5, 0, 2) és =5
√(

)

(

)

)

(

)

√

3. Shrikhande gráf (16, 6, 2, 2) és =4
√(
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√

4. Ikozaéder (12, 5, 2, 2) és =3
√(

)

(

)

√

5.7. Állítás: Legyen G olyan erősen reguláris gráf, melynek paraméterei (
(

)

(

), ekkor

) .

Bizonyítás: Osszuk fel a csúcsokat, úgy három csoportra, hogy egy tetszőlegesen
választott

csúcs legyen az elsőben. Az ő

darab szomszédja a második csoportba, a

többi csúcs pedig a harmadik csoportba tartozzon. A második csoportban lévő csúcsok
közvetlenül kapcsolódnak -hoz, ezért

darab közös szomszédjuk kell, hogy legyen

-

val. És ezek a csúcsok is a második csoportban kell, hogy legyenek. Mivel minden csúcs
foka , ezért

megmaradó él megy minden második csoportban lévő csúcsból a

harmadik csoportban lévő csúcsokhoz. Tehát összesen (

) él megy a két csoport

között.
Ugyanakkor a harmadik csoportban lévő csúcsok nem közvetlenül kapcsolódnak
tehát

–hoz,

darab közös szomszédjuk van, melyek a kettes csoportban vannak. A harmadik

csoportban összesen

darab csúcs van. Tehát (

) darab él megy a

kettes és hármas csoport között.
Mivel mind a két esetben azt számoltuk ki, hogy a kettes és hármas csoport között hány él
megy, így a két kapott tag egyenlő, azaz: (

)

(

) .

5.8. Állítás: Legyen G olyan erősen reguláris gráf, melynek paraméterei (

), ha

, akkor a gráf háromszögmentes.
Bizonyítás: Tegyük fel, hogy a G gráfban van háromszög, ekkor két összekötött csúcs
közös szomszédjainak a száma legalább egy lenne (a háromszög harmadik csúcsa), tehát
ellentmondásra jutottunk, nincs a gráfban háromszög.
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5.9. Állítás: Legyen G olyan erősen reguláris gráf, melynek paraméterei (

), ekkor

a G gráf komplementere is erősen reguláris gráf, melynek paraméterei:
( ̅ ̅ ̅ ̅)

)

( ) úgy, hogy *

Bizonyítás: Legyen

( ) csúcsok száma: ̅ . Az

akkor az
Ha *

(

+

( ) és *

+

és

( ), akkor az

+

( ). Ha *

+

( ) és *

+

( ),

csúcsok közös szomszédjainak száma: µ.
( ) csúcsok száma:

. Azoknak a

csúcsoknak a száma melyek sem -val, sem -vel nincsenek összekötve:
̅

(

Hasonlóan belátható, hogy ha *
*

+

( ) és *

+

+

)
( ), akkor az olyan

( ):
̅

(

)

35

( ) csúcsok száma, ahol
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