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1. fejezet

Bevezetés

A matematikai problémák közül sokszor kitüntett figyelem hárul a könnyen megfogal-
mazható, ám igen mély sejtésekre. Az ilyen jellegű kérdések sokkal jobban meg tudják
ragadni szélesebb rétegek figyelmét is, illetve a matematikusoknak is könnyebb dolga van
mikor ilyesmit kell kommunikálniuk és nem valamilyen sok definícióra és előzetes ma-
tematikai ismeretekre épülő problémát. Gondoljunk csak a Fermat-tételre, a különböző
prímszámokhoz kötődő problémákra, a Penrose-féle csempézésre vagy a dolgozathoz kö-
tődő problémakör alapjául szolgáló 4-szín tételre. Én magam is tulajdonképpen Martin
Gardner egy a Scientific Americanban megjelent tudománynépszerűsítő cikkéből[1] indul-
tam ki. Sőt, itt jelent meg Scott Kim 2-pire térképe először.
Persze a négyszín-tétel bizonyítása körüli kétes visszhangok, a térképek könnyen érthető
vizuális ábrázolása és az, hogy a Föld-Hold probléma elnevezése egy meseszerű megfogal-
mazásból keletkezett nem jelentik azt, hogy nem valódi matematikáról lenne szó.
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2. fejezet

Föld-Hold problémakör

2.1. Az M-pire probléma
A négy szín tételt több irányba lehet általánosítani. Az egyik, hogy feltesszük, hogy min-
den országM nem érintkező, diszjunkt régióból áll. Az M-pire probléma annak a kérdésnek
a megfogalmazása, hogy M függvényében hány színre van szükség, hogy egyik szomszé-
dos ország se legyen azonos színű, ugyanakkor az országokhoz tartozó régiók ne legyenek
tarkák.

2.1. ábra. Heawood és Scott Kim 2-pire példája

Már Heawood is tudta, hogy 6M szín elég minden M -re. Azonban csak M = 2-re
tudta bizonyítani.

2.1.1. Tétel. (Heawood, 1890, [5]) Minden M-pire térkép 6M-színezhető.

Bizonyítás. Csúcsszámra vonatkozó indukcióval fogjuk bizonyítani. Ha a régiók száma
kisebb vagy egyenlő 6M , akkor nyilvánvaló az állítás. Tegyük fel, hogy minden az aktulis
térképünknél kevesebb országra tudjuk, hogy ki tudjuk színezni 6M színnel. Ezen túl-
menően ahogy a térkép színezéseknél szoktuk a térképből készítünk egy síkbarajzolható
gráfot. Ennek a csúcsszámát jelöljük n-nel, az élszámát pedig m-mel. Ekkor m ≤ 3n− 6,
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2.2. ábra. Herbert Taylor 3-pire példája

hiszen síkbarajzolható a gráf. Húzzuk össze egy pontba az azonos országhoz tartozó csú-
csokat és az esetlegesen keletkező többszörös éleket helyettesítük egyszeres élekkel. Az így
keletkező gráfban jelöljük n∗-gal és m∗ a csúcsok és az élek számát. m∗ ≤ m, mert csak
elhagyhattunk éleket ésMn∗ ≥ n, mert minden pont maximumM pont egyesítésével jött
létre. Így m∗ ≤ 3Mn∗ − 6 és

deg(v1) + ...+ deg(vn∗) = 2m∗ ≤ 6Mn∗ − 12,

tehát van olyan csúcs melynek foka kisebb, mint 6M . Ez a csúcs elhagyható, így az
induktív feltevésünk miatt készen vagyunk.

2.1.2. Következmény. Minden síkbarajzolható gráf 6-színezhető.

A következő tételt Jackson és Ringel bizonyította 1984-ben de a követkető bizonyítás
Wesseltől származik 1998-ból. Még az m-pire probléma megoldásának bizonyítása előtt
nézzük meg, hogyha feltesszük, hogy adott s ország és mindegyik szomszédos mindegyikkel
és minden ország m régióból áll, akkor milyen összefüggést tudunk megállapítani s és m
között. A feltevésből adódóan a gráf sm csúcsból áll. Az élek száma legalább

(
s
2

)
és

legfeljebb 3sm− 6 az Euler-féle poliéder tétel alapján, azaz(
s

2

)
≤ 3sm− 6.

Ebből következően s ≤ 6m, ha m ≥ 2. Ez azért fontos, mert mindkét bizonyítás abból
áll, hogy megadunk egy 6m országból álló konstrukciót, melyben minden ország pontosan
egyszer szomszédos minden másik országgal.

2.1.3. Tétel. (Wessel, 1998, [14]) Létezik minden m ≥ 2 olyan m-pire, melyre 6m darab
pontosan m méretű ország szomszédos egymással.

Bizonyítás. A tételt csak páros m-re bizonyítjuk, így ezt a továbbiakban fel is tesszük, de
a páratlan esetre is elmondható, hogy minden m ≥ 2 konstruálunk egy 6m2 csúcsból álló
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gráfot, melyben a csúcsok 6m pontosan m méretű partícióból állnak. Átfogalmazva 6m
országunk mindegyikének van m régiója és bármely két országnak van egy-egy olyan régi-
ója, melyek szomszédosak egymással, azaz minden ország szomszédos minden országgal.
A következő lemma szükséges a bizonyításhoz.

2.1.4. Lemma. Minden K2k gráf előáll k út uniójaként, ahol minden út minden csúcsot
egyszer tartalmaz és minden csúcs mindössze egyszer vége egy útnak.

A lemma bizonyítása:
Legyen A,B és C izomorfak egy K2m gráffal. Tegyük fel, hogy m páros és bonstuk fel
A,B és C gráfokat a lemma alapján és mindegyikből válasszunk ki 2 utat. Ehhez a 6
úthoz hozzáadunk további 24m élet, hogy az így kapott gráf síkbarajzolható legyen. Hogy
ezt hogyan kell megtenni alább olvasható ugynakkor az ábrán sokkal szemléletesebben
érthető, hogy mi is történik. Mindkét A-beli út egyik végpontját kössük az egyik B-beli
út pontjaival, míg az A-beli másik végpontját kössük össze a másik B-beli út pontjaival.
Mindkét B-beli út egyik végpontját kössük az egyik C-beli út pontjaival, míg az B-beli
másik végpontját kössük össze a másik C-beli út pontjaival. Mindkét C-beli út egyik
végpontját kössük az egyik A-beli út pontjaival, míg az C-beli másik végpontját kössük
össze a másik A-beli út pontjaival.

2.3. ábra. A, B és C halmazok pontjainak síkba ágyazásának módszere

Ezután minden csúcs pontosan kétszer szerepel és m = 2 esetben készen is vagyunk.
Mivel minden csúcs szerepel útvégen, így valamelyik gráf minden pontjával össze lesz
kötve. A felbontás miatt a sajátjaival is. A kimaradó osztállyal pedig azért, mert ott
szerepelt minden csúcs egy útvégén, ezért össze lesz vele is kötve. Ezzel a lemmát beláttuk.

Ha m > 2, de páros, akkor ezt az eljárást addig ismételjük amíg minden utat fel nem
használtunk. Fontos, hogy ebben az esetben is az utakon minden csúcs rajta van.

2.2. A Föld-Hold probléma
Ringel javasolta a négyszín-tétel következő általánosítását, mely az m-pire probléma egy
speciális esete is, ahol egy térkép helyett kettőt használunk egymásra rakva. Pontosabban
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fogalmazva, a Föld minden országának van maximum egy gyarmata a Holdon. Feltesszük,
hogy az országok és gyarmataik színe megegyezik. Továbbá ha adott egy ország és egy
hozzá tartozó gyarmat színe, akkor sem az országnak, sem a gyarmatnak nem lehet ilyen
színű szomszédja. Kérdés, hogy hány színre van szükségünk maximum egy ilyen térkép
színezéséhez.
Ez azért az m-pire probléma egy speciális esete, mivel a Föld és a Hold térképét egymás
mellé téve egy 2-pire térképet kapunk.
Az alábbi ábra szemlélteti, hogy 9 szín mindenképpen kell. Ez a gráf K6 és C5 direktszor-
zata. Ez egy felbontás a sok közül. A 11 pontú gráfok között nincs másik 9 színt használó
gráf[23].

2.4. ábra. Thom Sulanke Föld-Hold térképe

A következő fogalom bevezetésével ki tudjuk jelölni azt a gráf osztályt, melyen a prob-
léma értelmezve van.

2.2.1. Definíció. Egy gráfot biplanáris gráfnak nevezünk, ha a gráf élei particionálhatók
úgy két részre, hogy az így keletkezett mindkét gráf síkbarajzolható.

A Föld-Hold térképek és a biplanáris gráfok lényegében szinonímák, bár árnyalatnyi
különbség van. A Föld-Hold térképeknél adott két síkbarajzolható gráf, míg a biplanáris
gráfnál azt tudjuk, hogy van olyan Föld-Hold térkép, amelyeknek uniója a megadott gráf,
azaz tudjuk, hogy felbonthatóak a biplanáris gráf élei egy Föld és egy Hold térképre.
Minden Föld-Hold térkép meghatároz egy biplanáris gráfot és minden biplanáris gráfnak
az éleiből lehet készíteni egy Föld és egy Hold térképet. Bár, egy biplanáris gráfhoz több
Föld-Hold térkép is tartozhat. Ekkor a probléma nyilvánvalóan úgy is megfogalmazható,
hogy mennyi maximálisan egy biplanáris gráf kromatikus száma. A következő állítást
kétféleképpen is bizonyítjuk.

2.2.2. Állítás. Minden biplanáris gráf 12-színezhető.

Bizonyítás. Minden Föld-Hold térkép egy 2-pire térkép is. Tudjuk, hogy minden 2-pire
térkép 12-színezhető.
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Bizonyítás. Indukcióval bizonyítjuk. 12-nél kevesebb csúcsú gráfokra triviális. Tegyük fel,
hogy n-nél minden kisebb csúcsszámúra tudjuk. Egy síkbarajzolható gráfnak maximum
3n − 6 éle van, ezért egy Föld-Hold térképnek maximum 6n − 12. Ha minden csúcs foka
legalább 12, akkor az élek száma összesen 6n

2
= 3n, ez nem lehet, hiszen 3n − 6 < 3n,

tehát van egy maximum 11 fokú csúcs. Ezt kitöröljük, mert ennek a csúcsnak biztos jut
szabad szín. Egy n − 1 csúcsú gráfot kapunk, melyről tudjuk, hogy 12-színezhető, ezért
minden n csúcsúra is tudjuk.

A következő állítás gyengébb, de a bizonyítás más ötleten alapszik. Továbbá ebből
fejlődtek ki más észrevételeim is. A következőkben nem fogjuk használni, hogy síkbaraj-
zolható a gráf kizárólag azt, hogy hány színnel színezhető, ugye síkbarajzolható gráfok
esetén tudjuk, hogy 4-színezhető a gráf. Ha kihasználjuk, hogy a Föld-Hold térképek nem
teljesen ugyanazok, akkor tulajdonképpen két különböző állítást kapunk, de a bizonyítása
mindkettőnek ugyanaz.

2.2.3. Állítás. Minden Föld-Hold térkép 16-színezhető vagy biplanáris gráfokkal megfo-
galmazva minden biplanáris gráf 16-színezhető.

Bizonyítás. Vegyünk egy színezését mindkét gráfnak. Ekkor minden csúcs kap egy-egy
színt az egyik, illetve másik síkbarajzolható gráf színezéséből. Föld-Hold térképnél adott,
hogy melyik két gráfról van szó. Biplanáris gráfoknál nem adott, de a feltevésünk miatt
tudjuk, hogy létezik két megfelelő gráf. Minden csúcshoz rendeljük hozzá a rendezett
párként a színeit. Összesen 16 féle címkét kaphatnak a csúcsok, mert az első szín is 4 féle
lehet és a második is. Ez alapján készítünk egy 16 csúcsú gráfot, ahol a csúcsok a 16 címkét
reprezentálják. Ez a gráf hurokélmentes lesz, mert ha nem lenne az, akkor vagy az egyik
vagy a másik gráfban kellene lennie egy azonos színosztályok között húzódó élnek, ami
nem lehet. Ez a 16 csúcsú gráf mindenképpen 16-színezhető. Rendeljük hozzá az eredeti
biplanáris gráf csúcsaihoz azt a színt, amit a reprezentánsuk kapott. Ekkor nem lehetnek
azonos színosztályon belüli élek a 16 csúcsú gráf hurokélmentessége miatt.

Mivel az előbbi gondolatmenetben kizárólag a 4-színezhetőséget használtuk ki, így ha
a színezhetőséggel kapcsolatban plusz feltételeket szabunk, akkor jobb eredményt kapha-
tunk. A számokat megfelelő helyen át kell írni, egyébként a bizonyítás szó szerint megis-
mételhető.

2.2.4. Állítás. Ha az egyik térkép 3-színezhető, akkor egy Föld-Hold térkép 12-színezhető
vagy biplanáris gráfokkal megfogalmazva egy biplanáris gráf felbontható egy 3-színezhető
és egy 4-színezhető gráfra.

Bizonyítás. Vegyünk egy színezését mindkét gráfnak. Ekkor minden csúcs kap egy-egy
színt az egyik, illetve másik síkbarajzolható gráf színezéséből. Föld-Hold térképnél adott,
hogy melyik két gráfról van szó. Biplanáris gráfoknál nem adott, de a feltevésünk miatt
tudjuk, hogy létezik két megfelelő gráf. Minden csúcshoz rendeljük hozzá a rendezett
párként a színeit. Összesen 12 féle címkét kaphatnak a csúcsok, mert az első szín 3 féle
lehet, a második 4. Ez alapján készítünk egy 12 csúcsú gráfot, ahol a csúcsok a színekből
kapott 12 címkét reprezentálják. Ez a gráf hurokélmentes lesz, mert ha nem lenne az, akkor
vagy az egyik vagy a másik gráfban kellene lennie egy azonos színosztályok között húzódó
élnek, ami nem lehet. Ez a 12 csúcsú gráf mindenképpen 12-színezhető. Rendeljük hozzá
az eredeti biplanáris gráf csúcsaihoz azt a színt, amit a reprezentánsuk kapott. Ekkor nem
lehetnek azonos színosztályon belüli élek a 12 csúcsú gráf hurokélmentessége miatt.
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Persze adja magát, hogy megnézzük hány szín kell akkor, ha nem csak az egyik, hanem
a másik is 3-színezhető.

2.2.5. Állítás. Ha mindkét térkép 3-színezhető, akkor a Föld-Hold térkép 9-színezhető
vagy biplanáris gráfokkal megfogalmazva egy biplanáris gráf 9-színezhető, ha felbontható
két 3-színezhető gráfra.

Bizonyítás. Vegyünk egy színezését mindkét gráfnak. Ekkor minden csúcs kap egy-egy
színt az egyik, illetve másik síkbarajzolható gráf színezéséből. Föld-Hold térképnél adott,
hogy melyik két gráfról van szó. Biplanáris gráfoknál nem adott, de a feltevésünk miatt
tudjuk, hogy létezik két megfelelő gráf. Minden csúcshoz rendeljük hozzá a rendezett
párként a színeit. Összesen 9 féle címkét kaphatnak a csúcsok, mert az első szín 3 féle lehet,
a második szintén 3. Ez alapján készítünk egy 9 csúcsú gráfot, ahol a csúcsok a színekből
kapott 9 címkét reprezentálják. Ez a gráf hurokélmentes lesz, mert ha nem lenne az, akkor
vagy az egyik vagy a másik gráfban kellene lennie egy azonos színosztályok között húzódó
élnek, ami nem lehet. Ez a 9 csúcsú gráf mindenképpen 9-színezhető. Rendeljük hozzá az
eredeti biplanáris gráf csúcsaihoz azt a színt, amit a reprezentánsuk kapott. Ekkor nem
lehetnek azonos színosztályon belüli élek a 9 csúcsú gráf hurokélmentessége miatt.

2.2.6. Következmény. Ha olyan Föld-Hold térképet keresünk, ami nem 9-színezhető,
akkor annak legalább az egyik térképe nem lehet 3-színezhető.

2.2.7. Következmény. Ha be tudjuk látni, hogy minden biplanáris gráf felbontható két
3-színezhető gráf uniójára, akkor beláttuk, hogy minden Föld-Hold térkép 3-színezhető.

Az itt megfogalmazott gondolatmenetet persze lehet tetszőlegesen általánosítani, el-
hagyva teljesen a síkbarajzolhatóságot. A következő gráfelméleti állítás nagyon számel-
méleti jellegű, így felveti számomra azt a kérdést, hogy esetleg lehetne-e számelméleti
technikákat alkalmazni gráfszínezési problémákra. Bár, az egyértelműség nem garantált.
Továbbá az is felmerül, hogy alkalmazható-e algoritmusok javítására. A követketkező rész-
ben úgy particionáljuk teszőleges G gráf éleit, hogy a később szereplő gráfok csúcsait G
csúcsai határozzák meg, ahol G egy G = (V,E) egyszerű, összefüggő gráfot jelöl, ez a
jelölés a továbbiakban is érvényben marad, kivéve, ha ez jelölve van.

2.2.8. Állítás. Adott p =
∏k

i=1 pi szorzat. G gráf akkor és csak akkor p-színezhető, ha
felbomlik éldiszjunkt p1-színezhető, p2-színezhető,...,pk-színezhető részgráfok uniójára.

Bizonyítás. ⇒
Szorzótényező szám szerinti indukcióval bizonyítjuk, ahol az indukciós lépést egy konst-
rukcióval tesszük meg. Ha k = 1, azaz p = p1, akkor az állítás nyilvánvaló. Most tegyük fel,
hogy az állítás igaz minden k-nál kevesebb tényezőből álló felbontásra. Megmutatjuk, hogy
ekkor k-ra is teljesülni fog. Húzzuk össze G azonos színű csúcsait egy p-színezés alapján.
Az hogy összehúzzuk a csúcsokat csak azt jelenti, hogy az összehúzott csúcsok ugyanazt
a színt kapják. Így egy p csúcsú gráfot kapunk, melyben nem lehet hurokél, hiszen két él
nem kerülhet azonos színosztályba, ha van közöttük él. A gráf egyszerűvé tehető a több-
szörös élek elhagyásával, de ennek színezés szempontjából nincs jelentősége. A keletkezett
p csúcsot osszuk fel p2p3..pk egyenlő részre, azaz úgy, hogy minden részhalmazban p1 csúcs
legyen. Vegyük ki a részhalmazokon belüli éleket, a csúcshalmaz változatlan. Ekkor egy
H-val jelölt részgráfot kapunk. Ekkor H p1-színezhető részgráf, mert a H-ban p1 méretű
egymással éldiszjunkt és csúcsdiszjunkt komponensek vannak. Ezek egyenként részgráfjai
Kp1-nek. H legalább p2p3...pk komponensből áll. A részhalmazok között futó élekkel, azaz
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G \ H-ban lévő élekkel egyelőre nem foglalkozunk, a később megadott részgráfok fogják
tartalmazni ezeket az éleket. Az egy részhalmazban levő éleket húzzuk össze egy csúcsba.
Ekkor p2p3...pk méretű gráfot kapunk, ez a gráf tartalmazza a p1 méretű részhalmazok
között futó éleket. Ezt azért tehetjük meg, mert a többi részgráfban az azonos részhalmaz-
ban lévő gráfok lehetnek azonos színűek, hiszen kivettük a közöttük húzódó éleket. Sőt,
az összehúzásból adódóan tudjuk, hogy a később konstruált részgráfokban mindenkép-
pen azonos színosztályba esnek. Egy p2p3...pk méretű gráf p2p3...pk-színezhető is, hiszen
minden csúcs kap egy színt. Az indukciós feltevés miatt felbontható p2-színezhető,...,pk-
színezhető részgráfok uniójára, így kaptunk egy megfelelő felbontást.
⇐
A korábbiak mintájára minden csúcshoz hozzárendelünk k színt, melyek mindegyike a
részgráfok színezéséből származik. Az első koordináta lehet p1-féle, a második p2-féle,..., a
k. pk-féle. Így egy rendezett k-ast kapunk, melyben két azonos k-ast kapott csúcs között
nem futhat él, különben egyik részgráfban sem lehetett volna köztük él.

2.2.9. Következmény. Ha ismert egy ilyen felbontás, akkor rögtön következik belőle egy
p-színezés.

2.2.10. Következmény. Mivel a Föld-Hold térképek(biplanáris gráfok) 12-színezhetőek
a 2.2.2 alapján, ezért felbomlanak egy 3-színezhető és egy 4-színezhető gráf uniójára.

2.2.11. Következmény. Minden síkbarajzolható gráf felbomlik két páros gráf uniójára,
hiszen speciális esete p=4-re a a 2.2.8 állításnak.

Hogyan lehetne ezt algoritmikusan alkalmazni? Hát úgy, hogyha például 32 színezni
szeretnénk egy gráfot, akkor elég lenne kivenni belőle egymás után 5 darab páros részgráfot
és ha nem marad benne él, akkor kaptunk egy 32 színezést. Ezt ha kiegészítjük valamilyen
páros részgráf kereső algoritmussal, akkor kaptunk egy 32 színező algoritmust. Ha mondjuk
van egy p-színező algoritmusunk, ami O(f(p, n))-ben fut le, akkor ebből kaphatunk egy
O(log(p)f(2, n))-ben lefutó algoritmust. A következő állítást lehet majd erre alkalmazni.

2.2.12. Állítás. Minden G gráfnak van olyan k osztályú részgráfja, melynek élszáma
legalább

⌈
m
k

⌉
, ahol m G gráf éleinek száma és egy ilyen O(m)-ben megadható.

Bizonyítás. Jelöljük a csúcsokat v1, v2, ..., vn-nel, ahol n G gráf csúcsainak a száma. Az ed-
dig irányítatlan gráf éleit irányítsuk meg úgy, hogy minden él esetén a nagyobb sorszámú
csúcs a kisebb sorszámú csúcs felé mutasson. Hozzunk létre k osztályt, melyekbe a később
leírtak szerint belerakjuk G csúcsait úgy, hogy az osztályok közzöttük húzódó élek száma
legalább

⌈
m
k

⌉
legyen. Az osztályok között húzodó élek által meghatározott részgráf lesz az,

amelyik megfelel az állításban megfogalmazottaknak. Ha n ≤ k, akkor készen vagyunk.
Minden csúcsot bele fogjuk tenni valamelyik osztályba. A v1 csúcsot tegyük bele az első
osztályba, a v2 csúcsot a második osztályba, és ezt folytassuk vk-ig. Azaz minden osztály-
ban pontosan egy csúcs van. Ha összesen k csúcs van, akkor készen vagyunk. Ha több,
mint k csúcs van, akkor vk+1 csúcsot vizsgáljuk. Ebből az összes kifelé menő él v1, ..., vk
csúcsok valamelyikébe mutat a gráf megirányítása miatt. Melyik osztályba kerüljön vk+1 ?
Abba, amelyikbe a legtöbb él mutat vk+1 csúcsból. Jelöljük v ∈ G csúcs kifelé mutató
éleinek számát δ(v)-vel. Ekkor a valamelyik osztályba bekerült vk+1 csúcsból legalább⌈
δ(vk+1)

k

⌉
él mutat a többi k− 1 osztályba. Ezután vizsgáljuk a vk+2 csúcsot, amennyiben

k+2 ≤ n. Ezt addig folytatjuk, amíg nem helyeztük be vn csúcsot is valamelyik osztályba.
A k osztály között futó élek száma legalább

∑n
i=1

⌈
δ(vi)
k

⌉
. Ez becsülhető alulról, ugyanis
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a felső egészrész függvény teljesíti a háromszög-egyenlőtlenséget és m =
∑n

i=1 δ(vi), így⌈
m
k

⌉
≤
∑n

i=1

⌈
δ(vi)
k

⌉
.

2.2.13. Következmény. Az iménti állítás k = 2-re úgy fogalmazható meg, hogy minden
G gráfnak van olyan páros részgráfja, melynek élszáma legalább G éleinek fele és egy ilyen
O(m)-ben megadható.

Alkalmazzuk a 2.2.13 következményt. Ha 32-nek rögzítjük a színek számát, akkor
O(m)-ben kapunk egy olyan 5 páronként diszjunkt páros részgráfból álló felbontást, mely
az éleknek legalább a

⌈
m
2

⌉
+
⌈
m
4

⌉
+
⌈
m
8

⌉
+
⌈
m
16

⌉
+
⌈
m
32

⌉
≥ 31

32
m-ed részét tartalmazza és

az uniójuk 32-színezhető. Honnan jön ez ki? Hát úgy, hogy minden lépésben a megtalált
részgráf tartalmazza legalább az élek felét, tehát az első lépésben az élek felét, majd az
élek felének a felét, feléneka a felének a feltét, és így tovább.

Persze az a 2.2.8 állítás kromatikus számokkal is megfogalmazható. Hiszen a kromatikus
szám a legkisebb olyan p, melyre egy gráf p-színezhető. Ekkor azonban nem beszélhe-
tünk ekvivalenciáról. Ez nyilvánvaló, hiszen ha élenként felbontjuk a gráfot, akkor kapunk
m gráfot, melyek kromatikus száma 2. Ebből nem következhet, hogy χ(G) = 2m. Ha a
kromatikus szám p, akkor az p-színezhetőséget is jelent, így felbontható p1-színezhető,
p2-színezhető,...,pk-színezhető gráfok uniójára. Ekkor mindegyik részgráf a kromatikus
számának is ennyinek kell lennie, mert ha egy gráf pi-színezhető, akkor a kromatikus
száma nem lehet nagyobb és ha valamelyiknek kevesebb lenne, akkor a 2.2.8 alapján G
kromatikus száma is lehetne kevesebb, mint p.

2.2.14. Következmény. Adott p =
∏k

i=1 pi szorzat. G gráfra χ(G) = p, akkor G felbom-
lik G csúcsain értelmezett, páronként éldiszjunkt G1, G2,...,Gk részgráfok uniójára, ahol
χ(G1) = p1, χ(G2) = p2,...χ(Gk) = pk.

Ha az a 2.2.8 állítás másik irányát, akkor csak egy egyenlőtlenség mondható ki. Termé-
szetesen, ugyanazokon a csúcsokon definiáltak a gráfok, így értelmezhető a gráfok uniója.

2.2.15. Következmény. Tetszőleges G1, ..., Gk gráfokra χ(
⋃k
i=1Gi) ≤

∏k
i=1 χ(Gi).

2.2.1. Első megközelítés - kiürítési módszer

A kiürítési módszer - angol nevén discharging method - egy általános technika különböző
gráfelméleti tételek bizonyítására. Leginkább onnan ismert, hogy a 4-szín tétel bizonyítá-
sában központi szerepet játszott. Általánosan úgy fogalmazható meg, hogy egy síkbaraj-
zolható gráf csúcsaihoz, lapjaihoz hozzárendelünk súlyokat és valamilyen szabály szerint
a csúcsok és a lapok átadnak egymásnak a meglévő súlyukból, úgy hogy az összsúly válto-
zatlan maradjon. Ha kezdetben az összsúly pozitív volt, akkor ezután is pozitív lesz, ezért
lennie kell egy pozitív súlyú lapnak vagy csúcsnak. Ezt a pozitívitást használjuk ki egy bi-
zonyos gráf tulajdonság igazolására. Most először megnézzük a módszer egy alkalmazását
síkbarjzolható gráfokra, utána pedig ezt átültetjük a Föld-Hold térképekre.

2.2.16. Tétel. (Wernicke, 1904, [4]) Ha egy síkbarajzolható gráf minimális fokú csúcsa
5, akkor a gráfban van vagy két 5 fokú csúcs melyek szomszédosak vagy van egy 5 és egy
6 fokú csúcs melyeknek van közös éle.

Bizonyítás. Elég háromszögelt síkbarajzolható gráfokra belátni. Ugyanis, ha egy ilyen G
gráfhoz ha hozzáveszünk egy élet, akkor mindkét hozzá tartozó csúcs foka legalább 6, tehát
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nem keletkezik plusz vágyott él. Ha minden háromszögelt gráfban van vágyott él, akkor
minden síkbarajzolható gráfban is van. Minden v csúcshoz hozzárendelünk 6 − d(v) és
minden f laphoz 6−2d(f) súlyt, ahol d(f) a lap élszámát és d(v) a csúcs fokszámát jelenti.
Használjuk fel az Euler-formulát és azt, hogy a csúcsok fokszám összege megegyezik az
élek számának kétszeresével, illetve hogy minden él két lapon van rajta, így a csúcsokhoz
és lapokhoz rendelt mennyiségek összege így alakul:∑
f∈F

6−2d(f)+
∑
v∈V

6−d(v) = 6|F |−2(2|E|)+6|V |−2|E| = 6(|F |−|E|+|V |) = 12. (2.1)

Változtassuk meg a csúcsokhoz rendelt értéket, úgy hogy az összérték ne változzon. Egy 5
fokú csúcshoz kezdetben 6-5=1 súlyt rendeltünk. Ezt nullázzuk le és minden szomszédját
növeljük 1

5
súllyal. Milyen csúcsokban lehet ezután a súly pozitív? Mivel az összsúly nem

változott, így kell lennie pozitív súlyú csúcsnak. Egy csúcs súlya maximum d(v)
5

súllyal
nőtt, ezért egy csúcsban a maximum súly 0 < 6 − d(v) + d(v)

5
. Mindenképpen teljesülnie

kell, hogy

0 < 6− d(v) + d(v)

5
= 6− 4d(v)

5
.

Ha ezt átrendezzük, akkor d(v) ≤ 7. Ha a pozitív csúcsunk 5 vagy 6 fokú, akkor valahon-
nan kapni kellett, hiszen ha nem kaptak volna, akkor 0 lenne a súlyuk. Ha a hetedfokú
csúcs lenne pozitív, akkor legalább 6 szomszédos csúcstól kellett volna 1

5
-t kapnia, mert

kezdteben -1 volt a súlya. Mivel a gráf háromszögelt, így minden csúcs szomszédai egy
kört alkotnak, így lennie kell ötödfokú szomszédoknak is.

A fentebbi tétel átültethető biplanáris gráfokra megőrizve a bizonyítás szerkezetét is.

2.2.17. Állítás. Ha egy biplanáris gráfminimális fokszáma 11, akkor a gráf tartalmaz
vagy két 12 fokú csúcsot, melyek szomszédosak vagy egy 11 és egy 12 fokú csúcsot melyek
szomszédosak.

Bizonyítás. Lényegében az előző gondolatmenetet követjük. Elég két háromszögelt síkb-
rajzolható gráf unióját vizsgálni, jelöljük G1-gyel és G2-vel a két gráfot, a csúcsokhoz
és lapokhoz tartozó fokszámokat d1-gyel és d2-vel, a lapokat F1-gyel és F2-vel. G1 és G2

ugyanazon a csúcshalmazon van értelmezve, így erre nem kell bevezetni új jelölést. Ez-
után külön-külön elvégezzük az iménti hozzárendelést G1-n és G2-n és összeadjuk őket,
így egy csúcshoz hozzárendelünk 6 − d1(v) + 6 − d2(v) súlyt, összesen 12 − d(v) súlyt,
ahol d(v) a biplanáris gráf fokszáma. A G1-re alkalmazva a Wernicke-tételben látottakat
és kihasználva, hogy minden lap háromszögelt G1-ben és G2-ben és minden f ∈ F1-re
6− 2d1(f) = 0, ugyanígy minden f ∈ F2-re 6− 2d2(f) = 0 azt kapjuk, hogy∑

f∈F1

6− 2d1(f) +
∑
v∈V

6− d1(v) =
∑
v∈V

6− d1(v) = 12,

a G2-re elvégezve ugyanezt pedig∑
f∈F2

6− 2d2(f) +
∑
v∈V

6− d2(v) =
∑
v∈V

6− d2(v) = 12.

Adjuk össze a két egyenletet∑
v∈V

6− d1(v) +
∑
v∈V

6− d2(v) =
∑
v∈V

12− d(v) = 24.
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Így az összsúly szintén pozitív. A szabály, mely szerint átrendezzük a súlyokat legyen az,
hogy ha egy csúcs foka 11, akkor adjunk át a szomszédainak 1

11
súlyt. A lapokon a súlyok

értéke változatlan marad, azaz 0. Abból adódóan, hogy az összsúly pozitív volt kezdetben,
így ezután is az marad. Szükséges feltétel, hogy egy csúcs súlya pozitív legyen, hogy

12− d(v) + d(v)

11
> 0.

Hiszen maximum d(v)
11

súlyt kaphatott a szomszédjaitól egy csúcs és a kezdeti súlya 12−
− d(v), ezért egy csúcs maximális súlya 12− d(v) + d(v)

11
. Az egyenlőtlenséget átrendezve

d(v)-re egy felső becslést kapunk 12∗11
10

> d(v). Ha d(v) = 13, akkor hogy pozitív súlya
legyen szükség van 12 darab 11 fokú szomszédra, tehát valamelyik síkbarajzolható gráf-
ban kell lennie két szomszédos 11-ed fokú csúcsnak, mert minden csúcs szomszédai kört
alkotnak a síkbarajzolhatóság miat.. Ha d(v) = 12,11, akkor is kell lennie legalább egy
11-ed fokú szomszédnak ahhoz, hogy a súlya pozitív legyen, mert ha d(v) = 12, akkor
12−d(v) = 0. Ha d(v) = 11, akkor minden szomszédjának átadott 1

11
súlyt, összesen 1-et,

azaz 12− d(v)− 1 = 0. Ezzel a tételt beláttuk.

Ezt egyébként lehet, hogy könnyen lehet tovább általánosítani 2-nél több térképre is.
Ez mutatja is, hogy bizonyos mértékig azért át lehet vinni gondolatokat egy térképről
több térképre. Ehhez vezessünk be egy új definíciót.

2.2.18. Definíció. Egy G gráf vastagsága k, ha k a legkisebb olyan egész, hogy G előáll
k darab síkbarajzolható gráf uniójaként.

A biplanáris gráfokat lehet a vastagsággal is definiálni. A megfogalmazás nem hoz be
új gondolatiságot, hanem csak az érthetőség kedvéért így is olvasható.

2.2.19. Definíció. A 2 vastagságú gráfokat biplanáris gráfoknak nevezzük.

2.2.20. Megjegyzés. A szakirodalomban több definíció is olvasható a biplanáris gráf
angol nyelvű biplanar graph megfelelőjéről, volt ahol kizárólag a kettő vastagságú gráfokat
értették alatta, volt ahol az egy vastagságú, azaz síkbarajzolható gráfokat is beleértették.

2.2.21. Állítás. Egy k vastagságú G gráfnak a minimális fokszáma 6k − 1, akkor G-ben
egy maximum 6k fokú csúcsa szomszédos egy 6k − 1 fokú csúccsal.

Bizonyítás. Lényegében ugynaz a gondolatmenet, mint az előbbi k = 2 esetben. A k darab
síkbarajzolható gráfot jelöljük G1, ..., Gk-val. Ezekről is feltehető, hogy háromszögeltek,
hiszen ha behúzunk új éleket, akkor nem keletkezik olyan él, ami egy maximum 6k fokú
csúcsa szomszédos egy 6k− 1 fokú csúcs között húzódik. Az előző tétel alapján, ha össze-
adjuk az egyenleteket azt kapjuk, hogy

∑
v∈V 6k − d(v) = 12k. A kezdeti súly minden

csúcsra 6k − d(v). A szabály ami alapján átadjuk a súlyokat legyen az, hogy ha d(v) =
= 6k − 1, akkor a szomszédainak átadunk 1

6k−1 súlyt. Ha keresünk egy pozitív csúcsot,
akkor 6∗k−d(v)+ d(v)

6k−1 > 0, átrendezve pedig 6k(6k−1)
6k−2 > d(v). Ebből következően d(v) <

< 6k+ 2, ugyanis 6k(6k− 1) < (6k+ 2)(6k− 2). Ha d(v) = 6k+ 1, akkor a kezdeti súlya
−1, ezért kell lenni legalább 6k darab 6k − 1 fokú szomszédjának. Ebből kettő biztosan
szomszédos szomszédos lesz egymással.
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2.2.2. Második megközelítés - minor keresés

Próbáljuk meg az ötszín tétel bizonyítását egy az egyben átültetni és láthatjuk, hogy nem
sikerül ugyanis a minor keresés önmagában nem vezet eredményre.

2.2.22. Tétel. (Ötszín-tétel, Heawood, 1890, [5]) Minden G síkbarajzolható gráfra χ(G) ≤
≤ 5.

A legismertebb bizonyítása indukcióval történik és ha feltesszük, hogy egy ötödfokú
csúccsal mindenki szomszédos, akkor a gráfnak tartalmaznia kell egy felosztott K5-t, ami
ellentmond azzal, hogy a gráf síkba rajzolható. Átvihető-e ez a megfontolás a biplanáris
gráfokra? A következő rész mutatja, hogy nem. Ugyanis nem tudunk ellentmondásra jutni
úgy, hogy a gráf tartalmaz valamilyen felosztott gráfot, ezért a gráf nem biplanáris gráf,
tehát nem lehet minden szomszédja különböző, mert ahogy a következő tétel mutatja, hogy
minden gráf homeomorf egy biplanáris gráffal. Ezt azért fontos tisztázni, mert érzékelteti,
hogy a biplanáris gráfok vizsgálata nem csak annyi, hogy egy az egyben átültetjük a síkon
jól ismert gondolatokat.

2.2.23. Állítás. (Beineke, 1997, [2]) Minden gráf homeomorf egy biplanáris gráffal.

Bizonyítás. Minden uv ∈ E élhez vegyünk egy köztes csúcsot, azaz uv él helyett. Legyen a
gráfban egy uw és egy wv él. Ekkor minden él egyik csúcsa egy újonnan bevett másodfokú
csúcs lesz. Ezért megtehetjük minden élre, hogy w köztes csúcs szerint uw-t G1-be, míg
wv-t G2-be tesszük, így G1 és G2 is egy-egy erdő lesz, sőt csillaggráfok uniója, ahol a
középső csúcsok a gráf eredeti csúcsai.

2.2.24. Állítás. (Beineke, 1997, [2]) A minimális számú él felosztás, ami ahhoz szükséges,
hogy egy gráfot biplanáris gráffá tegyünk megegyezik a minimális számú él törléssel, ami
ahhoz szükséges, hogy ezt a gráfot biplanáris gráffá tegyük.

Bizonyítás. Legyen m a minimális számú élfelosztás,ami, ahhoz szükséges, hogy egy G
gráfot biplanáris gráffá tegyünk. Továbbá legyen n a minimális számú éltörlés, ami, ahhoz
szükséges, hogy G-t biplanáris gráffá tegyük. Legyen H egy minimális csúcsú bgáf, ami
homeomorf G-vel és S azon felosztott élek halmaza, melyeket azért osztottunk fel, hogy
G-ből megkapjuk H-t. G− S egy biplanáris gráfot alkot, hiszen G− S részgráfja H-nak.
Így n ≥ |S| ≥ m.
Tegyük fel, hogy D egy olyan élhalmaz, hogy G−D biplanáris gráf, azaz mondjuk G1 és
G2 síkbarajzolható gráfok uniója. Osszuk fel G gráf D-beli éleit egyszer és az így kapott
gráfot nevezzük F -nek. Ha minden uv ∈ D élet felosztunk uw és wv élekre egy w csúcs
hozzávételével, akkor pontosan F gráfot kapjuk, ami így már érthető módon egy biplanáris
gráf. Ekkor m ≤ n, tehát m = n.

2.2.25. Megjegyzés. A fenti tétel mutatja, egyrészt, hogy biplanáris gráfok esetén egy
él felosztása tulajdonképpen ugyanazt jelenti, mintha törölnénk ezt az élet, másrészt bi-
planáris gráf tulajdonság szempontjából az első- és másodfokú csúcsok elhagyhatók. Sőt,
általánosan k-síkbarajzolható gráf szempontjából a k-nál kisebb fokú csúcsok is elhagy-
hatók.

2.2.3. Harmadik megközelítés - gráfok szorzata

Abból indulunk ki, hogy nem csak "egymásra tenni" lehet két síkbarajzolható gráfot - amit
a Föld-Hold probléma jelent tulajdonképpen - hanem más műveleteteket is lehet közöttük
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definiálni. Az a kérdés motiválta ennek az alfejezetnek a létrejöttét, hogy definiálható-e
olyan művelet, melyre teljesül, hogy minden Föld-Hold problémában szereplő gráf meg-
kapható két síkbarajzolhazó gráf között definiált művelet után kapott gráf részgráfjaként?
Ha tudnánk definiálni egy ilyen műveletet, akkor elég lenne az ilyen műveletek után kapott
gráfokat vizsgálni, azaz szűkülne a vizsgálandó gráfok halmaza. Sajnos, ennek elegettevő
műveletet egyelőre nem sikerült találni, de ez lehet további gondolkodás egy lehetséges
iránya.

2.2.26. Definíció. G és H gráfok VAGY szorzatáról, akkor beszélünk, ha csúcshalmaza
megegyezik a V (G) és V (H) csúcsok rendezett párjaival. Két csúcsa, (u, u′) és (v, v′) akkor
és csak akkor szomszédos egymással, ha u′v′ ∈ E(H) vagy uv ∈ E(G).

Ha beszámozzuk két síkbarajzolható gráf csúcsait, akkor ha VAGY szorzattal képzett
gráfnak vesszük permutáció által meghatározott részgráfját megadják az összes lehetséges
biplanáris gráfot két síkbarajzolható gráf között. Ebből kifolyólag adja magát, hogy más
gráf szorzatokat is megnézzünk.

2.2.27. Definíció. G és H gráfok Descartes-szorzatáról, akkor beszélünk, ha csúcshal-
maza megegyezik a V (G) és V (H) csúcsok rendezett párjaival. Továbbá a gráf két csúcsa,
(u, u′) és (v, v′) akkor és csak akkor szomszédos egymással, ha az alábbi két feltétel bár-
melyike teljesül :
1. u = v és u′v′ ∈ E(H)
2. u′ = v′ és uv ∈ E(G).
Jelölése: G�H

Példa:

2.5. ábra. Descartes-szorzatra példa

2.2.28. Állítás. G és H síkbarajzolható gráfok Descartes-szorzata biplanáris gráf.

Bizonyítás. A Descartes-szorzat elvégzése után kapott G�H-vel jelölt gráf éleit particio-
nálni fogjuk két részre, az egyiket G1-gyel jelöljük, a másikat G2-vel. Úgy fogjuk particio-
nálni G�H-t, hogy G1 és G2 síkbarajzolhatóak legyenek, ebből következően a biplanáris
gráf definíciójának G�H eleget tesz, azaz az állítást beláttuk. G1 gráfban legyenek a
Descartes-szorzat definíciójában szereplő 1. feltételnek megfelelő élek, G2 gráfban legye-
nek a Descartes-szorzat definíciójában szereplő 2. feltételnek megfelelő élek. Ekkor G1 gráf
|V (H)| számú G gráf diszjunkt uniójából áll, G2 pedig |V (G)| számú H gráf diszjunkt
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uniójából áll. Miért is? Mert ha veszünk egy tetszőleges G1-beli (u, v) csúcsot, akkor a
G1-beli szomszédai (u, v′) csúcsok lesznek, ahol v′ ∈ V (H). Az (u, v∗) csúcsok által meg-
határozott részgráf, ahol v∗ tetszőleges V (H)-beli csúcs pontosan H-val izomorf gráfot
határoz meg. Ez minden (u, v) ∈ G1 csúcsra elmondható, tehát G1 H gráfok éldiszjunkt
és csúcsdiszjunkt uniójából áll. Ez a gondolatmenet G2-re ugyanígy működik. Ha veszünk
egy tetszőleges G2-beli (u, v) csúcsot, akkor a G2-beli szomszédai (u′, v) csúcsok lesznek,
ahol u′ ∈ V (G). Az (u∗, v) csúcsok által meghatározott részgráf, ahol u∗ tetszőleges V (G)-
beli csúcs pontosan G-vel izomorf gráfot határoz meg, tehát G2 G gráfok éldiszjunkt és
csúcsdiszjunkt uniójából áll. Mivel G és H is síkbarajzolható, ezért G1 és G2 is az.

2.2.29. Észrevétel. Ha G1 ⊆ G2 és H1 ⊆ H2, akkor G1�H1 ⊆ G2�H2.

2.2.30. Állítás. Két összefüggő síkbarajzolható gráf Descartes-szorzata 7-színezhető

Bizonyítás. Vegyük a a 2.2.28 bizonyításában található felbontást. G1-ben csak olyan élek
lehetnek, melyek (u, v1) és (u, v2) között mennek, ahol v1 6= v2, tehát G1-ben (u1, v) és
(u2, v) között biztos nem mehet él. A második koordinátában azonos csúcsokhúzzuk össze,
ekkor H-t kapjuk vissza. Színezzük ki H-t 4 színnel. A csúcsok ilyen módú összehúzását
felfoghatjuk egy leképezésként is f : G1 ⇒ H. A {f−1(v) : v ∈ H} halmazhoz tartozó G1-
beli csúcsokhoz olyan színt rendeljünk, mint v ∈ H-hoz. Ez ugyanígy végigzongorázható
G2-vel és G-vel. Ekkor 4*4=16 színpár van összesen. Ha létrehozunk egy új K gráfot
minden színpárhoz egy csúcsot, akkor K maximális fokszáma 6, ezért K 7 színezhető, így
az G�H is 7-színezhető.

2.2.31. Megjegyzés. Erre ismert, hogy 4-re levihető.

2.2.32. Következmény. Létezik, olyan biplanáris gráf, mely nem kapható meg két síkba-
rajzolható gráf Descartes-szorzatának részgráfjaként, mert van olyan biplanáris gráf, ami
nem 7-színezhető.

2.2.33. Definíció. G és H gráfok tenzor-szorzatáról, akkor beszélünk, ha csúcshalmaza
megegyezik a V (G) és V (H) csúcsok rendezett párjaival. Két csúcsa, (u, u′) és (v, v′) akkor
és csak akkor szomszédos egymással, ha u′v′ ∈ E(H) és uv ∈ E(G). Jelölése: G×H.

2.2.34. Tétel. (Sauer et al., 1985, [15]) Két 4-színezhető gráf tenzorszorzata 4-színezhető.

2.2.35. Következmény. Létezik, olyan biplanáris gráf, mely nem kapható meg két síkba-
rajzolható gráf tenzorszorzatának részgráfjaként, mert van olyan biplanáris gráf, ami nem
4-színezhető.

2.3. Heawood térkép színezési problémája
Ebben a részben egy kis ízelítőt szeretnék adni abból, hogy más felületek irányába is el
lehet mozdulni. Ehhez szükség van a génusz fogalmának bevezetésére, melynek a rend
kedvéért itt is olvasható a definíciója, bár részletekbe nem megyünk bele, mert nagyon
más irányba vinni a sok fogalom definiálása és ehhez a dolgozathoz a szemlélet is elegendő.
Szemléletesen azt jelenti, hogy hány lyukat határoz meg a felület, ha a térben vizsgáljuk.
Pédául a gömb génusza 0, a tórusz génusza 1, ha két karúszót összeragasztunk(precízebben
a kétkyukú tórusz), akkor ennek a génusza 2. További információ például ebben a szak-
dolgozatban is olvasható: [27].
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2.6. ábra. A gömb, a tórusz és a kétlyukú tórusz

2.3.1. Definíció. Egy C sima projektív görbe génusza a g = 2−χ
2

szám, ahol χ a felület
Euler-karakterisztikája.

Heawood általánosítása 1890-ből származik, mely szerint, ha p > 0 egész és Sp a
gömböt jelenti p génusszal,akkor

χ(Sp) ≤
⌊
7 +
√
1 + 48p

2

⌋
.

Ennek segítségével tudta belátni, hogy a kromatikus szám a tóruszon 7, ugyanis behe-
lyettesítve p = 1-re 7-et kapunk felső becslésként. Továbbá az alább illusztrált példa azt
mutatatja meg, hogy a 7 egyben alsó becslés is.

2.7. ábra. A tórusz kromatikus száma 7

2.3.2. Megjegyzés. A szemléltetett ún. Heawood-gráf beágyazva a tórusz felszínére topo-
logikusan megegyezik a Szilassi-poliéderrel. Az már megoldatlan probléma, hogy g = 2-re
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létezik-e, ilyen poliéder.

Ebből következett egy általános sejtés, miszerint egyenlőségről van szó egyenlőtlenség
helyett

χ(Sp) =

⌊
7 +
√
1 + 48p

2

⌋
minden p > 0-re. Ennek letisztázására és bizonyítására 1968-ig kellett várni. 12 esetet kel-
lett megoldani, mely a következő gondolatmenetből származott. Síkbarajzolható gráfokra
ismert, hogy 2

3
e ≥ f , ez akkor is teljesül, ha egy g lyukú tórusz felszínére van beágyazva

a gráf. Az élek, lapok és csúcsok közötti összefüggés így módosul g függvényében:

n− e+ f ≥ 2− 2g,

amit Euler-Poincaré formulának is neveznek. A két egyenlőtlenséget felhasználva

e ≤ 3n+ 6(g − 1)

élszámra vonatkozó felső becslést kapjuk. A maximális élszámot egy n csúcsú egyszerű
gráfra Kn esetén kapjuk n(n−1)

2
≤ 3n+ 6(g − 1) átrendezve

g ≥
⌈
(n− 3)(n− 4)

12

⌉
.

Ugyanígy meg tehetjük, hogy nem a a génuszok számára, hanem a csúcsszámra rendezünk

n ≤
7 +

√
49 + 48(g − 1)

2
.

2.3.3. Tétel. (Ringel et al., 1968, [8]) A legkisebb génusz számú felület, melyre Kn be-
ágyazható élmetszés mentesen

⌈
(n−3)(n−4)

12

⌉
génusszal rendelkezik, és minden g > 0-ra

χ(g) =
⌊
7+
√
1+48p
2

⌋
.

2.3.4. Megjegyzés. A [9]-es cikk nagyon szépen és könnyen érthetően összefoglalja
a témát, jó elindulást ad. Ezen túl Ringelnek megjelent egy monográfiája Map Color
Theorem[10] címmel, mely erről a tételről szól. Így elkerülhetőek lehetnek a német nyelvű
cikkek is.
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3. fejezet

Biplanáris gráfok és gráfok vastagsága

Ebben a szekcióban elhagyjuk a színezést, és kizárólag arra fókuszálunk mit tudhatunk
a Föld-Hold problémához kötődő biplanáris gráfok és a nagyobb vastagságú gráfok tulaj-
donságairól.

3.1. Általános tulajdonságai
3.1.1. Definíció. Egy G gráf derékbősége alatt a következő mennyiséget értjük
min{l : G-ben létezik l hosszú kör}.

3.1.2. Állítás. (Beineke, 1997, [2]) Legyen G egy biplanáris gráf p csúccsal és q éllel,
ekkor
(a) q ≤ 6p− 12
(b) q ≤ 4p− 8, ha G páros gráf
(c) q ≤ 2g(p−2)

g−2 , ha G derékbősége legalább g.

Bizonyítás. (a) Egy síkbrajzolható gráfban, minden p− q + f = 2 és ha feltesszük, hogy
minden lapon legalább 3 él van, akkor 2q ≥ 3f . Ezt kihasználva azt kapjuk, hogy p −
− 1

3
q ≥ 2, ami nem más mint q ≤ 3p − 6. Mivel biplanáris gráfról van szó, így G(p, q) =

= G1(p, q1)∪G2(p, q1), ahol G1 és G2 is síkbarajzolható gráfok és q1+q2 = q. Alkalmazzuk
külön-külön a síkbrajzolható gráfokra vonatkozó egyenlőtelnséget és adjuk őket össze.
Ekkor q ≤ 6p− 12 egyenlőtlenség valóban teljesül.

Bizonyítás. (b) G nem tartalmaz páratlan kört, így háromszöget sem, úgyhogy minden lap
élszáma 4-gyel alulbecsülhető. Ebből adódóan 2q ≥ 4f egyenlőtlenséget kapjuk. Ugyan-
csak alkalmazva az Euler-féle poliéder tételt 2+ q− p ≤ q

2
, ami átrendezve nem más mint

q ≤ 4p− 8.

Bizonyítás. (c) Az előző két rész erősen sugallja mi a teendő g derékbőség esetén. 2q ≥ gf ,
így

p− q + 2

g
q ≥ 2.

Megfelelően rendezve pedig

q ≤ 2g(p− 2)

g − 2

egyenlőtlenség köszön vissza.
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3.1.3. Tétel. (Mansfield, 1983, [18]) Annak meghatározása, hogy egy gráf vastagság ma-
ximum 2-e NP-teljes.

3.1.4. Tétel. (Jünger et al., 1998, [19]) Ha egy G gráfban nincs K5 −minor, akkor G
biplanáris gráf.

A következő két lemma egy gráf vastagságról szóló fokszám alapján történő felső becs-
lést készít elő.

3.1.5. Lemma. (Petersen, 1891, [12]) Ha G egy 2k-reguláris gráf, akkor felbomlik k darab
2-reguláris gráf uniójára.

Bizonyítás. Jól látható, hogy elég összefüggő gráfokkal foglalkozni. Mivel minden csúcs
foka páros, ezért a gráf élein megadható Euler-séta. Irányítsuk meg G éleit egy Euler-
séta szerint. Ekkor minden csúcs be- és kifoka is k. Minden v csúcsot bonstunk egy v1
és v2 csúcsra. A v1 csúcsba menjenek a v csúcsba mutató élek és v2-ből induljanak a v-
ből induló élek, azaz egy csúcsnnak vagy 0 a kifoka és k a befoka vagy k a kifoka és 0 a
befoka. Ez egy k-reguláris páros gráf lesz. Azért lesz páros gráf, mert ha az egyik osztályba
tesszük azokat a csúcsokat melyekből indulnak élek a másik osztályba tesszük azokat az
éleket amibe befutnak élek, akkor egyik osztályon belül sem lesz él. A Hall-tétel alapján
a gráf előáll k darab teljes párosítás uniójaként. Ebben a gráfban egy teljes párosítás
egyértelműen megfeleltethető az eredetiben egy 2-reguláris gráffal. Ennek okán G előáll k
darab 2-regulráis gráf uniójaként.

3.1.6. Lemma. (Halton, 1991, [12]) Ha adott egy maximum d fokú G gráf és egy f ≥ d
egész szám, akkor létezik olyan G′ gráf, amely f-reguláris és tartalmazza G-t mint részgráf.

Bizonyítás. Minden v csúcsra beveztjük εv := f−δv ≥ 0, ahol εv tulajdonképpen a szabad
kapacitást jelenti. Ha v és w csúcsokra εv, εw > 0 és vw élet nem tartalmazza G, akkor
vegyük hozzá. Ezt csináljuk addig amíg vannak olyan csúcspárok, melyekre ez megtehető.
Ezután menjünk végig G csúcsain. Ha egy u csúcsra εu ≤ 1, akkor nincs teendőnk. Ha
2 ≤ εu ≤ f , akkor vegyünk egy Kf gráfot. Minden csúcsának 1 szabad kapacitása van,
ezek közül u-t kössük össze εu Kf -beli csúccsal. Ezt az eljárást folytatva minden v ∈ G-
re εv ≤ 1. Másoljuk le G gráfot és azokat a csúcsokat melyekre εv = 1 kössük össze a
másolatával. Így egy f-reguláris gráfot kaptunk és az eljárás során az eredeti gráf végig
részgráf maradt.

3.1.7. Tétel. (Halton, 1991, [12]) Ha d a maximális fokszáma egy G gráfnak, akkor
t(G) ≤

⌈
d
2

⌉
.

Bizonyítás. Legyen f = 2
⌈
d
2

⌉
, így f biztosan páros. Ezzel a választással f teljesíti

a 3.1.6 Lemma feltételeit, így létezik ilyen f-reguláris gráf, amely tartalmazza G-t. Mivel
f páros, ezért a 3.1.5 Lemma miatt felbomlik f

2
darab 2-reguláris gráf uniójára. Minden

2-reguláris gráf síkbarajzolható, úgyhogy G vastagsága nem lehet több, mint
⌈
d
2

⌉
.

3.1.8. Sejtés. (Halton, 1991, [12]) Ha egy G gráf maximális fokszáma nem több mint 6,
akkor G biplanáris gráf.

3.1.9. Tétel. (Vasak, 1976, [16]) Kn teljes gráf vastagságát megadja az alábbi függvény

t(Kn) =


⌊
n+ 7

6

⌋
ha n 6= 9,10

3 ha n = 9,10
(3.1)
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3.1.10. Állítás. t(Kn) ≥
⌊
n+ 7

6

⌋
.

Bizonyítás. Jól tudjuk, hogy egy síkbarajzolható gráfram éllel és n csúccsalm ≤ 3(n−2).
Ebből következően tetszőleg G gráfra m ≤ 3(n−2)t(G). Ha m-t maximálisnak választjuk,
azaz m = n(n−1)

2
, akkor n(n−1)

2
≤ 3(n− 2)t(G). G := Kn és átrendezzük, akkor

1

6

n(n− 1)

n− 2
≤ t(Kn).

Ezt folytatva
1

6

n(n− 2) + n

n− 2
≥ 1

6
n+

7

6
.

Mivel ha n > 2, akkor n ≥ 7n− 14, azaz 14
6
≥ n.

3.1.11. Tétel. (Beineke et al, 1964, [17]) A Km,n teljes páros gráf vastagsága

t(Km,n) =

⌈
mn

m+ n− 2

⌉
(3.2)

kivéve, ha m és n páratlan, illetve lézezik olyan páros pozitív egész, melyre m < n és
n =

⌈
r(m−2)
m−r

⌉
.

3.2. Teljes és teljes páros gráfok vizsgálata
Ebben az alfejezetben górcső alá vesszük, hogy mit tudunk mondani a teljes gráfok és teljes
páros gráfok osztályáról a biplanáris gráfságukat illetően. A teljes gráfoknál egyszerű a
helyzet, hiszen ha n < m, akkorKm részgráfjaKn, tehát elég megkeresni a legkisebb olyan
n-et, amire n még biplanáris gráf, de n+1 már nem. Teljes páros gráfoknál is van egyfajta
tartalmazás. Legyen n < p ésm < q. HaKp,q biplanáris gráf, akkorKn,m is biplanáris gráf.
Ha Kn,m nem biplanáris gráf, akkor Kp,q sem. Ugyanakkor, ha n < p, de m > q, akkor
ebből önmagában semmilyen kövezkeztetés nem vonható le. Így ha találunk egy Kn,m

teljes páros gráfot, ami nem biplanáris gráf, azonban Kn−1,m és Kn,m−1 is biplanáris gráf,
akkor mondhatjuk, hogy a teljes páros gráfok osztályára nézve ez bizonyos szempontból
minimális. Ezért reális célunk lehet, hogy meghatározzuk a tartalmazásra nézve minimális
teljes páros gráfokat. Továbbá meg kell vizsgálni, hogy mi a helyzet n < p, q < m esetben,
hiszen részgráfság szempontjából a kettő nem áll relációban. A terv az, hogy ilyen n,m
esetén, megnézzük p = n+ 1-hez mi a legkisebb p ≥ q < m, hogy Kp,q biplanáris gráf, de
Kp,q+1 nem. Majd ezt az eljárást követjük, míg meg nem találjuk az összes tartalmazásra
nézve minimális teljes páros gráfokat.

3.2.1. Állítás. (Tutte, 1963) K8 biplanáris gráf.

Bizonyítás. Az alább látható gráf egy lehetséges felbontást ad meg.
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3.1. ábra. K8 egyik síkbarajzolható rész-
gráfja

3.2. ábra. K8 másik síkbarjzolható rész-
gráfja

3.2.2. Tétel. (Tutte, 1963) K9 nem biplanáris gráf.

3.2.3. Következmény. Kn nem biplanáris gráf, amennyiben n > 8.

A következő állításokat vagy konstrukcióval vagy a a 3.1.2. Állításba való behelyettesí-
téssel nyerjük. Csak a számok lesznek mások, ugyanakkor megkapjuk bizonyos értelemben
a minimális teljes páros biplanáris gráfokat.

3.2.4. Állítás. A Föld-Hold problémához tartozó gráfok között a maximális kromatikus
számmal rendelkező gráfok nem lehetnek perfektek.

Bizonyítás. Ugyanis egy ilyen gráf nem tartalmazhat K9-t, tehát 8 ≥ ω(G) = χ(G) és
létezik 9-színezhető ilyen gráf.

3.2.5. Állítás. (Beineke et al, 1964, [17]) K4,n biplanáris gráf, ahol n tetszőleges egész
szám

Bizonyítás. A következő két ábra egy-egy síkbarajzolható gráfot mutat melyek uniója
visszaadja a K4,n gráfot tetszőleges n esetén. A sárga színnel számozott csúcsok a 4 elemű
osztály elemeit jelölik, a piros színnel számozott csúcsok pedig az n elemű osztály elemeit.
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3.3. ábra. K4,n egyik síkbarajzolható
részgráfja

3.4. ábra. K4,n másik síkbarjzolható
részgráfja

3.2.6. Állítás. (Beineke et al, 1964, [17]) K5,12 biplanáris gráf.

Bizonyítás. A következő két gráf uniója megadja a K5,12 gráfot, ahol az egyik és a másik
osztály elemei pirossal, illetve sárgával jelöljük.

3.5. ábra. K5,12 egyik síkbarajzolható részgráfja
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3.6. ábra. K5,12 másik síkbarajzolható részgráfja

3.2.7. Állítás. (Beineke et al, 1964, [17]) K5,13 nem biplanáris gráf.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy biplanáris gráf, ekkor teljesíteni kell a 3.1.2 páros gráfokra
vonatkozó egyenlőtlenséget, azaz m ≤ 4n− 8. Ez viszont nem teljesül, mert 5 ∗ 13 = 65 >
> 64 = 4 ∗ 18− 8, ami ellentmondás.

3.2.8. Következmény. Elég azokat a teljes páros gráfokat nézni, ahol 5 < p, q < 13.

3.2.9. Állítás. (Beineke et al, 1964, [17]) K6,8 biplanáris gráf.

Bizonyítás. A következő két ábra egy-egy síkbarajzolható gráfot mutat melyek uniója
visszaadja a K6,8 gráfot. A sárga színnel számozott csúcsok a 6 elemű osztály elemeit
jelölik, a piros színnel számozott csúcsok pedig az 8 elemű osztály elemeit.

3.7. ábra. K6,8 egyik síkbarajzolható részgráfja
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3.8. ábra. K6,8 másik síkbarajzolható részgráfja

3.2.10. Állítás. (Beineke et al, 1964, [17]) K6,9 nem biplanáris gráf.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy biplanáris gráf, ekkor teljesíteni kell a 3.1.2 páros gráfokra
vonatkozó egyenlőtlenséget, azaz m ≤ 4n− 8. Ez viszont nem teljesül, mert 6 ∗ 9 = 54 >
> 52 = 4 ∗ 15− 8, ami ellentmondás.

3.2.11. Következmény. Elég azokat a teljes páros gráfokat nézni, ahol 6 < p, q < 9

3.2.12. Állítás. (Beineke et al, 1964, [17]) K7,7 nem biplanáris gráf.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy biplanáris gráf, ekkor teljesíteni kell a 3.1.2 páros gráfokra
vonatkozó egyenlőtlenséget, azaz m ≤ 4n− 8. Ez viszont nem teljesül, mert 7 ∗ 7 = 49 >
> 48 = 4 ∗ 14− 8, ami ellentmondás.

3.2.13. Következmény. Km,n nem biplanáris gráf, amennyiben m,n > 7.

A Kuratowski-tétel mintájára felállítható egy sejtés, amely nem homeomorfizmust tar-
talmaz, ugyanis a homeomorfizmus fogalma nem alkalmas a biplanáris gráfok megraga-
dására a 2.2.24. Állítás alapján. Kérdéses igaz-e a következő állítás. Egy G gráf akkor és
csak akkor biplanáris gráf vagy síkbarajzolható gráf, ha nem tartalmaz részgráfként K9,
K5,13, K6,9 vagy K7,13 gráfokat.
A követkető gráfnak vagy 9 a kromatikus száma vagy nem biplanáris gráf. Minden csúcs
fokszáma 8. A csúcsok bizonyos értelemben azonos elhelyezkedésűek. A lényeg, hogy 5 da-
rab K3 van körbe rakva, úgy hogy a hármas egységeken belül mindegyik csúcs szomszédos
mindegyikkel.
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3.9. ábra. 9 kromatikus szamú gráf

Ez a gráf megkapható úgy, ha veszünk egy C5 gráfot, melynek mindegyik csúcs helyére
egy K3-t teszünk, ahol a szomszédság úgy alakul két K3 között, hogy minden csúcs össze
van kötve minden csúccsal. Ez az ötlet persze továbbfejleszthető. Hiszen ilyen módon
bármilyen gráfot felfújhatunk. A K3 helyett lehet tetszőleges Kr, és C5 helyett is lehet
tetszőleges irányítatlan, egyszerű G = (V,E) gráf, ezeket a gráfokat G[r]-rel jelöljük.
Sőt, csúcsonként is meghatározható a beilleszteni kívánt teljes gráf mérete. A v1, v2, ..., vn
csúcsokhoz tartozó teljes gráf méretét csúcsonként jelöljük például G[4,3, ...,4]. Az így
definiált gráfok további vizsgálódások tárgyai lehetnének.
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4. fejezet

Összefoglalás és nyitott kérdések

4.1. Összefoglalás
A szakdolgozat célja az volt, hogy a négyszín-tételből természetesen felvetődő Föld-Hold
problémát körüljárjuk és feltérképezzük, hogy magát a problémát milyen irányba lehet
elvinni. Ezt szolgálta más, szorosan kapcsolódó problémák szemügyre vétele. Ezek inkább
a dolgozat első felében szerepelnek, nevesítve az m-pire probléma és a Heawood térképs-
színezési problémája, illetve az általánosítás tetszőlegesen vastag gráfokra, ha úgy tetszik
tetszőleg számú égitestre. A második részben inkább a szerkezeti tulajdonságokon volt a
hangsúly, ugyanis a Föld-Hold probléma kijelöl egy speciális gráfosztályt, a biplanáris grá-
fokat, amin keressük a maximális kromatikus számot. Megvizsgáltuk a biplanáris gráfok
viszonyát a teljes gráfokhoz és a teljes páros gráfokhoz. Ez már csak a Kuratowski-tétel
miatt is fontos, hiszen szép lenne karakterizálni a biplanáris gráfokat, amiben akár fontos
szerep is juthat a teljes gráfoknak, és teljes páros gráfoknak. A másik fontos szempont
az volt, hogy mindenképpen szerettem volna konkrét gráfokat beletenni, mert nem hiszek
benne, hogy lehet olyan általános matematikai fogalmakkal jól dolgozni, melyekkel nem
piszkoljuk be a kezünket. Nem lehetett kihagyni a gráf vastagságságat, hiszen ez a foga-
lom arra jó, hogy a síkbarajzolható gráfok segítségével minden gráfhoz egy mennyiséget
rendelhetünk.

4.2. Nyitott kérdések
Itt található egy lista, ami [21] cikket alapul véve készült és a szakdolgozathoz szorosan
kapcsolódó megoldatlan problémákat tartalmazza. A cikk és az irodalomjegyzék további
segítséget nyújthat ezen problémák közelebbi megismerésében.

1. Mennyi a maximális kromatikus szám a 2 vastag gráfok között, azaz mi a Föl-Hold
probléma megoldása? A lehetséges válasz legalább 9 és legfeljebb 12.

2. C7[4] és C5[4,4,4,4,3] gráfok kromatikus száma 10. Mennyi a vastagságuk? Persze
valójában az a cél, hogy megadjunk egy 10 kromatikus számú 2 vastag gráfot, és
ezek a gráfok szóba jönnek mint lehetséges kandidáltak.

29



3. Van-e olyan G gráf, mely nem biplanáris gráf és nem síkbarajzolható gráf, és nem
tartalmaz részgráfként K9, K5,13, K6,9 vagy K7,13 gráfot?

4. Nem csak a gömbön, hanem nagyobb génuszú felületeken is lehet vizsgálni a 2 vastag
gráfokat. A tórusz esetében K13 2 vastag, és a 2 vastag gráfok maximális kromati-
kus száma 13, melynek bizonyítása Sulanketől származik[26]. Kétlyukú tórusz esetén
K14 2 vastag és a 2 vastag gráfok maximális kromatikus száma 14, a bizonyítás itt
olvasható[22]. Nagyobb génusz esetén is a maximális teljes gráf adja meg a választ
a kérdésre? Mi a helyzet más felületekkel?

5. A Föld-Hold probléma kiterjeszthető tetszőleges számú égitesre. Jelöljük f(t)-vel a
t vastag gráfok között előforduló maximális kromatikus számot. Ekkor

f(t) =


4, ha t=1
9, 10, 11 vagy 12, ha t=2
6t, 6t-1 vagy 6t-2, ha t>2

A feladat az, hogy pontosítsuk valamilyen 2 ≤ t-re f -et, ugyanis nem ismert, hogy
a felsoroltak közül melyik a helyes válasz.
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