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Sı́kgráfok és a sandpile csoport hatásai a feszı́tőfákon

Egy gráf sandpile csoportja egy kommutatı́v csoport melynek rendje a feszı́tőfák száma. Sok érdekes
bijekció ill csoporthatás ismert a sandpile csoport elemei és a feszı́tőfák között.
Különösen érdekes és meglepő eredmények derültek ki az utóbbi időben az ún Bernardi- ill
rotor-hatásokról. Mindkét csoporthatás egy felületbe ágyazott gráf sandpile csoportjának hatása
a feszı́tőfákon. Mindkét hatásnak egyszerű (bár kicsit hosszadalmas) kombinatorikus definı́ciója
van, és mindkettő függ még a gráf egy kijelölt pontjától is.
Chan és szerzőtársai ill Baker és Wang azt vizsgálták, hogy a rotor- ill a Bernardi-hatás mikor
nem függ a kijelölt ponttól (azaz mikor tartozik egy felületbe ágyazott gráfhoz egy jól definiált
rotor- vagy Bernardi-hatás). Mindkét esetben az derült ki, hogy a hatás pontosan akkor nem függ
az alapponttól, ha a gráf sı́kbaágyazott. Bár ezekre az eredményekre már több bizonyı́tás is ismert,
még mindig úgy tűnik, hogy nincs igazán jól megértve a jelenség háttere.
Kicsit más irányból közelı́tve a problémakörhöz, meg lehet azt is kérdezni hogy ha ismerjük a
gráfot, de nem ismerjük a felületbe ágyazást és minden alappont esetén ismerjük a rotor- vagy a
Bernardi-hatást, akkor meg tudjuk-e mondani hogy milyen génuszú felületbe van ágyazva a gráf.
McDonough megmutatta hogy a rotor-hatás esetén ezt meg tudjuk tenni. Nyitott kérdés maradt
viszont hogy a Bernardi-hatás esetén is meghatározzák-e a hatások a génuszt. Ez utóbbi kérdés
megválaszolhatónak tűnik.
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Gráfok gonality-je

Egy gráf gonality-je egy viszonylag egyszerűen definiálható mennyiség, ami egy algebrai geometriai
fogalom kombinatorikus analógja. A hallgató feladata a téma eredményeinek feldolgozása. E mellett nyitott kérdéseken is lehet gondolkozni, például nyitott hogy mi a ”diszkrét” és a ”folytonos”
világbeli gonality viszonya. Ezt a kérdést érdemes lenne számı́tógépes programmal megvizsgálni.
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Algoritmikus és bonyolultságelméleti kérdések a chip-firing
játék kapcsán

A chip-firing játék egy egyszerű egyszemélyes játék egy gráfon. A csúcsokon szét van osztva
néhány chip, amiket a “lövés”-nek nevezett művelettel lehet újraosztani: Ha egy csúcson legalább
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annyi chip van, mint a fokszám, akkor őt “kilőhetjük”, azaz minden szomszédjának átadhatunk
egy-egy chipet. Bár ez egy nagyon egyszerűen hangzó játék, sok mindenhez köze van, például a
Tutte polinomhoz és tekinthető egyfajta “diszkrét” algebrai geometriának is. A hallgató feladata
a játékhoz kapcsolódó bonyolultságelméleti kérdések áttekintése lenne, illetve nyitott kérdések
vizsgálata.
Ajánlott irodalom
A. Björner and L. Lovász.
1(4):305–328, 1992.

Chip-firing games on directed graphs.
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