
  8 سطر 

h

  9   سطر 
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  گراف هاي سكه اي

  :به شكل زير توجه كنيد

يره ي ممـاس  را مي توان بدون تغيير مكان به عنوان مركز تعدادي دا          Gمي بينيم كه راس هاي گراف       

گر دايره هايي كـه آن     و همچنين بين دو راس گراف يك يال مي گذرد اگر و تنها ا              -روي صفحه در نظر گرفت    

 حال آيا فكر - گراف سكه اي، گويند   وع گراف ها،  دو راس مذكور مركز آنها هستند با هم مماس باشند به اين ن            

 يك گراف سكه اي است؟ يمي كنيد اين مساله براي هر گراف مسطحي صدق مي كند؟ يعني هر گراف مسطح     

  .جواب مشكل ولي زيباست

) كب   ،1935سال  )koebeقضيه ي زير را بوسيله ي آناليز مختلط حل كرد  :  

  . هر گراف مسطح يك گراف سكه اي است.قضيه

راس هـاي  ه قسمي كه دايره هايي كـه   بان به صورت گراف سكه اي نشان داد   حال هر گاه گرافي را بتو     

 گراف   به اين نوع گراف ها،  د، يعني شعاع دايره ها همگي يكسان باشن        گراف مركز آنهايند با هم مساوي باشند،      
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هاي پني 






 GraphsPenny در تمرينات با برخي از گراف هاي پني آشنا مي شويد– گويند -  
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)عدد تقاطع  )Crossing Number

ديديم كه گرافهايي هستند كه مي شود آنها را در صفحه رسم كرد به طوري كه هيچ دو يالي همـديگر 

 اجبار همديگر را قطع خواهنـد   به اما اگر گرافهاي نامسطح را روي صفحه رسم كنيم چند يال  –را قطع نكنند    

  .  است(Crossing)بررسي كنيم تعداد اين تقاطع ها حال مساله اي كه اينجا مي خواهيم . كرد

  :به دو گراف زير توجه كنيد

تعداد تقاطع ها يكي در حالي كـه در  ) الف(در واقع هر دو يك گراف را نشان مي دهند،  ولي در شكل               

  . تا مي باشند2) ب(

 در واقـع  –تقاطع داشـته باشـد    اما به نظر شما آيا مي توان اين گراف را به گونه اي رسم كرد كه يك           

 شكلي از گراف است كه كمترين تعداد تقاطع ها در آن يافت شود  چيزي كه براي ما در اين فصل جالب است،        

  :  دوباره نظري  مي اندازيم5K به گراف –

)الف()ب(
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  :كشيمحال همين گراف را به گونه ي زير دوباره مي .  تقاطع مشخص اند5در شكل باال 

 يـك  5Kاز آنجا كه   . را طوري رسم كرديم كه تنها داراي يك تقاطع مي باشد           5Kمي بينيم كه گراف     

بـه ايـن   . گراف نامسطح است پس كمترين مقدار ممكن براي تعداد تقاطع هاي رسم اين گراف يك مي باشـد        

  گراف gNamberCrossinالح عدد تقاطع يا   به اصط "يك"  عدد يعني عدد
5

Kگوييم  .  

) عدد تقاطع يا     .تعريف )Crossing Number     يك گراف مانند G     عبارتست از كمترين مقدار ممكن

125 www.Toghraee.ir



)در صفحه و آن را با  Gاي مختلف گراف  در رسم ه   Gبراي تعداد تقاطع هاي يالهاي گراف        )rC G  نمـايش 

  .مي دهند

شكل زير نشان مي دهد كه عدد تقاطع 
3 3

K
,

  چرا؟.  است1 برابر 

حال مي خواهيم عدد تقاطع 
6

Kرا بدست آوريم  :  

6
K مي باشد3 را مي توان به صورت زير نيز كشيد كه تعداد تقاطع هاي آن در اين شكل .  
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حال فرض مي كنيم كه    
6

K           راس هـا را شـماره .  تقاطع باشد  2 را بتوان به گونه اي رسم كرد كه داراي

  .گذاري مي كنيم

  :شند تقاطع مذكور به شكل زير بافرض كنيم دو

1 2

3 4

5 6

3 4

اگر يالي با يال ديگـر   ( –طبق اصل النه كبوتري حداقل دو راس از گراف در هر دو تقاطع دخالت دارند     

 4حال اگر از اين گراف راس شماره       ).  دو راس لبه ي يال را گوييم در تقاطع دخالت دارند              تقاطع داشته باشد،  

ه  را حذ  يدقت كنيد كه وقتي كه راس     . را حذف كنيم چه مي شود      ف مي كنيم يالهاي مرتبط با آن نيز خـود ـب

 بـا    مـسلماً .  دو تقاطع چه مي آينـد      اما برسر .   است  5Kآنچه از گراف مي ماند در واقع        . خود حذف مي شوند   
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يعني توانـسته   . نيز حذف گشته و در نتيجه هر دو تقاطع از بين مي روند            ) 5و4(و  ) 1و4( يالهاي   4حذف راس   

  . امكان ندارده و مسطح بودنا 5Kكنيم كه مي دانيم رسم   را روي صفحه مسطح 5K  ايم

  :پس خواهيم داشت.  تقاطع نمي توان رسم كرد3 را با كمتر از 6Kدر نتيجه

( )6 3rC K =  

 دشوار است با اين حال روابط و نامساويهاي زير براي   يك گراف نسبتاًديديم كه محاسبه ي عدد تقاطع    

  :برخي از گراف ها موجوداند كه بدون اثبات آنها را ذكر مي كنيم

( ) 1 1 2 3
4 2 2 2 2r n

n n n nC K − − −       ≤               
)n            )1براي هر ,

( ) 1 1
2 2 2 2r m n
m m n nC K − −       ≤               

)nm,         )2براي هر ,,

( )3
1

2 2r n
n nC K −   =       

)n           )3   براي هر ,,

( )4
12

2 2r n
n nC K −   =       

)n         ) 4براي هر ,,
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  اي گرافنگو

فرض كنيد كره و مكعبي كه در شكل زير كشيده شده اند، هر دو توخالي بوده و از جنس الستيك بسيار 

  .نرمي ساخته شده باشند

  مكعب   كره

آيا مي توان كـره را   ولي.  بدون پاره شدن و با فشردن يا كشيدن آن به مكعب تبديل كرد      مي توان كره را   

  بدون پاره كردن به چنبره ي زير تبديل كرد؟

  چنبره

 ناي اثبات آن ساده است و در واقع از طريق تعميم  قضيه ي چند گو-مطمئن باشيد اين كار نشدني است 
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ار شـود يعنـي   ده ي دسـته  تغيير شكل داد كه تبديل به يك كر      طوري  چنبره را مي توان     . اويلر بدست مي آيد   

  !چيزي شبيه به يك قوري بدون لوله و در

 رويه دي بدست مي آيد اين است كه هيچ دوآنچه كه از قضيه ي مشخصه هاي اويلر براي رويه هاي دو بع

در صورت مساوي   دسته به كره حاصل مي شوند،  mز چسباندن      دسته به كره و ديگري ا      nاي كه از چسباندن     

) گوناي  به تعداد دسته هاي يك روي،    .  ، قابل تبديل به هم نيستند      ,nmنبودن     )genus  گونـاي  . رويه گوينـد

  . نشان مي دهندFg)(را با  Fرويه ي 

g=2g=1g=0
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  : خاصيت زير را دارا هستند3  هر در واقع رويه هايي كه در شكل فوق مشاهده مي كنيد،

  . يعني داخل يك كره ي به اندازه كافي بزرگ جا مي شوند–ندارند كراهمه آنها    .1

يك مورچـه بـدون پـاره    يكي درون و يكي بيرون مثالً      –يل شده اند    همه آنها از دو طرف تشك      .2

  . نمي تواند از ان خارج شود كردن كره و يا هر يك از رويه هاي فوق،

اي  رويه ! شدن آنها شود ندارندو يا سوراخي كه موجب پنچريعني پارگي . همه آنها سالم هستند .3

  .ت پذير مي ناميم شرط فوق باشد را يك رويه ي فشرده ي جه3كه داراي 

گويند اين . هرگاه بتوان دو رويه را طوري با كشيدن يا فشردن به هم تبديل كرد كه سوراخ يا پاره نشوند           

براي درك بهتر مي توانيد فرض كنيـد كـه رويـه هـا از جنـيس السـتيك . (  همسان ريخت اند    دو رويه با هم،   

  :نچه كه قضيه ي اويلر به ما مي گويد عبارت است از در واقع آ! ). نازك و بسيار مرغوب تهيه شده اند نرم،

دو رويه ي فشرده ي جهت پذير همسان ريخت اند، اگر و تنها اگر گوناي آن دو با هـم مـساوي  •

  .باشد

رسم كرد به گونه اي كه هيچ  nرا بتوان روي سطحي با گوناي  Gاگر.  را در نظر بگيريدGگراف  .تعريف

 را نتـوان روي سـطحي بـا    Gمي ناميم در صورتي كه گـراف   n را از گوناي     G دو يالي همديگر را قطع نكنند،     

  . رسم كرد به طوري هيچ دو يالي هم ديگر را قطع نكنندn−1گوناي 

nGg: آنگاه مي نويسيم  باشد،n از گونايGاگر گراف  =)(.  

  .به طور مثال گراف هاي مسطح همگي از گوناي صفر هستند

rg.قضيه G C G( ) ( )≤  

 روي كره رسم شده باشد، مي توان به ازاي هر تقـاطع،  Gافي است ثابت كنيم كه اگر گراف    ك براي اثبات 
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اين امـر در شـكل زيـر    .  گراف را دوباره طوري رسم كرد كه تقاطع از بين برود با اضافه كردن يك دسته به كره،    

  :مشخص شده است

½o¨ c‰w

½k{ ¾ÎI†H ¾Twj

ÍŠI£U

½o¨ c‰w

 تقاطع را از زير دسته و ديگري را از روي دسـته   مي توان يك يال مرتبط،       اضافه كردن دسته،   در واقع با  

  . دقت كنيد كه دسته ي اضافه شده در اينجا حكم پل را براي ما دارد .عبور داد

از قضيه ي قبل به راحتي مي توان ديد كه 

 
3 3 5

1g K g K
,

( ) ( )= =

وجـه باشـد    Fيـال و E  راس، vداراي  Gاگر .  در نظر گيريدnرافي همبند و از گوناي       را گ  G.قضيه

  :آنگاه

2 2V E F n− + = −  

لر است چرا كه اگر گراف مسطح باشد در نتيجه گـراف از اين قضيه همانا تعميم قضيه ي چند وجهي اوي        

  :گوناي صفر خواهد بود و تساوي برقرار است

2022 =−=+− )(FEV  

 به شكل زير مـي  انتهاي هر دسته مثالً   . رسم كرده ايد   nي  ونا را روي سطحي با گ     G فرض كنيد    .اثبات
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Mمدار 

  :باشد

  : شودMيك طرف دسته ي مذكور را آنقدر مي كشيم كه محل برخورد دسته با كره مدار

  .برش مي دهيم Mدسته ي فوق را از روي

ـ . مي دانيم براي كره، قضيه برقرار است    . دحال بايد ببينيم با اضافه كردن دسته به كره چه اتفاقي مي افت

   يعني روي يك مدار منطبـق شـود،  پوشاند، ب اگر دسته را به صورتي كه محل تقاطع آن با كره يك وجه  را كامالً  

ي گراف از گرافي كه روي كره است دو تا كمتر است كه آن در همان محـل برخـورد هامي بينيم كه تفاوت وجه      

 تا كم مي شود ولـي تعـداد   2 ز تعداد وجه ها  پس به ازاي اضافه كردن يك گونا به سطح، ا          –دسته به كره است     
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  :دسته دارد داريم nپس براي سطحي كه .  ثابت مي ماندها و راسيالها

2 2

2 2

V E F n

V E F n

− + + =

− + = −

  .و اثبات كامل مي شود
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  .در اينجا به مثالهايي از گراف بر مي خوريم كه داراي خصوصيات جالب توجهي مي باشند

  .اول از همه به مسئله اي مي پردازيم كه سنگ بناي تشكيل تئوري گراف شد

)گل  ن قرار بود كه بر روي رودخانه پر       داستان از اي   )pregel  هفت پل كوينگسبرگ( )konigberg   به

  .صورت شكل زير ساخته شده بودند

A

B

C

D

ABCDپل چهار خشكي       7مي گردد اين  همانطور كه از شكل معلوم        را به هم پيوند مـي دهنـد ,,,

حال آنچه مردم را به خود مشغول كرده بود اين بود كه آيا مي توان با شروع از يك و طي كردن تمام پل ها و 

 پل به گراف زير 7ه به همان خشكي بازگشت كه اويلر با تبديل اين هر پل فقط يك بار دوبار
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  .و سپس ارائه اولين تئوري گراف آن را حل و اثبات نمود

  .جواب اين سوال در بخش گراف هاي اويلري داده خواهد شد لطفاً عجله نكنيد

  :و اما مثالهاي زيباي ديگر گراف

  گراف مربع و مكعب •

  گراف مربع   گراف مكعب
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  .ف باال يكريخت استاكه گراف زير نيز مكعب مي باشد يعني با گر

گراف هشت وجهي  •

  .نيد راسي را هشت وجهي ناميده اند؟ سعي كنيد آن را در فضا مجسم ك6به نظر شما چرا اين گراف 

گراف دوازده وجهي  •
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  .دقت كنيد مي توان اين گراف را در فضا به صورت جسمي دوازده وجهي مجسم كرد

گـراف  .  راس مي باشد كه متوالياً به هـم متـصل شـده انـد              5 راسي كه    5 دور    راسي   5دور   •

.يكريختي به صورت زير دارد

!دو گراف يكريخت جالب 

درباره يكريختـي  . اصالً به نظر نمي آيد كه اين دو يكريخت باشند وليكن اينگونه است      ! جالب است نه  

  .اين دو بعداً بحث خواهد شد
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  !گراف يكي از زيباترين مباحث رياضيات گسسته و حتي به نظر من كل رياضيات مي باشد

بزرگترين خصوصيت آن شهودي و ملموس بودنش مي باشد به گونه اي كه كمتر مطلبي در آن يافـت 

  !مي شود كه نشود فهميدش 

كشيدن پاكت نامـه اي بـه    تا حاال بازي هاي زيادي روي كاغذ انجام داده ايد مانند مسابقه براي             حتماً

  .گرديم و از يك جا شروع و به همانجا برصورت زير به شرطي كه قلم را از روي كاغذ بر نداريم

در نوبت خود دو نقطه مجاور را به هـم   و يا نقطه بازي به اين صورت كه جدولي از نقاط داريم و هر نفر         

  ...وصل مي كند و 

1

2

1
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  .ف مربوط مي گردنداينها همه به شكلي به نظريه گرا

و يا مسائل پر كاربرد ديگري مانند خيابانهاي يك شهر و ميادين و تقاطع ها به عنوان نقـاط برخـورد 

آنها و اين مسئله كه ترافيك چگونه كنترل گردد يا كدام خيابانها يك طرفه و كدام ها دو طرفه بـشوند نيـز 

  .جزئي از همين مقوله مي باشند

موعه اي است از نقاط يا گروه ها كه ما به آنها راس خـواهيم گفـت و تعـداد به طور كلي تر گراف مج     

 كه ما به آنها يال خواهيم گفت از آنجا كـه در گـراف رهده اين رئوس يا همان خيابانهاي ش      خطوط متصل كنن  

  فقط مجموعه رئوس و يالهاست كه گراف را تعريف مي كند آنگاه گراف هايي مانند

12

3 4

12

3 4

  .خواهند بود كه ما به آنها يكريخت مي گوييميکسان 

از اين به بعد در محل تقاطع يالهايي كه در آن تقاطع راسي وجود دارد نقطه تو پر مي گذاريم و گرنـه 

 راس 4 راس و دومـي  5آن تقاطع بيانگر وجود راس نخواهد بود مانند دو گراف زير كه به همين دليـل اولـي           

  .رددا
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   و 

 ضمناً حتي گراف هاي

V1 2V

4V 3V               و

V1 2

3

V

V4V

 با تبديلي از رئوس اولي به دومي مي توان آنها را به هم تبديل     ا  نيز يكسان يا يكريخت مي باشند زير      

34كرد بدين صورت كه در اولي فقط انديس          VV يف دقيقتر يكريختي خـواهيم     به تعر . (   بايد تعويض گردند    ,

  )پرداخت
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اما اگر از لحاظ شهودي هم بخواهيم به اين موضوع بپردازيم گرافهاي يكريخت گرافهايي اند كه بدون 

قطع كردن اتصال يالها و يا افزودن يالهاي جديد تنها با جابجايي رئوس و يالهاي مربوط بـه آن هـا در فـضا، 

  .آنها را به هم تبديل كردن ابتو

فلش ها به معني راستاي جابجايي آن راس . ( مانند مثال قبل كه به اين صورت به هم تبديل مي گردند

  )مي باشد

(1)(2)

(4)
(5)

  :به انيميشني كه دو گراف يكسان را با حركت رئوس در صفحه به يكديگر تبديل مي كند دقت كنيد

 ]] 6 لينك به انيميشن شماره [[

  :در اين ميان يالها يا همان ارتباط دهنده هاي ميان رئوس به چند صورت مي توانند باشند
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يا جهت دار باشند مانند خيابانهاي يكطرفه كه اتصال رئوس را تنها در يك جهت معـين برقـرار مـي 

  .كنند كه درشكل متناظر گراف هم با يك فلش مشخص مي گردند

يـا يالهـاي   . به خودش متصل مي كنند كه به آن حلقه خواهيم گفـت را  يا يالهايي باشند كه يك راس       

  .چندگانه باشند يعني بين دو راس خاص بيش از يك يال باشد

  .و يا آنكه يال ساده باشند يعني هيچ كدام از موارد فوق نباشد

 .مثال

E1

2

3

4

5

E

E

E

E
6E

   

E1 2E

3E

6E

5E

4E

7

V
1

2V

4V

E

V3

جهـت  گراف  جهت دار با يالهـاي        

لهاي جهـت دار    دار كه در ميان يا    

.باشد  حلقه نيز مي1Eآن يال 

1 7,E E: حلقه  

4 3 2, ,E E E:چند گانه  

6 5,E E : ساده
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