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קורס בתורת של  תלמידותול ותלמרצחוברת זו מיועדת 

או מדעי /הגרפים ברמה של תואר ראשון במתמטיקה ו

. החוברת מחולקת באוניברסיטאות ומכללות בישראל המחשב

 50שתי שעות אקדמיות בנות  ) הרצאות של שעתיים 22ל 

ובהחלט ייתכן שבחלק . חלוקה זו היא מאד סובייקטיבית דק(

 להרכב התלמידותבהתאם פחות זמן /מההרצאות נדרש יותר

 .והרקע והבשלות המתמטית שלהן בכיתה
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 1הרצאה 
 

𝐸, כאשר G=(V,E)סדור  הוא זוג  Gגרף : הגדרה 1.1 ⊆ [𝑉
2
 ו .[

 ([𝑆
𝑘
] = {𝑃 ∈ 2𝑆||𝑃| = 𝑘}.) 

 .(nodesצמתים )או  (verticesקודקודים )נקראים  Vאיברי 

 .(edgesצלעות )או  (arcsקשתות )נקראים  Eאיברי 

 : דוגמא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כאשר:  G=(V,E) – הגרף המתואר בציור הוא הגרף

𝑉 = {1,2,3,4,5,7} 

𝐸 = {{1,2}, {1,5}, {2,5}, {3,4}, {5,7}} 

𝑒 אם :ניםסימו    1.2 = {𝑢, 𝑣} ∈ 𝐸  קשת, אז נרשום בקיצור𝑢𝑣 ∈ 𝐸. 

𝑢אם"ם  u-חלה ב e, או e-ב( incidentחל ) u-נאמר ש ∈ 𝐸. 

u,v של  הקצוות נקראיםe. 

U ו-v  נקראים( שכניםneighbors). 

 .uשל  שכן vאו  vשל  שכן  u ש לעתים נאמר גם

 נסמן: Gעבור גרף 

E(G) –  הקשתות שלG. 

V(G) –  הקודקודים שלG. 
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 היא קשת המתחילה ומסתיימת באותו הקודקוד.לולאה : הגדרה    1.3

 

 היא קבוצת קשתות זהות, כלומר, בין אותם הקודקודים.קשת מרובה 

 

 simpleפשוט )כאשר אין לולאות או קשתות מרובות הגרף נקרא 

graph) גרף. אנו נקצר ונקרא לזה. 

 .גרף-מולטיגרף עם קשתות מרובות נקרא 

 |𝐴|𝑉|×|𝑉 (adjacency matrixיות )ונמטריצת השכגרף.  G(V,E)=: יהי הגדרה    1.4

,𝑢לכל  המוגדרת כךבעזרת מטריצה ריבועית של גרף היא הצגה  𝑣 ∈

𝑉: 

𝐴𝒖,𝒗 = {
1
0
     
𝑢𝑣 ∈ 𝐸

אחרת
 

 |𝐼|𝐸|×|𝑉 (matrix incidenceמטריצת החילה )גרף.  G(V,E)=יהי : הגדרה    1.5

𝑒לכל  של גרף המוגדרת כךהיא הצגה  ∈ 𝐸 ו- 𝑢 ∈ 𝑉: 

𝐼𝑒,𝑢 = {
1, 𝑢 − 𝑒 חלה ב

0, אחרת
 

𝑢 יהיגרף ו G(V,E)=: יהי הגדרה    1.6 ∈ 𝑉 .קודקוד כלשהו 

𝑁(𝑢)נסמן  ≔ {𝑣 ∈ 𝑉|𝑢𝑣 ∈ 𝐸} , קבוצת השכנים שלu. 

 .|𝑁(𝑢)|( היא Gd(u))לפעמים  d(u)הדרגה 

𝑆עבור קבוצה  ⊆ 𝑉  נסמן𝑁(𝑆) ≔

{𝑣 ∈ 𝑉|𝑢𝑣 ∈ 𝐸 − 𝑢 כך ש ∈ 𝑆 קיים} 

𝑆: קבוצה הגדרה    1.7 ⊆ 𝑉  נקראת( קליקהclique) אם כל שני קודקודים ב-S 

 שכנים.

 .nKקודקודים מסומנת  nקליקה על 

𝑆קבוצה  ⊆ 𝑉  בלתינקראת-( תלויהindependent)  אם אין שני שכנים

 .S-ב

 , נסמןG=(V,E): עבור גרף סימונים    1.8

∆(G) ≔ max
v∈V

{d(v)} 

𝛿(G) ≔ min
v∈V
{d(v)} 

G -                   𝐺משלים של  = (𝑉, [𝑉
2
]\𝐸) 
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𝑆עבור  ⊆ 𝑉  נסמן את המשלים שלS - 𝑆̅ = 𝑉\𝑆. 

 אם G)או בקיצור ת"ג( של גרף  (subgraphגרף )-תתנקרא  H: הגדרה    1.9

𝑉(𝐻) ⊆ 𝑉(𝐺)  וגם𝐸(𝐻) ⊆ 𝐸(𝐺). 

 (.Hמכיל את  G-וש G-מוכל ב H-)נאמר ש

𝑆: עבור סימון  1.10 ⊂ 𝑉(𝐺)   נסמן𝐺[𝑆] ≔ (𝑆, [𝑆
2
] ∩ 𝐸). 

G[S]  גרף המושרה ע"י -התתנקראS או( . הנפרש ע"יS .)(subgraph 

induced by S  אוspanned by S). 

  –: הגרף הבא דוגמא

 ת"ג מושרה שלו אינוהינו ת"ג של הגרף הבא אך 

 –{ של גרף זה הוא 1,2,3הת"ג המושרה על }

 כך שלכל k,…,v2,v1,v0w=vבגרף הוא סדרה  (walkמהלך ): הגדרה  1.11

𝑖 ∈ {0,1,… , 𝑘 − 1} ,𝑣𝑖𝑣𝑖+1 ∈ 𝐸. 

 i+1vivכך שכל הקשתות  k,…,v2,v1,v0=vpהוא מהלך כנ"ל  (pathמסלול )

𝑖שונות לכל  ∈ {0,1,… , 𝑘 − 1}. 

 הוא מסלול כנ"ל בו כל הקודקודים שונים. (simple pathמסלול פשוט )
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 .kv-ל 0v-מהלך מ w-, נאמר שwעבור מהלך 

 .kv-ל (connectedקשור ) 0v-כמו כן, נאמר ש

 .מעגלנקרא  kv 0=v בו  k,…,v2,v1,v0=vp מסלול

 המוגדר כך: Vעל  R, היחס G=(V,E): בהינתן גרף טענה  1.12

𝑅 = {{𝑢, 𝑣}|𝑣 − 𝑢 ל −  {קיים מהלך מ

 הינו יחס שקילות.

 כבטענה. נוכיח רפלקסיביות, Vמוגדר על  R, ויחס G=(V,E)יהי גרף : הוכחה

 סימטריות וטרנזיטיביות.

  –רפלקסיביות 

𝑣 יהי ∈ 𝑉 המהלך שמכיל את .v  בלבדw=v הינו מהלך מ-v ל-v ומקיום ,

,𝑣}נקבל  Rמהלך כזה ומהגדרת  𝑣} ∈ 𝑅. 

  –סימטריות 

,𝑢יהיו  𝑣 ∈ 𝑉כך ש ,-{𝑢, 𝑣} ∈ 𝑅 אז קיים מהלך .k,…,v2,v1,v0w=v מ-u 

𝑖הוא מהלך, שכן לכל  'v1-k,vkw'=v .w,…,0. יהי vkv=-ו v, =u0v-ל ∈

{0,1,… , 𝑘 − 𝑣𝑖+1𝑣𝑖 מתקיים {1 = 𝑣𝑖𝑣𝑖+1 ∈ 𝐸. לכן קיים מהלך מ-v ל-

u כלומר ,{𝑣, 𝑢} ∈ 𝑅. 

  –טרנזיטיביות 

,𝑢יהיו  𝑣, 𝑠 ∈ 𝑉 כך ש-{𝑢, 𝑣} ∈ 𝑅  וגם{𝑣, 𝑠} ∈ 𝑅 אז מהגדרת .R 

, u0v=-כך ש k,…,v2,v1,v0=v1w    ,r,…,u2,u1,u0=u2wקיימים מהלכים 

=v0=ukv ו- =sru נסמן .,…,s2,u1,…,v,u2,v1u,vw'= 2, אז מהיות,w1w 

 Rמהלך ומהגדרת  'wולכן  E-מהלכים, הקשתות הנחוצות קיימות ב

{𝑢, 𝑠} ∈ 𝑅  .∎ 

 

של  רכיבי קשירותהנ"ל )"להיות קשור"( נקראות  Rמחלקות השקילות ביחס 

 .Gהגרף 

 Gגרף -: לכל מולטימשפט  1.13

∑𝑑(𝑢)

𝑢∈𝑉

= 2|𝐸(𝐺)| 

 -𝐼גרף. נתבונן במטריצת החילה שלו -מולטי G: יהי הוכחה

𝑉נסמן  = {𝑣1,… , 𝑣𝑛}, 𝐸 = {𝑒1 , … , 𝑒𝑚} 

𝐼 =

 𝑣1 𝑣2  𝑣3           …           𝑣𝑛
𝑒1
𝑒2
⋮

𝑒𝑚

(
0, … ,1,0, ⋯ , 0,1,0,… ,0

⋮ ⋱ ⋮
0, … ,1,0, ⋯ , 0,1,0,… ,0

)
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עבור  ivיופיע אחד בסכום של כל  נתונה, אם נסכם את איברי כל עמודה

כל קשת שהוא חל בה, ולכן הסכום יהיה שווה לדרגתו. לכן סכום כל 

 העמודות יהיה סכום כל דרגות הקודקודים בגרף.

אך זהו בסך הכל סכום כל איברי המטריצה, ואם נסכום בסדר שונה, לפי 

 אותו הסכום.את שורות נקבל 

, לכן בכל שורה יש je-רק עבור קודקודים החלים ב 1מופיע  jבכל שורה 

 ומכאן נקבל: 1מופעים שלשני 

∑𝑑(𝑢) = 𝑑(𝑣1) + 𝑑(𝑣2) + ⋯+ 𝑑(𝑣𝑛)

𝑢∈𝑉

=∑∑𝐼𝑣𝑖 ,𝑒𝑗 =

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

∑∑𝐼𝑣𝑖 ,𝑒𝑗

𝑛

𝑖=1

𝑚

𝑗=1

=∑2

𝑚

𝑗=1

= 2𝑚

= 2|𝐸(𝐺)| 

                                                                               ∎  

 גרף סכום הדרגות זוגי.-. בכל מולטי1: מסקנות  1.14

 זוגית הוא זוגי.-גרף מספר הקודקודים בעלי דרגה אי-. בכל מולטי2

 

 2הרצאה 
 נאמר שהוא "שלם" אם לפחות אחת מצלעותיו )בעצם זוג Rבהנתן מלבן 

 צלעות נגדיות( בעלות אורך שלם.

 שלם. Rלמלבנים שלמים, אז  Rאם יש חלוקה של מלבן  :טענה    2.1

  –דוגמא לחלוקה של מלבן 

 כך: G=(V,E)נבנה גרף  :הוכחה

𝑉 = {𝑣|פינה של אחד המלבנים בחלוקה 𝑣}  

𝐸 = {𝑢𝑣|צלע מאורך שלם באחד המלבנים בחלוקה 𝑢𝑣}  

עם תנאי נוסף לגבי הקשתות. מכל מלבן נבחר רק זוג אחד של צלעות 

 צלעותיו שלמות, נבחר רק זוג אחד, כך: נגדיות שלמות. אם כל
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𝑣אז ראשית  Rהוא קודקוד של המלבן הגדול  vנשים לב כי אם  ∈ 𝑉 

שכן פינת המלבן הגדול חייבת להיות פינת אחד ממלבני החלוקה אחרת 

, זאת מכיוון שזו יכולה להיות d(v)=1זו לא תהיה חלוקה מלאה, ושנית, 

פינה של מלבן אחד ויחיד בחלוקה וזהו קודקוד של שתי צלעות סמוכות 

ובשל התנאי שקבענו עבור הקשתות )לכל מלבן נבחר זוג אחד של 

 בקודקוד. חלהת(, בדיוק קשת אחת צלעות נגדיו

. 4מלבנים או  2הינו פינה של  Rשאינו פינת כמו כן, כל קודקוד בגרף 

ברור כי כל קודקוד שכזה אינו פינה של מלבן יחיד וכמו כן אם הוא פינה 

מלבנים, אז בהכרח נותרת פינה רביעית בקודקוד שחייבת להיות  3של 

א פינתו תורם לקודקוד קשת של מלבן רביעי. כל מלבן שהקודקוד הו

, זאת מאותה סיבה שהצגנו בפסקה 1אחת, כלומר תורם לדרגתו 

 .4או  2הקודמת. לכן לכל קודקוד פנימי בגרף דרגה 

לפינה אחרת שלו.  Rנניח לרגע כי מצאנו מהלך מפינה אחת של 

לאורך  הלכנו באורכים שלמיםמשמעות הדבר שבתנועה אנכית/מאוזנת 

ר, נקבל כי אחת הצלעות שלמות. מכאן שעלינו אחת הצלעות, כלומ

לקודקוד אחר שהינו פינה אחרת  Rלמצוא מהלך מקודקוד שהוא פינת 

 Rפינות של  2על מנת לסיים את ההוכחה, כלומר עלינו למצוא  Rשל 

 שנמצאות באותו רכיב קשירות.

שייך אליו.  v-. נתבונן ברכיב הקשירות שR ,vניקח פינה כלשהי של 

. בפרט רכיב הקשירות הוא Gכיב קשירות זהו בפרט ת"ג של מהגדרת ר

ומספר הקודקודים בעלי  1.14גרף בפני עצמו, לכן מתקיימת מסקנה 

זוגית הוא זוגי. אנו יודעים מהשלב הקודם בהוכחה כי רק -דרגה אי

זוגית, לכן ברכיב הקשירות הנ"ל חייבת -הן בעלות דרגה אי Rפינות 

 ∎, וסיימנו. להיות לפחות עוד פינה אחת

 

 , נסמןG=(V,E): עבור גרף סימונים    2.2



 הרצאות בתורת הגרפים סמורודינסקי:שחר  ’פרופ

 כל הזכויות שמורות©                                                                                      

9 
 

𝑒(𝐺) ≔ |𝐸(𝐺)|

𝑛(𝐺) ≔ |𝑉(𝐺)|
 

 

∑ישנם שימושים נוספים לעובדה  𝑑(𝑣)𝑣∈𝑉 = 2𝑒(𝐺): 

 

 היא Tשל משולש ( simplicial partitionחלוקה סימפליציאלית ): הגדרה    2.3

שכל שני משולשים הם זרים או בעלי  לתאים משולשיים כך Tחלוקה של 

 חיתוך השווה לצלע משותפת או קודקוד משותף.

מתוך  Tשל חלוקה סימפ' של משולש ( labelling) (צביעה)או  תיוג

 0,1,2-מתויגים ב v1,v0v,2אם הקודקודים הקיצוניים  חוקי{ נקרא 0,1,2}

מתויגים מתוך הקבוצה  jvivבהתאמה והקודקודים הנמצאים על הצלע 

{i,j}. 

 אם כל קודקודיו מתויגים במספרים שונים. צבעונימשולש ייקרא 

 צבעוני. דוגמא לחלוקה סימפ' של משולש עם תיוג חוקי. המשולש המודגש הוא

 

 [)pernerS - 1928(הלמה של שפרנר : ]משפט    4.2

 קיים משולש פנימי צבעוני. Tבכל תיוג חוקי של חלוקה סימפ' של משולש 

 זוגי,-: למעשה נראה שמספר המשולשים הפנימיים הצבעוניים הוא איהוכחה

 .1ובפרט קיים לפחות 

 כך: Gנגדיר גרף 

V קבוצת הקודקודים, תהיה קבוצת המשולשים הפנימיים בחלוקה ,

 .Tהסימפ' יחד עם המשולש החיצוני 

𝐸 = {𝑢𝑣|1 − 0 ו − 𝑣 על צלע משותפת שקודקודיה מתויגים ב −   {𝑢 ו

שכן של המשולשים הפנימיים  Tכאשר הקודקוד המתאים למשולש 

שאחת מצלעותיהם היא חלק מצלע של המשולש החיצוני וקודקודיה 

 .1-ו 0-מתויגים ב
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 זוגית תמיד:-נשים לב כי הקודקוד החיצוני בעל דרגה אי

, נדגיש כי 1v0vהנמצאים על הצלע  המשולשיםנתבונן בסדרת קודקודי 

אנו מדברים על קודקודי המשולשים ולא קודקודי הגרף שהם 

המשולשים עצמם. עבור כל אחת מהצלעות בין שני קודקודים סמוכים 

. כלומר 1-ו 0-כאלה, קיימת קשת בגרף אם ורק אם קודקודיה מתויגים ב

-1-ים ו-0)סדרה של  אם נתבונן בסדרת התיוגים של הקודקודים הנ"ל

 0-מספר הקשתות המתאימות בגרף הוא בעצם מספר המעברים מ ים(

 0-שמתויג ב 0v-. מכיוון שאנו מתחילים ב0-ל 1-בסדרה או מ 1-ל

זוגי )לו היה זוגי היינו -, מספר זה יהיה אי1-שמתויג ב 1v-ומסיימים ב

 מסיימים באותו תיוג בו התחלנו(. מכאן שמספר הקשתות המתאימות

 .T-מספר הקשתות החלות בוזהו זוגי -הוא אי

 זוגית.-, הקודקוד החיצוני, איTמכאן, שדרגת 

 :1כמו כן, נראה שמשולש פנימי הוא צבעוני אם"ם דרגתו 

אם משולש פנימי הוא צבעוני אז קודקודיו מתויגים בתיוגים שונים  - ⟸

, בחלוקה 1-ו 0-מכאן שקיימת צלע במשולש שקודקודיה מתויגים ב

ימפ' צלע זו חייבת להיות משותפת גם למשולש אחר או למשולש ס

החיצוני, ולכן הקודקוד המתאים למשולש הצבעוני חל רק בקשת אחת, 

 .1כלומר, דרגתו 

, משמעות הדבר כי יש לו צלע 1אם דרגתו של משולש פנימי היא  - ⟹

. הקודקוד הנותר 1-ו 0-אחת משותפת עם משולש אחר שמתויגת ב

 0-אחרת נקבל צלע נוספת המתויגת ב 2-ב להיות מתויג בבמשולש חיי

. 1, ונקבל קשת נוספת החלה בקודקוד בסתירה לכך שדרגתו 1-ו

 , ולכן הוא צבעוני.0,1,2קודקודי המשולש, אם כן, הם 

 דרגת כל משולש פנימי שאינו צבעוני היא זוגית: נשים לב בנוסף, כי

 1היא אינה יכולה להיות  .3-ל 0דרגת משולש פנימי יכולה להיות בין 

שכן משמעות  3שכן המשולש אינו צבעוני, והיא אינה יכולה להיות 

ולא קיים תיוג לקודקודים  1-ו 0-הדבר היא שכל הצלעות מתויגות ב

 0-שמקיים זאת )צלע אחת כזאת משמעותה ששני קודקודים מתויגים ב

צלע נקבל צלע נוספת כזאת ו 1-, אם הקודקוד השלישי מתויג ב1-ו

צלעות מתאימות, אם הקודקוד השלישי  2, כלומר, רק 1-ו1-שמתויגת ב

 , נקבל תוצאה דומה(.0-מתויג ב

, נקבל כי קיים מספר זוגי של משולשים בעלי Gעבור  1.14ממסקנה 

זוגי של -זוגית. כלומר למעט המשולש החיצוני, קיים מס' אי-דרגה אי

 זוגית, כלומר, צבעוניים.-משולשים שדרגתם אי

                                                                    ∎ 

 רטי של משפט נקודת השבת קיים שימוש בלמה של שפרנר להוכחת מקרה פ

 של ברוור.
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 [)r)Brouwe משפט נקודת השבת של ברוור]: משפט    2.5

 Tבמשולש  xלעצמו. אזי קיימת נקודה  Tפונקציה רציפה ממשולש  fתהי 

 .נקודת שבתנקראת  f(x)=x .x -כך ש

 :ניתנת לייצוג יחיד כך v1,v0v,2שקודקודיו הם  Tכל נקודה במשולש : למה 2.5.1

𝑣 = 𝑎0𝑣0 + 𝑎1𝑣1 + 𝑎2𝑣2 

𝑖 ∈ 0 לכל {0,1,2} ≤ 𝑎𝑖  – , ו 𝑎0 + 𝑎1 + 𝑎2 = 1,𝑎0, 𝑎1, 𝑎2 ∈ ℝ כאשר 

𝑣תהי נקודה : הוכחת הלמה ∈ 𝑇 . לכל נקודהu על הישר שמתלכד עם הצלע 

1v0v אפשר להציגה בתור צירוף לינארי 𝑢 = 𝑏0𝑣0 + 𝑏1𝑣1 כך ש- 

=11+b0b.  שכן(𝑢 = 𝑣0 + 𝑡(𝑣1 − 𝑣0) = 𝑡𝑣1 + (1 − 𝑡)𝑣0) 

בתוך  v. בשל היות vועוברת דרך  2v-נעביר קרן המתחילה ב

. את u, בנקודה שנסמנה 1v0vהמשולש, הקרן תחתוך את הצלע 

u  ניתן להציג כצירוף לינארי כנ"ל ובפרט, בשל היותu  על הצלע

0ולא מחוצה לה  ≤ 𝑏0 , 𝑏1 ≤ נמצאת על הצלע  vבאותו אופן,  .1

2uv:לכן ניתן להציגה כך , 

𝑣 = 𝑐0𝑢 + 𝑐1𝑣2 = 𝑐0𝑏0𝑣0 + 𝑐0𝑏1𝑣1 + 𝑐1𝑣2
= 𝑎0𝑣0 + 𝑎1𝑣1 + 𝑎2𝑣2 

0 , ובנוסףc0c+11=-כך ש ≤ 𝑐0, 𝑐1 ≤ 1. 

 נקבל כי

𝑎0 + 𝑎1 + 𝑎2 = 𝑐0𝑏0 + 𝑐0𝑏1 + 𝑐1 = 𝑐0(𝑏0 + 𝑏1) + 𝑐1
= 𝑐0 ∙ 1 + 𝑐1 = 1 

𝑖וכמו כן,  ∈ 0 לכל {0,1,2} ≤ 𝑎𝑖 ≤ 1. 

𝑣כעת נניח כי לנקודה  ∈ 𝑇 ישנה הצגה נוספת מצורה זו, כלומר ,

𝑣 מתקיים גם = 𝑡0𝑣0 + 𝑡1𝑣1 + 𝑡2𝑣2עם מקדמים שונים מה ,-

ia-.שלשות המקדמים שונות, לכן קיים לפחות  יםi אחד כך ש-

𝑎𝑖 ≠ 𝑡𝑖 נניח בה"כ כי .𝑎0 ≠ 𝑡0 נחסר בין ההצגות השונות של .v 

0ונקבל:  = (𝑎0 − 𝑡0)𝑣0 + (𝑎1 − 𝑡1)𝑣1 + (𝑎2 − 𝑡2)𝑣2. 

𝑣0ונקבל:  0vנבודד את  =
𝑎1−𝑡1

𝑡0−𝑎0
𝑣1 +

𝑎2−𝑡2

𝑡0−𝑎0
𝑣2 = 𝛼1𝑣1 + 𝛼2𝑣2 

𝛼1כמו כן,  + 𝛼2 =
𝑎1−𝑡1+𝑎2−𝑡2

𝑡0−𝑎0
=
1−𝑎0−(1−𝑡0)

𝑡0−𝑎0
=
𝑡0−𝑎0

𝑡0−𝑎0
= 1 

יתן להצגה כצירוף לינארי של שני הקודקודים נ 0vכלומר, 

נמצא על  0v-. מכאן, ש1האחרים כאשר סכום המקדמים הוא 

 משולש. לכן ההצגה היא יחידה. T-, בסתירה לכך ש2v1vהצלע 

                                                                                    ∎ 

 לעצמו. T-פונקציה רציפה מ fמשולש, ותהי  T: יהי הוכחת המשפט

במשולש ע"י שלשת הסקלרים בייצוג היחיד  aנייצג כל נקודה 

 .'a'1,a'0f(a)=(a,2(. נסמן a)=a1,a0a,2(המוזכר לעיל, 
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 :T - 2,S1,S0S-קבוצות ב 3נגדיר 

𝑆𝑖 = {𝑎|𝑎′𝑖 ≤ 𝑎𝑖} 

 , שכן לא ייתכןTמכסות את כל  S1,S0S,2נשים לב כי 

⟸  𝑎 ∉ 𝑆0 ∪ 𝑆1 ∪ 𝑆2 

 𝑎′0 + 𝑎′1 + 𝑎′2 > 1 ⇐  𝑎′0 > 𝑎0, 𝑎′1 > 𝑎1, 𝑎′2 > 𝑎2  

הינה קבוצת מקור של קבוצה  iלכל  iS-רציפה ו fכמו כן, מהיות 

 .iסגורה, וכמובן, חסומה, לכל  iSסגורה, נקבל כי 

𝑎נשים לב שאם  ∈ 𝑆0 ∩ 𝑆1 ∩ 𝑆2  אזf(a)=a שכן נקבל .𝑎′𝑖 ≤

𝑎𝑖  לכלi( לכ1, בעוד שסכום השלשות נשאר זהה ,) ן השלשות

 .f(a)=aיהיו זהות, ונקבל 

∅לכן צריך רק להראות כי  ≠ 𝑆0 ∩ 𝑆1 ∩ 𝑆2. 

כך שהקוטר של המשולש  Tשל  nPנבחר סדרת חלוקות סימפ' 

lim. )0-( שואף לnΔהגדול ביותר בחלוקה )נסמנו 
𝑛→∞

∆𝑛= 0.) 

נתייג את קודקודי החלוקה בתיוג חוקי ע"י כך שנבחר  nPלכל 

𝑎שמקיים  a ,iלכל קודקוד  ∈ 𝑆𝑖 ונתייג את ,a ב-i זהו תיוג .

ים כשרק -0ניתן להציגו כשלשת  ivחוקי, שכן עבור כל קודקוד 

𝑎′𝑖שהיא נקבל  f, ולכן עבור כל 1ישנו  i-באיבר ה ≤ 1 = 𝑎𝑖 ,

𝑣𝑖ולכן  ∈ 𝑆𝑖 ונוכל לתייג אותו ב-i כמו כן, לכל קודקוד .a  הנמצא

בקודקוד הנגדי, שכן ניתן להציגו  0, בשלשה שלו יהיה jvivבצלע 

כצירוף לינארי של שני הקודקודים של הצלע עליה הוא נמצא. 

 -, ומכאן שחייב להתקיים אחד מהשניים 'j+aia≤j+a'ia 1=לכן 

𝑎 ∈ 𝑆𝑖  או𝑎 ∈ 𝑆𝑗 ובכל מקרה נוכל לתייג אותו באחד ,

 קי.מהאינדקסים המתאימים לקצוות הצלע ולכן התיוג חו

, קיים משולש nPלפי הלמה של שפרנר בכל תיוג חוקי כנ"ל של 

 ny, 0-מתויג ב nx-, כך שn,zn,ynx-צבעוני שנסמן את קודקודיו ב

 .2-מתויג ב nz, 1-מתויג ב

, מהגדרתה. קבוצה 0S-{. היא מוכלת כולה בnx} הנתבונן בסדר

{ המתכנסת 𝑥𝑖𝑘סדרה }-זו היא סגורה וחסומה, לכן קיימת תת

𝑥𝑖𝑘   -כך ש x, כלומר קיים 0S-ב
𝑘⟶∞
→   𝑥 ∈ 𝑆0 

𝑥𝑖𝑘‖כמו כן, מתקיים  − 𝑦𝑖𝑘‖
𝑘⟶∞
𝑦𝑖𝑘ולכן  0   →

𝑘⟶∞
→   𝑥 ∈ 𝑆1 

𝑧𝑖𝑘(, ובאותו אופן 1S)מסגירות 
𝑘⟶∞
→   𝑥 ∈ 𝑆2. 

𝑥קיבלנו  ∈ 𝑆0 ∩ 𝑆1 ∩ 𝑆2 ולכן ,x .נקודת שבת 

                                                                ∎ 

 (Petersenפיטרסן )גרף 
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 [n{=:]n,…,1,2:   }סימון    2.6

 , המוגדר כך:G=(V,E)גרף פיטרסן הוא הגרף 

𝑉 ≔ [
[5]

2
] 

𝐸 = {{𝐴,𝐵}|𝐴 ∩ 𝐵 = ∅} 

 :תכונות גרף פיטרסן

 (.רגולרי-3)גרף  3הדרגה של כל קודקוד היא  .1

אין שלשת קודקודים שכל שניים מהם שכנים זה  –הגרף חסר משולשים  .2

 לזה.

 קודקודים שאינם שכנים יש בדיוק שכן אחד משותף.לכל שני  .3

 :הוכחת התכונות

[ בת שני איברים(. אז קיימות לה 5קבוצה של ]-)תת G{ קודקוד של a,bיהי } .1

 Sאיברים שזרות לה, שכן לכל קבוצה  2[ בנות 5קבוצות של ]-תת 3בדיוק 

𝑆{, a,bשזרה ל} ⊆ 𝐺{𝑎, 𝑏} כלומר ,S קבוצה בת שני איברים של קבוצה -תת

3)איברים. ישנן בדיוק  3=5-2בת 
2
) =  כאלה תמיד. 3

קבוצות המקיימות את התנאי, כלומר, שכל אחת זרה -תת 3נניח שישנן  .2

 2[ שבכל אחת 5קבוצות זרות של ]-תת 3לשתיים האחרות, אז נקבל 

 תירה.איברים, וזוהי ס 5[ המונה 5]-איברים שונים ב 6כלומר,  –איברים 

משמעות הדבר ששני קודקודים הם אינם שכנים היא שהם מתאימים לשתי  .3

, לכן יש [ שאינן זרות )אך גם אינן זהות(5איברים של ] 2קבוצות בנות -תת

להן בדיוק איבר משותף אחד. שכן משותף לשני קודקודים אלו משמעותו, 

ד קבוצה שזרה לשתי הקבוצות הנ"ל. מכיוון שיש להן בדיוק איבר אח

איברים שונים, לכן אם קבוצה היא זרה  3משותף, בשתי הקבוצות יחד יש 

[, ויש רק 5]-האיברים הנותרים ב 2-לשתי הקבוצות הנ"ל היא מורכבת רק מ

 אחת כזו.

 של גרף הוא המסלול הפשוט הקצר ביותר המתחיל ונגמר באותו מותן: הגדרה    2.7

 קודקוד, כלומר המעגל הקצר ביותר.
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 .5מותן של גרף פיטרסן הוא : דוגמא

הסיבה לכך נובעת מתכונות הגרף. מכיוון שהוא חסר משולשים אין בו 

. מכיוון שלכל שני קודקודים לא שכנים יש רק שכן 3מעגל באורך 

 .4משותף אחד לא קיים מעגל באורך 

{1,2} – 5קיים מעגל באורך  ⟶ {3,4} ⟶ {1,5} ⟶ {2,3} ⟶ {4,5}. 

 

 3הרצאה 
𝑉אם קיימת חלוקה  צדדי-דוא נקר G=(V,E): גרף הגדרה    3.1 = 𝑉1⨃𝑉2 (⨃ - איחוד 

 תלויות.-קבוצות בלתי V1V,2-זר( כך ש

𝑉אם קיימת חלוקה צדדי -rבאופן כללי גרף נקרא  = ⨃𝑖=1
𝑟 𝑉𝑖  כך שלכל

r≤i≤1 ,iV תלויה.-בלתי 

 מוגדר להיות מספר הקשתות )לאו דווקא k,…,v0w=v של מהלך אורך: הגדרות    3.2

 .kשונות( במהלך, כלומר, 

 .מעגל, כלומר הקודקוד הראשון והאחרון זהים, נקרא k=v0vבו  סלולמ

מעגל נקרא   k+1=v0v-כולם שונים זה מזה, ו k,…,v0vבו  k+1,…,v0vמסלול 

 .פשוט

 מוגדר להיות אורך המסלול/מהלך שמהווה את המעגל. אורך המעגל

 Pהמהלך הנוצר מקודקודי המהלך  – המהלך ההופכיאת  RP נסמן

 בסדר ההפוך.

 : דוגמא

 0מהלך באורך  – 1

 2מהלך באורך  – 123

 6מעגל באורך  – 1234561

 מכיל מעגל פשוט. k≤3כל מעגל מאורך : טענה    3.3
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 לא ייתכן מעגל שאינו k=3. עבור k: נוכיח באינדוקציה על אורך המעגל הוכחה

הוא מעגל פשוט, ולכן  3מאורך  פשוט, שכן המסלול הסגור היחידי

 המשפט מתקיים.

. יהי kונוכיח עבור  k-נניח כי המשפט נכון לכל מעגל מאורך קטן ממש מ

C  מעגל באורךk אם .C  פשוט אז סיימנו. אםC  לא פשוט אז קיים

)אם זהו הקודקוד  המופיע במעגל יותר מפעם אחת vקודקוד 

. נתבונן במהלך החלקי למעגל הראשון/אחרון אז מופיע יותר מפעמיים(

ומסתיים במופע השני שלו. זהו מעגל  vהמתחיל מהמופע הראשון של 

מכיוון שזהו מסלול )מהלך חלקי למסלול הוא כמובן מסלול( סגור 

ולכן הוא מכיל  k-מאורך קטן ממש מ(. מעגל זה הוא v-)מתחיל ונגמר ב

ו מעגל מכיל את אות Cלכן גם  –מהנחת האינדוקציה מעגל פשוט 

 פשוט.

          ∎  

 ([nig ӧK- 1936) קניג]: משפט    4.3

 זוגי.-לא מכיל מעגל פשוט אי Gצדדי אם"ם -הוא דו Gגרף 

  - ⟸: הוכחה

זוגי. נניח כי -מעגל פשוט אי G-צדדי. צ"ל שאין ב-גרף דו G=(V,E)ח נני

-דו G-קודקוד במעגל. מכיוון ש 0x. יהי G-זוגי ב-מעגל פשוט אי Cקיים 

G  ,𝑉צדדי יש חלוקה של  = 𝑋⨃𝑌 תלויות. -לקבוצות בלתיx  שייך לאחת

𝑥0נניח בה"כ  .ואלהקבוצות ה ∈ 𝑋 1אם ניקח . לכןx  0להיות שכן שלx 

𝑥1במעגל חייב להתקיים  ∈ 𝑌  שכן אחרת נקבל קשת בין שני איבריX .

 2x, נסמנו 1xכמו כן, הקודקוד הבא במעגל, כלומר, השכן הנוסף של 

של קודקודי  n,…,x1,x0x-1מאותו שיקול ונקבל סדרה  X-חייב להיות ב

i ,𝑥𝑖הוא אורך המעגל ולכל  nהמעגל כאשר  ∈ 𝑋  אםi  זוגי, אחרת𝑥𝑖 ∈

𝑌אבל מכיוון ש .-n זוגי, -איn-1  זוגי, ולכן𝑥0, 𝑥𝑛−1 ∈ 𝑋  וקודקודים אלו

וט לא מכיל מעגל פש Gתלויה. לכן -בלתי X-הם שכנים בסתירה לכך ש

 זוגי.-אי

⟹ -  

 צדדי.-דו Gזוגי. צ"ל -לא מכיל מעגל פשוט אי G=(V,E)-נניח ש

 קשיר.  Gכי כ נניח בה"

אינו קשיר אז נוכיח את הטענה לכל  Gאנו יכולים לעשות זאת כי אם ]

גרף ולכן גם לא מכיל מעגל -רכיב קשירות שלו )רכיב הקשירות הוא תת

-ונקבל חלוקה של כל רכיב קשירות לשתי קבוצות בלתי זוגי(-פשוט אי

𝑉(𝐺1) –תלויות  = 𝑉1
1⨃𝑉2

1,… ,𝑉(𝐺𝑛) = 𝑉1
n⨃𝑉2

𝑛 אם נאחד קבוצות ,

                       תלויות-לשתי קבוצות בלתי Gאלו נקבל חלוקה של 

(𝑉 = (⋃ 𝑉1
in

i=1 )⨃(⋃ 𝑉2
𝑗𝑛

𝑗=1  צדדי.[-יהיה דו G( ולכן (
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𝑣נבחר  ∈ 𝑉 :כלשהו ונגדיר 

𝐴 = {𝑤 ∈ 𝑉|באורך זוגי 𝑤 − 𝑣 ל −  {קיים מסלול מ

𝐵 = {𝑤 ∈ 𝑉|זוגי − 𝑤 באורך אי − 𝑣 ל −  {קיים מסלול מ

𝐴-נראה ש ∩ 𝐵 =  . לשם כך נצטרך את הלמה הבאה:∅

 זוגי.-זוגי מכיל מעגל פשוט אי-: כל מהלך סגור אילמה            3.4.1

 זוגי. הוא בהכרח מאורך גדול או-מהלך סגור אי P: יהי הוכחת הלמה

כי הוא מכיל  P. נוכיח באינדוקציה על אורך 3-שווה ל

 P 3.3אז כמו בטענה  3באורך  Pזוגי. אם -מעגל פשוט אי

 זוגי. -חייב להיות משולש, ולכן הוא עצמו מעגל פשוט אי

זוגי -נניח כי הלמה מתקיימת לכל מהלך סגור מאורך אי

 P. אם kמאורך  Pזוגי ונוכיח עבור -אי k-קטן ממש מ

פשוט אז יש מעגל מעגל פשוט אז סיימנו. אם הוא אינו 

 P-במעגל כך שהוא מופיע יותר מפעם אחת ב vקודקוד 

אם זהו הקודקוד הראשון/אחרון אז מופיע יותר )

הוא הקודקוד הראשון  v. נניח בה"כ כי (מפעמיים

נזיז את כל  מהלך, נוכל לעשות זאת שכן אם לא,ב

או קדימה( בתנועה כמה מקומות אחורה ) Pקודקודי 

מעגלית )האיבר הראשון יחזור אחורה אל סוף המסלול( 

-עד לקבלת הדרוש ונקבל את אותו המהלך. נתבונן בתת

ונגמר  vמהלך הסגור המתחיל במופע הראשון של 

זוגי אז לפי הנחת -במופעו השני. אם מהלך זה מאורך אי

זוגי וסיימנו. אם -האינדוקציה הוא מכיל מעגל פשוט אי

מהלך הסגור -זוגי, אז בהכרח התת-א מאורך איהו

)מופעו  Pונגמר בסוף  vהמתחיל במופע השני של 

זוגי ולכן מההנחה מכיל מעגל -( מאורך איvהאחרון של 

 זוגי בכל מקרה.-פשוט אי

 בחזרה להוכחת המשפט.

𝐴נניח בשלילה כי קיים  ∩ 𝐵 ∋ 𝑥  קודקוד בחיתוך. אז קיים מסלולP מ-v 

-ו Aבאורך זוגי מהגדרת  x-ל v-מ Qי, וכן קיים מסלול זוג-באורך אי x-ל

B לכן המהלך שנוצר משרשור המהלכים .RPQ  הוא מהלך סגור מאורך

זוגי, בסתירה להנחה. לכן -זוגי ולכן מהלמה הוא מכיל מעגל פשוט אי-אי

A,B  זרות וכן𝐴 ∪ 𝐵 = 𝑉 שכן ,G קשיר ולכן קיים מסלול מ-v  לכל

 A-זוגי ובכל מקרה הקודקוד יהיה ב-קודקוד, מסלול זה מאורך זוגי או אי

𝐴⨃𝐵. קיבלנו B-או ב = 𝑉תלויות. -. כעת נראה כי קבוצות אלה בלתי

𝑤1תלויה. נניח בשלילה כי קיימים -בלתי A-נראה ש , 𝑤2 ∈ 𝐴 כך ש-

𝑤1𝑤2 ∈ 𝐸 2. אז קיימים מסלולים,P1P בארוכים זוגיים מ-v 2-ל,w1w 



 הרצאות בתורת הגרפים סמורודינסקי:שחר  ’פרופ

 כל הזכויות שמורות©                                                                                      

17 
 

R. נקבל מהלך אמהבהת
2P2w1P זוגי ונקבל מהלמה כי -סגור מאורך אי

תלויה. -בלתי Aיש בגרף מעגל פשוט מאורך זוגי בסתירה לנתון. לכן 

תלויות זרות -תלויה. קיבלנו שתי קבוצות בלתי Bבאותו אופן מוכיחים כי 

 צדדי.-דו Gלכן  Gשמכסות את קודקודי 

                                                         ∎  

 :דוגמא לשימוש במשפט קניג

 חברות תעופה. לכל שני ערים יש לפחות k-ערים בעולם ו 100: נתונות בעיה

 חברת תעופה אחת שמקיימת טיסה ביניהן. 

עם  i=t0t-זוגי ו-אי iכאשר  i,…,t1,t0tנתון כי לא ניתן לבצע טיסות בערים 

 אותה חברת תעופה.

log2 -צ"ל  100 < 𝑘. 

𝑉: נסמן פתרון = {𝑣1,… , 𝑣100} קבוצת הערים. כל חברה מגדירה גרף 

)i=(V,EiG  כאשר יש קשת בין שני קודקודים אם"ם חברת התעופהi 

צדדי, שכן לפי הנתון כי -מקיימת טיסה ישירה ביניהן. כל גרף כזה הוא דו

גי של מדינות ולחזור זו-אין חברת תעופה שבה ניתן לבצע טיול במספר אי

 זוגי.-לאותה מדינה, לא קיים בכל אחד מהגרפים הנ"ל מעגל פשוט אי

𝑉נתבונן בחלוקות  = 𝑋𝑖⨃𝑌𝑖 לכל קודקוד ,v  אלה נוכל באמצעות חלוקות

 1יהיה  v-יה המתאימה ל-k-ב i-{. במקום ה0,1יה מתוך איברי }-kלבנות 

𝑣אם"ם  ∈ 𝑋𝑖  אחרת(𝑣 ∈ 𝑌𝑖  במקום ה 0ויהיה-i לכל שני קודקודים .)

יות שונות שכן לפי הנתון יש לפחות חברת -kמתאימות  n,vmvשונים 

 iתעופה אחת המקיימת טיסה ישירה בין הערים המתאימות, כלומר, קיים 

𝑣𝑚𝑣𝑛-כך ש ∈ 𝐸𝑖  ולכן הם יהיו בקבוצות שונות בחלוקה של הגרףiG ,

 יות שלהם יהיה שונה.-k-ב i-ולכן המספר במקום ה

{, 0,1יות האפשרי מתוך }-k-מספר הערים לא עולה על מספר המכאן ש

log2כלומר  100 ≤ 𝑘  ⟸  100 ≤ 2𝑘 מכיוון ש .-log2  k-אינו שלם ו 100

log2חייב להיות שלם )מספר חברות התעופה(, מתקיים  100 < 𝑘. 

 

 mאחת בגודל  –צדדי עם חלוקה לשתי קבוצות -הוא הגרף הדו n,mK: הגדרה    3.5

 , כאשר בין כל שני קודקודים מקבוצות שונות יש קשת.nואחת בגודל 

 ([ Mantel- 1907]מנטל ): משפט    6.3

|𝑉|-גרף כך ש G=(V,E)יהי  = 𝑛 ו-G חסר משולשים. אזי מתקיים 

𝑒(𝐺) ≤ ⌊
𝑛2

4
⌋ 

 גרף חסר משולשים. G=(V,E)נניח : הוכחה
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𝑘 מדרגה מקסימלית xבקודקוד  נתבונן = ∆(𝐺) . 

 :Gתרשים סכימטי של 

′𝑉נגדיר  = 𝑉\({𝑥} ∪ 𝑁(𝑥))  כבתרשים. בין קודקודיV'  לעצמם או

אין  x-ל 'V, יכולות להיות קשתות. בין קודקודי (x)שכני  N(x)לקודקודי 

 –קשתות  kיש בדיוק  N(x)-ל x. כמו כן בין N(x)-זרה ל 'Vקשתות שכן 

uvתלויה שכן אחרת הייתה קשת -בלתי N(x). כמו כן, xכדרגת  ∈ E 

,𝑢כאשר  𝑣 ∈ 𝑁(𝑥) ולכן ,𝑥𝑢, 𝑣𝑥 ∈ 𝐸 ונקבל משולש ,xuv  בסתירה לכך

 חסר משולשים. G-ש

 מכל אלה נקבל: 

𝑒(𝐺) ≤ 𝑘 + ∑ 𝑑(𝑣)

𝑣∈𝑉′

≤ 𝑘 + ∑ 𝑘

𝑣∈𝑉′

= 𝑘 + 𝑘|𝑉′|

= 𝑘 + 𝑘(𝑛 − 𝑘 − 1) = 𝑘(𝑛 − 𝑘) 

כאשר את המעבר הראשון עשינו ע"י מספר הקשתות שחלות בקודקוד 

יחד אלו כל הקשתות. המעבר  – x-ועוד הקשתות היוצאות מ 'V-אחד ב

 דרגה מקסימלית. k-השני הוא מכך ש

𝑘מקבלת מקסימום טבעי כאשר  k(n-k)הפונקציה  = ⌊𝑛
2
 ולכן  ⌊

𝑒(𝐺) ≤ ⌊
𝑛

2
⌋ (𝑛 − ⌊

𝑛

2
⌋) = ⌊

𝑛

2
⌋ ⌈
𝑛

2
⌉ = ⌊

𝑛2

4
⌋ 

                                                                                   ∎ 

 קודקודים nצדדיים המלאים על -r-את משפחת הגרפים ה n,rT-: נסמן בהגדרה    3.7

 .1-קבוצות, גודלן נבדל לכל היותר ב r-קבוצות בחלוקה ל 2שכל  כך

 .גרפי טוראןגרפים אלה נקראים 
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 נראה כך: n,3T:     דוגמא

תלויות והקווים מסמנים את כל -ר העיגולים מסמנים קבוצות בלתיכאש

 הקשתות האפשריות בין איברי קבוצות שונות.

 ([Turan) –הכללה של מנטל  –]טוראן : משפט    3.8

𝑒(𝐺)אז  r+1Kקודקודים שלא מכיל  nגרף על  Gאם  ≤ 𝑒(𝑇𝑛,𝑟) ,כמו כן .

 r+1Kהם הגרפים המקסימליים שלא מכילים  𝑇𝑛,𝑟הגרפים מהמשפחה 

 היחידים.

 .r: ההוכחה היא באינדוקציה על הוכחה

הוא גרף ריק  1טריוויאלי. גרף שאינו מכיל קליקה בגודל  r=1 –בסיס 

 קשתות. 0בעל 

 .rונוכיח עבור  r-1נניח נכונות עבור 

את הדרגה  k-. נסמן בr+1Kקודקודים שאינו מכיל  nגרף על  G=(V,E)יהי 

 .G-( בkקודקוד בעל דרגה מקסימלית )  xהמקסימלית בגרף. יהי

 .xעל שכני  Gהגרף המושרה של -תת G':=G[N(x)]נגדיר 
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לכל  xבין  G-שכן קיימת קשת ב r+1Kהיה מכיל  Gאז  rKהיה מכיל  'Gאם 

. לכן, לפי rKלא מכיל  'G(, לכן x)כי אלו בדיוק השכנים של  'G-קודקוד ב

𝑒(𝐺)הנחת האינדוקציה  ≤ 𝑒(𝑇𝑘,𝑟−1). 

, את כל קשתות שחלות Gקודקודיו יהיו קודקודי  –כך  Hנבנה גרף חדש 

. כמו כן, k,rT-1, וכן על שכניו נבנה את הגרף Hנעתיק לגרף  Gבגרף  x-ב

נחברו בקשתות לכל אחד משכניו  xואינו שכן של  xעבור קודקוד שאינו 

 .xשל 

 מתקיים )באותו אופן כמו בהוכחת משפט מנטל(:אז 
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𝑒(𝐺) ≤ 𝑒(𝐺′) + ∑ 𝑑(𝑉)

𝑣∈𝑉\𝑁(𝑥)

≤ 𝑒(𝑇𝑘,𝑟−1) + ∑ 𝑘

𝑣∈𝑉\𝑁(𝑥)

= 𝑒(𝑇𝑘,𝑟−1) + 𝑘(𝑛 − 𝑘) = 𝑒(𝐻) 

מספר הקשתות הוא מספר  H-כאשר השוויון האחרון הוא בגלל שב

שאינם  הקודקודיםיחד עם הקשתות היוצאות מכל  𝑇𝑘,𝑟−1-הקשתות ב

קשתות  k( כפול n-kספר הקודקודים הללו )שמספרן הוא כמ N(x)-ב

 (.N(x)-היוצאות מכל קודקוד )מספר האיברים ב

-צדדי ולכן ניתן לחלקו ל-r-1גרף  𝑇𝑘,𝑟−1צדדי מלא שכן -rגרף  Hכמו כן 

r-1  קבוצות זרות בלתי תלויות. קבוצות אלו יחד עם𝑉\𝑁(𝑥)  הןr 

(. Hוהן בלתי תלויות )מבניית  Vקבוצות זרות שמחלקות את )כל( 

מלא והוספנו את כל הקשתות  𝑇𝑘,𝑟−1ברור כי הוא מלא שכן  Hמבניית 

 .𝑇𝑘,𝑟−1גרף -תתבין הקבוצה הנותרת בחלוקה ל

צדדי מלא מקסימלי במספר הקשתות אין שתי קבוצות -rנראה שבגרף 

או יותר. זאת משום שאם היה כזה גרף עם קבוצות  2-שגודלן נבדל ב

נ"ל היינו יכולים להעביר קודקודים מהקבוצה הגדולה לקטנה ובכל כ

העברת קודקוד היינו מורידים מספר קשתות השווה לגודל הקבוצה 

הקטנה ומוסיפים מספר קשתות השווה לגודל הקבוצה הגדולה, ולכן 

היינו מגדילים את מספר הקשתות בסתירה למקסימליות. מכאן שבגרף 

r-נבדלות בגודלן  ות כל שתי קבוצות בחלוקהצדדי מלא מקסימלי בקשת

𝑒(𝐺). לכן 𝑇𝑛,𝑟, כלומר זהו 1-לכל היותר ב ≤ 𝑒(𝐻) ≤ 𝑒(𝑇𝑛,𝑟). 

                                                                                   ∎ 

 

 4הרצאה 
 :דוגמא לשימוש במשפט טוראן

 . צ"ל1-מהן קטן או שווה ל 2נקודות במישור שהמרחק בין כל  n: נתונות בעיה

1-שמספר הזוגות של נקודות שהמרחק ביניהן גדול מ
√2
הוא לכל היותר  

⌊𝑛
2

3
⌋. 

 הנקודות כאשר יש קשת בין שני קודקודים nעל  G=(V,E)נבנה גרף : פתרון

1-אם"ם הנקודות המתאימות במרחק גדול מ
√2

ולכן  4Kאין  G-. נראה שב

𝑒(𝐺)ממשפט טוראן נקבל  ≤ 𝑒(𝑇𝑛,3) ≤ ⌊
𝑛2

3
ימני השוויון ה-)כאשר אי ⌊

קודקודים לשלוש קבוצות הנבדלות זו מזו  nמתקבל מכך שחלוקה של 

𝑛⌋תתן קבוצות בגודל  1-בגודלן לכל היותר ב
3
𝑛⌉או  ⌊

3
ומספר הקשתות בין  ⌈

𝑛⌋שתי קבוצות שכאלה הוא לכל היותר 
2

9
ולכן מספר הקשתות בכל הגרף  ⌊

3לכל היותר הוא  ∙ ⌊𝑛
2

9
⌋ = ⌊𝑛

2

3
⌋.) 
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הנקודות יכולות להיות ממוקמות במישור  4K .4מכיל  Gנניח בשלילה כי 

צורות. כולן על קו ישר אחד או שהן יוצרות מצולע קמור, או שהן  3-ב

מתוכן שיוצרות משולש  3יוצרות מצולע שאינו קמור. בכל מקרה קיימות 

 קהה זווית או ישר זווית.

1-שאורכי צלעותיו גדולים מ xyzכלומר קיים משולש קהה זווית 
√2
)כי על  

 ולכן בין כל שניים יש קשת(. 4Kהקודקודים יש 

𝛼נניח בה"כ כי הזווית המקיימת  ≥ . אז נקבל yנמצאת בקודקוד  90°

 ממשפט קוסינוסים

 |𝑥𝑧|2 = |𝑥𝑦|2 + |𝑦𝑧|2 − 2 cos 𝛼|𝑥𝑦||𝑦𝑧| ≥ |𝑥𝑦|2 + |𝑦𝑧|2 >

( 1
√2
)
2
+ ( 1

√2
)
2
= 1  

 G. לכן 1-בסתירה לנתון כי מרחק כל שתי נקודות בקבוצה קטן או שווה ל

 וסיימנו. 4Kלא מכיל 

 הוא גרף קשיר חסר מעגלים. (treeעץ ): הגדרות    4.1

 .(acyclic) ציקלי-אגרף כלשהו חסר מעגלים נקרא גרף 

 .(forestיער )ציקלי כל רכיב קשירות הוא עץ וגרף כזה נקרא -בגרף א

 .1בעץ הוא קודקוד מדרגה  (leafעלה )

2: בכל עץ עם למה    4.2 ≤ 𝑛  עלים. 2קודקודים קיימים לפחות 

 . קודקודי הקצה שלו בהכרחP: נתבונן במסלול בעל אורך מקסימלי הוכחה
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ולכן קיים לו שכן  1-עלים, שכן אחרת הייתה דרגת אחד מהם גדולה מ

המסלול או נוסף שאינו במסלול. נוסיף את השכן למסלול )בתחילת 

בסתירה למקסימליות שלו. לכן  P-ונקבל מסלול ארוך יותר מ בסופו(

 עלים בעץ. 2קודקודים אלו בהכרח עלים, בפרט יש לפחות 

                                                                                   ∎ 

𝑣גרף. עבור  G=(V,E): ניםסימו    4.3 ∈ 𝑉 נסמן ,𝐺 − 𝑣 ≔ 𝐺[𝑉\{𝑣}]. 

𝑉כללי עבור קבוצת קודקודים באופן  ⊇ 𝑋 נסמן ,𝐺 − 𝑋 ≔ 𝐺[𝑉\𝑋]. 

𝑒עבור  ∈ 𝐸 נסמן ,𝐺 − 𝑒 ≔ (𝑉, 𝐸\{𝑒}). 

𝐸באופן כללי עבור קבוצת קשתות  ⊇ 𝑋 נסמן ,𝐺 − 𝑋 ≔ (𝑉, 𝐸\𝑋). 

 .Gאת מספר רכיבי הקשירות של  c(G)-נסמן ב

𝑣עץ,  T=(V,E): אם למה    4.4 ∈ 𝑉  עלה, אזv-T .גם עץ 

 חסר מעגלים. נותר להראות כי v-Tלכן ברור כי גם  Tגרף של -תת v-T: הוכחה

T-v  קשיר. יהיו𝑢, 𝑤 ∈ 𝑉\{𝑣}.  אזu,w  קודקודים בעץT  ולכן קיים

 v .vקשיר. נניח בשלילה כי המסלול מכיל את  Tכי  T-ב v-ל u-מסלול מ

 w-הקודקוד הראשון ו uאינו הקודקוד הראשון או האחרון במסלול כי 

מסלול של המסלול המקורי -תת 2vv1v-כך ש v1v,2האחרון. לכן קיימים 

,𝑣1𝑣ולכן  𝑣𝑣2 ∈ 𝐸 כלומר דרגת ,v  בסתירה לכך ש – 2לפחות-v  .עלה

-, כלומר כל קודקוד במסלול הוא גם בvלכן המסלול אינו מכיל את 

 𝑉\{𝑣} ולכן המסלול הנ"ל הינו מסלול גם ב-T-v        מכאן שלכל .

𝑢, 𝑤 ∈ 𝑉\{𝑣} קיים מסלול מ-u ל-v ב-T-v  ולכןT-v .קשיר ולכן הוא עץ 

                                                                                            ∎ 

𝑒גרף. קשת  G=(V,E)יהי : הגדרה    4.5 ∈ 𝐸  קשת חתךנקראת (edge-bridge/cut) 

 .c(G-e)>c(G)אם 

𝑒: קשת למה    4.6 ∈ 𝐸(𝐺)  היא קשת חתך אם"םe .לא שייכת למעגל 

  - ⇐: הוכחה

𝑒כי  נניח ∈ 𝐸(𝐺)  .צ"ל קשת חתךe  .קצותיה ברכיבי לא שייכת למעגל

,𝑥, אחרת נקבל כי לכל G-eקשירות שונים של  𝑦 ∈ 𝑉(𝐺)  שבאותו רכיב

אז הם באותו רכיב  eאז אם המסלול ביניהם לא מכיל את  G-קשירות ב

אז יש מסלול  eכן מכיל את  y-ל x-מ Pואם המסלול  G-e -קשירות גם ב

Q  בין קצוות הקשתe  בגרףe-G  1ולכן המהלךQP0P הוא מ-x ל-y (1,P0P 

ומהקצה השני  eעד הקצה הראשון של  –לשני מסלולים  Pחלוקה של  –

ולכן  G-e-באותו רכיב קשירות גם ב x,y(, כלומר, בכל מקרה eשל 

𝑐(𝐺 − 𝑒) ≤ 𝑐(𝐺) בסתירה לכך ש-e .קשת חתך 
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וכן אם הייתה שייכת למעגל אז  G-e-ברכיבי קשירות שונים ב eקצוות 

לקצה השני )מסלול זה  eמסלול מקצה אחד של  G-e-היינו מקבלים ב

 ( בסתירה לכך שקצותיה בשני רכיבי קשירות שונים.eהוא המעגל ללא 

 לא שייכת למעגל. e-מכאן ש

⇒ -  

 קשת חתך. eלא שייכת למעגל. צ"ל  eנניח 

, אחרת היה מסלול G-e-ברכיבי קשירות שונים ב x,y. בהכרח e=xyנסמן 

לא  e-היה מהווה מעגל בסתירה לכך ש eויחד עם  y-ל x-מ G-נוסף ב

, c(G-e)>c(G)לכן  G-באותו רכיב קשירות ב x,yשייכת למעגל. אבל 

 קשת חתך. eכלומר, 

                              ∎ 

 ]משפט אפיון של עצים[: משפט    4.7

 התכונות הבאות שקולות: Gעבור גרף 

1. G .עץ 

2. G  קשיר עםn-1 .קשתות 

3. G  חסר מעגלים עםn-1 .קשתות 

,𝑢לכל זוג קודקודים  .4 𝑣 ∈ 𝑉(𝐺)  מ יחידקיים מסלול-u ל-v. 

  – 2⇐1: הוכחה

 .nבאינדוקציה על  נוכיח

 טריוויאלי. )עץ עם קודקוד אחד הוא ללא קשתות( n=1 –בסיס 

𝑛עץ עם  T. יהי nונוכיח עבור  n-1נניח נכונות עבור  ≥ קודקודים ויהי  2

𝑣 ∈ 𝑉(𝑇) 4.4. מלמה (4.2 עלה )קיים כזה מלמה T-v  עץ עםn-1 

 . וקיבלנוe(T-v)=n-2קודקודים ולכן מהנחת האינדוקציה 

𝑒(𝑇) = 𝑒(𝑇 − 𝑣) + 1 = 𝑛 − 2 + 1 = 𝑛 − 1 

 כדרוש.

2⇐3 –  

 חסר מעגלים. Gקשתות. צ"ל  n-1קשיר עם  Gנתון 

מעגלים. כל עוד קיים מעגל נזרוק ממעגל  G-נניח בשלילה שקיימים ב

זה קשת אחת. לפי הלמה קשתות אלו אינן קשתות חתך ולכן הגרף 

-, כלומר קשיר. בסוף התהליך נשאר עם תת1יישאר בעל רכיב קשירות 

, כלומר, עץ, ולכן מהשלב הקודם שהוא קשיר וחסר מעגלים Gגרף של 

צלעות. כלומר, לא זרקנו  n-1גרף זה -שיש בתתבהוכחת המשפט נקבל 

 לא היו מעגלים מלכתחילה. –אף צלע 

3⇐4 –  

אינו קשיר. אז ניתן להוסיף קשתות בלי להוסיף  Gנניח בשלילה כי 

 ןמעגלים )קשתות חתך אשר יקטינו את מספר רכיבי הקשירות ואינ
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שייכות למעגלים(. לבסוף נקבל גרף קשיר חסר מעגלים, כלומר עץ, 

, G-קשתות, כמספר הקשתות ב n-1ולפי השלבים הקודמים, יש בו 

 היה קשיר מלכתחילה. G –כלומר לא הוספנו קשתות 

G  קשיר לכן לכל𝑢, 𝑣 ∈ 𝑉(𝐺)  קיים מסלולP מ-u ל-v נניח בשלילה כי ,

Pקיים מסלול נוסף  ≠ Q תהי .𝑥𝑦 = 𝑒 ∈ 𝑄\𝑃הגרף -. אז תת

(𝑃 ∪ 𝑄)\{𝑒}  קשיר )לכל שני קודקודיםa,b  הם נמצאים כל אחד באחד

. אם שניהם b-ל a-אז ברור כי קיים מהלך מ P-המסלולים. אם שניהם ב

גרף ואם הוא כן -אז הוא בתת eמהלך ביניהם אינו מכיל את -והתת Q-ב

וקיים , u, בה"כ v-או ל u-ל a-מ Qמהלך של -אז קיים תת  eמכיל את 

ייתן  Pולכן שרשור מהלכים אלו כשביניהם המסלול  v-ל b-מהלך מ-תת

 .(Q-. בדומה נמצא מהלך אם רק אחד מהם בb-ל a-מהלך מ

הוא יהווה מעגל  eולכן יחד עם  Wע"י מסלול  y-ל x-ניתן להגיע מ

 יחיד. v-ל uחסר מעגלים. לכן המסלול בין  G-בסתירה לכך ש

4⇐1 –  

אז  G-חסר מעגלים. אם היה מעגל ב Gשיר. צ"ל ק Gמהנתון ברור כי 

הוא  eוכן המעגל ללא  y-ל x-היא מסלול מ e=xy ,eעבור קשת במעגל 

 , בסתירה לנתון.y-ל x-מסלולים מ 2, כלומר ישנם y-ל x-מסלול מ

                                                                                            ∎ 

𝐺: הגדרה    4.8 ⊇ 𝐺′ גרף פורש-תתגרף נקרא -תת (spanning subgraph) אם 

V(G')=V(G). 

 היא שייכת 4.6. בעץ כל קשת היא קשת חתך )אחרת לפי למה 1: מסקנות    4.9

 עץ הוא חסר מעגלים(. , אבללמעגל

 םמעגל אחד. )אחרת היינו מקבלי בדיוק. הוספת קשת לעץ מוסיפה 2

 כי

קשתות שונות מהגרף שנוצר מהעץ יחד עם הקשת  2ניתן לזרוק 

 הנוספת ועדיין לקבל עץ עם פחות קשתות, וזה סותר את המשפט(.

 .כל גרף קשיר מכיל עץ פורש. )כל עוד יש קשתות שאינן קשתות3

 בסוף יישארו רק קשתות חתך, כלומר נשאר עץ(. –חתך נוריד אותן 

 

 5הרצאה 
 :דוגמא לשימוש במשפט האפיון של עצים

 איברים. nבת  Sשל קבוצה  n,…,A2,A1Aקבוצות שונות -תתי n: נתונות בעיה

𝑥קיים  – צ"ל ∈ 𝑆 כך ש- 𝐴1 ∪ {𝑥}, 𝐴2 ∪ {𝑥}, … , 𝐴𝑛 ∪ {𝑥}  קבוצות

 שונות.

𝑥ולכל  n,…,A2,A1A, קודקודיו יהיו הקבוצות G: נבנה גרף פתרון ∈ 𝑆 אם קיימים 
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𝐴𝑖 -כך ש j,AiAזוגות  ∪ {𝑥} = 𝐴𝑗 ∪ {𝑥}  ונוסיף את כזה  אחדנבחר זוג

 .x-ב נסמן את הקשת   .}jA,iA{ הקשת

היינו מקבלים בכל קשת של המעגל אין מעגלים. לו היה מעגל אז  G-ב

𝑥ואיבר  j,AiAשתי קבוצות שונות  ∈ 𝑆 כך ש-𝐴𝑖 ∪ {𝑥} = 𝐴𝑗 ∪ {𝑥}  אשר

𝐴𝑖ייתכן רק אם  ⊊ 𝐴𝑗 ו-𝐴𝑖 ∪ {𝑥} = 𝐴𝑗  .כלומר, הקבוצות או להיפך

𝐴𝑖 נבדלות ביחידון. נניח בה"כ  ⊊ 𝐴𝑗 ו-𝐴𝑖 ∪ {𝑥} = 𝐴𝑗 אז ניתן להגיע ,

שלא עובר דרך הקשת הנתונה, ולכן בכל המסלול  𝐴𝑖-במסלול מ 𝐴𝑗אל 

)כי בכל הגרף יש רק קשת יחידה כזאת מדרך  x-אין קשת המסומנת ב

-שונה מבניית הגרף(, ונקבל כי בכל קשת במסלול נוסף או מוחסר יחידון 

{x }ודקוד הבא במעגל( אך מכאן נקבל מהקבוצה )ומתקבלת הקבוצה בק

𝑥 ∉ 𝐴𝑗בסתירה לכך ש ,- 𝐴𝑖 ∪ {𝑥} = 𝐴𝑗. 

יער )לא בהכרח עץ כי לא הוכחנו  G-חסר מעגלים. מכאן ש Gלכן 

קשתות )במקרה שהוא עץ אז  n-1קשירות(, ולכן יש לו לכל היותר 

ישירות מהמשפט, ואם כל רכיב קשירות שלו הוא עץ אז מספר הקשתות 

ת הוא כמספר הקודקודים פחות אחד ויחד בכל הגרף בכל רכיב קשירו

𝑦קשתות(. מכאן שקיים  n-1-נקבל פחות מ ∈ 𝑆  שלא מופיע על אף קשת

𝐴1(, לכן מבניית הגרף S-איברים ב n)כי יש  ∪ {𝑦},… ,𝐴𝑛 ∪ {𝑦}  שונות

 כנדרש.

𝛿(G)-גרף ו G: אם טענה    5.1 ≥ k אז ,G  מכיל כל עץ עלk+1 .קודקודים 

 .k: נוכיח באינדוקציה על הוכחה

קודקודים הוא בעצם קשת,  2המצב טריוויאלי. עץ על  k=1עבור  –בסיס 

 ברור כי קיימת קשת. 1ובגרף בו כל קודקוד הוא מדרגה לפחות 

 .kונוכיח אותה עבור  k-1נניח כי הטענה נכונה עבור 

𝛿(G)גרף עם  G-ו קשתות( k) קודקודים k+1עץ כלשהו על  Tיהי  ≥ k. 

ניתן לשכן את  G-(. לפי הנחת האינדוקציה בk≥2)כי  vקיים עלה  T-ל

T':=T-vנסמן ב .-u  את השכן היחיד שלv ב-Tל .-u  יש לכל היותרk-1 

 G-ב u(. אך בשיכון של uקודקודים כולל  k)כי יש בו רק  'T-שכנים ב

. בשכן G-ב 'Tשלא בשיכון של  G-, לכן קיים שכן נוסף בkדרגתו לפחות 

 .G-ב T, ואז נקבל שיכון של vזה נשכן את 

                                                           ∎ 

𝑒קשיר, ותהי  Gעצים פורשים של גרף  'T,T. יהיו 1: טענה    5.2 ∈ 𝐸(𝑇)\𝐸(𝑇 ′) 

′𝑒קיימת קשת קשת. אז  ∈ 𝐸(𝑇′)\𝐸(𝑇) כך ש-T-e+e'  עץ פורש של

G. 

𝑒קשיר, ותהי  Gעצים פורשים של גרף  'T,T. יהיו 2 ∈ 𝐸(𝑇)\𝐸(𝑇 ′) 
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′𝑒אז קיימת קשת  קשת. ∈ 𝐸(𝑇′)\𝐸(𝑇) כך ש-T'+e-e'  עץ פורש של

G. 

 נראה כך: T, לכן היא קשת חתך, כלומר, T-קשת ב e=xy-עץ ו T. 1: הוכחה

-ו U-ב T-e-ב y-ו xכאשר נסמן את שני רכיבי הקשירות השונים של 

W בהתאמה. מכיוון ש-T' עץ קיים מסלול יחיד מ-x ל-y ב-T' במסלול .

, כי אחרת היינו W-וקודקוד ב U-זה קיימת קשת החלה בקודקוד ב

𝑦מקבלים  ∈ 𝑈 בסתירה לכך ש-U,W  רכיבי קשירות שונים. נסמן

 עץ. 'T-e+e-. נראה ש'e'=x'y-קשת זו ב

T-e+e'  קשיר שכן אם𝑢, 𝑣 ∈ 𝑉(𝐺) מ יחיד אז קיים מסלול-u ל-v ב-T 

-T -אז הוא גם מסלול ב eעץ. אם המסלול לא עובר בקשת  כי הוא

e+e' וסיימנו ואם הוא כן עובר ב-e  אז זה אומר כיu ו-v  ברכיבי

𝑢, בה"כ T-e-קשירות שונים ב ∈ 𝑈, 𝑣 ∈ 𝑊  ולכן קיים מסלולP ב-T 

 .'T-e+e-ב v-ל u-הוא מסלול מ Pe'Qולכן  v-ל 'y-מ Qומסלול  'x-ל u-מ

קשיר, בעל מספר קשתות זהה למספר הקשתות  'T-e+eקיבלנו כי 

 עץ. 'T-e+eפחות ממספר הקודקודים, לכן  1, כלומר Tשל 

2 .T' עץ ו-e=xy קשת שאינה ב-T'  לכןT'+e יכיל מעגל יחיד המכיל את 
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e'. 

 T-אחרת כל המעגל היה ב Tבמעגל זה קיימת קשת שאינה בעץ 

לא מכיל  'T'+e-e. אז 'e-עץ. נסמן קשת זו ב T-בסתירה לכך ש

 מספר הקודקודים(, ולכן הוא עץ. nקשתות ) n-1מעגלים ובעל בדיוק 

                                                                                             ∎ 

 אם כל קשת בגרף מסומנת במספר )משקל ממושקלנקרא  G: גרף הגדרה    5.3

-ב 'Gגרף -ואת משקל תת w(e)-ב eנסמן את משקל הקשת  הקשת(.

w(G'). 

 ([ruskalK-1956]קרוסקל ): אלגוריתם למציאת עץ פורש מינימלי בגרף ממושקל    5.4

|𝐸|-גרף ממושקל קשיר כך ש G=(V,E)יהי  = 𝑚. 

𝑤(𝑒1)-כך ש m,…,e1eנמיין את הקשתות  ≤ ⋯ ≤ 𝑤(𝑒𝑚). 

נעבור על הקשתות לפי הסדר הנ"ל,  –כך  Gהאלגוריתם יבנה גרף על קודקודי 

עבור כל קשת אם היא תהווה קשת חתך עבור הגרף עד כה, נוסיף אותה. 

 כאשר הגרף קשיר נפסיק.

 אלגוריתם זה נותן עץ פורש מינימלי.

 עץ פורש מינימלי עם 'Tהעץ שהאלגוריתם נותן כפלט. יהי  T: יהי הוכחה

𝐸(𝑇) ∩ 𝐸(𝑇 𝑇מקסימלי בהכלה. נניח בשלילה כי  (′ ≠ 𝑇 ′. 

𝑒𝑖-האינדקס המינימלי כך ש iיהי  ∈ 𝑇 אבל ,𝑒𝑖 ∉ 𝑇′  מההנחה כי(𝑇 ≠

𝑇 ′𝑒קיימת  5.2קיים כזה(. לפי טענה  ′ ∈ 𝐸(𝑇′)\𝐸(𝑇) כך ש--iT''=T'+e

e'  עץ פורש שלG נשים לב כי לא ייתכן שמתקיים .)iw(e')<w(e  כי

בשלב בו נבדקה  Tהייתה סוגרת מעגל עם קשתות  'eאחרת 

, 'T-ולכן גם הייתה סוגרת מעגל ב( T-)ולכן לא נוספה לבאלגוריתם 

𝑤(𝑒′)בסתירה להיותו עץ. לכן  ≥ 𝑤(𝑒𝑖)  ולכן𝑤(𝑇 ′′) ≤ 𝑤(𝑇′) מכאן .

𝑤(𝑇שבהכרח  ′′) = 𝑤(𝑇′)  כיT' עץ פורש מינימלי. קיבלנו ש-T''  עץ

בסתירה  'Tמאשר  Tפורש מינימלי עם יותר קשתות משותפות עם 

 .'Tלאופן בחירת 

 .E(T)=E(T')לכן 

                       ∎ 
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  –הגרף הממושקל הבא  G: אם דוגמא

  –העץ הפורש המינימלי שיתקבל מהאלגוריתם של קרוסקל הוא 

 ([ Kirchoff- 1847]קירכהוף ): משפט    5.5

|𝐸|גרף קשיר. נסמן  G=(V,E)יהי  = 𝑚, |𝑉| = 𝑛, 𝑉 = {𝑣1,… , 𝑣𝑛} 

 המטריצה המוגדרת כך: n,nQתהי 

𝑄𝑖,𝑗 = {

−1|              𝑖 ≠ 𝑗, 𝑣𝑖𝑣𝑗 ∈ 𝐸

   0|             𝑖 ≠ 𝑗, 𝑣𝑖𝑣𝑗 ∉ 𝐸

𝑑(𝑣𝑖)|                          𝑖 = 𝑗

 

ע"י מחיקת השורה הראשונה  Q-המטריצה המתקבלת מ *n-nQ,1-1תהי 

 והעמודה הראשונה.

 .Gאת מספר העצים הפורשים של  𝜏(G)-ונסמן ב

 אזי מתקיים:

𝜏(𝐺) = det(𝑄∗) 

 בצורה שרירותית )כלומר, עבור כל קשת נגדיר Gנכוון את קשתות : הוכחה

מאיזה קודקוד היא יוצאת ולאיזה היא נכנסת באופן שרירותי.( ונגדיר 

 כך: |𝑀|𝑉|×|𝐸את מטריצת החילה המכוונת 

𝑀𝑣,𝑒 = {

1       𝑣 − 𝑒 "יוצאת" מ

−1    𝑣 − 𝑒 "נכנסת" ל

אחרת                        0

 

𝑄: למה            5.5.1 = 𝑀 ∙ 𝑀𝑡. 

 במטריצות בשני j-בעמודה ה i-: נתבונן במקום בשורה הת הלמההוכח

תופיע דרגת הקודקוד המתאים.  Q-אז ב i=jהאגפים. אם 

𝑀-ב ∙ 𝑀𝑡 נקבל את המכפלה הסקלרית של השורה ה-i 

בעצמה, כלומר, על כל קשת שיוצאת או נכנסת  Mשל 

לתוצאה, לכן נקבל  1לקודקוד המתאים נקבל תוספת של 
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ויש קשת בין  i≠jבדומה את דרגת הקודקוד. אם 

, אם אין קשת 1-נקבל  Q-הקודקודים המתאימים אז ב

𝑀 -. ב0כזו אז נקבל  ∙ 𝑀𝑡  נקבל את המכפלה הסקלרית

, כלומר, tMל ש j-בעמודה ה Mשל  i-של השורה ה

נשים לב שבכל עמודה חייב להיות  .M-ב j-השורה ה

, חוץ מהעמודה המתאימה לקשת בין 0באחד השורות 

  הקודקודים )אם קיימת כזו(. בעמודה הזו נקבל מכפלה 

. 1-, ויחד עם שאר האפסים המכפלה הסקלרית תיתן 1-

אם אין ביניהם קשת אז אין עמודה כזו, ולכן המכפלה 

 i-. בכל מקרה האיבר בשורה ה0יתן הסקלרית ת

𝑄בשני האגפים זהה ולכן  j-בעמודה ה = 𝑀 ∙ 𝑀𝑡. 

 )המתקבלת ע"י Mשל  n)-(n×1)-(1מטריצה מסדר -תת B: תהי למה            5.5.2

 מחיקת שורות או עמודות(. אזי:

 אז G-מהוות עץ ב Bהקשתות המתאימות לעמודות  n-1. אם 1

det(𝐵) ∈ {−1,1}. 

 אינן עץ אז Bהקשתות המתאימות לעמודות  n-1. אם 2

    det(𝐵) = 0. 

 .(זה מיידי =2n הבסיס . )עבורn. נוכיח באינדוקציה על 1: הוכחת הלמה

. נראה נכונות עבור n-1והטענה נכונה עבור  n>1נניח 

nנתבונן ב .-B יהי .T  העץ המתאים לעמודותBב .-T 

 B-. לכן, קיימת ב4.2עלים לפי למה  2יש לפחות 

מספר השורות קטן  B-)ב T-שורה המתאימה לעלה ב

, לכן גם אם לעלה אחד אין Gממספר קודקודי  1-ב

לעלה השני תהיה שורה כזו(.  B-שורה המתאימה לו ב

שכן  0בשורה הזו ישנה רק עמודה אחת שאינה 

בקודקוד חלה רק קשת אחת מן העץ, בשל היותו 

 לפי שורה זו. Bעלה. נפתח את הדטרמיננטה של 

היא המטריצה  'Bכאשר  det(B′(n−2)×(n−2))±נקבל 

 xע"י הורדת השורה של העלה  B-המתקבלת מ

והורדת העמודה של הקשת שחלה בו. נקבל זאת 

, והאיבר 0משום שכל איבר אחר בשורה הנ"ל הוא 

 'B. עמודות Mמהגדרת  ±1בעמודה הנ"ל הוא 

ולפי הנחת האינדוקציה  G-xבגרף  T-xמתאימות לעץ 

det(𝐵′)נקבל  ∈ det(𝐵), ולכן גם {1,1−} ∈ {−1,1}. 

 אינן עץ הן Bהקשתות המתאימות לעמודות  n-1. אם 2
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גרף -)אחרת היה מתקבל תת Cבהכרח מכילות מעגל 

קשתות, ולפי  n-1קודקודים, חסר מעגלים בעל  nעל 

סתירה(. נראה  -משפט האפיון של עצים זהו עץ. 

הן תלויות  Cשהעמודות המתאימות לקשתות 

גדיר שרירותית כיוון למעגל )כיוון אחיד לינארית. נ

לקשתות כך שמספר הקשתות הנכנסות לכל קודקוד 

יהיה שווה למספר הקשתות היוצאות ממנו(. ניקח 

קומבינציה לינארית של העמודות עם מקדמים מתוך 

{1,  באופן הבא: Bשל עמודות  {1,0−

 .0אם הקשת לא במעגל המקדם הוא  – eלעמודה 

 אם הקשת במעגל ומכוונת באותו כיוון של                                   

 .1המעגל המקדם יהיה                  

 אם הקשת במעגל ומכוונת נגד כיוון                 

 .1-המעגל, המקדם יהיה                  

כעת נתבונן בתוצאת הצירוף הלינארי לכל שורה. 

כי  0ודקוד שאינו במעגל נקבל בשורה המתאימה לק

 0-הוא חל רק בקשתות שעמודותיהן מוכפלות ב

בקומבינציה. אם השורה מתאימה לקודקוד ששייך 

מקרים עבור הקשתות שחלות בו  4למעגל אז ישנם 

, כלומר קשתות 0-שעמודותיהן אינן מוכפלות ב

 המעגל:

 
 שתי הקשתות בכיוון המעגל נקבלכאשר 

 1 ∙ 1 + 1 ∙ (−1) = ואחת  v-ת יוצאת משכן אח .0

נכנסת אליו בהכרח. אם אחת בכיוון המעגל ואחת לא 

(1−)נקבל  ∙ 1 + 1 ∙ 1 =  או 0

 (−1) ∙ (−1) + 1 ∙ (−1) = שכן או ששתי  0

. כמו כן vאו ששתיהן נכנסות אל  v-הקשתות יוצאות מ

אם שתי הקשתות נגד כיוון המעגל נקבל בדומה 

(−1) ∙ 1 + (−1) ∙ (−1) = 0. 

 0בכל מקרה נקבל שהצירוף הלינארי בכל שורה נותן 

. מכיוון שהקומבינציה 0-ולכן הקומבינציה כולה שווה ל
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העמודות  –המעגל אינו ריק  –בהכרח לא טריוויאלית 

det(𝐵)תלויות לינארית ולכן  = 0. 

ע"י מחיקת השורה  M-את המטריצה המתקבלת מ *M-נסמן ב

המתקבלת ע"י מחיקת  tMמטריצה של -היא תת t(M*)הראשונה. אז 

∗𝑀העמודה הראשונה. מכאן נקבל כי  ∙ (𝑀∗)𝑡 מטריצה של -היא תת

𝑄 = 𝑀 ∙ 𝑀𝑡  המתקבלת ע"י מחיקת השורה הראשונה והעמודה

בינה     -בשלב זה נזדקק לנוסחת קושי. *Qכלומר,  –הראשונה 

(Binet-Cauchy )–  עבור כל שתי מטריצותn×m,Bm×nA מתקיים 

det(𝐴𝐵) = ∑ det(𝐴{1,…,𝑛}×𝐼 ∙ 𝐵𝐼×{1,…,𝑛})

𝐼⊆{1,…,𝑚}
|𝐼|=𝑛

 

𝐽]כאשר עבור  ⊆ {1,… ,𝑛}, 𝐾 ⊆ {1, … , 𝑚}  ,K×JA המטריצה -היא תת

 .[Bובדומה עבור  K-ועמודות ב J-עם שורות ב Aשל 

 לפיכך:

det(𝑄∗) = det(𝑀∗ ∙ (𝑀∗)𝑡) = ∑ det2(𝑀{2,…,𝑛}×𝐼)

𝐼⊆{1,…,𝑚}
|𝐼|=𝑛−1

 

קבוצת עמודות שאינה  𝐼אם  0אבל הביטוי שבתוך הסכום שבימין הוא 

12-ו G-מתאימה לצלעות של עץ פורש ב = (−1)2 = אם היא כן  1

 . לכןG-מתאימה לצלעות של עץ פורש ב

det(𝑄∗) = ∑ det2(𝑀{2,…,𝑛}×𝐼)

𝐼⊆{1,…,𝑚}
|𝐼|=𝑛−1

= ∑ 1

𝐼⊆{1,…,𝑚}
|𝐼|=𝑛−1

𝐼 קבוצת אינדקסים של עמודות 

𝐺−המתאימות לקשתות של עץ פורש ב

= 𝜏(G) 

                                                                           ∎ 

 ]נוסחת קיילי[: משפט    5.6

 .nn-2הוא  nKמספר העצים הפורשים של  nלכל 

 (fer ϋpr- 1918 –: )רעיון ההוכחה 1הוכחה 

לקבוצת  nKחח"ע ועל מקבוצת העצים הפורשים של  התאמהניצור 

{. מכיוון שבקבוצת המילים n,…,1מעל הא"ב } n-2המילים באורך 

אז יש גם מספר זהה של עצים פורשים.  nn-2הנ"ל יש בדיוק 

מוחקים את העלה בעל האינדקס  –ההתאמה ניתנת באופן רקורסיבי 
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המינימלי ומוסיפים למילה את האינדקס של שכנו. כך עבור העץ 

 הזה:

 

 

 

 744171 –תותאם המילה 

 .של משפט קירכהוף: נשים לב כי זהו מקרה פרטי 2הוכחה 

 nKהגרף  עבור

𝑄 = (
𝑛 − 1 ⋯ −1
⋮ ⋱ ⋮
−1 ⋯ 𝑛 − 1

) 

 .n×nבגודל 

 ויש קשת בין כל שני קודקודים שונים. n-1שכן כל קודקוד דרגתו 

 לכן גם

𝑄∗ = (
𝑛 − 1 ⋯ −1
⋮ ⋱ ⋮
−1 ⋯ 𝑛− 1

) 

 .n-1×n-1בגודל 

ריות כדי להגיע למטריצה משולשית שנוכל אלמנטנבצע פעולות 

כל שורה מהשורה לחשב עבורה את הדטרמיננטה. תחילה נחסר 

 הקודמת לה, כלומר נבצע

𝐿1 − 𝐿2 → 𝐿1
𝐿2 − 𝐿3 → 𝐿2

⋮
𝐿𝑛−2 − 𝐿𝑛−1 → 𝐿𝑛−2

 

 ונקבל:
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(

  
 

   𝑛 −𝑛
   0   𝑛

0 0
−𝑛 0

⋯ 0
⋯ 0

  0    0
  ⋮    ⋮

    𝑛 −𝑛
  

    ⋮
    ⋮

   0   0
−1 −1

⋯  
⋯  

   𝑛 −𝑛
−1 𝑛 − 1)

  
 

 

כעת נחבר את שתי העמודות הראשונות ואז את העמודה השני 

 נבצעוהשלישית וכך הלאה, כלומר 

𝐶1 + 𝐶2 → 𝐶2
𝐶2 + 𝐶3 → 𝐶3

⋮
𝐶𝑛−2 + 𝐶𝑛−1 → 𝐶𝑛−1

 

 ונקבל

(

 
 

𝑛 0
0 𝑛

⋯
⋯

0        0
0        0

⋮ ⋮ ⋱ ⋮         ⋮
0 0
−1 −2

⋯
⋯

𝑛 0
−(𝑛 − 2) 1)

 
 

 

שווה לדטרמיננטה של המטריצה הנ"ל שהיא  *Qוהדטרמיננטה של 

 .nn-2מכפלת איברי האלכסון, כלומר, 

                                                         ∎ 

 

 6מס' הרצאה 
 פשוט( קיים מסלול )לאו דווקאהוא קשיר ואם  אוילריאנינקרא  G: גרף הגדרה    6.1

לעתים נקרא למסלול  בדיוק פעם אחת. G-בכל קשת ב סגור שעובר

 .אוילריאני מסלולהנ"ל 

 אוילריאני:: הגרף בתרשים הוא דוגמא

 13416245321 –והמסלול הוא 
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 אם כל הדרגות בו זוגיות, כלומר, כל קודקוד בגרף זוגי: גרף נקרא הגדרה    6.2

 דרגתו זוגית.

 : בגרף זוגי כל מסלול מקסימלי בקשתות הוא סגור.למה    6.3

 זוגי-לא סגור אז יש לו מספר אי Tמסלול מקסימלי )בקשתות(. אם  T: יהי הוכחה

)לכל מופע של הקודקוד באמצע  שתות שחלות בקודקוד האחרוןשל ק

קשתות החלות בו ועבור מופעו האחרון יש קשת אחת  2המסלול יש 

מכיוון שהגרף זוגי לקודקוד זה דרגה זוגית ולכן קיימת לפחות  .נוספת(

. נוסיף אותה למסלול ונקבל מסלול T-עוד קשת אחת שחלה בו ואינה ב

. הגענו Tקשתות בסתירה למקסימליות של בעל יותר  Tהמכיל את 

 חייב להיות סגור. Tלסתירה לכן 

                                               ∎ 

  ([Euler) –]אוילר  :משפט    6.4

 קשיר וזוגי. Gהוא אוילריאני אם"ם  Gגרף 

  - ⇐: הוכחה

 G-שעובר בכל קשת ב Tגרף אוילריאני. אז קיים מסלול סגור  Gנניח 

, לכל T-היא כדרגתו ב G-בדיוק פעם אחת. אז דרגת כל קודקוד ב

שכן לכל מופע שלו  T-קודקוד שאינו הראשון/אחרון דרגתו היא זוגית ב

הוא גם  T-קשתות מתאימות. כמו כן הקודקוד הראשון ב 2יש  T-ב

קשתות ובנוסף  2האחרון, ולכל מופע שלו באמצע המסלול מתאימות 

הראשונה והאחרונה, מספר זוגי של קשתות. בכל  –קשתות  2ד עו

 זוגי. Gהיא זוגית ולכן  G-מקרה דרגת כל קודקוד ב

⇒ -  

 אוילריאני. Gקשיר וזוגי. צ"ל  Gנניח 

סגור. נניח בשלילה  Tנקבל כי  6.3מסלול מאורך מקסימלי. מלמה  Tיהי 

𝐸(𝐺)\𝐸(𝑇)כי  ≠ 𝑒. ניקח ∅ ∈ 𝐸(𝐺)\𝐸(𝑇) נניח בה"כ כי אחד .

ואחד לא. )אחרת שני הקודקודים  Tחלה נמצא על  eמהקודקודים בהם 

קשיר יש מסלול מאחד הקודקודים האלו לקודקוד  G-ומכיוון ש T-לא ב

, במסלול זה חייבת להיות לפחות קשת אחת החלה T-שרירותי ב

ונניח  e=xyבקודקוד אחד במעגל ובקודקוד אחד מחוץ למעגל(. נסמן 

 T-)משנים את סדר הקודקודים ב eאת  T-. אז אם נוסיף לT-ב x  "כבה

הוא הקודקוד האחרון ואז  x-באופן מעגלי מכיוון שהוא סגור עד ש

. Tבסתירה למקסימליות  T-נקבל מסלול ארוך יותר מ (eמוסיפים את 

𝐸(𝐺)\𝐸(𝑇)לכן  = 𝐸(𝐺), כלומר ∅ = 𝐸(𝑇) - T  עובר בכל קשתותG .

 הוא עובר בכל קשת פעם אחת בדיוק.מסלול ברור כי  Tמהיות 

                                                                                      ∎ 
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 7הרצאה מס' 
 . בהוכחה מסתתר אלגוריתם למציאת מסלול מאורך מקסימלי.1: הערות

 גרפים.-המשפט נכון גם עבור מולטי. 2

 מכוונים. כלומר, גרפים שקשתותיהם. המשפט תקף גם עבור גרפים 3

𝐸(𝐺) –מכוונות  ⊆ 𝑉 × 𝑉  (≠ [
𝑉
2
]) 

 הוא מסלול בו כל קשת נכנסת אל הקודקוד מסלול מכוון Gבגרף מכוון : הגדרות    7.1

 ממנו הקשת הבאה יוצאת.

 v-ו uאם לכל זוג סדור של קודקודים  קשיר חזקנקרא  Gגרף מכוון 

 .v-ל u-קיים מסלול מכוון מ

𝑉(𝐺)עבור קודקוד  ∋ 𝑣 שלו היא דרגת הכניסה 

𝑑𝑖𝑛(𝑣) ≔ |{𝑢 ∈ 𝑉(𝐺)|(𝑢, 𝑣) ∈ 𝐸(𝐺)}| 

 שלו היא דרגת היציאהו

𝑑𝑜𝑢𝑡(𝑣) ≔ |{𝑢 ∈ 𝑉(𝐺)|(𝑣, 𝑢) ∈ 𝐸(𝐺)}| 

אם הוא קשיר חזק וקיים מסלול מכוון סגור אוילריאני גרף מכוון נקרא 

 העובר בכל קשת בדיוק פעם אחת.

 ]אוילר עבור גרפים מכוונים[: משפט   '6.4

 גרף מכוון. G=(V,E)יהי 

G  אוילריאני אם"םG  קשיר חזק ולכל𝑣 ∈ 𝑉 מתקיים 

 𝑑𝑖𝑛(𝑣) = 𝑑𝑜𝑢𝑡(𝑣). 

 : זהה למקרה הלא מכוון.הוכחה

 :דוגמא לשימוש במשפט אוילר

 ([Traveling Sales Person -TSP) –]בעיית הסוכן הנוסע : בעיה

 ממושקל כך שהמשקולות מהוות מטריקה. =nKGנתון גרף 

( עם סך העובר בכל קודקוד בדיוק פעם אחתמעגל המילטוני ) –צ"ל 

 משקולות מינימלי.

, כלומר, למצוא מעגל 2קשה, אך ניתן למצוא קירוב -NPבעיה זו היא 

 .מהמעגל המינימלי 2המילטוני שמשקלו לכל היותר פי 

 (2: )קירוב פתרון

|𝑀𝑆𝑇(𝐺)|לב תחילה כי  נשים ≤ |𝑇𝑆𝑃(𝐺)|  כאשרMST(G)  הוא העץ

 .G-הוא המעגל ההמילטוני המינימלי ב TSP(G)-ו G-הפורש המינימלי ב

נקבל עץ פורש  TSP(G)-מ השוויון הנ"ל נכון שכן אם נשמיט קשת אחת-אי

 שברור כי משקלו גדול או שווה למשקל העץ הפורש המינימלי.

. נכפיל את הקשתות. כלומר, בין כל שני קודקודים שחלה MST(G)נמצא 

גרף שנוצר היא -בהם קשת, נעביר קשת נוספת. דרגת כל קודקוד במולטי

וכמובן את מספר הקשתות החלות בכל קודקוד(,  2-ודאי זוגית )הכפלנו ב

קיים מעגל אוילר.  –ילריאני וגרף שנוצר הוא א-שהוא קשיר. לכן המולטי
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נמחק קודקודים שכבר עברנו בהם,  –"קיצורי דרך"  אם נוסיף למעגל

נקבל מעגל המילטוני שמשקלו, בגלל  –ונעבור ישר לקודקוד הבא 

שוויון המשולש, קטן -שהמשקולות מהוות מטריקה ולכן מקיימות את אי

מפעמיים משקל העץ הפורש המינימלי ולכן גם מפעמיים המעגל 

 ההמילטוני המינימלי.

 , ומציאת זיווגMST(G)( ע"י מציאת Cristofides) 1.5ירוב : ניתן למצוא קהערה

זוגית. מאיחוד אלה נקבל שוב גרף -על הקודקודים מדרגה אי Mמינימלי 

 המקיים Aאוילריאני וע"י ביצוע אותם שלבים נקבל מעגל המילטוני 

|𝐴| ≤ |𝑀𝑆𝑇(𝐺)| + |𝑀| ≤ |𝑇𝑆𝑃(𝐺)| +
1

2
|𝑇𝑆𝑃(𝐺)| 

|𝑀| :כאשר כאן השתמשנו בטענה חבויה ש ≤ 1

2
|𝑇𝑆𝑃(𝐺)| נשים לב ש .

M קבוצה של -הינו זיווג לא בהכרח מושלם בגרף, כלומר זיווג על תת

 קודקודים. האי שוויון האחרון דורש הוכחה אותה נשאיר כתרגיל.

 :דוגמא לשימוש במשפט אוילר לגרפים מכוונים

 ([Bruijn-De) –ברוין -]מעגלי דה: בעיה

תופיע  n{0,1}-כל מחרוזת מ( במעגל כך ש1או  0ביטים ) n2נרצה לרשום 

 ברצף על המעגל.

 :n=2לדוגמא, עבור 

 . נוכיח זאת.nניתן למצוא מעגל ביטים כנ"ל לכל  :רוןפת

, כאשר בין כל שתי n{0,1}-1-המחרוזות ב n2-1על  nDנגדיר גרף מכוון 

 ( אםb-ל a-נעביר קשת מכוונת )מ n,…,b1,  b=b1-n,…,a1a=a-1מחרוזות 

𝑎2 = 𝑏1
𝑎3 = 𝑏2
⋮

𝑎𝑛−1 = 𝑏𝑛−2

 

 .bשל  n-2היא הרישא באורך  aשל  n-2כלומר, הסיפא באורך 

, כלומר בתו האחרון של המחרוזת nb-1-כל קשת מכוונת כנ"ל ב נסמן

 אליה הקשת נכנסת.

𝑎ברור כי לכל  ∈ {0,1}𝑛−1  מתקיים𝑑𝑖𝑛(𝑎) = 𝑑𝑜𝑢𝑡(𝑎) = ישנן שכן  2

-היא הרישא שלהן )זו שנגמרת ב n-2מחרוזות שהסיפא באורך  2בדיוק 
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 n-2מחרוזות שהרישא באורך  2(, וכמו כן יש בדיוק 0-וזו שנגמרת ב 1

 (.0-וזו שמתחילה ב 1-היא הסיפא שלהם )זו שמתחילה ב

 n,…,b1,  b=b1-n,…,a1a=a-1קשיר חזק שכן לכל שתי מחרוזות  nDבנוסף, 

 קיים המסלול

𝑎 = (𝑎1,… , 𝑎𝑛−1) → (𝑎2,… , 𝑎𝑛−1, 𝑏1) → (𝑎3,… , 𝑎𝑛−1, 𝑏1, 𝑏2)

→ ⋯ → (𝑏1 ,… , 𝑏𝑛−1) = 𝑏 

שווה לדרגת היציאה,  כניסהקשיר חזק ולכל קודקוד דרגת ה nD-קיבלנו ש

כלומר, קיים מסלול  –אוילריאני  nDלכן לפי משפט אוילר לגרפים מכוונים, 

. עבור מסלול אוילר זה נרשום במעגל הביטים את הסימנים nD-אוילר ב

מחרוזת באורך  כלל –קבל את הדרוש על הקשתות לפי הסדר במסלול ונ

n  אם נתבונן בסדרתn  הקשתות ברצף במסלול אוילר שנגמרות בקשת

של המחרוזת ומסומנת בתו האחרון של  n-1היוצאת מהרישא באורך 

המחרוזת נקבל כי סימניהן מרכיבות את המחרוזת הנ"ל שכן נקבל מסלול 

. מסלול זה b-אל הרישא הנ"ל שנסמנה ב aכלשהי  n-1ממחרוזת באורך 

, כאשר bייראה כמו המסלול לעיל ולכן קשתותיו יסומנו באיברי המחרוזת 

נוסיף את הקשת האחרונה המסומנת בתו האחרון במחרוזת כולה נקבל 

 את הדרוש.

 :3Dנקבל את  n=3: עבור דוגמא
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 הבא:ניתן לראות שעבור מסלול אוילר מסוים נקבל את מעגל הביטים 

 בגרף הוא קבוצת קשתות זרות בזוגות )ללא (Matching) זיווג: הגדרות    7.2

 קודקודים משותפים(.

 רוויים.-Mאו קודקודים  (saturatedרוויים )נקראים  Mקודקודי זיווג 

ע"י  (unsaturatedרוויים )-לא נקראים Mקודקודים שאינם רוויים ע"י 

M. 

 אם הוא מרווה את כל הקודקודים. (perfect) מושלםנקרא  Mזיווג 

 :כך ש *Mאם לא קיים זיווג אחר  מקסימוםנקרא זיווג  Mזיווג 

|𝑀∗| > |𝑀|. 

𝑀אם לא קיים זיווג  מקסימלינקרא  Mזיווג  ⊆ 𝑀∗ :כך ש 

|𝑀∗| > |𝑀|. 

-Mאו מסלול  (M-alternatingחילופין )-Mמסלול , Mעבור זיווג 

אם קשת היא מתחלפות, כלומר,  Mמתחלף הוא מסלול עם קשתות 

 ולהיפך. M-אז הבאה אחריה לא ב M-ב

רוויים נקרא -Mמתחלף שמתחיל ונגמר בקודקודים לא -Mמסלול 

 .מרחיב-Mמסלול 

 : נשים לב כי זיווג מקסימום וזיווג מקסימלי אינן הגדרות זהות. למשלדוגמאות

 .*Mמקסימלי אך לא מקסימום בגלל קיום של  Mבגרף הבא 
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-M)באדום( ומסלול  Mבתרשים הבא מוצג גרף פיטרסן עם זיווג 

 )בכחול(. Pמרחיב 

 ([ Berge- 1957]ברג ): משפט    7.3

 מרחיב.-Mהוא מקסימום אם"ם לא קיים עבורו מסלול  Mזיווג 

  - ⇐: הוכחה

מרחיב. אז -Mזיווג מקסימום. נניח בשלילה כי קיים עבורו מסלול  Mיהי 

. מהגדרת Mניקח את קבוצת הקשתות הנמצאות במסלול ואינם בזיווג 

חילופין(, קשתות אלה זרות -Mמרחיב )שהוא בפרט מסלול -Mמסלול 

ממספר הקשתות  1-. כמו כן, מספרן גדול ב*Mבזוגות ולכן מהוות זיווג 

ובנוסף  *M-יש אחריה קשת ב Mשכן לכל קשת  M-בבמסלול שגם 

נוסיף מרחיב. -Mמהגדרת מסלול  *M-הראשונה שהיא בישנה הקשת 

שאינן במסלול )ולכן בהכרח זרות לקשתות  Mאת קשתות *M -ל

בסתירה לכך שהוא זיווג  M-מצאנו זיווג עם יותר קשתות מבמסלול( ו

 מקסימום.

 מרחיב.-Mמסלול  M-לאין מכאן ש

⇒ -  

זיווג  M –מרחיב. צ"ל -Mלא קיים מסלול  Mנניח כי עבור זיווג 

 מקסימום.

|∗𝑀|זיווג המקיים  *Mנניח בשלילה כי  > |𝑀|נתבונן ב .- 
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𝑀∗∆𝑀 ≔ (𝑀∗\𝑀)∪ (𝑀\𝑀∗) אז .(𝑉, 𝑀∗∆𝑀) גרף בו כל -זהו תת

 2שכן לכל היותר חלות בו  2-קטנה או שווה ל דרגהקודקוד הוא מ

גרף זה -. לכן כל רכיב קשירות בתת*M-ואחת מ M-אחת מ –קשתות 

-קודקוד עם דרגה גדולה מ םהיינו מקבליהוא מסלול או מעגל )אחרת 

2.) 

 M-הרכיבים המעגליים חייבים להכיל מספר שווה של קשתות מ

, אחרת נקבל קודקוד מסוים במעגל שחלות בו שתי *M-וקשתות מ

|∗𝑀|-קשתות מאותו זיווג והדבר לא ייתכן. מכיוון ש > |𝑀| . קיים

זה . מסלול Mמקשתות  *Mלפחות מסלול אחד שמכיל יותר קשתות 

זרות זו לזו  *Mזרות זו לזו וקשתות  Mמרחיב שכן קשתות -Mבהכרח 

לכן הוא  *Mחילופין, וכן יש בו יותר קשתות -Mלכן המסלול בהכרח 

, ויתר על כן הוא מתחיל ונגמר *M-חייב להתחיל ולהיגמר בקשת מ

רוויים אז הייתה קשת מהקודקוד -Mרוויים )לו היו -Mבקודקודים לא 

שכן יש קשת אחרת  *M-לקודקוד אחר, קשת זו אינה בהראשון למשל 

ולכן  𝑀∗∆𝑀-לכן קשת זו שייכת ל *M-במסלול באותו קודקוד ב

מרחיב -Mמלכתחילה הייתה במסלול הנ"ל(. מכאן שזהו מסלול 

 בסתירה להנחה.

|∗𝑀|-כך ש *Mלכן, לא קיים זיווג  > |𝑀| ,כלומר ,M .זיווג מקסימום 

                                                                                            ∎ 

 

 8הרצאה מס' 
 ([ Marriage Theorem Hall’s- 1935]משפט השידוכים של הול ): משפט    8.1

𝑉צדדי עם חלוקה -גרף דו Gיהי  = 𝑋⨃𝑌. 

𝑋אם"ם לכל  Xאזי קיים זיווג שמרווה את כל קודקודי  ⊇ 𝑆  תנאי מתקיים

|𝑆| -הול  ≤ |𝑁(𝑆)|. 

  - ⇐: 1 הוכחה

𝑋ותהי  Xהמרווה את כל קודקודי  Mנניח קיים זיווג  ⊇ 𝑆  כלשהי. אז

𝐴אם נסמן  = {𝑦 ∈ 𝑌|𝑥𝑦 ∈ 𝑀 − 𝑥 כך ש ∈ 𝑆 אז ברור כי  {קיים

𝐴מתקיים  ⊆ 𝑁(𝑆)  :ולכן|𝑆| = |𝐴| ≤ |𝑁(𝑆)| (ן מתקבל והשווי

 .(Sזיווג המרווה בפרט את כל  M-ישירות מכך ש

⇒ -  

𝑋נניח כי מתקיים תנאי הול: לכל  ⊇ 𝑆  מתקיים|𝑆| ≤ |𝑁(𝑆)| כי . צ"ל

 .Xזיווג המרווה את כל קודקודי קיים 

זיווג מקסימום ונניח בשלילה כי הוא אינו מרווה את כל  Mניקח 

𝑢. יהי Xקודקודי  ∈ 𝑋  קודקוד שאינוM-:רווי. אז נגדיר 
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𝑆 ≔ {𝑥 ∈ 𝑋|𝑥 − 𝑢 ל − חילופין מ − M קיים מסלול} ⊆ 𝑋 

𝑇 ≔ {𝑦 ∈ 𝑌|𝑦 − 𝑢 ל − חילופין מ − M קיים מסלול} ⊆ 𝑌 

𝑦נשים לב שכל קודקוד  ∈ 𝑇  הואM- רווי )שכן קיים מסלולM- חילופין

זיווג מקסימום נקבל ממשפט ברג כי זהו אינו  M-, ומכיוון שy-ל u-מ

-רווי. מכיוון ש-Mמרחיב ולכן הוא מתחיל או נגמר בקודקוד -Mמסלול 

u  לאM-רווי חייב להתקיים ש-y M-)כמו כן, לכל קודקוד רווי .𝑦 ∈ 𝑇 

, קשתו y-ל u-שכן אותו מסלול חילופין מ S-לאיבר ב M-הוא מזווג ב

שחלה  M-רווי לכן בהוספת הקשת ב-y M-ו M-האחרונה היא לא ב

רווי -Mלא  S[ .u-חילופין ולכן הקודקוד המזווג לו ב-Mבו נקבל מסלול 

ונדרש  T-ועוברת לקודקוד ב M-לכן הקשת הראשונה היא לא ב

𝑇 -מספר זוגי של קשתות כדי לחזור בחזרה ל ⊆ 𝑌 ובמסלול ,M-

 [M-חילופין נקבל כי הקשת האחרונה תמיד לא ב

 כלומר, S\{u}-ל T-מ Mזיווג של -לכן קיים תת

|𝑇| ≤ |𝑆\{𝑢}| = |𝑆| − מזווג  T-. כמו כן, הראנו כי כל קודקוד ב1

𝑇לכן  S-לקודקוד כלשהו ב ⊆ 𝑁(𝑆) כמו כן, נניח והיה .𝑦 ∈ 𝑁(𝑆) 

𝑦 ∉ 𝑇 אז היה .𝑣 ∈ 𝑆 כך ש- 𝑣𝑦 ∈ 𝐸 קיים מסלול .M-חילופין מ-u ל-

v  מהגדרתSוהקשת האחרונה במסלול חייבת להיות ב ,-M  מאותו(

𝑦𝑣זיווג  Mלכן, מהיות  נימוק כמו מקודם(. ∉ 𝑀 אחרת המסלול ,

-Mהנ"ל וללא הקשת האחרונה זה היה מסלול  yvנגמר בקשת 

𝑦 -בסתירה לכך ש y-ל u-חילופין מ ∉ 𝑇 אך בכל מקרה אם ניקח את .

 y-ל u-חילופין מ-Mנקבל מסלול  yvהמסלול הנ"ל ונוסיף את הקשת 

𝑦ולכן  ∈ 𝑇. 

𝑇כזה, כלומר,  yלכן לא קיים  = 𝑁(𝑆)אבל אז מתקיים , 

|𝑁(𝑆)| = |𝑇| ≤ |𝑆| − 1 < |𝑆| 

 בסתירה לקיום של תנאי הול.

 רווי.-Mהוא  X-לכן כל קודקוד ב

                                               ∎ 

 : נוכיח רק את הכיוון השני כי הראשון מיידי )באותו אופן כמו2הוכחה 

 בהוכחה הקודמת(.

 .|X - |𝑋נוכיח באינדוקציה על הגודל של 

|𝑋| -בסיס  =  .Xטריוויאלי, שכן כל זיווג שאינו ריק ירווה את כל  1

𝑛נניח נכונות המשפט עבור  > |𝑋|  ונוכיח נכונות עבור|𝑋| = 𝑛. 

מקיים את תנאי הול ונראה כי קיים זיווג שמרווה את כל  G)נניח 

 (.Xקודקודי 

 נפריד לשני מקרים:
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𝑆קיימת קבוצה  .1 ⊊ 𝑋  שעבורה|𝑁(𝑆)| = |𝑆| 

′𝐺נתבונן בגרף  = 𝐺 − (𝑆 ∪ 𝑁(𝑆))נראה ש .-G'  מקיים את תנאי

𝐴הול. נניח בשלילה כי עבור  ⊆ 𝑋\𝑆  מתקיים|𝑁𝐺′(𝐴)| < |𝐴|אז . 

 מתקיים

 𝑁𝐺(𝐴 ∪ 𝑆) = 𝑁𝐺′(𝐴) ∪ 𝑁𝐺(𝑆) 

|𝑁𝐺(𝐴 ∪ 𝑆)| ≤ |𝑁𝐺′(𝐴)| + |𝑁𝐺(𝑆)| < |𝐴| + |𝑆| = |𝐴 ∪ 𝑆| 

 זרות. S-ו A-כאשר השוויון האחרון מתקבל מכך ש

 מקיים את תנאי הול. G-שוויון זה הוא סתירה לכך ש-אי

 'G-מקיים את תנאי הול ומהנחת האינדוקציה קיים זיווג ב 'Gלכן 

𝐺[𝑆-, קיים זיווג ב. כמו כןX\Sהמרווה את כל קודקודי  ∪ 𝑁(𝑆)] 

𝐺[𝑆, כי Sהמרווה את כל  ∪ 𝑁(𝑆)]  מקיים את תנאי הול, ולכן, לפי

איחוד זיווגים אלו הוא . Sהנחת האינדוקציה, קיים זיווג שמרווה את 

 .Xזיווג המרווה את כל קודקודי 

,לכל  .2 𝑆 ≠ ∅ , 𝑆 ⊊ 𝑋 |𝑁(𝑆)| ≥ |𝑆| + 1 

𝑥קשת כלשהי )בה"כ  xyתהי  ∈ 𝑋, 𝑦 ∈ 𝑌נסמן .) 

G'=G-{x,y}. 

G'  מקיים את תנאי הול כי לכל𝑋 ⊇ 𝐴 מתקיים 

|𝑁𝐺(𝐴)| ≥ |𝐴| + 1 

|𝑁𝐺′(𝐴)|ולכן  = |𝑁𝐺(𝐴)\{𝑦}| ≥ |𝐴|. 

יש זיווג המרווה את כל קודקודי  'G-לפי הנחת האינדוקציה נקבל כי ל

X  למעטx ואם נוסיף לזיווג זה את הקשת ,xy נקבל זיווג ב-G  המרווה

 .Xאת כל קודקודי 

                             ∎ 

 9הרצאה מס' 
𝑆גרף.  G=(V,E): יהי הגדרות    9.1 ⊆ 𝑉  נקראת( כיסוי בצמתיםvertex cover) אם 

𝑒. כלומר, לכל S-חלה בלפחות קודקוד אחד מ E-כל קשת ב ∈ 𝐸 

𝑒מתקיים  ∩ 𝑆 ≠ ∅. 

𝐸′ ⊆ 𝐸  נקראת( כיסוי בקשתותedge cover) אם כל קודקוד ב-V  חל

𝑣. כלומר, לכל 'E-בלפחות קשת אחת ב ∈ 𝑉  קיים𝑒 ∈ 𝐸′ כך ש- 𝑣 ∈

𝑒. 

 .Gתלויה בגרף -גודל מקסימלי של קבוצה בלתי – α(G): סימונים    2.9

α'(G) –  גודל של זיווג מקסימום בגרףG. 

β(G) – גודל מינימלי של כיסוי בצמתים ב-G. 

β'(G) – גודל מינימלי של כיסוי בקשתות ב-G. 

 מתקיים: G: לכל גרף טענה    9.3
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1 .𝛽(G) ≥ α′(G) 

2 .𝛽′(G) ≥ α(G) בהנחה כי אין ב(-G   קודקודים מבודדים וניתן להגדיר 

 (𝛽′(G)את     

|𝑀|אז  G-זיווג מקסימום ב M. יהי 1: הוכחה = 𝛼′(𝐺).  יהי𝑆 ⊆ 𝑉(𝐺) כיסוי 

בצמתים. מהגדרת כיסוי בצמתים כל קשת בגרף חלה בלפחות 

𝑒, לכן בפרט כל קשת S-קודקוד אחד מ ∈ 𝑀  חלה בקודקוד אחד

זרות בזוגות מהיותו זיווג, לכן כל  M-. אבל הקשתות בS-לפחות מ

ולכן יש  M-קשתות שונות ב 𝛼′(𝐺)הקודקודים הנ"ל שונים. ישנן 

𝛼′(𝐺) קודקודים שונים ב-S ,כלומר ,|𝑆| ≥ 𝛼′(𝐺) הטיעון הנ"ל נכון .

מינמלי ולכן          , ולכן בפרט עבור כיסויSלכל כיסוי בצמתים 

𝛽(G) = |S| ≥ α′(G). 

𝑆תהי . 2 ⊆ 𝑉(𝐺) תלויה בגודל מקסימלי, אז  -קבוצה בלתי 

|𝑆| = 𝛼(𝐺) יהי .𝐸′ ⊆ 𝐸(𝐺)  כיסוי בקשתות. אז לכל𝑣 ∈ 𝑉(𝐺) 

𝑒קיים  ∈ 𝐸′ כך ש- 𝑣 ∈ 𝑒 בפרט לכל .𝑣 ∈ 𝑆  קיים𝑒 ∈ 𝐸′ כך ש- 𝑣 ∈

𝑒אין שני קודקודים שכנים ב .-S  לכן כל הקשתות הנ"ל שונות )אם

לשני קודקודים מתאימה אותה הקשת אז היא חלה בשניהם כלומר 

קודקודים שונים, לכן מספר הקשתות  S 𝛼(𝐺)-הם שכנים(. יש ב

|′𝐸|, כלומר, 𝛼(𝐺)הוא  'E-המתאימות ב ≥ 𝛼(𝐺) הטיעון הנ"ל נכון .

𝛽′(G)כיסוי בקשתות, ולכן בפרט עבור כיסוי מינימלי ולכן לכל  =

|E′| ≥ α(G). 

                                  ∎ 

 : א. למעשה מהטענה נובע כי כל כיסוי בצמתים גדול או שווה לגודל שלהערות

 כל זיווג.

 תלויה בגרף ללא-ב. כמו כן, כל כיסוי בקשתות גדול מכל קבוצה בלתי

 קודקודים מבודדים.

 :5C-השוויונות בטענה יכולים להיות חדים. למשל ב-ג. אי
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𝛼
′
(G) = 2 

β(G) = 3 

α(G) = 2 

𝛽
′
(G) = 3 

 

 

 

 

 

 

 

 [(ry áEgerv-nigӧK-1931רי )ואגרו-קניג]: משפט    9.4

𝛼צדדי אז -גרף דו Gאם 
′
(𝐺) = 𝛽(𝐺). 

𝑉(𝐺)צדדי עם חלוקה -דו G-: נניח שהוכחה = 𝑋⨃𝑌 יהי .𝑉 ⊇ 𝑄 כיסוי מינימום 

|𝑄|בצמתים. כלומר,  = 𝛽(𝐺) נראה שקיים זיווג בגודל .|𝑄|. 

 :כך ש M1M,2נראה שקיימים זיווגים 

1. 1M זיווג מ-𝑄 ∩ 𝑋  אל𝑌\𝑄  המרווה את כל𝑄 ∩ 𝑋 ,1, כלומרM  זיווג

𝐺[(𝑄-ב ∩ 𝑋)⨃(𝑌\𝑄)] רווה את כל קודקודי מה𝑄 ∩ 𝑋. 

2. 2M זיווג מ-𝑄 ∩ 𝑌  אל𝑋\𝑄  המרווה את כל𝑄 ∩ 𝑌 ,2, כלומרM  זיווג

𝐺[(𝑄-ב ∩ 𝑌)⨃(𝑋\𝑄)] רווה את כל קודקודי מה𝑄 ∩ 𝑌. 

  –נסמן 

𝐻 ≔ 𝐺[(𝑄 ∩ 𝑋) ∪ (𝑌\𝑄)] 

𝐻′ ≔ 𝐺[(𝑄 ∩ 𝑌) ∪ (𝑋\𝑄)] 

𝑄מתקיים תנאי הול עבור  H-נראה שב ∩ 𝑋 גם  דומה. באופןH'  מקיים

𝑄את תנאי הול עבור  ∩ 𝑌. 

𝑆תהי  ⊆ 𝑄 ∩ 𝑋 נניח בשלילה כי .|𝑁𝐻(𝑆)| < |𝑆|אז נוכל להחליף ב .-

Q  את איבריS  באיברי 𝑁𝐻(𝑆)קטן יותר  , ולקבל כיסוי בצמתים מגודל

, Q-בגרף חלה בקודקוד מ. )זהו כיסוי בצמתים משום שכל קשת |Q| -מ

אז  S-אז הוא נמצא גם בכיסוי החדש ואם הוא כן שייך ל S-אם הוא לא ב
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ולכן מתוך  𝑁𝐻(𝑆)הקשת בודאי חלה בשכן שלו כלומר בקודקוד מתוך 

ולכן הדבר לא ייתכן  |Q|הכיסוי החדש(. זוהי סתירה למינימליות של 

𝑆ולכל  ⊆ 𝑄 ∩ 𝑋 .1  נקבל שני זיווגים מתקיים תנאי הולM  2וM  כמו(

 שבציור(.

. זיווג זה מרווה את כל G-הוא גם זיווג ב Mהזיווגים זרים, ולכן איחודם 

𝑄 ∩ 𝑋 וכן את כל ,𝑄 ∩ 𝑌 לכן הוא מרווה את כל ,Q כלומר, גודלו כגודל ,

Q. 

𝛼קיבלנו 
′
(G) ≥ |M| = |Q| = β(G) נקבל           9.3טענה יחד עם ו

𝛼
′
(𝐺) = 𝛽(𝐺). 

                       ∎ 

 10מס' הרצאה 
𝑆-גרף כלשהו, ו G: יהי טענה  10.1 ⊆ 𝑉(𝐺). 

S תלויה אם"ם -בלתי𝑆̅  .כיסוי בצמתים𝑆̅= 𝑉(𝐺) ∖ 𝑆 -  המשלים של(S . 

 - ⟸: הוכחה

𝑆גרף ונניח  G=(V,E)יהי  ⊆ 𝑉 תלויה. צ"ל -בלתי- 𝑆̅ .כיסוי בצמתים 

𝑒תהי  ∈ 𝐸  קשת ונראה שהיא חלה בקודקוד מתוך𝑆̅ נסמן .e=xy. 

,𝑥לא ייתכן כי  𝑦 ∈ 𝑆 כי זה יהווה סתירה לכך ש-S תלויה. לכן אחד -בלתי

 וסיימנו. 𝑆̅-, כלומר בS-מהקודקודים לא ב

⟹ -  

𝑆 -גרף ו G=(V,E)יהי  ⊆ 𝑉 כך ש-𝑆̅  כיסוי בצמתים. צ"ל– S תלויה.-בלתי 

,𝑥נניח בשלילה כי ישנם  𝑦 ∈ 𝑆 כך ש- 𝑥𝑦 = 𝑒 ∈ 𝐸 אז .e  חלה בשני

 𝑆̅-ש, בסתירה לכך 𝑆̅-אף קודקוד מולכן לא חלה ב Sקודקודים מתוך 

 כיסוי בצמתים.

                       ∎ 

𝛼(𝐺)קודקודים מתקיים  nעל  G: לכל גרף טענה  10.2 + 𝛽(𝐺) = 𝑛. 

𝑆: תהי הוכחה ⊆ 𝑉(𝐺) תלויה בגודל מקסימלי -קבוצת קודקודים בלתי- 𝛼(𝐺). 

𝛽(𝐺)ולכן  10.1מטענה  כיסוי בצמתים 𝑆̅אז  ≤ |𝑆̅| = 𝑛 − 𝛼(𝐺). 
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𝛼(𝐺) -מכאן ש + 𝛽(𝐺) ≤ 𝑛. 

𝐴כעת יהי  ⊆ 𝑉(𝐺)  כיסוי בצמתים בגודל מינימלי- 𝛽(𝐺) שוב מטענה .

𝛼(𝐺)תלויה, ולכן -בלתי 𝐴̅נקבל כי  10.1 ≥ |𝐴̅| = 𝑛 − 𝛽(𝐺)מכאן ש .- 

𝛼(𝐺) + 𝛽(𝐺) ≥ 𝑛. 

𝛼(𝐺) -השוויונות נקבל שוויון -משני אי + 𝛽(𝐺) = 𝑛. 

                                                                      ∎ 

 ([ Gallai- 1959]גלאיי ): משפט  10.3

𝛿(G)קודקודים ללא צמתים מבודדים, כלומר,  nגרף על  Gיהי  ≥ . אז            1

𝛼′(𝐺) + 𝛽′(𝐺) = 𝑛. 

|𝑀|. אז מתקיים G-זיווג מקסימום ב Mנניח : הוכחה = 𝛼′(𝐺) שקיים. נראה 

𝑛-כיסוי בקשתות מגודל הקטן או שווה ל − |𝑀| נבחר עבור כל קודקוד .

מהוות כיסוי  Mרווי קשת שחלה בו. קשתות אלה יחד עם -Mשאינו 

רווי ואז הוא חל בקשת מהקבוצה -M)כל קודקוד או שהוא  Aבקשתות 

רווי ואז הוספנו קשת שחלה בו לקבוצה ולכן הוא חל -Mהנ"ל או שאינו 

 הקבוצה(. הכיסוי הנ"ל מגודל לכל היותר בקשת מתוך 

|𝑀| + 𝑛 − 2|𝑀| = 𝑛 − |𝑀| = 𝑛 − 𝛼′(𝐺) 

𝑛)שכן יש  − 2|𝑀| .)קודקודים לא רוויים 

𝛽לכן 
′
(G) ≤ |A| ≤ 𝑛 − 𝛼′(𝐺) , כלומר ,𝛼′(𝐺) + 𝛽′(𝐺) ≤ 𝑛. 

′𝐸יהי  ⊆ 𝐸(𝐺)  כיסוי בקשתות בגודל מינימלי- 𝛽′(𝐺). 

′𝐺 –נתבונן בת"ג  = (𝑉(𝐺),𝐸′). 

אין משולשים שכן אחרת ניתן היה להוריד קשת אחת מהמשולש  'G-ב

. מאותה סיבה 'Eועדיין נקבל כיסוי בקשתות, בסתירה למינימליות של 

)ניתן להוריד את הקשת האמצעית  3אין מסלול מאורך  'G-אין ב

את מספר רכיבי  k-יער. נסמן ב 'G –לא מכיל מעגלים  'Gלכן  במסלול(.

קשתות )כל רכיב  n-kיער אז יש בו  'Gיות , אז מה'Gהקשירות של 

קשירות הוא עץ ולכן מכיל קשתות כמספר הקודקודים פחות אחד. יחד 

 קשתות(. n-kכל רכיבי הקשירות יכילו 

 . מתקייםkבגודל  Mאם נבחר קשת מכל רכיב קשירות, נקבל זיווג 

𝛼
′
(𝐺) ≥ |𝑀| = 𝑘 = 𝑛 − |𝐸′| = 𝑛 − 𝛽′(𝐺) 

𝛼′(𝐺)כלומר,  + 𝛽′(𝐺) ≥ 𝑛. 

𝛼′(𝐺)השוויונות נקבל -לסיכום משני אי + 𝛽′(𝐺) = 𝑛. 

                                                                        ∎ 

 

 

 ([nigӧK]משפט קניג האחר ): מסקנה  10.4
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 צדדי ללא קודקודים מבודדים. אז מתקיים-גרף דו Gיהי 

𝛼(𝐺) = 𝛽′(𝐺) . 

 : משתי הטענות האחרונותהוכחה

𝛼(𝐺) + 𝛽(𝐺) = 𝑛 = 𝛼′(𝐺) + 𝛽′(𝐺) 

𝛼′(𝐺)כמו כן ממשפט קניג מתקיים  = 𝛽(𝐺)לכן , 

𝛼(𝐺) = 𝛽′(𝐺) 

                                                                   ∎ 

𝑘: עבור הגדרות  10.5 ≥  בו כל קודקוד הוא מדרגההוא גרף  רגולרי-kשלם, גרף  0

k. 

𝑘עבור  ≥  רגולרי-kגרף פורש -הוא תת Gשל גרף  פקטור-kשלם,  0

 .Gשל 

 [V(G)זהו הגרף הריק של  Gפקטור של -0]

 [G-זהו זיווג מושלם ב Gפקטור של -1]

 ([Frobeniusובניוס )ר]פ: משפט  10.6

𝑘רגולרי עבור -kצדדי רגולרי )-לכל גרף דו ≥ שלם כלשהו( לא ריק  1

 פקטור.-1קיים 

𝑉רגולרי עם חלוקה -kצדדי -גרף דו G(V,E)=: יהי הוכחה = 𝑋⨃𝑌( .𝑘 ≥ 1) 

 .Xנראה שמתקיים תנאי הול עבור 

𝑆תהי  ⊆ 𝑋אז מתקיים . 

∑𝑑(𝑣)

𝑣∈𝑆

≤ ∑ 𝑑(𝑢)

𝑢∈𝑁(𝑆)

 

הקשתות שחלות  מספרוא בדיוק ה Sשכן סכום הדרגות על איברי 

𝑆)אף קשת לא נספרת פעמיים כי  Sבקודקודי  ⊆ 𝑋 תלויה(, -בלתי

וקבוצת קשתות אלה מוכלת בקבוצת הקשתות החלות בקבוצת השכנים 

 השוויון.-שגודלה מאותה סיבה הוא הביטוי באגף ימין של אי Sשל 

 רגולרי נקבל-kמהיות הגרף 

𝑘|𝑆| = ∑𝑑(𝑣)

𝑣∈𝑆

≤ ∑ 𝑑(𝑢)

𝑢∈𝑁(𝑆)

= 𝑘|𝑁(𝑆)| 

 נקבל k-לאחר צמצום ב

|𝑆| ≤ |𝑁(𝑆)| 

-k. מכיוון שהגרף Xכדרוש. לכן קיים זיווג שמרווה את כל קודקודי 

|𝑋|רגולרי,  = |𝑌| צדדי הוא -)סכום הדרגות על אחד הצדדים בגרף דו

|𝑘|𝑋מספר הקשתות בגרף, ולכן  = 𝑒(𝐺) = 𝑘|𝑌|  כאשר הגרףk-

 רגולרי(.
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כלומר זהו זיווג  – Yמכאן שהזיווג הנ"ל בהכרח מרווה את כל קודקודי 

 מושלם.

               ∎ 

 [Petersen 1891 פטרסן]משפט מסקנה: 

 פקטור.-2רגולרי יש -2kלכל גרף 

. ניתן להניח בלי n,…,v1V={v{רגולרי. נסמן -k2גרף   G=(V,E): יהי הוכחה

הגבלת הכלליות כי הגרף קשיר כי אחרת נוכיח כי לכל רכיב קשירות של 

G   פקטור.-2יש 

מעגל אוילר   Cאוילריאני )כי כל הדרגות זוגיות(. יהי  Gנשים לב ש 

 n,…,w1{w  {ו u}n,…,u1 {צדדי עם צדדים -כלשהו. נגדיר גרף עזר דו

𝑢𝑖} כך ש  Bוקבוצת קשתות  , 𝑤𝑗} ∈ 𝐵   אם ורק אםjv  מופיע מיד אחריiv 

 Cפעמים לאורך  k. מכיוון שלכל קודקוד נכנסים ויוצאים בדיוק Cבמעגל 

רגולרי. לכן מהאמור לעיל קיים לו זיווג -kצדדי הוא -אז הגרף הדו

רגולרי. הקשת -G  2גרף פורש של -מושלם. זיווג כזה מתאים לתת

במעגל,  ivהיוצאת מ  Gבזיווג מתאימה לקשת בגרף  iuהיחידה שחלה ב 

הנכנסת ל  Gבזיווג מתאימה לקשת בגרף  iwוהקשת היחידה שחלה ב 

iv  במעגל. כמו כןiu   לא מזווג לiw . קשתות  2קיבלנו עבור כל קודקוד

  כדרוש. Gפקטור ב -2בדיוק וזהו 

 

 G-זוגי ב-את מספר רכיבי הקשירות מסדר אי o(G)-נסמן ב Gעבור גרף : סימון  10.7

 זוגי של קודקודים.-כלומר, מספר רכיבי הקשירות בעלי מספר אי

 ([ Tutte- 1947]טאט ): משפט  10.8

𝑆פקטור )זיווג מושלם( אם"ם לכל -1יש  G=(V,E)לגרף  ⊆ 𝑉  מתקיים

𝑜(𝐺 –תנאי טאט  − 𝑆) ≤ |𝑆|. 

  - ⟸: הוכחה

 מקיים את תנאי טאט. G –פקטור. צ"ל -1גרף שיש לו  G=(V,E) יהי

𝑆תהי  ⊆ 𝑉  קבוצת קודקודים כלשהי. אם רכיב כלשהוH  בגרף((G-S 

, H-המושלם ל זוגי אז אם ניקח את הצמצום של הזיווג-הוא מסדר אי

נקבל לפחות קודקוד אחד שאין לו זיווג. קודקוד זה בהכרח מזווג לאחד 

(. לכן H-)אחרת הקודקוד אליו הוא מזווג היה נמצא ב S-הקודקודים מ

)לא ייתכן כי  S-זוגי מתאים איבר שונה מ-לכל רכיב קשירות מסדר אי

ולכן  מזווג לקודקודים משני רכיבי קשירות שונים(, S-אותו איבר ב

𝑜(𝐺 − 𝑆) ≤ |𝑆| ש. )אין בהכרח שוויון כי יכול להיות שברכיב כדרו

 קשירות כלשהו יש יותר מקודקוד אחד לא מזווג(.

 ([Lovász - 1975) ס]הוכחה של לובא - ⟹
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-1לא מכיל  Gגרף המקיים את תנאי טאט. נניח בשלילה כי  G=(V,E)יהי 

)שמקיים תנאי טאט הכלה בקשתות מקסימלי ב G-פקטור. ניתן להניח ש

𝑜(𝐺שכן הוספת קשתות לא מגדילה את פקטור(, -1אך לא מכיל  − 𝑆) 

𝑆לכל  ⊆ 𝑉  קשת שלא תאחד רכיבי קשירות לא תשפיע. קשת[

זוגיים תיצור רכיב זוגי אחד ובכך תקטין את -שמאחדת שני רכיבים אי

𝑜(𝐺 − 𝑆) קשת שתאחד שני רכיבים זוגיים תיצור רכיבים זוגיים ולא .

𝑜(𝐺יע על תשפ − 𝑆)זוגי עם -, כך גם עבור קשת שמאחדת רכיב אי

 רכיב זוגי[.

פקטור אך לכל -1אין  G-בו טאטמקיים את תנאי  G-לכן ניתן להניח ש

𝑥𝑦 ∉ 𝐸  ,G+xy  פקטור.-1מכיל 

 נסמן

𝑉 ⊇ 𝑈 = {𝑢 ∈ 𝑉|𝑢𝑣 ∈ 𝐸, 𝑣 ∈ 𝑉 𝑣 ≠ 𝑢  לכל} 

 קבוצת כל הקודקודים שמחוברים לכל השאר. 𝑈כלומר, 

 למקרים:נפריד 

𝐺 -1מקרה  − 𝑈 .)איחוד של קליקות )כל רכיב קשירות הוא קליקה 

)כל חלוקה  מושלם במקרה זה בכל קליקה מסדר זוגי ניתן למצוא זיווג

לזוגות של הקבוצה תיתן זיווג שכן ביו כל שני קודקודים יש קשת(. לכל 

ניתן למצוא זיווג המרווה את  זוגי-רכיב קשירות שהוא קליקה מסדר אי

 G-כל הקודקודים פרט לאחד )כל חלוקה לזוגות תתאים(. אנו יודעים ש

𝑜(𝐺מקיים תנאי טאט, לכן  − 𝑈) ≤ |𝑈|  ולכן ניתן להתאים לכל קודקוד

. )הקשת המתאימה 𝑈 -זוגיות קודקוד מ-שנותר ללא זיווג בקליקות האי

שאר בקשתות(. אם מחוברים לכל ה 𝑈 -כי הקודקודים ב G-קיימת ב

ניקח את איחוד כל הזיווגים שפירטנו נקבל זיווג המרווה את כל קודקודי 

G פרט אולי לכמה קודקודים מ- 𝑈 .נראה שמספר קודקודים אלה זוגי .

, נקבל ∅מספר הקודקודים בגרף זוגי שכן אם נתבונן בתנאי טאט עבור 

𝑜(𝐺) ≤ 𝑜(𝐺)ולכן  0 = הגרף  –, כלומר כל רכיבי הקשירות זוגיים 0

כולו בעל מספר זוגי של קודקודים. כמו כן, הזיווג שהראנו מקודם מרווה 

 𝑈 -מספר זוגי של קודקודים, מהיותו זיווג, לכן מספר הקודקודים מ

פחות מספר  G-אותם הוא אינו מרווה הוא מספר הקודקודים ב

מספר זוגי. לכן ניתן  –זוגי פחות זוגי  –הקודקודים שהזיווג מרווה 

ולכן  𝑈 -זיווג שירווה את כל הקודקודים הנ"ל שכן הם שייכים ל למצוא

בין כל שניים מהם ישנה קשת, כלומר, כל חלוקה לזוגות היא זיווג. ניקח 

 ., בסתירה להנחתנוG-ב את איחוד שני הזיווגים וקיבלנו זיווג מושלם

𝐺-לפחות אחד מרכיבי הקשירות ב -2מקרה  − 𝑈 .אינו קליקה 

שני  H-. ניתן למצוא בH-קשירות שאינו קליקה ונסמנו בנבחר רכיב 

שאינם שכנים. ניקח את המסלול הקצר ביותר ביניהם  v,zקודקודים 
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במסלול.  yאת הקודקוד שלפני  x-במסלול וב zאת השכן של  y-ונסמן ב

x,z  אינם שכנים אחרת היינו מורידים אתy  מהמסלול ומקבלים מסלול

 לבחירת המסלול.בסתירה  z-ל v-קצר יותר מ

. yשאינם שכנים ובעלי שכן משותף  x,zקיבלנו אם כן שני קודקודים 

𝐺 -הינו ב yהקודקוד  − 𝑈כלומר הוא אינו ב ,- 𝑈 לכן קיים קודקוד ,w ב-

G  שאינו שכן שלy בפרט גם .𝑤 ∉ 𝑈 כלומר ,w נמצא ב- 𝐺 − 𝑈. 

𝐺 -מצאנו ב − 𝑈 :קונפיגורציה כזו 

-, ו1Mמכיל זיווג מושלם שנסמנו  G+xzנקבל כי  Gמהמקסימליות של 

G+yw  2מכיל זיווג מושלם שנסמנוM. 

𝑦𝑤נשים לב שחייב להתקיים  ∈ 𝑀2, 𝑥𝑧 ∈ 𝑀1  שכן אחרת אם למשל

𝑥𝑧 ∉ 𝑀1 1, אזM זיווג מושלם ב-xz-G=G+xzבסתירה להנחה כי ב ,-G 

,𝑦𝑤}פקטור. למעשה -1אין  𝑥𝑧} ∈ 𝑀1∆𝑀2 (𝑀1∆𝑀2 -  ההפרש

כי היא אינה כלל  1M-בבירור לא נמצאת ב ywהסימטרי(, שכן הקשת 

𝑥𝑧זיווג שלו, ומאותה סיבה  1M-בגרף ש ∉ 𝑀2. 

𝐹נסמן  = 𝑀1∆𝑀2כל קודקוד ב .-F  שכן כל קודקוד 2או  0דרגתו היא ,

רווי ע"י שני הזיווגים, אם הוא רווי ע"י אותה קשת בשני הזיווגים אז היא 

, ואם הוא F-ב 0הסימטרי והקודקוד יהיה בעל דרגה  לא תהיה בהפרש

ולכן  F-רווי ע"י קשתות שונות בשני הזיווגים אז שתי הקשתות יהיו ב

 .2דרגת הקודקוד תהיה 

הם קודקודים מבודדים או מעגלים פשוטים  F-מכאן שרכיבי הקשירות ב

 2קודקוד מבודד; קודקודים בעלי דרגה  – 0זוגיים. ]קודקוד בעל דרגה 

, אחרת היינו מקבלים זוגי . המעגליםפשוט יםחייבים להרכיב מעגל –

 [.שתי קשתות לא זרות מאותו זיווג וזו סתירה

 x)בעצם רכיב הקשירות של  xzהמכיל את הקשת  F-ב Cלכן קיים מעגל 

 (. z-ו

מרוות את כל קודקודי  C-מ 2Mאז קשתות  ywלא מכיל את  Cאם 

ולכן כל זיווג  M1M,2חלפות של המעגל ]המעגל בהכרח עם קשתות מת

כדי שלא  2Mשנבחר מביניהם ירווה את כל קודקודי המעגל. בחרנו 

)לא  C-ב שאינן 1M[. יחד עם קשתות G-שאינה ב xz-נשתמש ב

 בסתירה להנחתנו. G-( נקבל זיווג מושלם בyw-משתמשים ב
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 ywאז נתבונן בחלק המעגל המתחיל לאורך הקשת  ywמכיל את  Cאם 

(. לאורך חלק זה נבחר את z)נניח בה"כ  zאו  xעד לאחד הקודקודים 

(, כמו כן בהמשך המעגל נבחר את yw-)לא משתמשים ב 1Mקשתות 

(. יחד נקבל זיווג המרווה את כל xz-)לא משתמשים ב 2Mקשתות 

 1M, יחד עם קשתות yzלכן נוסיף את הקשת  y,z-הקודקודים פרט ל

 , בסתירה להנחה.G-ב נקבל זיווג מושלם C-מחוץ ל

מקיים תנאי טאט יש לו זיווג מושלם  Gאם בכל מקרה נגיע לסתירה. לכן 

 פקטור(.-1)

                  ∎ 

 

 11הרצאה מס' 
 ([ Petersen- 1891]פיטרסן ): מסקנה  11.1

 רגולרי ללא קשתות חתך קיים זיווג מושלם.-3בכל גרף 

 רגולרי ללא קשתות חתך.-3גרף  G: נראה שמתקיים תנאי טאט עבור הוכחה

𝑆תהי  ⊆ 𝑉(𝐺) צ"ל .– 𝑜(𝐺 − 𝑆) ≤ |𝑆| יהי .H רכיב קשירות מסדר אי-

שלהן  שקודקוד אחד G-את מספר הקשתות ב m-. נסמן בG-Sזוגי של 

הוא סכום  Hשל קודקודי  G. אז סכום הדרגות בגרף S-והשני ב H-הוא ב

החלות רק בקודקוד  G-הקשתות ב ועוד מספר Hגרף -הדרגות בתת

. m(, וזהו S-וקודקוד אחד בהכרח מ H-)כלומר קודקוד אחד מ H-אחד ב

∑כלומר, קיבלנו  𝑑𝐻(𝑣)𝑣∈𝑉(𝐻) + 𝑚 = ∑ 𝑑𝐺(𝑣)𝑣∈𝑉(𝐻) = 3 ∙ 𝑛(𝐻) 
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 רגולרי.-G 3מהיות 

∑אבל  𝑑𝐻(𝑣)𝑣∈𝑉(𝐻) הוא זוגי )פעמיים מספר הקשתות ב-H –  טענה

3-(, ו1.13 ∙ 𝑛(𝐻) אי-( זוגיH זוגי -רכיב מסדר אי– n(H) לכן -אי ,)זוגי

𝑚 = 3 ∙ 𝑛(𝐻) − ∑ 𝑑𝐻(𝑣)𝑣∈𝑉(𝐻) זוגי. כלומר, יש לפחות קשת  -אי

S .𝑚-ל Hאחת בין  ≠ הינה קשת  S-ל H, אחרת הקשת היחידה בין 1

𝑚(, לכן Hמנתקים את  G-חתך )אם מורידים אותה מ ≥ 3. 

קשתות בינו לבין  3יש לפחות  G-S-זוגי ב-קיבלנו שלכל רכיב קשירות אי

S דקוד אחד שלהן ברכיב הקשירות הנ"ל והקודקוד השני )קשתות שקו

 נקבל: 3מדרגה  G, ולכן משום שכל קודקודי (S-ב

3 ⋅ 𝑜(𝐺 − 𝑆) ≤ 3|𝑆| 

רגולריות, מצד שני זהו -3-מ |𝑆|3מצד אחד זה  – S)סכימת הדרגות על 

 לפחות הביטוי מימין מהטיעון שלמעלה(.

𝑜(𝐺מצמצום נקבל  − 𝑆) ≤ |𝑆| .כדרוש 

G .מקיים תנאי טאט, ולכן מכיל זיווג מושלם 

                                                              ∎ 

 

 קבוצה-הוא תת (vertex cutחתך בצמתים ), G=(V,E): עבור גרף ותהגדר  11.2

𝑆 ⊆ 𝑉 כך ש- 𝑐(𝐺 − 𝑆) > 𝑐(𝐺). 

 לא קשיר[. G-Sחתך בצמתים אם  S]בפרט, עבור גרף קשיר, 

 G, אם כל חתך בצמתים של (k-connectedקשיר )-kנקרא  Gגרף 

 קודקודים. kמכיל לפחות 

היא הגודל המינימלי של חתך בצמתים ונסמנה  Gשל גרף הקשירות 

𝜅(𝐺). 

𝜅(𝐺): הערה = 𝑚𝑎𝑥{𝑘|קשיר − 𝑘 הוא 𝐺} 

 .nn(K 𝜅=(-1 –אין חתך בצמתים. נשתמש במוסכמה  nK-. ל1: דוגמאות

2 .𝜅(𝐾𝑛,𝑚) = min{𝑛, 𝑚} שכן הדרך היחידה לנתק את הגרף היא 
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 להוריד את אחד הצדדים.

קשיר, -3קשיר, -2קשיר, -3,3K 1כי  K 𝜅)33,3=(ניתן לראות למשל, כי 

 קשיר.-4אך אינו 

 מימדית המוגדרת כך:-k-את הקוביה ה kQ-. נסמן ב3

𝑄𝑘 = ({0,1}
𝑘, 𝐸) 

𝐸כאשר  = {(𝑎, 𝑏)|נבדלות בביט אחד 𝑏 −  .{𝑎 ו

k=0: 

 

k=1:  

 

k=2:  

 

 

 

 

 

 

k=3:  
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k=4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )קוביה בתוך קוביה כאשר הקודקודים המתאימים מחוברים(.

 .kk(Q 𝜅=( -נראה ש

𝜅(𝐺)מתקיים  G: לכל גרף למה                   11.3 ≤ 𝛿(𝐺). 

 חתך בצמתים N(x)בעל דרגה מינימלית. אז  xנקח קודקוד : הוכחה

𝑁(𝑥) -)בתנאי ש ≠ 𝑉(𝐺)\{𝑥} אך זה מתקיים כאשר ,G 

𝑛קליקה הטענה טריוויאלית כי  Gאינה קליקה. כאשר  −

1 ≤ 𝑛 שכן הקודקוד המבודד )x  .הוא רכיב קשירות חדש

𝜅(𝐺)לכן  ≤ |𝑁(𝑥)| = 𝛿(𝐺). 

𝜅(𝑄𝑘)מהלמה נקבל כי  ≤ 𝑘  שכן הקוביה מסדרk  היא גרףk-

 k{ יש בדיוק 0,1של ביטים מתוך } kרגולרי. )לכל מחרוזת באורך 

 k-מחרוזות הנבדלות ממנה בביט יחיד כי ניתן להחליף כל אחד מ

 הביטים ולקבל מחרוזת כזו(.

 .kבאינדוקציה על  kk(Q𝜅=(-נראה ש

ולכן  k+1הקובייה זהה לקליקה מסדר  k=1או  k=0עבור  –בסיס 

 מהמוסכמה נקבל את הדרוש.

 .kונראה את הנכונות עבור  k-1-נניח נכונות ל
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כאשר הקודקודים  kQ-1שתי קוביות  kQ-לשכן ב נשים לב כי ניתן

 המתאימים בין הקוביות מחוברים, כך:

תחילות מה kכאשר הקוביה השמאלית מזוהה עם המחרוזות באורך 

 .0והימנית מזוהה עם המחרוזות המתחילות בביט  1בביט 

|𝑆|נניח בשלילה כי יש קבוצה  = 𝑘 − חתך בצמתים,  S-, כך ש1

 לא קשיר. S-kQכלומר, 

מוכלת באחד הצדדים, בה"כ בשמאלי, אז לכל שני קודקודים  Sאם 

, ולכל שני kQ-1י, עדיין יש מסלול ביניהם מקשירות של ימנבצד ה

ניקח קודקודים מצדדי מנוגדים ניתן למצוא מסלול ביניהם )

מהקודקוד שבצד השמאלי את הקשת לקודקוד המקביל לו בצד 

. כמו כן, (לקודקוד הדרוש הימניי, ומקודקוד זה ניתן למצוא מסלול

לכל שני קודקודים בצד השמאלי ניתן למצוא מסלול בין המקבילים 

להם בצד הימני ויחד עם הקשתות בין שני הקודקודים לקודקודים 

 -המקבילים להם נקבל מסלול ביניהם. לכן בין כל שני קודקודים ב

S-kQ  ,יש מסלול, כלומרS-kQ .קשיר 

איברים  k-2ז בכל צד יש לכל היותר לא מוכלת בצד אחד. א Sאם 

, ולכן מהנחת האינדוקציה כל צד נותר קשיר. כמו כן, Sמתוך 

קודקודים  k2-1נשארה לפחות קשת אחת בין הצדדים, אחרת מחקנו 

 .k>1 ,1->k1-k2כאלה, אבל כאשר 

 נותר קשיר, בסתירה להנחתנו. S-kQלכן בכל מקרה 

𝜅(𝑄𝑘)לכן קיבלנו  > 𝑘 − השוויון הקודם נקבל -ויחד עם אי 1

𝜅(𝑄𝑘) = 𝑘. 

 

 12הרצאה מס' 

𝑒(𝐺)קודקודים, מתקיים  nעם  Gעבור גרף קשיר : טענה  12.1 ≥
𝜅(𝐺)

2
⋅ 𝑛 

 : מטענות קודמות נקבלהוכחה

2𝑒(𝐺) = ∑𝑑(𝑉)

𝑣∈𝑉

≥ ∑𝛿(𝐺)

𝑣∈𝑉

= 𝑛 ⋅ 𝛿(𝐺) ≥ 𝑛 ⋅ 𝜅(𝐺) 
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 ומכאן

𝑒(𝐺) ≥
𝜅(𝐺)

2
⋅ 𝑛 

                                                                 ∎ 

 ולכן רגולרי-kQ kהשוויון הדוק )מתקיים שוויון( כי -ראינו כי אי kQעבור הקובייה 

2𝑒(𝑄𝑘) = ∑ 𝑑(𝑉)

𝑣∈𝑉(𝑄𝑘)

= 𝑘 ⋅ 2𝑘 

⇓ 

𝑒(𝑄𝑘) = 𝑘 ⋅ 2
𝑘−1 

2נראה שההערכה הנ"ל הדוקה לכל  ≤ 𝑘 < 𝑛. 

 ([ Harary- 1962]הררי ): משפט  12.2

2לכל  ≤ 𝑘 < 𝑛  קיים גרףk,nH כך ש-|𝑉(𝐻𝑘,𝑛)| = 𝑛 ו- 𝜅(𝐻𝑘,𝑛) = 𝑘 ,

|𝐸(𝐻𝑘,𝑛)|ומתקיים  = ⌈
𝑘

2
⋅ 𝑛⌉. 

 לגרפים אלו קוראים גרפי הררי.

 : נבנה את הגרפים. נחלק למקרים:הוכחה

 זוגי. k -1מקרה 

 הקודקודים במעגל. nנסדר את 

-כל קודקוד לנחבר 
𝑘

2
-הקודקודים השכנים לו בכיוון השעון ול 

𝑘

2
שכניו נגד  

 כיוון השעון.

 נקבל: n=7 ,k=4למשל אם 

 זוגי. nזוגי, -אי k -2מקרה 

 הקודקודים במעגל. nנסדר את 

-כל קודקוד לנחבר 
𝑘−1

2
-הקודקודים השכנים לו בכיוון השעון ול 

𝑘−1

2
 

שמולו )קשת  שכניו נגד כיוון השעון. בנוסף נחבר כל קודקוד עם זה

 אנטיפודלית(.



 הרצאות בתורת הגרפים סמורודינסקי:שחר  ’פרופ

 כל הזכויות שמורות©                                                                                      

58 
 

 :n=8 ,k=3למשל אם 

 זוגי.-אי nזוגי, -אי k -3מקרה 

 הקודקודים במעגל. nנסדר את 

-כל קודקוד לנחבר 
𝑘−1

2
-הקודקודים השכנים לו בכיוון השעון ול 

𝑘−1

2
 

לפי  n,…,1,2שכניו נגד כיוון השעון. נמספר את הקודקודים במספרים 

,1הסדר במעגל. נחבר כל אחד מהקודקודים  … , ⌈
𝑛

2
לקודקוד בעל  ⌈

⌋-מספר גדול ממנו ב
𝑛

2
1. כלומר לכל ⌊ ≤ 𝑖 ≤ ⌈

𝑛

2
נוסיף את הקשת  ⌈

{𝑖, 𝑖 + ⌊
𝑛

2
⌋}. 

זוגי, ונשאיר את המקרה בו  kקשיר עבור -kהוא  k,nHנוכיח כי גרף הררי 

k זוגי כתרגיל לקורא. כמו כן, מהבנייה ברור כי לגרף -איn קודקודים ו-

⌈𝑘
2
⋅ 𝑛⌉  1קשתות. נסמן את הקודקודים במספרים,…,n  לפי סדרם

𝑉במעגל. נניח כי  ⊇ 𝑆 קבוצת קודקודים שגודלה קטן מ-k ונראה ש-

S-k,nH  קשיר. יהיו𝑎, 𝑏 ∈ 𝑉[𝐻𝑘,𝑛 − 𝑆]  כלומר𝑎, 𝑏 ∉ 𝑆 נוכיח שקיים .

𝑎|אם  .b-ל a-מסלול מ − 𝑏| (𝑚𝑜𝑑 𝑛) ≤
𝑘

2
 b-ו aאז מאופן בניית הגרף  

יש  a-שכנים. אחרת, ל
𝑘

2
שכנים מכל כיוון במעגל. מכיוון שקבוצת  

אז באחד הצדדים הורדנו ממש  k-שהורדנו, גודלה קטן מ Sהקודקודים 

-פחות מ
𝑘

2
. אם 1a-, נסמנו בS-מצד זה שאינו ב aולכן קיים שכן של  
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|𝑎1 − 𝑏| (𝑚𝑜𝑑 𝑛) ≤
𝑘

2
וסיימנו. אחרת,  b-ל 1aאז קיימת קשת בין  

)הוא יתקבל באותו הצד של המעגל כי ידוע  2aבאותו אופן נקבל את 

-כבר כי בצד זה יש פחות מ
𝑘

2
 ma(, וכך הלאה עד שנקבל Sאיברי  

-על המעגל קטן מ b-שמרחקו מ
𝑘

2
)נגיע לקודקוד כנ"ל כי סדרת מרחקי  

 k+1aעל המעגל היא יורדת ממש שכן כל קודקוד  b-מ kaהקודקודים 

ומדובר באותו צד של המעגל בכל  b-ל kaמתקבל על קטע המעגל בין 

ולכן זהו  S-k,nH-ב b-ל a-הוא מסלול מ bm,…,a2,a1a,a,המסלול  פעם(.

 גרף קשיר, כדרוש.

                                                                 ∎ 

 

,𝐴ושתי קבוצות  G=(V,E): עבור גרף סימון  12.3 𝐵 ⊆ 𝑉 נסמן 

[𝐴, 𝐵] = {{𝑥, 𝑦} ∈ 𝐸|𝑥 ∈ 𝐴, 𝑦 ∈ 𝐵} 

 .G=(V,E)גרף  עבור: הגדרות  12.4

𝐸 ⊇ 𝐹  אם  מנתקתנקראתG-F  ,מכיל יותר מרכיב קשירות אחד

𝑐(𝐺כלומר,  − 𝐹) > 1 

𝐸 ⊇ 𝐹  נקראת( חתך בקשתותedge-cut)  אם קיימת∅ ≠ 𝑆 ⊊ 𝑉  לא

𝐹 -כך ש טריוויאלית = [𝑆, 𝑆̅]. 

 kאם כל קבוצה מנתקת מכילה לפחות קשיר בקשתות -kנקרא  Gגרף 

𝑘קשתות. ) ≥ 0.) 

, היא הגודל המינימלי של 𝜅′(𝐺)-, שתסומן בהקשירות בקשתות

קשיר -kהוא  G-כך ש kקבוצה מנתקת. )או גודל מקסימלי של 

 בקשתות(.

 הוא קבוצה מנתקת, שכן F: ברור כי כל חתך בקשתות ההער

𝐺 − 𝐹 = 𝐺[𝑆] ∪ 𝐺[𝑆̅] רות יחידיותר מרכיב קשי בוודאי מכיל. 

ההפך אינו נכון. לא בהכרח כל קבוצה מנתקת היא חתך בקשתות. אם 

היא קבוצה מנתקת כי כל  E(G)להיות משולש אז  Gלמשל ניקח את 

 Sקודקוד הוא רכיב קשירות שונה, אך לא ניתן למצוא קבוצת קודקודים 

𝐸(𝐺) -כך ש = [𝑆, 𝑆]̅ צדדי.-שכן הגרף אינו דו 

 .G-היא חתך בקשתות ב G: כל קבוצה מנתקת מינימלית בגרף טענה  12.5
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𝐹גרף. נניח  G=(V,E): יהי וכחהה ⊆ 𝐸  מנתקת מינימלית. יהיH רכיב קשירות 

 V(H)-מכילה את כל הקשתות עם קודקוד אחד ב F. ברור כי G-Fשל 

̅̅𝑉(𝐻),𝑉(𝐻)], כלומר, V\V(H)-והקודקוד השני ב ̅̅ ̅̅ ̅] ⊆ 𝐹אם היו ב .-F 

̅̅𝑉(𝐻),𝑉(𝐻)]-קשתות נוספות פרט ל ̅̅ ̅̅ ̅̅𝑉(𝐻),𝑉(𝐻)]-, אז משום ש[̅ ̅̅ ̅̅ ̅] 

, בסתירה F-חתך בקשתות, אז זהו גם קבוצה מנתקת קטנה יותר מ

̅̅𝑉(𝐻),𝑉(𝐻)]. לכן Fלמינימליות של  ̅̅ ̅̅ ̅] = 𝐹 ,כלומר ,F .חתך בקשתות 

                                                                                         ∎ 

𝜅(𝐺)שוט אז גרף פ G: אם משפט  12.6 ≤ 𝜅′(𝐺) ≤ 𝛿(𝐺). 

 , נסמנו𝛿(𝐺)גרף פשוט. נתבונן בקודקוד מדרגה מינימלית  G=(V,E): יהי הוכחה

x נסמן .𝐹 = {𝑒 ∈ 𝐸|𝑥 ∈ 𝐸} אז .F  מנתקת, שכןx קודקוד מבודד ב-  

G-F( .x  ברכיב קשירות שונה מכל אחד משכניו. אם היה מבודד

|𝐹|מלכתחילה אז היה ברכיב קשירות שונה מראש(. אבל  = 𝛿(𝐺)לכן , 

|𝐹| ≥ 𝜅′(𝐺) 𝛿(𝐺) =. 

מהגדרת  k. קיימת קבוצה מנתקת מינימלית בגודל k:=K'(G)נסמן 

קבוצה זו היא חתך בקשתות. כלומר,  12.5הקשירות בקשתות. מטענה 

∅קיימת  ≠ 𝑆 ⊊ 𝑉כך ש ,- 𝜅′(𝐺) = 𝑘 = |[𝑆, 𝑆̅]|. 

,𝑆]-אם כל הקשתות האפשריות ב 𝑆]̅ קיימות, אז מתקיים 

𝑘 = |[𝑆, 𝑆̅]| = |𝑆| ⋅ |𝑆̅| ≥ 𝑛(𝐺) − 1 ≥ 𝜅(𝐺) 

שוויון המרכזי מתקבל מכך שהמינימום של -וקיבלנו את הדרוש. )האי

וכל המספרים הנ"ל טבעיים,  nהוא  y-ו xכאשר הסכום של  xyהפונקציה 

 (.xy=n-1ואז  1הוא  yאו  x כאשר מתקבל

,𝑆]-אם לא קיימות כל הקשתות האפשריות ב 𝑆]̅ זוג אחד , אז יש לפחות

𝑥של קודקודים  ∈ 𝑆, 𝑦 ∈ 𝑆̅כך ש ,-𝑥𝑦 ∉ [𝑆, 𝑆̅]. 

𝑇נגדיר  ≔ (𝑁(𝑥) ∩ 𝑆̅) ∪ {𝑥 ≠ 𝑣 ∈ 𝑆|𝑁(𝑣) ∩ 𝑆̅ ≠ ∅}. 

,𝑥 כי אז ברור 𝑦 ∈ 𝑉\𝑇.  ,כמו כןx ו-y שייכים לרכיבי קשירות שונים ב-

G-T שכן בגרף זה ל-x ישנם שכנים רק ב-S  ואם הוא ברכיב קשירות יחד

שחל באותה  𝑆̅-אז משמעות הדבר שקיים קודקוד ב 𝑆̅-עם קודקוד מ

הנ"ל  S-אך הדבר לא ייתכן כי אז הקודקוד מ, S-קשת עם קודקוד מ

∋G-T .y-ולכן לא קיים ב T-נמצא ב 𝑆̅  לכן הוא ברכיב קשירות שונה

 חתך בצמתים. T. לכן xמהרכיב של 

,𝑆]|כמו כן, מתקיים  𝑆̅]| = ∑ 𝑑[𝑆,�̅�](𝑣)𝑣∈𝑆 = 𝑑[𝑆,�̅�](𝑥) +

∑ 𝑑[𝑆,�̅�](𝑣)𝑣∈𝑆\{𝑥} ≥ |𝑇| 

,𝑆]כאשר השוויון הראשון מתקבל מהיות  𝑆]̅ אוסף קשתות של גרף דו-

מוגדר כאיחוד שתי קבוצות שאחת  T-השוויון מתקבל מכך ש-, ואיצדדי

,ב  xהיא שכני מהן  𝑆̅  ולכן גודלה𝑑[𝑆,�̅�](𝑥)  והשנייה מוכלת בקבוצת
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ולכן גודלה לכל היותר  S\{x}-הקודקודים שאינם מבודדים ב

∑ 𝑑[𝑆,�̅�](𝑣)𝑣∈𝑆\{𝑥} עבור  1עבור קודקוד מבודד ולפחות  0, )הדרגה היא

מבודד לכן הסכום הנ"ל גדול או שווה לגודל קבוצת קודקוד לא 

 (.S\{x}-הקודקודים שאינם מבודדים ב

 מכאן נקבל שמתקיים:

𝜅′(𝐺) = 𝑘 = |[𝑆, 𝑆̅]| ≥ |𝑇| ≥ 𝜅(𝐺) 

𝜅(𝐺) -השוויונות נקבל את הדרוש -משני אי ≤ 𝜅′(𝐺) ≤ 𝛿(𝐺). 

                                                                                         ∎ 

 

 ([ Whitney- 1932]וויטני ): משפט  12.7

𝑛(𝐺)גרף, כאשר  Gיהי  ≥  קודקודים(. 3 לפחות G-)ל 3

G 2- קודקודים  2קשיר אם"ם לכל𝑢, 𝑣 ∈ 𝑉(𝐺)  מסלולים זרים  2קיימים

 .v-ו uבפנימיהם בין 

  - ⟹: הוכחה

קיימים שני מסלולים זרים בפנימיהם בין  G-נניח כי לכל שני קודקודים ב

 קשיר.-G 2 –קודקודים אלו. צ"ל 

 G-v-כך שב vקשיר, כלומר קיים קודקוד יחיד -2אינו  Gנניח בשלילה כי 

כך שאין  x,y. אז קיימים שני קודקודים G-יש יותר רכיבי קשירות מב

יש שני מסלולים זרים בפנימיהם  G-, אבל בG-v-ב y-ו xמסלול בין 

חייב להיות במסלולים הללו, אחרת המסלולים היו  v-יניהם. מכאן שב

. אבל אז נקבל סתירה לכך שהמסלולים זרים. מכאן G-v-קיימים גם ב

 2ולכן כל חתך בצמתים מכיל לפחות  vשלא קיים קודקוד כזה 

 קשיר.-G 2קודקודים, כלומר, 

⟸ -  

 u,vי קודקודים לכל שנ –קודקודים. צ"ל  3קשיר עם לפחות -2גרף  Gיהי 

 יש שני מסלולים זרים בפנימיהם ביניהם. Gבגרף 

,𝑢יהיו  𝑣 ∈ 𝑉(𝐺)  כלשהם. נוכיח את הדרוש באינדוקציה על האורך

d(u,v) של המסלול הקצר ביותר מ-u ל-v. 

קשיר, שכן  G-e. אז e=uvשכנים. נסמן  v-ו uכלומר,  – d(u,v)=1 –בסיס 

G 2- קשיר בקודקודים ולכן𝐾 ′(𝐺) ≥ 𝐾(𝐺) ≥ מהטענה הקודמת,  2

קשיר בקשתות ולכן אם נוריד קשת אחת הגרף נותר קשיר. -G 2כלומר, 

והוא בהכרח זר בפנימו למסלול שמכיל  G-e-ב v-ל u-לכן קיים מסלול מ

 כדרוש. v-ל u-, וקיבלנו שני מסלולים זרים בפנימיהם מeרק את הקשת 

,𝑑(𝑢כעת נניח את נכונות הטענה עבור  𝑣) ≤ 𝑘  עבור ונוכיח אותה

𝑑(𝑢, 𝑣) = 𝑘 + לאורך המסלול הקצר  vהקודקוד האחרון לפני  wיהי  .1
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,𝑑(𝑢אז  v-ל u-ביותר מ 𝑤) = 𝑘  לא קיים מסלול קצר יותר שכן אז היינו(

 (.v-ל u-מ k+1-מקבלים מסלול מאורך קטן מ

 w-ל uקיימים שני מסלולים זרים בפנימיהם בין  האינדוקציהמהנחת 

 G-w-קשיר( ולכן קיים ב-G 2כי קשיר ) G-w. כמו כן, Q-ו Pשנסמנם 

 .v-ל uבין  Rמסלול 

 u-אז נקבל שני מסלולים מ R-לזר בפנימו  Qאו  Pאם אחד המסלולים 

 (.wvוהמסלול שזר לו יחד עם הקשת  Rשזרים בפנימיהם ) v-ל

𝑃-ששייך ל Rאת הקודקוד האחרון לאורך  z-אחרת נסמן ב ∪ 𝑄 בה"כ .

𝑧 ∈ 𝑃  לא ייתכן כי(z גם ב-P וגם ב-Q  אזי אם .)כי הם זרים בפנימיהם

𝑅𝑧𝑣נסמן  , 𝑃𝑢𝑧 המסלול של -את תתP שמתחיל ב-u ונגמר ב-z ואת תת-

בהתאמה נקבל כי שרשור  v-ונגמר ב z-המתחיל ב Rהמסלול של 

𝑃𝑢𝑧שניהם  ∘ 𝑅𝑧𝑣  הוא מסלול מ-u ל-v הזר בפנימו ל-Q  יחד עם הקשת

wv.וקיבלנו את הדרוש , 

                                   ∎ 

 קשירים[-2]אפיון של גרפים :  משפט  12.8

𝑛(𝐺)-גרף כך ש G=(V,E)יהי  ≥  . אזי הטענות הבאות שקולות:3

1. G 2-.קשיר 

,𝑥לכל שני קודקודים  .2 𝑦 ∈ 𝑉  מסלולים זרים בפנימיהם בין  2קיימיםx 

 .y-ל

,𝑥לכל שני קודקודים  .3 𝑦 ∈ 𝑉  קיים מעגל המכיל אתx  ואתy. 

4. 𝛿(G) ≥ ,𝑒ולכל שתי קשתות  1 𝑓 ∈ 𝐸  קיים מעגל המכיל את

 שתיהן.

 זהו בדיוק משפט וויטני. – 2⟺1: הוכחה

מסלולים זרים  2טריוויאלי. לכל שני קודקודים יש ביניהם  – 3⟺2

בפנימיהם אם"ם יש מעגל המכיל את שניהם שכן מעגל הוא בעצם 

 שרשור של שני מסלולים זרים בפנימיהם.

𝛿(G)נניח  – 3⟸4 ≥  ולכל שתי קשתות קיים מעגל משותף. 1
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שני  y-ו xיש מעגל המכיל את שניהם. יהיו  G-לכל שני קודקודים ב -צ"ל 

יהיו קשתות החלות בהם בהתאמה )קיימות  f-ו e-קודקודים כלשהם ו

𝛿(G)כאלו כי  ≥  .yואת  xנראה שקיים מעגל המכיל את  (.1

קודקודים(  3אז קיים קודקוד נוסף במעגל )כי יש בו לפחות  e=f=xyאם 

𝛿(G)שחלה בו )כי  hוקיימת קשת  ≥ . לפי הנתון קיים מעגל המכיל (1

 כדרוש. yואת  xאת שתי הקשתות, ובפרט מכיל את 

𝑒כמו כן, אם  ≠ 𝑓  אז קיים מעגל המכיל את שתי הקשתות הנ"ל ובפרט

 הדרוש., ובכל מקרה קיבלנו את yואת  xמכיל את 

נניח כי לכל שני קודקודים בגרף יש מעגל משותף, ונראה כי  – 4⟸3

𝛿(G) ≥  ולכל שתי קשתות בגרף יש מעגל משותף.  1

𝛿(G) -ברור ש ≥ שכן לכל קודקוד בגרף נבחר קודקוד כלשהו ששונה  1

קודקודים( וקיים מעגל המכיל את  3יש לפחות  G-ממנו )קיים כזה כי ב

 ה בקודקוד הנ"ל.שניהם, ובפרט קיימת קשת החל

 קשתות כלשהן בגרף. נראה שקיים מעגל המכיל את שתיהן. e,fיהיו 

 .e=uv, f=xyנסמן 

והוספת הקשתות  w-ו zע"י הוספת שני קודקודים חדשים  'Gנבנה גרף 

zx,zy,vw,uw. 

 ע"י הוספת קודקוד חדש G-המתקבל מ 'Gקשיר אזי -kגרף  G: אם למה          12.8.1

y כך של-y  ישk  שכנים הוא גםk-.קשיר 

𝑦. אם 'Gחתך בצמתים של  S: נניח הוכחה ∈ 𝑆  אזy-S  חתך שלG ולכן 

קשיר( ולכן               -G kקודקודים )מהיות  kמכיל לפחות 

|𝑆| ≥ 𝑘. 

𝑦אם  ∉ 𝑆 ו- 𝑁(𝑦) ⊆ 𝑆  אז|𝑆| ≥ 𝑘 שכן ב-N(y)  ישk 

𝑦קודקודים. אחרת  ∉ 𝑆 ו- 𝑁(𝑦) ⊈ 𝑆  ואזy  לא נותק לפחות

חתך בצמתים אז קיימים שני  Sמשכן אחד שלו. כלומר, אם 

וניתן להניח כי שני  G'-S-שאין מסלול ביניהם ב u,vקודקודים 

היינו לוקחים  yשכן לו אחד מהם היה  y-קודקודים אלו שונים מ

שלא נותק ממנו והיינו מקבלים כי אין מסלול בין  yאת השכן של 

)שכן לו היה מסלול כזה אז היה מסלול  זוג הקודקודים החדש

 v-ל u. מכאן שאין מסלול בין בסתירה( y-בין הקודקוד הראשון ל

|𝑆|ולכן  Gחתך בצמתים עבור  S, כלומר, G-S-גם ב ≥ 𝑘  כיG 

 קשיר.-kהוא 

 'Gולכן  kהוא לפחות מגודל  'Gשל  Sבכל מקרה חתך בצמתים 

 קשיר.-kהוא 
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-G 2קשיר, שכן -2שבנינו בהוכחת המשפט הוא  'G 12.8.1לפי למה 

כי התנאים שקולים( והוספנו  1ולכן את תנאי  3קשיר )מקיים את תנאי 

 .Gשכנים מקודקודי  2קודקודים חדשים כך שלכל אחד יש 

)התנאים  3במשפט, לכן מקיים את תנאי  1מקיים את תנאי  'Gכלומר, 

. לכל קודקוד w-ו zאת  שקולים כפי שהוכחנו(, ולכן קיים מעגל המכיל

במעגל, המעגל מכיל שתי קשתות החלות בו, ישירות מהגדרת המעגל, 

החלים כל אחד רק בשתי קשתות המעגל מכיל את כל  w-ו zולכן עבור 

. uwv-ו xzyהקשתות החלות בהם, בפרט המעגל מכיל את המסלולים 

בהתאמה ונקבל  e-uv-ו f=xyנחליף במעגל את מסלולים אלו בקשתות 

 כדרוש. f-ו eמעגל חדש המכיל את 

                                                  ∎ 

 

 

 

 ([ Menger- 1927]מנגר ): משפט  12.9

𝑥𝑦-, כך שG=(V,E)קודקודים בגרף  y-ו xאם  ∉ 𝐸 אזי המספר המינימלי ,

שווה למספר  y-ל x-אין מסלול מ G-S-כך שב Sשל קודקודים בקבוצה 

 .y-ל xהמקסימלי של מסלולים זרים בפנימיהם בזוגות בין 

 

 13הרצאה מס' 
 צבעים היא פונקציה k-ב G=(V,E)של גרף ( coloringצביעה ): הגדרות  13.1

𝑐: 𝑉 ⟶ {1,2, … , 𝑘}. (𝑘 ≥ 1) 

 .(colors) "צבעים"-כ k,…,1,2נתייחס למספרים 

מחלקת , נקראת 1-c(i), כלומר iקבוצת הקודקודים שקיבלו צבע נתון 

 .צבע

k-צביעה ב( צביעה-k  של גרף )צבעיםG=(V,E)  צביעה חוקית נקראת

(proper coloring)  ,אם קודקודים שכנים הם בעלי צבעים שונים

𝑢𝑣-קודקודים כך ש u,vכלומר, לכל  ∈ 𝐸  מתקיים𝑐(𝑢) ≠ 𝑐(𝑣). 

 .צבעים k-אם קיימת עבורו צביעה חוקית ב צביע-kגרף נקרא 

הוא  G=(V,E)של גרף  (chromatic numberומטי )המספר הכר

 .𝜒(G)צביע, ונסמנו -kהוא  G-כך ש kהמספר הקטן ביותר 

𝜒(G)אם  כרומטי-kנקרא  Gגרף  = 𝑘. 

 תלויה.-: בצביעה חוקית כל מחלקת צבע היא קבוצה בלתיהערה

 כל קודקוד מחובר בקשת לכל האחרים ולכן n. עבור הקליקה מסדר 1: דוגמאות

 צבעים. nתכיל תמיד  חוקיתצביעה 
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𝜒(𝐾𝑛)לכן  = 𝑛. 

 תלויה, ולכן ניתן-צדדי מלא כל צד הוא קבוצה בלתי-. עבור גרף דו2

צבעים. כמו כן לא ניתן לצבוע אותו בצבע  2-לצבוע את הגרף ב

אחד שכן פירוש הדבר יהיה שאין קשתות בגרף )כל קודקודי הגרף 

 תלויה( וזה אינו המצב.-הם קבוצה בלתי

𝜒(𝐾𝑛,𝑚)לכן  = 2. 

𝜒(𝐶5), נקבל 5, המעגל באורך 5C. עבור 3 =  שכן לא ניתן לצבוע 3

צדדי )ולכן לא ניתן לחלקו לשתי -צבעים כי אינו דו 2-אותו ב

צבעים באופן  3-תלויות( אך ניתן לצבוע אותו ב-מחלקות צבע בלתי

 הבא:

 :דוגמאות לשימושים של מציאת מספר כרומטי של גרף

 לאנטנות סלולריות.חלוקת תדרים  .1

אם נגדיר גרף בו הקודקודים מייצגים אנטנות סלולריות וקיימת קשת בין שני 

קודקודים אם ורק אם תחומי ההשפעה של האנטנות המתאימות נחתכים, אז 

צביעה חוקית של הגרף תהווה חלוקה של תדרים לאנטנות כך שאנטנות 

כך לא ישבשו את בעלות תחום השפעה משותף לא יהיו בעלות תדר זהה ו

פעולתן אחת של השנייה. המספר הכרומטי של הגרף הנ"ל יהיה המספר 

 המינימלי של תדרים הדרושים לתפקוד תקין של כל האנטנות.

 קביעת מועדים )ימים( למבחנים בסוף סמסטר. .2

נרצה לקבוע את מועדי המבחנים כך שלא יהיה תלמיד שייאלץ להבחן 

למיד משותף לשני קורסים שונים אז פעמיים ביום, כלומר, אם קיים ת

 בהכרח המבחנים יהיו בימים שונים.

אם נחשוב על הקורסים השונים כקודקודים של גרף כך שיש קשת בין שני 

קודקודים אם ורק אם יש תלמיד משותף לקורסים המתאימים ונחשוב על 

הימים כעל צבעים, אז נראה שמדובר בבעיית צביעת הגרף הנ"ל בכמה 

 עים )כמה שפחות ימים לתקופת המבחנים(.שפחות צב

 אם מתקיימים התנאים הבאים: קריטי-kנקרא  G: גרף הגדרה  13.2

1 .𝜒(𝐺) = 𝑘. 

𝐻גרף -. לכל תת2 ⊊ 𝐺  מתקיים𝜒(𝐻) < 𝑘. 
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  –קריטי -1: גרף דוגמאות

 

גרף שלו ששונה ממנו הוא -כרומטי אך כל תת-1קודקוד מבודד הוא 

 כרומטי.-0גרף ללא קודקודים ולכן 

  –קריטי -2גרף 

 

הגרפים שלו הם גרף בעל שני -כרומטי אך תתי-2גרף זה הוא בבירור 

קודקודים מבודדים או גרף בעל קודקוד אחד מבודד ובכל מקרה הם 

 כרומטיים.-1

 –קריטי -3גרף 

 

 

 

 

 

 

כרומטי כפי שהראינו קודם -3קריטי שכן הוא -3זוגי הוא -כל מעגל אי

 כרומטי.-2כל המעגל הוא איחוד של מסילות, ולכן  גרף שאינו-וכל תת

 –קריטי -4גרף 

 

 

 

 

 

 

 

 

כרומטי, -4הוא  7Wקודקודים ומרכז המוצג בציור, ומסומן  7הגלגל עם 

צבעים, והמרכז  3-ניתן לצבוע לכל הפחות ב 7שכן את המעגל באורך 

חייב להיות בעל צבע שונה מכל שאר הקודקודים ולכן חייבים 

גרף שמכיל את כל המעגל -כל תתצבעים. כמו כן,  4-להשתמש ב

החיצוני ואינו כל הגלגל, בהכרח לא מכיל את אחת הקשתות החלות 

כל קודקודי המעגל נצבעים  –לצביעה באופן הבא  במרכז ולכן ניתן

 3-פרט לקודקוד שאינו מחובר למרכז אותו צובעים ב  2-ו 1בצבעים 

-צביעים. כמו כן, כל תת-3הגרפים הללו הם -יחד עם המרכז. לכן תתי

גרף שאינו מכיל את כל המעגל החיצוני, ניתן לצבוע בו את קודקודי 
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גרף -. בכל מקרה כל תת3-מרכז בואת ה 1,2המעגל החיצוני בצבעים 

 קריטי.-4צביע ולכן זהו גרף -3הוא  7Wשל 

 את גודל הקליקה המקסימלית המוכלת W(G)-נסמן ב G=(V,E): עבור גרף סימון  13.3

 .G-ב

𝑊(𝐺): נשים לב שמתקיים הערה = 𝛼(�̅�)  שכן כל קליקה בגרףG היא קבוצה 

 .Gתלויה במשלים של -בלתי

 קודקודים מתקיים: nעל  G: לכל גרף טענה  13.4

1 .𝜒(𝐺) ≥ 𝑊(𝐺). 

2 .𝜒(𝐺) ≥ ⌈
𝑛

𝛼(𝐺)
⌉. 

𝑘מתקיים  G. נניח בשלילה כי בגרף 1: הוכחה = 𝜒(𝐺) < 𝑊(𝐺)אז קיימת . 

𝑘בגודל  G-צבעים. אבל קיימת קליקה ב k-ב Gשל צביעה חוקית  <

𝑊(𝐺)  ולכן קיימים שני קודקודים בקליקה הזו הצבועים באותו צבע

 בסתירה לכך שהצביעה חוקית )הקודקודים בקליקה ולכן שכנים(.

𝜒(𝐺)לכן  ≥ 𝑊(𝐺). 

𝑘. נסמן 2 = 𝜒(𝐺)  עבור גרף כלשהוG=(V,E).                 תהי 

𝑐: 𝑉 ⟶ {1,2, … , 𝑘}  צביעה חוקית שלG ב-k צבעים. אז מתקיים 

𝑛 = ∑|𝑐−1(𝑖)|

𝑘

𝑖=1

≤∑𝛼(𝐺)

𝑘

𝑖=1

= 𝑘 ⋅ 𝛼(𝐺) 

כאשר השווין הימני מתקבל מכך שכל קודקוד נמצא במחלקת צבע 

השוויון במרכז מתקבל מכך שכל מחלקת צבע היא -אחת ויחידה ואי

-תלויה ולכן גודלה קטן או שווה לגודל קבוצה בלתי-קבוצה בלתי

 תלויה מקסימלית.

𝑘השוויון הנ"ל נקבל -מאי ≥
𝑛

𝛼(𝐺)
 מספר טבעי מתקבל k-ומכיוון ש 

𝜒(𝐺) = 𝑘 ≥ ⌈
𝑛

𝛼(𝐺)
⌉ 

                                                                    ∎ 

𝜒(𝐺): בטענה האחרונה, לא תמיד מתקיים שוויון הערה = 𝑊(𝐺):למשל , 

𝑘 עבור ≥  מתקיים 2

𝜒(C2k+1) = 3 

𝑊(𝐶2𝑘+1) = 2 

כרומטי אך הקליקה הגדולה -3הוא  5זוגי מאורך לפחות -שכן מעגל אי

 .2קליקה מסדר  –ביותר שהוא מכיל היא קשת 

 כמו כן, מתקיים 

𝜒(C2k+1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) = 𝑘 + 1 
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𝑊(𝐶2𝑘+1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) = 𝑘 

( אז 2k+1,…,1,2שכן אם נמספר את קודקודי המעגל לפי סדרם במעגל )

𝐶2𝑘+1̅̅-ב kמהווים קליקה בגודל  2k-1,…,1,3,5הקודקודים  ̅̅ ̅̅ כי אין שני  ̅

. לא קיימת קליקה גדולה 2k+1-ו 1זוגיים שכנים מלבד -קודקודים אי

שכנים במעגל ולכן אין  2קודקודים חייבים להיות  k+1יותר שכן מתוך 

 ביניהם קשת במשלים.

ידי צביעת -צבעים על k+1-כמו כן, ניתן לצבוע את המשלים של המעגל ב

וכן הלאה  2בצבע  4-ו 3דקודים וצביעת הקו 1בצבע  2-ו 1הקודקודים 

אותו נצבע בצבע  2k+1עד לקודקוד  iבצבע  2i-1,2i)צביעת הקודקודים 

k+1)אך לא ניתן לצבוע את הגרף ב ,-k  צבעים אחרת היה צבע

-קודקודים, ומהיותה קבוצה בלתי 3שמחלקת הצבע שלו מכילה לפחות 

במעגל, אך  תלויה, פירוש הדבר כי קיים משולש בגרף המשלים, כלומר,

 .5-זוגי מאורך גדול או שווה ל-לא קיים משולש במעגל אי

′𝑉אם לכל  (perfectמושלם )נקרא  G=(V,E): גרף הגדרה  13.5 ⊆ 𝑉 מתקיים 

𝜒(𝐺[𝑉′]) = 𝑊(𝐺[𝑉′]). 

 צדדי הוא מושלם.-. כל גרף דו1: דוגמאות

וכן כל גרף  2צדדי היא מסדר -שכן הקליקה המקסימלית בגרף דו

אז הוא מקיים      צדדי -דו Gכרומטי. לכן אם -2צדדי הוא -דו

𝜒(𝐺) = 𝑊(𝐺) צדדי הוא -גרף מושרה של גרף דו-ומכיוון שכל תת

צדדי -צדדי, ולכן גם עבורו מתקיים השוויון הנ"ל, נקבל כי גרף דו-דו

 הוא מושלם.

 היא גרף מושלם. nK. הקליקה 2

𝜒(𝐾𝑛)ומטית לכן ברור כי כר-nהקליקה היא  = 𝑛 = 𝑊(𝐾𝑛). 

גרף מושרה של הקליקה הינו גם קליקה ולכן גם -כמו כן, כל תת

 מקיים את השוויון, לכן הקליקה היא גרף מושלם.

 צדדי מלא הוא מושלם.-k. כל גרף 3

וכן הוא  kצדדי הקליקה המקסימלית בו היא מגודל -G kעבור גרף 

k- כרומטי )כל צד מהווה מחלקת צבע(. לכן השוויון מתקיים עבורG .

𝑗צדדי מלא )כאשר -jהוא גרף  Gגרף מושרה של -כמו כן, כל תת ≤

𝑘 ולכן מקיים אף הוא את השוויון. מכאן שגרף )k- צדדי מלא הוא

 מושלם.

 יאם קיימת לו הצגה בעזרת חיתוכגרף אינטרוולים נקרא  G=(V,E): גרף הגדרה  13.6

𝑉אינטרוולים, כלומר, לכל  ∋ 𝑣  )קיים קטע )אינטרוול𝐼𝑣 = [𝑎𝑣, 𝑏𝑣 ] 

(𝑎𝑣 ≤ 𝑏𝑣כך ש ,)- 𝑢𝑣 ∈ 𝐸  אם"ם𝐼𝑢 ∩ 𝐼𝑣 ≠ ∅. 

 

 :דוגמא לשימוש בגרף אינטרוולים
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 ולהסתיים isחייבת להתחיל בזמן  iעבודות כך שעבודה מספר  n: נתונות בעיה

על מנת לשבץ את  . מהו המספר המינימלי של מכונות הדרושותitבזמן 

כל העבודות כך ששתי עבודות עם חפיפה בזמניהם לא יינתנו לאותה 

 מכונה.

 : נחשוב על כל עבודה כעל קודקוד בגרף אינטרוולים המתאים לקטעפתרון

]i,ti[s.אז פתרון הבעיה שקול למציאת המספר הכרומטי של הגרף . 

 מושלם. Gגרף אינטרוולים אז  Gאם : טענה  13.7

 מתקיים השוויון   G: מספיק להראות כי לכל גרף אינטרוולים הוכחה

𝜒(𝐺) = 𝑊(𝐺) גרף מושרה של גרף אינטרוולים הוא גרף -שכן כל תת

 אינטרוולים.

. נראה כי השוויון הדרוש מתקיים k:=W(G)גרף אינטרוולים. נסמן  Gיהי 

|𝑉|באינדוקציה על  = 𝑛. 

 אז קיים קודקוד יחיד בגרף ומתקיים – n=1 –בסיס 

𝜒(𝐺) = 1 = 𝑊(𝐺). 

|𝑉|נניח נכונות השוויון עבור  < 𝑛  ונוכיח עבור|𝑉| = 𝑛 נסדר את .

𝑣יהי האינטרוולים משמאל לימין לפי נקודות הקצה הימניות שלהם.  ∈

𝑉  הקודקוד עבורוvI  הוא האינטרוול השמאלי ביותר בסדר הנ"ל. נשים

𝑑(𝑣)לב כי  ≤ 𝑘 − 𝐼𝑢אז מתקיים  vשכן של  u: אם קודקוד 1 ∩ 𝐼𝑣 ≠ ∅ ,

חייב להתקיים  vIיותר ימנית משל  uIומכיוון שנקודת הקצה הימנית של 

𝐼𝑢 ∩ 𝐼𝑣 ∋ 𝑏𝑣 לכן נקודת הקצה הימנית של .vI  נמצאת בכל הקטעים

המתאימים לשכניו, ולכן כל שכניו הם שכנים אחד של השני )חיתוך 

הקטעים מכיל את הנקודה הנ"ל ולכן לא ריק(, וקיבלנו קליקה המורכבת 

לכל  v-לכן ל kהיא בגודל  G-עם שכניו. אך הקליקה המירבית ב יחד v-מ

 שכנים. k-1היותר 

𝜒(𝐺לפי הנחת האינדוקציה  − 𝑣) = 𝑊(𝐺 − 𝑣) ≤ 𝑘 שכן ב-G-v     יש

n-1 ניקח צביעה חוקית של קודקודים .G-v ב-k  צבעים ונשלימה לצביעה

בצבע השונה מצבעי כל שכניו )קיים כזה  vידי צביעת -על Gחוקית של 

לכן ניתן  צבעים שונים(. kשכנים ואילו ישנם  k-1יש לכל היותר  v-כי ל

𝑘צבעים ולכן  k-ב Gלצבוע את  ≥ 𝜒(𝐺) ≥ 𝑊(𝐺) = 𝑘 ,כלומר , 

𝜒(𝐺) = 𝑊(𝐺) 

                                                               ∎ 

 ([s áLov- 1972המושלם החלש )]משפט הגרף : משפט  13.8

 מושלם. �̅�הוא מושלם אם"ם  𝐺גרף 

 

 ,Chudnovsky, Robertson, Seymour]משפט הגרף המושלם החזק ): משפט  13.9
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Thomas - 2002]) 

זוגי באורך גדול או שווה -לא מכיל מעגל אי Gהוא מושלם אם"ם  Gגרף 

זוגי באורך גדול או -גרף מושרה ולא מכיל משלים של מעגל אי-כתת 5-ל

 גרף מושרה.-כתת 5-שווה ל

 

 14הרצאה מס' 

𝜒(𝐺)מתקיים  Gלכל גרף : טענה  14.1 ≤ Δ(𝐺) + 1. 

 .n: נוכיח את הטענה באינדוקציה על מספר הקודקודים ההוכח

(𝐺)∆אז  – n=1בסיס  = 𝜒(𝐺)ולכן  0 = 1 ≤ Δ(𝐺) + 1. 

 .n+1ונוכיח אותה עבור  nנניח כי הטענה נכונה עבור 

(𝐺)∆קודקוד מדרגה מקסימלית  xקודקודים. יהי  n+1בעל  Gיהי  = 𝑘. 

𝜒(𝐺מהנחת האינדוקציה  − 𝑥) ≤ Δ(𝐺 − 𝑥) + 1 ≤ Δ(𝐺) + -שכן ב 1

G-x  ישn .אז קיימת צביעה חוקית של  קודקודיםG-x ב-k+1  צבעים. ניתן

בצבע השונה מצבעי כל  xידי צביעת -על Gלהשלימה לצביעה חוקית של 

. מצאנו צביעה צבעים( k+1שכנים אך יש  kיש  x-שכניו )קיים כזה כי ל

𝜒(𝐺)לכן צבעים  k+1-ב Gחוקית של  ≤ 𝑘 + 1 = Δ(𝐺) + 1. 

                                                                                     ∎ 

 אם לכל תת( inductive-degenerate/d-dמנוון )-dנקרא  G=(V,E): גרף הגדרה  14.2

𝐻גרף  ⊆ 𝐺  מתקיים𝛿(𝐻) ≤ 𝑑. 

𝑉מנוון אם"ם קיים מספור של -dהוא  G(V,E)=: טענה  14.3 = {𝑣1, 𝑣2,… , 𝑣𝑛} כך 

𝑑שלכל  ≤ 𝑖 ≤ 𝑛  מתקיים|𝑁(𝑣𝑖)∩ {𝑣1, 𝑣2,… , 𝑣𝑖−1}| ≤ 𝑑. 

|𝑉|: נוכיח את הטענה באינדוקציה על הוכחה = 𝑛. 

𝑑מנוון לכל -dכל גרף על קודקוד אחד הוא  – n=1בסיס  ≥ וכן  1

𝑉המספור היחיד  = {𝑣1} .יקיים את הדרוש 

קודקודים ונוכיח את  n-נניח כי הטענה נכונה עבור גרף עם פחות מ

|𝑉|-כך ש G=(V,E)הטענה עבור גרף  = 𝑛. 

⟸ - 

מנוון ונראה כי קיים מספור של הקודקודים המקיים את -G dנניח 

גרף -הוא תת G, שכן dמדרגה לכל היותר  xקיים קודקוד  G-הדרוש. ל

𝛿(𝐺)מנוון מתקיים -dשל עצמו ומהיותו  ≤ 𝑑 אז מהנחת האינדוקציה .

𝑉(𝐺ר קיים מספו G-xעבור  − 𝑥) = 𝑉\{𝑥} = {𝑣1, 𝑣2,… , 𝑣𝑛−1}  כך

𝑑שלכל  ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 − ∩𝑁(𝑣𝑖)|מתקיים  1 {𝑣1, 𝑣2,… , 𝑣𝑖−1}| ≤ 𝑑 . 

(G-x  גם הואd-גרף של -תתגרף שלו הינו -מנוון כי כל תתG  ולכן מכיל

 .(dקודקוד מדרגה לכל היותר 
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𝑉נקבל כי המספור  = {𝑣1, 𝑣2,… , 𝑣𝑛−1, 𝑣𝑛 = 𝑥} מקיים את התנאי ,

ולכן  dהדרוש שכן הקודקוד החדש שהוספנו הוא מדרגה לכל היותר 

𝑁(𝑣𝑖)גודל הקבוצה  ∩ {𝑣1, 𝑣2,… , 𝑣𝑖−1}  הוא לכל היותרd. 

⟹ -  

𝐻. יהי Gנניח כי קיים מספור כנ"ל של קודקודי הגרף  ⊆ 𝐺 גרף. -תת

𝛿(𝐻) -נראה ש ≤ 𝑑אם הקודקוד האחרון במספור שייך ל .-H  אז סיימנו

 . dכיוון שדרגת קודקוד זה היא לכל היותר מ

(|𝑁(𝑣𝑛)| = |𝑁(𝑣𝑛) ∩ {𝑣1, 𝑣2,… , 𝑣𝑛−1}| ≤ 𝑑) 

קודקודים ומספור  n-פחות מ H-אז יש ב H-אם קודקוד זה אינו שייך ל

עדיין יקיים את התנאי הדרוש ולכן מהנחת  H-הקודקודים המצוצמם ל

𝛿(𝐻)מנוון, ובפרט -H dהאינדוקציה נקבל כי  ≤ 𝑑. 

                                                                      ∎ 

𝜒(𝐺)מנוון אזי -dהוא  G: אם גרף טענה  14.4 ≤ 𝑑 + 1. 

 .n: נוכיח באינדוקציה על מספר הקודקודים הוכחה

מנוון ואכן -0הוא קודקוד מבודד ולכן  G-אז נקבל ש – n=1 –בסיס 

𝜒(𝐺) = 1 ≤ 0 + 1. 

קודקודים,  n-מנוון על פחות מ-dנניח כי הטענה מתקיימת לכל גרף 

|𝑉|-כך ש G=(V,E)ונוכיח את הטענה עבור גרף  = 𝑛. 

מנוון -dהינו גרף  x .G-x, נסמנו dקודקוד מדרגה לכל היותר  G-קיים ב

, ולכן מהיות Gגרף של -הינו תת G-xגרף של -קודקודים )כל תת n-1על 

G d- מנוון, גםG-x d-ון(. לכן, מהנחת האינדוקציה נקבל כי מנו

𝜒(𝐺 − 𝑥) ≤ 𝑑 + צבעים.  d+1-ב G-x. לכן קיימת צביעה חוקית של 1

בצבע  xבכך שנצבע את  Gנשלים את הצביעה הזו לצביעה חוקית על 

 d+1שכנים ואילו יש  dלכל היותר  x-שונה מכל שכניו )קיים כזה כי ל

𝜒(𝐺)צבעים לכן  d+1-ב Gצבעים(. קיימת צביעה חוקית של  ≤ 𝑑 + 1 ,

 כדרוש.

            ∎ 

 קשתות. m-קודקודים ו nגרף עם  G=(V,E): יהי טענה  14.5

𝜒(𝐺)מתקיים אזי  ≤ 1

2
+√2𝑚+

1

4
. 

𝑘: נסמן הוכחה = 𝜒(𝐺). 

צבעים. כלומר, קיימת חלוקה  k-ב Gר, קיימת צביעה חוקית של כלומ

 תלויות )מחלקות צבע(:-קבוצות בלתי k-ל Gשל 

𝑉 = 𝑉1⨃𝑉2⨃…⨃𝑉𝑘 
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k  הוא המספר המינימלי עבורו ניתן למצוא חלוקה כזו )אחרת היינו

, לכן בהכרח כרומטי(-G k-מוצאים צביעה בפחות צבעים בסתירה לכך ש

בין כל שתי קבוצות קיימת קשת אחת )קשת שחלה בקודקוד אחד 

מקבוצה אחת וקודקוד שני מהקבוצה השנייה(, אחרת היינו יכולים 

 k-1לאחד שתי קבוצות שאין ביניהן קשתות לקבוצה אחת ולקבל 

 .kתלויות בסתירה למינימליות -קבוצות בלתי

הזוגות של קבוצות מתוך לכן מספר הקשתות בגרף הוא לפחות כמספר 

 החלוקה הנ"ל, כלומר

(
𝑘

2
) ≤ 𝑚 

 ולכן

𝑘(𝑘 − 1)

2
≤ 𝑚 

𝑘2 − 𝑘 − 2𝑚 ≤ 0 

 ומכאן נקבל את הדרוש:

𝑘 ≤
1 + √8𝑚 + 1

2
=
1

2
+√2m +

1

4
 

                                                                             ∎ 

 [( Brooks- 1941ברוקס )]: משפט  14.6

 זוגי אז מתקיים-גרף קשיר שאינו קליקה או מעגל אי G=(V,E)אם 

𝜒(𝐺) ≤ Δ(𝐺) 

 .n:=n(G): נוכיח את המשפט באינדוקציה על מספר הקודקודים הוכחה

=:∆נסמן  ∆(G). 

=∆ לא ייתכן כי  (.K=G 2 כי אז( 1

=∆אם  2 ⟸ G  הוא מסלול או מעגל זוגי⟸ G 2- צביע⟸  

𝜒(𝐺) ≤ 2 = Δ(𝐺) 

≤∆לכן נניח כי  3. 

מכיל קודקוד מבודד יחיד, ובמקרה זה  n=1 . G האינדוקציה: בסיס 

 .באופן טריוויאלי הטענה מתקיימת

, ונניח n-כעת נניח כי הטענה נכונה לגרפים עם מספר קודקודים קטן מ

𝜒(𝐺)קודקודים מתקיים  nעם  Gבשלילה שעבור  ≥ ∆ + 𝑣. יהי 1 ∈ 𝑉 

 .H=G-vגרף -קודקוד כלשהו. נתבונן בתת

𝜒(𝐻): למה          14.6.1 ≤ Δ. 

∆-אינו קליקה בגודל גדול או שווה ל H: כל רכיב קשירות של הוכחה + 1 

כי לו היה רכיב קשירות כזה אז הקודקוד ברכיב קשירות זה 

יהיה מדרגה גדולה  Gבגרף המקורי   vשהוא שכן של הקודקוד 
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 v-יחד עם הקשת שמחברת אותו ל G-ולכן ב H-ב ∆-או שווה ל

 .∆, בסתירה להגדרת ∆-הוא יהיה מדרגה גדולה ממש מ

זוגי אז מהנחת -אינו מעגל אי Hלכן, אם כל רכיב קשירות של 

-צביע ומכיוון ש-(H)∆הינו  Hהאינדוקציה כל רכיב קשירות של 

H גרף של -תתG  מתקיים∆(H) ≤ Δ(G) = Δ . 

רכיב קשירות שהוא מעגל זוגי אז בכל מקרה  H-אם קיים ל

≤ ∆צביע, ומכיוון שהנחנו -3הרכיב  נקבל כי רכיב הקשירות  3

 צביע.-∆

צביעים, -∆ הם Hבכל מקרה נקבל כי כל רכיבי הקשירות של 

 צביע כדרוש.-∆ Hולכן 

צביע, נקבל כי -∆אינו  Gצביע, אך מהנחתנו -∆הינו  H-מכיוון ש

 מתקיימים התנאים הבאים:

,1}, כל הצבעים בקבוצה Hצביעה של -∆עבור כל  .1 … , מופיעים על  {∆

𝑑𝐺(𝑣). )בפרט vשכני  = ∆.) 

שלא מקיימת את הנ"ל היינו  Hצביעה של -∆זאת מכיוון שלו הייתה 

מתוך  v-מתן צבע ל ידי-לע Gצביעה חוקית של -∆-יכולים להשלימה ל

{1, … ,  שאינו מופיע על שכניו. {∆

:H 𝑐של  צביעה-∆עבור  𝑉\{𝑣} → {1, … , Δ}נסמן ב ,-iv ,𝑖 ∈

{1, … , 𝐻-ב. כמו כן, נסמן iic(v=(עבורו  G-ב v, את השכן של {∆ ⊇

𝐻𝑖𝑗 ידי הקודקודים בצבע -הגרף המושרה על-את תתi  אוj  בצביעה

c. 

(𝐻𝑖𝑗 = 𝐺[𝑐
−1(𝑖) ∪ 𝑐−1(𝑗)].) 

,j≠i (𝑖ולכל  cלכל צביעה  .2 𝑗 ∈ {1, … , ∆} ,)iv ו-jv  נמצאים באותו רכיב

 .ijc, שנסמנו ijHהגרף -קשירות בתת

ברכיב הקשירות  j-ו iאת הצבעים  ijH-אחרת, ניתן היה להחליף ב

הצביעה חוקית כי אם צביעה חוקית חדשה )-∆ולקבל  ivאת שמכיל 

 j-אז כל שכניו שהיו צבועים ב j-ל i-שינינו את צבע קודקוד מסוים מ

ולכן לא יהיו  i-היו ברכיב הקשירות המתאים ולכן צבועים כעת ב

, שכן 1. הצביעה החדשה תסתור את (שכנים הצבועים באותו צבע

בצביעה החדשה צבוע  i (ivשצבוע בצבע  vעבורה לא יהיה שכן של 

 נותרים ללא שינוי(. vוכל שאר שכני  j-ב

3. ijc  הוא בדיוק מסלול פשוט ביןiv ל-jv. 

. נניח בשלילה כי jv-ל iv-מ Pמכיל מסלול פשוט  ijcכי  2-ברור מ

ijc≠P .𝑑𝐺(𝑣𝑖) ≤ 𝑑𝐻(𝑣𝑖)ולכן  ∆מהגדרת  ∆ ≤ ∆ − שכן הורדנו  1

חייבים להיות  iv(. כל שכני vמן הגרף המקורי )השכן  ivשכן אחד של 
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צבעים שונים אחרת היינו מקבלים כי יש על שכניו לכל צבועים ב

הצבעים שברשותנו ולכן ניתן היה  ∆צבעים שונים מתוך  ∆-2היותר 

 .1-ולקבל צביעה חדשה שמהווה סתירה ל ivלהחליף את הצבע של 

. jv, ובדומה עבוד ijc-ב ivהוא השכן היחידי של  ivשל  P-לכן השכן ב

 ijc-עם שכן ב P-, נקבל כי קיים קודקוד פנימי בijc≠Pלכן, מהנחתנו כי 

 jv-ל iv-מ Pאת הקודקוד הראשון לאורך  u-נסמן ב .P-שאינו ב

. אז שני השכנים i-המקיים את הנ"ל. נניח בה"כ כי הקודקוד צבוע ב

. אז למעט j-צבועים בהכרח ב P-אינו בש ijc-והשכן הנוסף ב P-שלו ב

 H-בשכנים נוספים  ∆-3יש לו לכל היותר  j-הצבועים ב uהשכנים של 

 jאו  iלכן קיים צבע שאינו  צבעים שונים. ∆-3-בלכל היותר שצבועים 

∆)כי  uואינו אחד מצבעי השכנים של  − 3 + 2 = ∆ − 1 < ∆ .)

 u-בצבע הנ"ל ונקבל צביעה חוקית כי אין ל uנחליף את צבעו של 

לא מכיל  ivשל  ijH-שכנים בצבע זה, אשר עבורה רכיב הקשירות ב

 u-עד ל P. )הוא יכיל רק את תחילת המסלול 2-בסתירה ל jvאת 

 להיות הקודקוד הראשון שיש לו שכן מחוץ למסלול(. uבשל בחירת 

 .jv-ל ivהוא מסלול פשוט בין  ijc-, וP=ijcלכן 

,𝑖לכל  .4 𝑗, 𝑘 ∈ {1, … ,  ikc-ו ijc, המסלולים cולכל צביעה  שונים {∆

 .iv-נחתכים רק ב

𝑢-כך ש iv≠uזאת מכיוון שלו היה קודקוד  ∈ 𝑐𝑖𝑗 ∩ 𝑐𝑖𝑘 אז הצבע של ,

u  הוא בהכרחi  שכן זהו הצבע המשותף היחיד לשני המסלולים, ולכן

. למעט k( בצבע ikcושני שכנים )על  j( בצבע ijcיש לו שני שכנים )על 

-הצבועים לכל היותר ב H-שכנים ב ∆-4שכנים אלו יש לו לכל היותר 

צבעים שונים ולכן נקבל כי קיים צבע שאינו אחד מצבעים אלו  ∆-4

בצבע הזה נקבל  u, ואם נחליף את הצבע של k, או i ,jוגם אינו 

 .2-בסתירה ל ijH-ב jv-מ ivצביעה חוקית המנתקת את 

 

:𝑐תהי  𝑉\{𝑣} → {1, … , Δ} ∆- צביעה חוקית שלH. 

אז היינו מקבלים כי  H-היו מחוברים בקשת ב vאם כל שני שכנים של 

𝐺[𝑣 ∪ 𝑁(𝑣)] = 𝐾∆+1  ולכןG  1+בעצמו הוא∆K אחרת בגלל ש(-G  קשיר

היה קודקוד בקליקה המושרית הנ"ל שיש לו שכן מחוץ לקליקה, ולכן 

 (.∆, בסתירה להגדרת ∆+1דרגתו הייתה לפחות 

𝑣1𝑣2לכן נניח בה"כ  ∉ 𝐸(𝐺). 
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 13c-. נחליף בc(u)=2. לכן בהכרח 12cעל המסלול  1vהשכן של  2v≠uיהי 

, 'iv' ,ijH-, וב'c-זה בזה ונסמן את הצביעה החדשה ב 3-ו 1את הצבעים 

ijc' .את הסימונים כמקודם עבור צביעה זו 

 

u  3שכן של=v'1v  23, לכן הוא בהכרח על המסלול 2וצבעוc' אך מצד .

(, ולכן הצבעים של הקודקודים 4-)מ 1v-פרט ל 13c-שזר ל 12c על uשני 

הצבוע  u-ל v'2v=2-זהים בשתי הצביעות, ומכאן שקיים מסלול מ 12cעל 

 u-(, לפי שתי הצביעות. מכאן ש12cמסלול של -)תת 2-ו 1רק בצבעים 

 .'12cעל המסלול 

 4-וזו סתירה ל '23c' ,12cעל שני המסלולים  2v≠uקיבלנו כי קיים קודקוד 

 .'cעבור הצביעה 

                          ∎ 

 

 15הרצאה מס' 
האם קיימים גרפים כך שהמספר הכרומטי שלהם גדול משמעותית מהקליקה 

 המקסימלית?

-כך ש Gקיים גרף  kהתשובה היא חיובית, למעשה נראה שלכל מספר טבעי 

𝜒(𝐺) = 𝑘  אבל𝜔(𝐺) =  חסר משולשים(. G)כלומר,  2

 :Mycielsky – לסקיצמיהבנייה של   15.1

𝜒(𝐺) -חסר משולשים כך ש Gאם נתון גרף  = 𝑘  אז נבנה גרףG' כך ש-G'  חסר

𝜒(𝐺′)משולשים ומתקיים  = 𝑘 + 1. 

 .G=(V,E)  ,}n,…,v1V={vנסמן 

 אז נגדיר:

𝑉(𝐺′) ≔ 𝑉 ∪ {𝑢1 , … , 𝑢𝑛, 𝑤} 

𝐸(𝐺′) ≔ 𝐸(𝐺) ∪ (⋃{𝑢𝑖𝑣|𝑣 ∈ 𝑁𝐺(𝑣𝑖) ∪ {𝑤}}

𝑛

𝑖=1

) 
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כלומר נוסיף עבור כל קודקוד בגרף המקורי קודקוד שנחברו לכל שכני הקודקוד 

שנחברו לכל הקודקודים  wמהגרף המקורי. בנוסף לכך נוסיף את הקודקוד 

 החדשים שהוספנו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ותדוגמא

 :k=2כאשר 

 

 :k=3כאשר 
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𝜒(𝐺) -חסר משולשים ו Gאם  :משפט  15.2 = 𝑘 -  אז גםG' ידי בניית-שנוצר על 

𝜒(𝐺′)הנ"ל הוא חסר משולשים ומתקיים  לסקיצמי = 𝑘 + 1. 

 .'G-חסר משולשים. נניח בשלילה כי קיים משולש ב G'-: תחילה נראה שהוכחה

המשולש מכיל לפחות קודקוד אחד שאינו בגרף המקורי, אחרת היינו 

חסר משולשים.  G-בסתירה לכך ש G-מקבלים כי המשולש הנ"ל מוכל ב

 j,uiuאז שני הקודקודים האחרים הם בהכרח  wאם המשולש מכיל את 

1עבור  ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛 ( .שוניםn – מספר הקודקודים ב-G שכן רק ,)

𝑢𝑖|1}. אבל 'Gבגרף  wקודקודים מסוג זה הם שכנים של  ≤ 𝑖 ≤ 𝑛} 

אין קשת  –תלויה )ניתן לראות זאת ישירות מהבנייה -היא קבוצה בלתי

. מאותה wודקודים כנ"ל(, ולכן לא ייתכן כי המשולש מכיל את בין שני ק

, שכן שוב ivסיבה, לא ייתכן כי המשולש מכיל רק קודקוד יחיד מהסוג 

 ונגיע שוב לסתירה. j,uiuנקבל כי שני הקודקודים האחרים הם בהכרח 

אז הוא בהכרח מכיל שני קודקודים מן הגרף  'G-לכן אם יש משולש ב

אין שכנים מהגרף  w-כי ל wאחד חדש )קודקוד זה אינו המקורי וקודקוד 

1עבור  kvjuivהמקורי(. כלומר נקבל שהמשולש הוא  ≤ 𝑖, 𝑗, 𝑘 ≤ 𝑛 אבל .

, ומכיוון שהם jvהם שכנים של  kv-ו iv-פירוש הדבר הוא ש 'Gמבניית 

 G-, בסתירה לכך שG-משולש ב kvjvivשכנים זה לזה בנוסף, נקבל כי 

 חסר משולשים.
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𝜒(𝐺′) -כעת נראה ש ≤ 𝑘 + -kכרומטי, לכן קיימת -G k. אנו יודעים כי 1

 באופן הבא: 'G. נשלים אותה לצביעה על Gעבור  cצביעה חוקית 

1לכל  ≤ 𝑖 ≤ 𝑛  נגדיר)i)=c(vic(u כמו כן, נגדיר .c(w)=k+1. 

ולכן  ivהם בדיוק שכני  iuוהיא חוקית שכן שכני  G'צביעה של -k+1זוהי 

אין לו שכנים בצבע זהה לצבע שלו. כמו  Gצביעה חוקית עבור  cמהיות 

ולכן ברור כי אין לו שכן  k+1הינו הקודקוד היחיד שנצבע בצבע  wכן, 

צביע ולכן -G' k+1, לכן 'Gצביעה חוקית עבור -k+1מאותו צבע. מצאנו 

𝜒(𝐺′) ≤ 𝑘 + 1. 

𝜒(𝐺′)נותר להראות כי  ≥ 𝑘 + 𝜒(𝐺′)נניח בשלילה כי  .1 ≤ 𝑘 אז תהי .

𝑔: 𝑉(𝐺) → {1,… , 𝑘}  צביעה חוקית שלG'נניח בה"כ ש .-g(w)=k לכן .

n,…,u1u  1}צבועים כולם בצבעים מתוך הקבוצה, … , 𝑘 − )כי כל אלה  {1

 ולכן צבועים בצבעים שונים ממנו(. wשכנים של 

𝐴נסמן  ≔ {𝑣𝑖|𝑔(𝑣𝑖) = 𝑘} ⊆ 𝑉(𝐺) נשנה את צבעי קודקודי .A  באופן

. נישאר עם צביעה iuניתן את צבעו של  A-ב ivלכל קודקוד  –הבא 

 gומהיות  'G-ב iuהם בדיוק שכניו של  ivשכן שכניו של  Gחוקית של 

כמו כן הצביעה החדשה של  צביעה חוקית צבעו שונה מכל צבעי שכניו.

G היא ב-k-1 צבעים )כל הקודקודים שהיו צבועים ב-k  בצביעה המקורית

צביע בסתירה -G k-1-(, וקיבלנו שkהוחלפו בצבעים אחרים שאינם 

𝜒(𝐺)לנתון כי  = 𝑘 לכן .𝜒(𝐺′) ≥ 𝑘 + השוויונות נקבל -, ומשני אי1

𝜒(𝐺′) = 𝑘 + 1. 

                          ∎ 

𝛿(𝐺)קריטי אז ודאי -G k: אם הערה ≥ 𝑘 −  מדרגה x, אחרת היה קודקוד 1

קריטי, ולכן ניתן היה -G kצביע מהיות -k-1היה  G-x-ו k-1-נמוכה מ

 x-ידי מתן צבע ל-על Gצביעה של  k-1-ל G-xצביעה של -k-1להשלים 

בסתירה לכך  Gצביעה חוקית של -k-1ששונה מצבעי כל שכניו. נקבל 

 כרומטי.-kשהוא 

𝜅(𝐺)כמו כן, נזכור שהוכחנו  ≤ 𝜅′(𝐺) ≤ 𝛿(𝐺). 

 נוכיח כעת טענה חזקה יותר.

 ([ Dirac- 1953]דיראק ): משפט  15.3

𝑘קריטי מתקיים -G kעבור כל גרף  − 1 ≤ 𝜅′(𝐺) ≤ 𝛿(𝐺). 

𝜅′(𝐺)הוכחנו כבר כי : הוכחה ≤ 𝛿(𝐺)  לכן נותר להוכיח כי𝑘 − 1 ≤ 𝜅′(𝐺). 

 ([Kainan]קיינן ): למה          15.3.1

𝜒(𝐺)אם  > 𝑘 ו-𝑉(𝐺) = 𝑋⨃𝑌  חלוקה שלV(G) כך ש-G[X]  הוא

k- צביע וגםG[Y]  הואk- צביע אז|[𝑋, 𝑌]| ≥ 𝑘. 

 G[X]צביעה כלשהי של -k: נתבונן במחלקות הצבע של למהההוכחת 
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 . נסמןG[Y]צביעה כלשהי של -kובמחלקות הצבע של 

𝑉(𝐺[𝑋]) ≔ 𝑋 = 𝑋1⨃𝑋2⨃… ⨃𝑋𝑘  

𝑉(𝐺[𝑌]) ≔ 𝑌 = 𝑌1⨃𝑌2⨃… ⨃𝑌𝑘 

 kעם שתי קבוצות קודקודים בגודל  Hצדדי -נבנה גרף דו

, )המהוות קבוצות k,…,y1y-ו k,…,x1xשנסמנם בהתאמה 

𝑥𝑖𝑦𝑗(, כך שיש קשת H-תלויות ב-בלתי ∈ 𝐸(𝐻) אם"ם ב-

G חלה בקודקוד אחד מתוך אין קשת הiX  ובקודקוד אחד

𝑋𝑖], כלומר jYמתוך  , 𝑌𝑗] = ∅. 

,𝑋]|נניח בשלילה כי  𝑌]| < 𝑘 אז יש לכל היותר .k  זוגות

1אינדקסים  ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑘 כך ש-[𝑋𝑖 , 𝑌𝑗] ≠ זוגות  2kמתוך  ∅

|𝐸(𝐻)|אפשריים. לכן  > 𝑘2 − 𝑘 = 𝑘(𝑘 − 1). 

𝛽(H)-נראה ש ≥ k בצמתים ב כיסוי, כלומר נראה כי כל-

H  חייב להכיל לפחותk  כיסויקודקודים. נניח כי קיים 

𝑘עם  H-בצמתים ב − 1 ≥ 𝑚  קודקודים. אז כל קודקוד

ולכן מספר כל הקשתות בהם  kהוא מדרגה לכל היותר 

 הוא לכל היותר כיסויחלים קודקודי ה

|𝐸(𝐻)| > 𝑘(𝑘 − 1) ≥ 𝑚𝑘  ולכן הקודקודים לא מכסים

𝛽(H) -את כל הקשתות. מכאן ש ≥ kאך מכיוון ש .-H דו-

𝛼אגרוארי -צדדי נקבל ממשפט קניג
′
(𝐻) = 𝛽(𝐻) ≥ 𝑘. 

קשתות  k-לא יכול להכיל יותר מ H-כמו כן, ברור כי זיווג ב

𝛼לכן  H-קודקודים בכל צד ב kכי ישנם רק 
′
(H) = k  וזיווג

 , כלומר, זיווג מושלם.kהוא בגודל  H-מקסימום ב

𝑥𝑖𝑦𝑗, ועבור Mנבחר זיווג מושלם  ∈ 𝑀  נצבע בגרףG  את

𝑥𝑖𝑦𝑗. צביעה זו חוקית כי iבצבע  jYוקודקודי  iXקודקודי  ∈

𝐸(𝐻) משמעו ש-[𝑋𝑖 , 𝑌𝑗] = 𝑋𝑖, כלומר ∅ ∪ 𝑌𝑗 בלתי-

 תלויה, ולכן ניתן לצבוע את כל קודקודיה באותו צבע.

-צבעים וזו סתירה לכך ש k-ב Gקיבלנו צביעה חוקית של 

 𝜒(𝐺) > 𝑘. 

𝐹קריטי ותהי -kגרף  Gיהי  ⊆ 𝐸(𝐺)  ,קבוצת קשתות מנתקת מינימלית

לא  קבוצה-. אז קיימת תת(12.5כלומר, חתך בקשתות )מטענה 

∅, Gשל  טריוויאלית ≠ 𝑋 ⊊ 𝐺 כך ש-𝐹 = [𝑋, 𝑋] אבל .G k- קריטי ולכן

G[X] ו-G[𝑋]  הינםk-1-צביעים ומהלמה של קיינן נקבל 

𝜅′(𝐺) = |𝐹| = |[𝑋,𝑋]| ≥ 𝑘 − 1 

                                                                           ∎ 
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 הוא, L(G), שיסומן (line graph) גרף הקשתות, G=(V,E): עבור גרף ותהגדר  15.4

(, וקיימת V(L(G))=E(G))כלומר,  Gהם הקשתות של  הגרף שקודקודיו

,𝑒} קשת 𝑓} ∈ 𝐸(𝐿(𝐺)) (e ו-f קשתות שונות ב-G)  אם"ם𝑒 ∩ 𝑓 ≠ ∅ ,

 כלומר, יש לקשתות הנ"ל קודקוד משותף.

-, אשר יסומן בGשל גרף  (chromatic indexהאינדקס הכרומטי )

𝜒
′
(G) הוא המספר הכרומטי של גרף הקשתות של ,G ,כלומר .

𝜒
′
(𝐺):≝ 𝜒(𝐿(𝐺)). 

 תלויה ב-הינו קבוצת קשתות זרות בזוגות, כלומר קבוצה בלתי G-זיווג ב :הערה

L(G) לכן ,𝛼
′
(𝐺) = 𝛼(𝐿(𝐺)). 

 

 

 16צאה מס' הר
Δ(G). 1: טענה  16.1 ≤ χ′(G) 

2 .𝜒
′
(G) ≤ 2Δ(G) − 1. 

 . כל זוגΔ(G)מדרגה מקסימלית  x, נתבונן בקודקוד G. עבור גרף 1: הוכחה

. לכן נקבל כי ישנם L(G)-הם שכנות ב x-קשתות שונות שחלות ב

Δ(G) קודקודים ב-L(G) שכל שניים מהם שכנים, כלומר ב-L(G)  יש

 ולכן ,Δ(G)קליקה בגודל 

𝜒
′
(G) = χ(L(G)) ≥ ω(L(G)) ≥ Δ(G) 

𝜒נקבל כי מתקיים  14.1. מטענה 2
′
(G) = χ(L(G)) ≤ Δ(L(G)) + 1. 

𝐸(𝐺)אבל אם נתבונן בקשת  ∋ 𝑒 ,אז בכל קודקוד שבו היא חלה .

Δ(G)חלות לכל היותר עוד  − , כלומר L(G)-ב eקשתות, ולכן דרגת  1

הוא לכל היותר  eמספר הקשתות שיש להן קודקוד משותף עם 

2(Δ(G) − 1) = 2Δ(G) −  , ולכן2

𝜒
′
(G) ≤ Δ(L(G)) + 1 ≤ 2Δ(G) − 2 + 1 = 2Δ(G) − 1 

                                                                                           ∎ 

 ([nig ӧK- 1916]קניג ): משפט  16.2

𝜒צדדי אז -גרף דו Gאם 
′
(G) = Δ(G). 

 .|𝐸(𝐺)| –: נוכיח באינדוקציה על מספר הקשתות הוכחה

|𝐸(𝐺)| -בסיס  = כרומטי, וכן הדרגה -0גרף הקשתות ריק ולכן  – 0

 )כי אין קשתות(. 0היא בהכרח  G-המקסימלית ב

|𝐸(𝐺)|כאשר  = כרומטי, -1גרף הקשתות הינו קודקוד מבודד ולכן  1

)של הקודקודים בהם חלה  1היא בהכרח  G-וכן הדרגה המקסימלית ב

 הקשת(.
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|𝐸(𝐺)|בכל מקרה כאשר  ≤ 𝜒, מתקיים 1
′
(G) = Δ(G). 

|𝐸(𝐺)|נניח  >  -צדדי עם פחות קשתות מ-, ונניח כי לכל גרף דו1

|𝐸(𝐺)| .הטענה נכונה 

≕∆וכן , G=(V,E)נסמן  Δ(G) נבחר קשת שרירותית .𝑥𝑦 ∈ 𝐸 מהנחת .

𝜒האינדוקציה נקבל כי 
′
(G − 𝑥𝑦) = Δ(G − 𝑥𝑦) ≤ Δ(G) ולכן קיימת ,

. נבחר צביעה כזו ונתבונן בקודקודים G-xyצביעת קשתות חוקית של -∆

x ו-yאלו חל לכל היותר ב . כל אחד מקודקודים-∆ − -קשתות בתת 1

∆-, שכן כל אחד מהם חל לכל היותר בG-xyגרף  −  G-קשתות ב 1

 x-שאינו מופיע בקשתות החלות ב α. לכן קיים צבע xyשאינן הקשת 

 .x-חסר ב α-)מעקרון שובך היונים(. נאמר שבצביעה הנ"ל 

, אז נוכל לצבוע את α=β. אם y-שחסר ב βבאופן דומה קיים צבע 

, מכאן נקבל G צביעת קשתות חוקית של-∆ולקבל  α-ב xyהקשת 

Δ(G) ≤ χ′(G) ≤ Δ(G) כלומר ,𝜒
′
(G) = Δ(G) השוויון -כדרוש )אי

 (.צביע בקשתות-∆ G-והשמאלי מתקבל מכך ש 16.1הימני הוא מטענה 

-ב xy)כי שוב, נוכל לצבוע את  x-אינו חסר ב βובנוסף  β≠αלכן נניח כי 

𝛽 ,)כלומר, אחת מהקשתות החלות ב, וסיימנו-x  היא בעלת הצבעβ .

ומתקדם  x-החלה ב βנתבונן במסלול המתחיל בקשת הנ"ל מצבע 

. מסלול זה חייב להיות פשוט β-ו α-לאורך קשתות הצבועות לסירוגין ב

קשתות  2שכן אם קודקוד מופיע פעמיים במסלול פירוש הדבר שישנן 

 וזו סתירה לכך שהצביעה הנ"ל חוקית. 𝛽-החלות בו וצבועות ב

הוא  y-עד ל x-. אז אורך המסלול מyנניח בשלילה כי המסלול מכיל את 

-זוגי ב-מעגל איהיינו מקבלים  xyזוגי, אחרת יחד עם הקשת -בהכרח אי

G צדדי וזו סתירה. לכן בהכרח הקשת האחרונה במסלול -שהינו גרף דו

 y. לכן y-חסר ב β-רה לכך ש, בסתיβהיא בעלת הצבע  y-ל x-הנ"ל מ

לאורך המסלול הנ"ל  β-ו αאינו במסלול, ולכן ניתן להחליף את הצבעים 

במסלול  α)לכל קשת בצבע  G-xyוהצביעה תישאר חוקית עבור קשתות 

פרט לשכנותי על המסלול, לכן ניתן להחליף  βאין קשתות שכנות בצבע 

. כנ"ל עבור α-ל, כאשר מחליפים גם את צבעי שכנותיה β-את צבעה ל

 (.βקשת בצבע 

. y-וב x-חסר ב βשבה הצבע  G-xyצביעת קשתות חוקית של -∆קיבלנו 

ידי -, עלGצביעת קשתות חוקית של -∆ולכן כמו מקודם ניתן להשלימה ל

 צביע בקשתות ולכן-∆ G. בכל מקרה xyלקשת  βמתן צבע 

Δ(G) ≤ χ′(G) ≤ Δ(G) כלומר ,𝜒
′
(G) = Δ(G) כדרוש. 

                                                                              ∎ 
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 17הרצאה מס' 
 ([ Vizing- 1964]ויזינג ): משפט  17.1

(G)∆מתקיים  Gלכל גרף  ≤ χ′(G) ≤ Δ(G) + 1. 

(G)∆: את הוכחה ≤ χ′(G)  נותר לראות כי לכל גרף 16.1הוכחנו בטענה .G 

χ′(G)מתקיים  ≤ Δ(G) + 1. 

=:∆, וכן G=(V,E)נסמן  Δ(G). 

 .|𝐸| -נוכיח את המשפט באינדוקציה על מספר הקשתות 

|𝐸| -בסיס  ≤  (.16.2בדיוק כמו בהוכחה של משפט קניג ) - 1

|𝐸|נניח  >  |𝐸|-, וכן נניח כי לכל גרף עם מספר קשתות קטן מ1

 המשפט מתקיים.

𝑒מהנחת האינדוקציה, לכל  ∈ 𝐸  קיימת∆ + . G-eצביעת קשתות של -1

χ′(G)כי  − e) ≤ Δ(G − e) + 1 ≤ Δ(G) + (. בכל צביעה כזו יש לכל 1

𝑣קודקוד  ∈ 𝑉  לכל היותר𝑑(𝑣) ≤ Δ  קשתות שחלות בו ולכן יש לכל

𝛽צבעים בקשתות שחלות בו. מכאן שלכל קודקוד קיים צבע  Δהיותר  ∈

{1, … , Δ + כלשהו  βשחסר בו צבע  vשחסר בו. כמו כן לכל קודקוד  {1

 וקשתותיו v-קיים מסלול מקסימלי יחיד המתחיל ב α≠βולכל צבע 

חסר  αלסירוגין )ייתכן כי מסלול זה ריק, אם למשל גם  β-וב α-צבועות ב

 .v-מ β/α(. למסלול הנ"ל נקרא מסלול v-ב

∆נניח בשלילה שאין   +  .Gצביעה בקשתות של -1

𝑥𝑦לכן בהנתן  ∈ 𝐸 קשת כלשהי ו- ∆ + , אז G-xyצביעת קשתות של -1

)אחרת ניתן  β≠α, ובהכרח y-שחסר ב βוצבע  x-שחסר ב αיש צבע 

∆ -ולהשלים את הצביעה ל α=β-ב xyלצבוע את הקשת  + צביעת -1

 β/αבסתירה להנחה כי אין כזו(. כמו כן המסלול  Gקשתות חוקית של 

לא היה במסלול אז ניתן  x, שכן לו x-בהכרח מסתיים ב y-שמתחיל ב

∆ לאורך המסלול ולקבל β-ו αהיה להחליף את הצבעים  + צביעת -1

, αחסר הצבע  y-וגם ב x-כך שגם ב G-xyקשתות חוקית חדשה של 

∆ושוב ניתן יהיה לקבל   + בסתירה  Gצביעת קשתות חוקית של -1

 להנחתנו.

𝑥𝑦0תהי  ∈ 𝐸  קשת כלשהי. נסמן𝐺0 ≔ 𝐺 − 𝑥𝑦0 מהנחת האינדוקציה .

∆-ב 0Gשל קשתות  0Cקיימת צביעה  + -הצבע החסר ב αצבעים. יהי  1

x  0בצביעהC תהי .k,…,y1,y0y  סדרה מקסימלית של קודקודים שכנים של

x ב-G  כך שהצבע)i(xy0C 1-חסר ב-iy  0בצביעהC  לכל𝑖 ∈ {1,… , 𝑘}. 

כך שהצבע של  1yאז נבחר את  0Cבצביעה  0y-חסר ב 0αכלומר, אם 

 וכך הלאה. 0αהוא  0Cבצביעה  1xyהקשת 
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𝑖לכל  ∈ {1,… , 𝑘}  נסמן𝐺𝑖 ≔ 𝐺 − 𝑥𝑦𝑖 לכל .iG  נגדיר∆ + צביעת -1

 קשתות כך:

𝐶𝑖(𝑒) = {
𝐶0(𝑥𝑦𝑗+1)  |     𝑒 = 𝑥𝑦𝑗  , 𝑗 ∈ {0,1, … , 𝑖 − 1}

𝐶0(𝑒)  |                                             אחרת
 

iC  הינה צביעה חוקית שלiG, לכל  שכן𝑒 ∈ 𝐸 אם ,je=xy כאשר 

𝑗 ∈ {0,1, … , 𝑖 − הם כל הקשתות  iL(G(-, אז הקשתות השכנות לה ב{1

, jy-חסר ב j+1(xy0C(-, אך מכיוון שjy-וכל הקשתות החלות ב x-החלות ב

 j+1(xy0C(-בהכרח בעלות צבע שונה מ x-וכן כל שאר הקשתות שחלות ב

בעלות אותו  x-יש שתי קשתות החלות ב 0C)אחרת נקבל כי בצביעה 

 e-, נקבל כי הצבע החדש שניתן לצבע בסתירה לכך שזו צביעה חוקית(

 ה.שונה מצבעי כל שכנותי

, שכן מאופן x-חסר ב αהנ"ל אותו הצבע  iCכמו כן, בכל אחת מהצביעות 

 .αבעלת הצבע  x-הגדרתן, בכל אחת מן הצביעות אין קשת שחלה ב

עם  kG. בגרף 0Cבצביעה  kyאת הצבע החסר בקודקוד  β-נסמן ב

ולכן  x-הן כולן קשתות שאינן חלות ב ky-, הקשתות החלות בkCהצביעה 

 ky-חסר ב β, כלומר 0Cידי הצביעה -צבען הוא אותו הצבע שניתן להן על

 .kCגם בצביעה 

∆-ל kCהיה ניתן להשלים את  kGשל  kCבצביעה  x-היה חסר ב βאילו  +

, בסתירה kxyלקשת  βידי מתן צבע -על Gצביעת קשתות חוקית של -1

 x-החלה ב , כלומר, קיימת קשתx-אינו חסר ב β-להנחתנו. לכן נניח ש

קשת זו חייבת לחול באחד  k,…,y0yממקסימליות הסדרה  .βוצבעה הוא 

וניתן היה  wמקודקודי הסדרה, אחרת היא הייתה חלה בקודקוד חדש 

0. לכן קיים ky-שחסר ב β(xw)=k(xw)=C0Cלהוסיף אותו לסדרה שכן  ≤

𝑗 ≤ 𝑘 − 1לכן לכל  .βהיא בצבע  jxyהקשת  kCכך שבצביעה  1 ≤ 𝑙 ≤

𝑘 קשת החלה ב, קיימת-x  וצבעהβ  בצביעהlC  של הגרףlG  שכן צבעי(

אינם משתנים אלא רק מתחלפים בין הקשתות  x-הקשתות החלות ב

𝑖השונות(. בפרט קיים  ∈ {1,… , 𝑘 −  .β)=i(xy0C-כך ש {1

 P. לפי מה שהראנו מקודם, kGבגרף  ky-המתחיל ב β/αהמסלול  Pיהי 

הקשת האחרונה חייבת להיות  x-חסר ב α-, ומכיוון שx-חייב להסתיים ב

 βבצבע  x-היא הקשת היחידה החלה ב ixy-1. אך הקשת βבצבע 

. כמו כן, לא β, לכן הקשת הנ"ל בצבע kC( .β)=i(xy0)=C1-i(xykCבצביעה 

 חוקית(. kCייתכן כי קיימת קשת נוספת כזו כי הצביעה 

. כמו כן, מהגדרת הסדרה ixy-1היא בהכרח  P-לכן הקשת האחרונה ב

k,…,y0y צבע הקשת ,ixy  0בצביעהC 1, הוא חסר בקודקוד-iy  בצביעה

של  iC-1גם בצביעה  iy-1-חסר ב β-מכאן ש .0C-ב iy-1-חסר ב βהנ"ל. לכן 
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לא קיימת ושאר הקשתות החלות  ixy-1)שכן בגרף זה הקשת  iG-1הגרף 

את  'P-(. נסמן ב0Cנצבעות באותו צבע שניתן להן בצביעה  iy-1-ב

 .iC-1עם הצביעה  iG-1, בגרף iy-1-המתחיל ב β/αהמסלול 

P ו-P'  זהים בפנימיהם כי הקשתות במסלולים אלו שאינן הקשתות

החיצוניות )הראשונה והאחרונה(, נצבעות באותן צבעים שניתנים להן 

, ולכן יש לכל קודקוד בכל אחד מהמסלולים רק קשת יחידה 0Cבצביעה 

, ומכיוון ששני המסלולים βורק קשת יחידה בצבע  αהחלה בו בצבע 

נקבל כי הם חייבים להיות זהים בפנימיהם )ולכן בפרט  iy-1מכילים את 

P' מסתיים ב-ky לכן ניתן להחליף את הצבעים .)α ו-β  לאורך המסלולP' 

∆ולקבל   +  x-שחסר ב αבה הצבע  iG-1צביעת קשתות חוקית של -1

-שחלה בקודקוד זה צבעה הוחלף ל αבע )שכן הקשת בצ iy-1-חסר גם ב

βידי מתן צבע -(, ולכן ניתן, עלα  1לקשת-ixy לקבל ,∆ + צביעת -1

 בסתירה להנחתנו. Gקשתות חוקית של 

∆הינו   Gלכן  + χ′(G)צביע בקשתות, כלומר -1 ≤ Δ(G) +  , כדרוש.1

                                                                                             ∎ 

 18הרצאה מס' 

𝑣ובנוסף לכל קודקוד  G=(V,E): נתון גרף הגדרות  18.1 ∈ 𝑉  נתונה קבוצה𝐿𝑣 ⊆ ℕ, 

𝐿צביעה חוקית מהרשימות  = {𝐿𝑣}𝑣∈𝑉 (proper list-coloring)  שלG 

:𝐶היא פונקציה  𝑉 → ℕ :המקיימת 

1. C  צביעה חוקית שלG )במובן הרגיל( 

𝑣לכל קודקוד  .2 ∈ 𝑉 מתקיים ,𝐶(𝑣) ∈ 𝐿𝑣. 

 k-listצביע מרשימות )-kאו  (k-choosableבחיר )-kנקרא  Gגרף 

colorable)  אם לכל משפחת קבוצות𝐿 = {𝐿𝑣}𝑣∈𝑉 ⊆ 𝑃(ℕ)  כך שלכל

𝑣 ∈ 𝑉 מתקיים ,|𝐿𝑣 | = 𝑘 ,G  צביע מתוךL קיימת צביעה חוקית של( .

G מ-L.) 

𝑐ℎ(𝐺)נסמן  = min{𝑘|בחיר− 𝑘 𝐺} מספר הבחירה ). זהוchoice 

number)  שלG. 

𝑐ℎ(𝐺)מתקיים  G: לכל גרף טענה  18.2 ≥ 𝜒(𝐺). 

 . אז לכל משפחה של קבוצות של מספרים טבעיים בגודלch(G)=k: נסמן הוכחה

k  ניתן למצוא צביעה חוקית שלG מתוכה, ובפרט עבור 

𝐿 = {𝐿𝑣}𝑣∈𝑉(𝐺)  כאשר לכל ,𝑣 ∈ 𝑉(𝐺) ,𝐿𝑣 = {1,… , 𝑘} אך צביעה זו .

 צביע, כלומר,-G kצבעים, ולכן  k-ב Gהיא בדיוק צביעה של  Gשל 

𝜒(𝐺) ≤ 𝑘 = 𝑐ℎ(𝐺) 

                                                                   ∎ 

 .3,3K: בטענה הקודמת לא מתקיים בהכרח שוויון. למשל עבור הגרף הערה
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𝜒(K3,3) = שכן בתרשים הבא  23,3ch(K<(צדדי, אך -, מהיותו גרף דו2

ניתן לראות משפחת רשימות עבורה לא ניתן לצבוע את הגרף באופן 

 חוקי.

 

 .ch(G)≥k-צדדי כך ש-מספר טבעי קיים גרף דו kבאופן כללי לכל 

𝑛, אם k: לכל מספר טבעי משפט  18.3 = (2𝑘−1
𝑘
 בחיר. )כלומר,-kאינו  n,nKאז  (

)>kn,nch(K.) 

𝑉(𝐾𝑛,𝑛): הוכחה = 𝑋⨃𝑌  כאשרX,Y תלויות ומתקיים-זרות ובלתי 

|𝑋| = |𝑌| = 𝑛.  נשים לב שגם|[
{1,…,2𝑘−1}

𝑘
]| = (2𝑘−1

𝑘
) = 𝑛 לכן נוכל .

כך שלשני  {2k-1,…,1}של  kקבוצה בגודל -תת X-להתאים לכל קודקוד ב

קודקודים שונים תותאם קבוצה שונה. נפעל באופן דומה עבור קודקודי 

Y לכל קודקוד .v נסמן את הקבוצה שהתאמנו לו ב-vL. 

בחיר. אז בפרט קיימת צביעה חוקית מתוך -kהוא  n,nK-נניח בשלילה ש

𝐿משפחת הקבוצות  = {𝐿𝑣}𝑣∈𝑋∪𝑌. 

 k-1לכל היותר . אם יש Xנתבונן באיחוד כל הצבעים שניתנו לקודקודי 

2𝑘)לפחות צבעים באיחוד הנ"ל אז יש  − 1) − (𝑘 − 1) = 𝑘  שאינם

𝑥. אך ישנו קודקוד X-מופיעים באף קודקוד מ ∈ 𝑋 כך ש-xL  היא

הצבעים הללו, מכאן שקודקוד זה אינו נצבע. לכן  kהקבוצה המכילה את 

 צבעים. kמכיל לפחות  Xבהכרח איחוד כל הצבעים שניתנו לקודקודי 

𝑦, ישנו קודקוד Xצבעים שונים המופיעים על קודקודי  kם נבחר אך א ∈

𝑌כך ש ,-yL  היא הקבוצה המכילה אתk  הצבעים הללו, ולקודקוד זה לא

כך שהצביעה תהיה חוקית, כי הוא שכן של כל  yLניתן לתת צבע מתוך 

 הצבעים הנ"ל. k-ובפרט לא ניתן לצבוע אותו באף אחד מ Xקודקודי 

𝑐ℎ(𝐾𝑛,𝑛)הגענו לסתירה, לכן  > 𝑘. 
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                                                   ∎ 

 ([s, Rubin, TeylorӧErd) -]ארדש, רובין, טיילור : משפט  18.4

𝑐ℎ(𝐾𝑛,𝑛) ≤ log2 𝑛 + 2 

 : ההוכחה היא הוכחה הסתברותית.הוכחה

𝑉(𝐾𝑛,𝑛) = 𝑋⨃𝑌  כאשרX,Y תלויות ומתקיים-זרות ובלתי 

|𝑋| = |𝑌| = 𝑛.  תהי𝐿 = {𝐿𝑣}𝑣∈𝑋∪𝑌  משפחת קבוצות של מספרים

v ,|𝐿𝑣טבעיים כך שלכל קודקוד  | = log2 𝑛 + . נראה שקיימת צביעה 2

 חוקית מרשימות אלו.

⋃מתוך  cלכל צבע  𝐿𝑣𝑣∈𝑋∪𝑌 נבחר את אחת הקבוצות ,– X  אוY – 

1בהסתברות 

2
מתוך כל  cהצבע תלוי, ונמחק את -לכל אחת באופן בלתי 

 הרשימות של הקודקודים בקבוצה שבחרנו.

𝐿𝑣-נסמן את הרשימות המתקבלות בסוף התהליך ב ⊇ 𝐿′𝑣. 

 v, אז ההסתברות שהרשימה של 'vL=∅ -את המאורע ש vA-אם נסמן ב

קנו את כל הצבעים חתישאר ריקה בסוף התהליך היא ההסתברות שמ

 בגרף, כלומר: vמהצד של  vשברשימה של 

𝑃(𝐴𝑣) = (
1

2
)
|𝐿𝑣|

=
1

2log2𝑛+2
=
1

4𝑛
 

  –ולכן 

𝑃 ( ⋃ 𝐴𝑣
𝑣∈𝑋∪𝑌

) ≤ ∑ 𝑃(𝐴𝑣)

𝑣∈𝑋∪𝑌

= 2𝑛 ⋅
1

4𝑛
=
1

2
 

 מורגן נקבל כי-ומדה

𝑃 ( ⋂ 𝐴𝑣
𝑣∈𝑋∪𝑌

) = 𝑃 ( ⋃ 𝐴𝑣
𝑣∈𝑋∪𝑌

) = 1 − 𝑃 ( ⋃ 𝐴𝑣
𝑣∈𝑋∪𝑌

) ≥ 1 −
1

2
=
1

2
 

 

הרשימות לא יישארו ריקות היא חיובית, ולכן  כלומר, ההסתברות שכל

קיימת בחירה כזו )בחירת צד לכל צבע מהרשימות(, כך שכל הרשימות 

בגרף צבע  vהנותרות אינן ריקות. כעת ניתן באופן שרירותי לכל קודקוד 

. צביעה זו חוקית כי אין צבע ששייך 'vLמתוך הרשימה )שאינה ריקה( 

רף ולכן לכל שני קודקודים שכנים, הם לשתי רשימות מצדדים שונים בג

 מצדדים שונים בגרף ולכן רשימותיהן זרות.

 , ולכן Lקיבלנו צביעה חוקית מתוך משפחת הרשימות 

𝑐ℎ(𝐾𝑛,𝑛) ≤ log2 𝑛 +  , כדרוש.2

                                                ∎ 

𝑐ℎ′(𝐺): נסמן סימון  18.5 ≔ 𝑐ℎ(𝐿(𝐺)). 

 , הנקראת השערת הצביעה(פתוחה עד היוםר )אש: השערה מפורסמת הערה
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 Gכי לכל גרף  היא(, List-coloring conjectureמרשימות )

𝜒
′
(G) = ch′(G) 

-הינו דו Gההשערה הוכחה עבור מקרים פרטיים מסויימים, למשל כאשר 

 (.Galvin - 1995צדדי )

 

 19הרצאה מס' 
 יחצו אחד אתבתים למים חשמל וגז מבלי שהצינורות  3: האם ניתן לחבר בעיה

 השני?

במישור ללא שתי  3,3Kהאם ניתן לשכן את הגרף  –במילים אחרות 

 קשתות שנחתכות?

 

=:𝛾היא קבוצה  (curveעקומה ): הגדרות  19.1 {𝛾(𝑥)|𝑥 ∈  , כאשר{[0,1]

𝛾: [0,1] → ℝ2.היא פונקציה רציפה , 

γ(0) ו- γ(1) קצוות העקומהשל העקומה או  נקודות הקצהנקראות. 

𝛾(0)אם  = γ(1)  אזγ  סגורהנקראת. 

 [.0,1אם היא חח"ע ועל בקטע )פשוטה עקומה נקראת 

 .(Jordan curveעקומת ז'ורדן )עקומה סגורה ופשוטה נקראת 

 , הפונקציהy2), q=(x1,y1p=(x,2(: עבור שתי נקודות שונות במישור דוגמא

𝛾(𝑡) = 𝑡 ∙ 𝑞 + (1 − 𝑡) ∙ 𝑝 ,    𝑡 ∈ [0,1] 

 .pq, היא הקטע γמגדירה את העקומה 

 זהו: Gגרף -של מולטישיכון במישור : הגדרות  19.2

:𝑓. פונקציה 1 𝑉(𝐺) → ℝ2 חח"ע 

𝑒 -. התאמת עקומה במישור לכל קשת 2 ↦ 𝛾𝑒 -  כך שאםe=uv אז 

𝛾𝑒(0) = f(u) ו-𝛾𝑒(1) = f(𝑣)  .)או להיפך(𝛾𝑒  של שיכון נקראת

 במישור. eהקשת 
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𝛾𝑒-, נקודה במישור הנמצאת ב'e,eעבור שתי קשתות שונות  ∩ 𝛾𝑒′ 

נקודת חיתוך ואינה נקודת קצה משותפת של העקומות הנ"ל נקראת 

(crossing). 

אם קיים עבורו שיכון  (planar graphמישורי )נקרא  G(גרף -)מולטי

 במישור ללא חיתוכים.

(גרף מישורי יחד עם שיכון שלו במישור ללא חיתוכים נקרא -)מולטי

 .(plane graph(גרף במישור )-)מולטי

 

 

 

 

 

  - 4Kזהו שיכון מישורי של  :דוגמא

  – 4Kלא מישורי של שיכון 

 אם היא פתוחה ובין כל שתי נקודות יש קשירהנקראת  U: קבוצה הגדרות  19.3

 .U-עקומה ביניהם המוכלת ב

במישור מחלק את המישור לקבוצות קשירות. לקבוצות  G(גרף -)מולטי

קבוצת כל . את (facesפאות )האלה המקסימליות בהכלה נקרא 

 .F(G)-הפאות נסמן ב

 .(outer face) הפאה החיצוניתהפאה האינסופית נקראת 
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 : דוגמא

 

 

 

 

 

 

בתרשים למעלה ישנו גרף במישור המחלק את המישור לשלוש פאות 

 הצבועות בתרשים באדום כחול וירוק.

 הוא הגרף *G (גרף הדואלי-)המולטי(גרף במישור. -)מולטי G: יהי הגדרה  19.4

𝐸(𝐺)(, ואם נסמן V(G*)=F(G))כלומר,  Gשקודקודיו הם הפאות של  =

{𝑒1 , … , 𝑒𝑚}אז הקשתות של הגרף הדואלי הן , 

𝐸(𝐺∗) = {𝑒1
∗, … , 𝑒𝑚

∗ היא הקשת המחברת בין שני  ie*, כאשר {

 .ieהקודקודים המתאימים לשתי הפאות )לא בהכרח שונות( משני צידי 

 א.: דוגמאות

 

 ב.

 

 פשוט )דוגמא א'(. Gייתכנו לולאות וקשתות מקבילות גם אם  *G-. ב1: הערות

 . שני שיכונים שונים של אותו גרף מישורי יכולים לתת גרפים דואלים2

 שונים.

 הוא fשל האורך , Gפאה של  f(גרף במישור. עבור -)מולטי G: יהי הגדרה  19.5

𝑙(𝑓) ≔ 𝑑𝐺∗(𝑓
∗). 
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∑מתקיים  G(גרף במישור -: לכל )מולטיטענה  19.6 𝑙(𝑓)𝑓∈𝐹(𝐺) = 2𝑒(𝐺). 

  – 1.13: מתקבל באופן מיידי מטענה הוכחה

∑ 𝑙(𝑓)

𝑓∈𝐹(𝐺)

= ∑ 𝑑𝐺∗(𝑓)

𝑓∈𝐹(𝐺)

= 2𝑒(𝐺∗) = 2𝑒(𝐺) 

                                                                                     ∎ 

 ([ Euler- 1758]נוסחת אוילר ): משפט  19.7

 eקודקודים,  nרכיבי קשירות,  kבמישור עם  G(גרף -עבור )מולטי

 פאות מתקיים: f-קשתות ו

𝑓 − 𝑒 + 𝑛 = 𝑘 + 1 

 (.f-e+n=2קשיר אז  G)בפרט אם 

 .eנוכיח באינדוקציה על : הוכחה

רכיבי  nקודקודים מבודדים, ולכן בעל  nהוא גרף של  e=0 – G –בסיס 

 , ומתקייםf=1-ו k=nקשירות ופאה אחת )הפאה החיצונית(. לכן 

𝑓 − 𝑒 + 𝑛 = 1 − 0 + 𝑛 = 𝑛 + 1 = 𝑘 + 1 

 כדרוש.

קשתות  e-(גרף במישור עם פחות מ-וכי לכל )מולטי e>0נניח כעת כי 

 המשפט מתקיים.

 קשתות ופאה אחת e=n-kהוא יער ולכן יש לו  Gאז  G-אם אין מעגלים ב

 במישור עקומות ז'ורדן סגורות(. Gאין בשיכון של  –)שכן אין מעגלים 

 ולכן:

𝑓 − 𝑒 + 𝑛 = 1 − (𝑛 − 𝑘) + 𝑛 = 𝑘 + 1 

 כדרוש.

 .G':=G-wהשייכת למעגל, ונסמן  wמעגל אז נתבונן בקשת  G-אם יש ב

 לפי הנחת האינדוקציה מתקיים

 |𝐹(𝐺′)| − 𝑒(𝐺′) + 𝑛(𝐺′) = 𝑐(𝐺′) + שייכת  w-, אבל בגלל ש1

, אך מספר רכיבי הקשירות G-ישנה פאה אחת פחות מב G-w-למעגל, ב

 זהה, לכן מתקיים:

(𝑓 − 1) − (𝑒 − 1) + 𝑛 = 𝑘 + 1 

  –ומכאן 

𝑓 − 𝑒 + 𝑛 = 𝑘 + 1 

 כדרוש.

             ∎ 

 תלוי בשיכון אבל G(גרף במישור -של )מולטי *G: אמנם הגרף הדואלי הערה

 מספר הפאות לא תלוי בשיכון. )מסקנה מנוסחת אוילר(

3מישורי פשוט קשיר עם  G: אם משפט  19.8 ≤ 𝑛 קודקודים ו-e קשתות אז 

𝑒 ≤ 3𝑛 − 6. 
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𝑒חסר משולשים אז  Gאם בנוסף  ≤ 2𝑛 − 4. 

𝑓: נסמן הוכחה ≔ |𝐹(𝐺)|  עבור הגרף המישורי הפשוט והקשירG. 

ידי -ידי עקומת ז'ורדן סגורה, כלומר על-כל פאה במישור מוגדרת על

, ומכיוון שכל אורך פאה 3מעגל בגרף. כל מעגל הוא מאורך לפחות 

3-שווה למספר הקשתות המשיקות לה, נקבל ש ≤ 𝑙(𝑔)  לכל פאהg ,

3𝑓ולכן  ≤ ∑ 𝑙(𝑔)𝑔∈𝐹(𝐺) = 2𝑒 כלומר ,𝑓 ≤ 2

3
𝑒. 

 אוילר ונקבל:בנוסחת נציב 

𝑓 − 𝑒 + 𝑛 = 2 

𝑒 = 𝑓 + 𝑛 − 2 ≤
2

3
𝑒 + 𝑛 − 2 

1

3
𝑒 ≤ 𝑛 − 2 

𝑒 ≤ 3𝑛 − 6 

 כדרוש.

ולכן  4הוא לפחות מאורך  G-חסר משולשים, אז כל מעגל ב Gאם 

4𝑓מאותם שיקולים נקבל  ≤ ∑ 𝑙(𝑔)𝑔∈𝐹(𝐺) = 2𝑒 ולכן ,𝑓 ≤ 1

2
𝑒 

 מהצבה בנוסחת אוילר נקבל:

𝑓 − 𝑒 + 𝑛 = 2 

𝑒 = 𝑓 + 𝑛 − 2 ≤
1

2
𝑒 + 𝑛 − 2 

1

2
𝑒 ≤ 𝑛 − 2 

𝑒 ≤ 2𝑛 − 4 

                                                            ∎ 

 אינו מישורי. 5K. 1: ותמסקנ  19.9

2 .3,3K .אינו מישורי 

𝜒(G)מישורי פשוט אז  G. אם 3 ≤ 6. 

 נקבל 19.8מישורי. אז ממשפט  5K. נניח בשלילה כי 1: הוכחה

𝑒(𝐾5) ≤ 3𝑛(𝐾5) −  , כלומר, 6

(
5

2
) ≤ 3 ∙ 5 − 6 

10 ≤ 9 

 וזו כמובן סתירה.

 דו 3,3Kומהעובדה כי  19.8מישורי. אז ממשפט  3,3K. נניח בשלילה כי 2

𝑒(𝐾3,3) נקבלצדדי ולכן חסר משולשים  ≤ 2𝑛(𝐾3,3) −  , כלומר,4

32 ≤ 2 ∙ 6 − 4 

9 ≤ 8 

 וזו כמובן סתירה.

′𝐺גרף -מישורי פשוט. כל תת Gיהי . 3 ⊆ 𝐺 הוא גם מישורי ולכן 
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′𝐺גרף -מתקיים לכל תת 19.8ממשפט  ⊆ 𝐺  קודקודים: 3עם לפחות 

𝑑 =
∑ 𝑑𝐺′(𝑣)𝑣∈𝑉(𝐺′)

𝑛(𝐺′)
=
2𝑒(𝐺′)

𝑛(𝐺′)
≤
2(3𝑛(𝐺′) − 6)

𝑛(𝐺′)

=
6𝑛(𝐺′) − 12

𝑛(𝐺′)
= 6 −

12

𝑛(𝐺′)
< 6 

′𝐺גרף של -ולכן בכל תת ⊆ 𝐺  יש קודקודv  המקיים(v)<6G'd ,כלומר ,

𝑑𝐺′(𝑣) ≤ קודקודים אז ברור כי כל  3-מכיל פחות מ 'G. )אם 5

 (.6-ולכן בפרט קטנה מ 3-הקודקודים מדרגה קטנה מ

 צביע.-G 6 14.4לכן מטענה  מנוון.-5הינו  Gלכן 

                                                                         ∎ 

 ([ Heawood- 1890]היווד ): משפט 19.10

𝜒(G)מישורי פשוט אז  Gאם  ≤ 5. 

 המהווה דוגמא Gנניח בשלילה כי המשפט לא נכון. נקח גרף מישורי : הוכחה

𝜒(G)-נקבל ש 19.9נגדית מינימלית במספר הקודקודים. ממסקנה  =

′𝐺גרף -נקבל כי לכל תת G. כמו כן ממינימליות של 6 ⊊ 𝐺  מתקיים

𝜒(G′) ≤ 5. 

ולכן  19.9מנוון כפי שהראנו בהוכחת משפט -5מישורי הוא  G-מכיוון ש

𝑣קיים קודקוד  ∈ 𝑉(𝐺)כך ש ,- 𝑑(𝑣) ≤ צביעה חוקית של  C. תהי 5

G-v צבעים. ל 5-ב-v  שכנים שצבועים בצבעים שונים  5יש בהכרח

שאינו מופיע בשכנים  {1,2,3,4,5}, אחרת היה צבע מתוך Cבצביעה 

 5-ב Gזה ולקבל צביעה חוקית של בצבע  vולכן ניתן לצבוע את  vשל 

𝜒(G) -צבעים בסתירה לכך ש = 6. 

בשיכונו  v. נניח בה"כ ששכני iv-ב iבעל צבע  vנסמן את השכן של 

 .v1v,…,5 –במישור מסודרים בכיוון השעון 

𝐺𝑖𝑗-נסמן ב ⊆ 𝐺 ידי הקודקודים בצבעים -הגרף המושרה על-את תתi 

בהכרח  jv-ו iv-נראה שבאותו אופן כמו בהוכחת משפט ברוקס . j-ו

ניתן היה  iv, אחרת ברכיב הקשירות של ijG-באותו רכיב קשירות ב

 5-ב G-vולקבל צביעה חוקית חדשה של  j-ו iלהחליף את הצבעים 

, ולכן ניתן להשלים את הצביעה iאין שכן בצבע  v-צבעים כך של

𝜒(G) -בסתירה לכך ש Gצבעים של  5-לצביעה חוקית ב = 6. 

מסלול שקודקודיו צבועים רק  vשל  j,vivלכן יש בין כל שני שכנים 

 .ijP(, נסמנו ijG-)מהיותו מסלול ב j-ו iבצבעים 

 .3vv-ו 1vvיחד עם הקשתות  1,3P-המורכב מ Dנתבונן בעקום ז'ורדן 

 2,4P, ולכן בהכרח Dידי -מופרדים על 4v-ו 2vממשפט ז'ורדן בהכרח 

. אך מכיוון שהגרף מישורי, החיתוך הוא בהכרח בקודקוד Dחותך את 
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והקודקודים  4או  2-צבועים רק ב 2,4Pכלשהו, ומכיוון שהקודקודים על 

 , זוהי סתירה.3-או ב 1-צבועים רק ב Dעל 

                                                              ∎ 

 ([ Appel & Hacken- 1976האקן )אפל ו –]משפט ארבעת הצבעים : משפט 19.11

𝜒(G)מישורי אז  Gאם  ≤ 4. 

 

 

 

 20הרצאה מס' 
 את מספר זוגות הקשתות שנחתכות cr(G)-, נסמן בG=(V,E)עבור גרף : סימון  20.1

הוא מספר החיתוכים  cr(G)במישור. כלומר,  Gבשיכון "הכי טוב" של 

 במישור. Gהמינימלי בכל השיכונים של 

 .cr(G)=0הוא מישורי אם"ם  G: כמובן שגרף הערה

  hton gLei –crossing lemma- 1983) –]למת החיתוכים : משפט  20.2

 Ajtai,Chvatal, Newborn, Szemeredi - 1982]) 

𝑒(𝐺)גרף פשוט עם  G=(V,E)יהי  = 𝑒, 𝑛(𝐺) = 𝑛. 

𝑒אם  ≥ 4𝑛 אז מתקיים 

𝑐𝑟(𝐺) ≥
𝑒3

64𝑛2
 

 ההוכחה היא הוכחה הסתברותית.: הוכחה

 את המשפט נעזר בלמה הבאה.על מנת להוכיח 

𝑐𝑟(𝐺), מתקיים G=(V,E): לכל גרף פשוט למה          20.2.1 ≥ |𝐸| − 3|𝑉|. 

 .cr(G): ההוכחה היא באינדוקציה על הוכחה

|𝐸|מישורי פשוט ולכן  Gאז  – cr(G)=0 –בסיס  ≤ 3|𝑉| − 6 

𝑐𝑟(𝐺) , ולכן 19.8ממשפט  = 0 > −6 ≥ |𝐸| − 3|𝑉| .כדרוש 

ונוכיח  cr(H)<kעם  Hנניח כעת כי הטענה מתקיימת לכל גרף 

 .cr(G)=k>0המקיים  Gעבור 

במישור בו מספר זוגות הקשתות  Gנתבונן בשיכון של 

. נבחר באופן שרירותי את אחד הזוגות cr(G)שנחתכות הוא 

אז מהנחת . f-הללו ונסמן את אחת הקשתות בזוג זה ב

𝑐𝑟(𝐺האינדוקציה נקבל  − 𝑓) ≥ |𝐸(𝐺 − 𝑓)| − 3|𝑉(𝐺 − 𝑓)| ,

𝑐𝑟(𝐺)כלומר,  − 1 ≥ (|𝐸| − 1) − 3|𝑉| ולכן 

𝑐𝑟(𝐺) ≥ |𝐸| − 3|𝑉|.כדרוש , 

′𝑉קבוצה -נבנה תת ⊆ 𝑉  לכל קודקוד  –באופן הבא𝑣 ∈ 𝑉  נבחר אם

p( .𝑝בהסתברות  'V-לשים אותו ב ∈ ′𝐺קבוע( נסמן  [0,1] = 𝐺[𝑉′]. 
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שבין  Gאת מספר החיתוכים בשיכון "הטוב ביותר" של  X-כמו כן, נסמן ב

 . אז מהלמה נקבל כי מתקיים:'G-ששייכות ל שתי צלעות

𝑋 ≥ 𝑐𝑟(𝐺) ≥ 𝑒(𝐺′) − 3𝑛(𝐺′) 

השוויון -השוויון למעלה הינם משתנים מקריים ולכן אי-אך הביטויים באי

 הנ"ל מתקיים גם עבור התוחלות שלהם:

𝐸𝑥[𝑋] ≥ 𝐸𝑥[𝑒(𝐺′)] − 𝐸𝑥[3𝑛(𝐺′)] 

 nוישנם  'V-להיות ב pאך מכיוון שכל קודקוד נבחר בהסתברות 

𝐸𝑥[3𝑛(𝐺′)], נקבל G-קודקודים ב = 3 ∙ 𝐸𝑥[𝑛(𝐺′)] = 3𝑛𝑝. 

היא  'G-תהיה קשת ב G-באופן דומה, ההסתברות שקשת מ

, 2p, כלומר 'V-ההסתברות ששני הקודקודים בהם חלה הקשת נבחרו ל

היא ההסתברות  'G-הוא בין שתי צלעות מ Gחיתוך של וההסתברות ש

𝐸𝑥[𝑒(𝐺′)]. לכן 4p, כלומר 'G-ששתי הצלעות יהיו ב = 𝑒𝑝2  וכן

𝐸𝑥[𝑋] = 𝑝4 ⋅ 𝑐𝑟(𝐺)השוויון ונקבל -. נציב באי–  

𝑝4 ⋅ 𝑐𝑟(𝐺) ≥ 𝑒𝑝2 − 3𝑛𝑝 

 כלומר,

𝑐𝑟(𝐺) ≥
𝑒

𝑝2
−
3𝑛

𝑝3
 

𝑝ואם נבחר  =
4𝑛

𝑒
 , אז נקבל

𝑐𝑟(𝐺) ≥
𝑒

(
4𝑛
𝑒
)
2 −

3𝑛

(
4𝑛
𝑒
)
3 =

𝑒

16𝑛2

𝑒2

−
3𝑛

64𝑛2

𝑒3

=
𝑒3

16𝑛2
−
3𝑒3

64𝑛2

=
𝑒3

64𝑛2
 

 כדרוש.

             ∎ 

 נקבל מלמת החיתוכים כי nK: עבור הגרף הערה

𝑐𝑟(𝐺) ≥
(𝑛
2
)
3

64𝑛2
= Ω(

𝑛6

𝑛2
) = Ω(𝑛4) 

 

 21הרצאה מס' 
 : ידוע כיום כי הערה

(
3

8
+ 휀) (

𝑛

4
) + 𝑂(𝑛3) ≤ 𝑐𝑟(𝐾𝑛) < 0.387(

𝑛

4
) + 𝑂(𝑛3) 

 (Lovász et al. - 2004) אסידי לוב-תוצאה שהתקבלה על

휀כאשר  ≈ 10−5 (Aicholzer et al.) 

 :דוגמא לשימוש בלמת החיתוכים
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 ישרים נסמן nשל  Lנקודות וקבוצה  mשל  Pקבוצה  ן: בהינתבעיה

𝐼(𝑃, 𝐿) = |{(𝑝, 𝑙)|𝑙 ∈ 𝐿, 𝑝 ∈ 𝑙}| -  מספר החילות ביןP ו-L. 

 .n-ו mכפונקציה של  I(P,L)נרצה למצוא חסם על 

,𝑓(𝑚נסמן  𝑛) = max
|𝑃|=𝑚
|𝐿|=𝑛

{𝐼(𝑃, 𝐿)} כמו כן, נסמן .f(n)=f(n,n). 

 ([Trotter-Szemerediטרוטר )-מרדיס]: פתרון

𝑓(𝑚, 𝑛) = 𝑂 (𝑚
2
3𝑛

2
3 + 𝑚 + 𝑛) 

 .( המסתמכת על למת החיתוכיםSzekely - 1998) ייקסנציג הוכחה של 

𝑃תהי  ⊆ ℝ2 קבוצת נקודות כך ש-|𝑃| = 𝑚ו ,-L קבוצת ישרים כך ש-

|𝐿| = 𝑛. 

𝑙ולכל ישר  P-שקודקודיו הם הנקודות מ Gנבנה גרף  ∈ 𝐿  נחבר שתי

 P-את מספר הנקודות מ 𝐼𝑙-אם הן עוקבות עליו. נסמן ב P-נקודות מ

𝐼𝑙, כלומר 𝑙הנמצאות על הישר  = |𝑃 ∩ 𝑙|נסמן ב .-𝑒𝑙  את מספר

 שבנינו. Gתורם לגרף  𝑙הקשתות שהישר 

𝑙נקבל כי לכל ישר  Gישירות מאופן בניית  ∈ 𝐿  מתקיים𝑒𝑙 = 𝐼𝑙 −  , ולכן 1

𝐼(𝑃, 𝐿) = ∑𝐼𝑙
𝑙∈𝐿

=∑(𝑒𝑙 + 1)

𝑙∈𝐿

= (∑𝑒𝑙
𝑙∈𝐿

) + 𝑛 = 𝑒(𝐺) + 𝑛 

 .e:=e(G)נסמן 

,𝐼(𝑃 -אז נקבל מהשוויון למעלה ש e<4mאם  𝐿) = 𝑒 + 𝑛 < 4𝑚 + 𝑛 

 .e=O(m+n)כלומר, 

𝑒אם  ≥ 4𝑚 אז מלמת החיתוכים נקבל , 

𝑒3

64𝑚2
≤ 𝑐𝑟(𝐺) ≤ (

𝑛

2
) 

השוויון השני מתקבל מכך שכל זוג ישרים שונים נחתך לכל -כאשר אי

הזוגות היותר בנקודה אחת ולכן מספר החיתוכים הוא לכל היותר כמספר 

 ישרים שונים.האפשריים של 

 השוויון לעיל נקבל-מפישוט אי

𝑒 ≤ √32𝑚2(𝑛2 − 𝑛)
3

 

𝑒ולכן  = 𝑂 (𝑚
2
3𝑛

2
3). 

 ובכל מקרה קיבלנו כי

𝑓(𝑚, 𝑛) = max
|𝑃|=𝑚
|𝐿|=𝑛

{𝐼(𝑃, 𝐿)} = 𝑂 (𝑚
2
3𝑛

2
3 + 𝑚 + 𝑛) 

 

 אם הוא מכיל (Hamiltonian) המילטוניקודקודים נקרא  nעל  G: גרף הגדרה  21.1

 .nCמעגל פורש 
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 ([Dirac - 1952]דיראק ): משפט  21.2

𝛿(G)-קודקודים ו nגרף עם  Gאם  ≥
n

2
 המילטוני. G, אז 

 לפחות שני רכיבי קשירות G-קשיר, אחרת היו ב G-: תחילה נראה שהוכחה

ומעקרון שובך היונים קיים רכיב קשירות עם לכל היותר 
n

2
קודקודים, ואז  

-כל קודקוד ברכיב קשירות זה הוא מדרגה קטנה ממש מ
n

2
בסתירה  

𝛿(G)לנתון כי  ≥
n

2
. 

 .k,…,x1,x0P=xנתבונן במסלול פשוט מאורך מירבי 

ואז  Pשאינו על  y, אחרת היה לו שכן Pנמצאים על המסלול  kxכל שכני 

הינו מסלול פשוט מאורך גדול יותר  yיחד עם הקודקוד  Pהמסלול 

 .Pבסתירה למקסימליות  Pשל  כומאור

 .Pנמצאים על  0xבאופן דומה, כל שכני 

 . אםP-המכיל את כל הקודקודים מ G-מעגל בנראה שקיים 

𝑥𝑘𝑥0 ∈ 𝐸(𝐺) אז המסלול ,P .יחד עם הקשת הנ"ל מהווה מעגל וסיימנו 

𝑥𝑘𝑥0אם  ∉ 𝐸(𝐺)נשים לב ש , אז נסמן(-𝑘 ≤ 𝑛 − מסלול פשוט  Pכי  1

 :קודקודים( k+1ולכן כל קודקודיו שונים ויש בו 

𝑆 ≔ {𝑖|𝑥0𝑥𝑖+1 ∈ 𝐸(𝐺)} ⊆ {0,1,… , 𝑘 − 2} ⊆ {0,1,… , 𝑛 − 2} 

𝑇 ≔ {𝑖|𝑥𝑖𝑥𝑘 ∈ 𝐸(𝐺)} ⊆ {1,2, … , 𝑘 − 1} ⊆ {0,1, … , 𝑛 − 2} 

𝛿(G) -מכיוון ש ≥
n

2
𝑑(𝑥0)נקבל כי   ≥

n

2
𝑑(𝑥𝑘)וגם   ≥

n

2
ומכיוון שכל  

|𝑆|נקבל כי  Pנמצאים על  kxושל  0xהשכנים של  ≥
n

2
|𝑇|וגם   ≥

n

2
 

𝑇 ומעקרון שובך היונים ∩ 𝑆 ≠ 1, כלומר קיים אינדקס ∅ ≤ 𝑖 ≤ 𝑘 − 2 ,

,𝑥0𝑥𝑖+1-כך ש 𝑥𝑖𝑥𝑘 ∈ 𝐸(𝐺). 

𝐶וקיבלנו בכל מקרה מעגל  = 𝑃𝑥0 ,𝑥𝑖𝑥𝑘𝑃𝑥𝑘,𝑥𝑖+1
𝑅 𝑥0 ב-G  המכיל את כל

 .P-הקודקודים מ

הוא מעגל פורש. נניח  P-המכיל את כל הקודקודים מ Cנראה שהמעגל 

𝑢בשלילה כי קיים קודקוד  ∉ 𝐶 אז מקשירות של .G  נקבל כי קיים

 'uדקוד . במסלול זה בהכרח ישנה קשת החלה בקו0x-ל u-מסלול מ

על המעגל. אך במקרה זה נקבל כי  jxשאינו על המעגל ובקודקוד 

בחזרה  jxומתקדם לאורך המעגל עד לקודקוד  'u-המסלול המתחיל ב

)לא כולל הקודקוד עצמו כי המסלול צריך להיות פשוט( הינו מסלול 

 .Pבסתירה למקסימליות של  Pפשוט מאורך גדול יותר מאורך של 

 המילטוני. Gמעגל פורש ולכן  Cלכן בהכרח 

                                                            ∎ 

 )הכללה מיידית של משפט דיראק([ Ore]: מסקנה  21.3
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𝑑(𝑢)שאינם שכנים מתקיים  u,vגרף כך שלכל שני קודקודים  Gאם  +

𝑑(𝑣) ≥ 𝑛(𝐺) אז ,G .המילטוני 

 : זהה להוכחת משפט דיראק.הוכחה

 

 22הרצאה מס' 
,𝑠: יהיו משפט  22.1 𝑡 ∈ ℕ  מספרים טבעיים כלשהם. אזי קיים מספרR=R(s,t) כך 

 קיים אחד מהבאים: –שחור ולבן  –צבעים  2-ב RKשבכל צביעת קשתות 

 שכל קשתותיו שחורות sKגרף -תת .1

 שכל קשתותיו לבנות tKגרף -תת .2

 ([s, SzekeresӧErd) שקרס]ארדש, : משפט  22.2

,𝑠לכל  𝑡 ∈ ℕ מתקיים 

𝑅(𝑠, 𝑡) ≤ (
𝑠 + 𝑡 − 2

𝑠 − 1
) 

 טבעיים: s,tהשוויון הבא מתקיים לכל -: נראה תחילה כי איהוכחה

𝑅(𝑠, 𝑡) ≤ 𝑅(𝑠 − 1, 𝑡) + 𝑅(𝑠, 𝑡 − 1) 

 .A:=R(s-1,t) ,B:=R(s,t-1)נסמן 

 .R(s,t)≤A+Bנרצה להראות כי 

בשחור ולבן.  A+Bנתבונן בצביעת קשתות כלשהי של קליקה בגודל 

. מעקרון שובך היונים מתקיים אחד xנבחר קודקוד כלשהו בקליקה 

 מהבאים:

 קשתות שחורות. Aחלות לפחות  x-ב .1

 קשתות לבנות. Bחלות לפחות  x-ב .2

קשתות  A+B-2=(B-1)+(A-1)-חל ב xלו שניהם לא מתקיימים נקבל כי 

ולכן דרגתו היא  A+Bבלבד בסתירה לכך שהינו קודקוד בקליקה מסדר 

A+B-1. 

′𝐴ם. נגדיר מתקיי 1-נניח ש = {𝑦|צבועה בשחור 𝑥𝑦} אז .|𝐴′| ≥ 𝐴  ולכן

גרף -לכל צביעת קשתות )ובפרט עבור הצביעה הנתונה( קיים לתת

שחור  sK-1גרף -לבן )ואז סיימנו(, או תת tKגרף -תת 'Aידי -המושרה על

 שחור של הגרף המקורי. sKגרף -נקבל תת xואז יחד עם הקודקוד 

′𝐵מתקיים. נגדיר  2אחרת,  = {𝑦|צבועה בלבן 𝑥𝑦} אז .|𝐵′| ≥ 𝐵  ולכן

גרף -לכל צביעת קשתות )ובפרט עבור הצביעה הנתונה( קיים לתת

לבן  tK-1גרף -שחור )ואז סיימנו(, או תת sKגרף -תת B'ידי -המושרה על

 י.לבן של הגרף המקור tKגרף -נקבל תת xואז יחד עם הקודקוד 

שכל קשתותיו שחורות או  sKגרף -בכל מקרה קיבלנו כי קיים בגרף תת

 .A+B≤R(s,t)שכל קשתותיו לבנות ולכן  tKגרף -תת
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,𝑅(𝑠כעת נראה כי  𝑡) ≤ (𝑠+𝑡−2
𝑠−1

 .s+tבאינדוקציה על  (

 טבעי מתקיים: iנשים לב כי לכל  -בסיס 

𝑅(1, 𝑖) = 𝑅(𝑖, 1) = 1 = (
𝑖 − 1

𝑖 − 1
) = (

𝑖 + 1 − 2

𝑖 − 1
) 

שכן לכל צביעה בקשתות של גרף מלא על קודקוד אחד )גרף ריק( נקבל 

 מונוכרומטי )שכל קשתותיו באותו צבע(. -גרף ריק  – 1Kגרף -תת

 כמו כן,

𝑅(2, 𝑖) = 𝑅(𝑖, 2) = 𝑖 = (
𝑖

1
) = (

𝑖 + 2 − 2

2 − 1
) 

( לבנה 2Kבשחור ולבן או שתהיה קשת ) iKשכן לכל צביעת קשתות של 

 שחור. iKאו שכל הקשתות שחורות ואז נקבל 

הטענה  s+t-נניח כעת כי לכל שני מספרים טבעיים שסכומם קטן מ

 . אז מהנחת האינדוקציה מתקיים:t-ו sמתקיימת ונוכיח אותה עבור 

𝑅(𝑠, 𝑡) ≤ 𝑅(𝑠 − 1, 𝑡) + 𝑅(𝑠, 𝑡 − 1) ≤ (
𝑠 + 𝑡 − 3

𝑠 − 2
) + (

𝑠 + 𝑡 − 3

𝑠 − 1
)

= (
𝑠 + 𝑡 − 2

𝑠 − 1
) 

 כאשר השוויון האחרון מתקבל מזהות פסקל.

                                                              ∎ 

𝑅(𝑘) : נסמןסימון  22.3 = 𝑅(𝑘, 𝑘). 

 : נשים לב כי מתקייםהערה

𝑅(𝑘) = 𝑅(𝑘, 𝑘) ≤ (
𝑘 + 𝑘 − 2

𝑘 − 1
) = (

2(𝑘 − 1)

𝑘 − 1
) ≤ 4𝑘 

 ([s ӧErd- 1947]ארדש ): משפט  22.4

4לכל  ≤ k טבעי מתקיים 

𝑅(𝑘) ≥ 2
𝑘
2 

𝑛ידי כך שנראה שאם -: נוכיח את המשפט עלהוכחה < 2
𝑘

 nאז קיים גרף על  2

. kתלויה בגודל -ולא קבוצה בלתי kקודקודים שלא מכיל קליקה בגודל 

קודקודים  n)אז אם נצבע את הקשתות המתאימות על גרף מלא על 

 kKשאין בה בשחור ואת שאר הקשתות בלבן נקבל צביעת קשתות 

𝑅(𝑘)כלומר  –מונוכרומטי  > 𝑛). 

 נזדקק ללמה הבאה:

4טבעיים כאשר  n,k: יהיו למה          22.4.1 ≤ k  ומתקיים𝑛 < 2
𝑘

 . אז2

(
𝑛

𝑘
) 21−(

𝑘
2) < 1 

  -: נחשב הוכחה



 הרצאות בתורת הגרפים סמורודינסקי:שחר  ’פרופ

 כל הזכויות שמורות©                                                                                      

99 
 

(
𝑛

𝑘
) 21−(

𝑘
2) =

𝑛(𝑛 − 1)… (𝑛 − 𝑘 + 1)

𝑘!
∙ 21−(

𝑘
2)

<
𝑛𝑘

2𝑘−1
∙ 21−(

𝑘
2) <

(2
𝑘
2)
𝑘

2𝑘−1
∙ 21−(

𝑘
2)

= 2
k2

2
+1−(k2)−k+1 = 2−

k
2
+2 ≤ 1 

4השוויון האחרון מתקיים כאשר -כאשר אי ≤ k. 

קודקודים שמכילים קליקה או קבוצה  nנתבונן במשפחת כל הגרפים על 

. נשים לב שמספר כל הגרפים 𝔾. נסמנה kתלויה בגודל -בלתי

)2קודקודים הוא  nהפשוטים על 
𝑛
)מספר תתי הקבוצות של קבוצת  (2

𝑛)הקשתות של גרף מלא שהיא בגודל 
2
|𝔾|(, לכן אם נראה ( < 2(

𝑛
2) ,

קודקודים שלא מכיל קליקה או  n פירוש הדבר הוא שקיים גרף על

 .kתלויה בגודל -קבוצה בלתי

𝑆עבור  ⊆ {1, … , 𝑛}  בגודלk נסמן ב-𝔾𝑆 את קבוצת כל הגרפים ב- 𝔾 

 תלויה.-היא קליקה או קבוצה בלתי Sשעבורם 

2נשים לב כי  ∙ 2(
𝑛
2)−(

𝑘
2) = |𝔾𝑆| 2, שכן(

𝑛
2)−(

𝑘
הקבוצות -הוא מספר תת (2

קודקודים למעט קשתות  nשל קבוצת כל הקשתות בגרף המלא על 

-קודקודים ש n, ולכן זהו מספר הגרפים על S-ששני הקודקודים שלהן ב

S תלויה בהם, או לחלופין מספר הגרפים על -היא קבוצה בלתיn 

 היא קליקה בהם. S-קודקודים ש

 לכן מתקיים:

|𝔾| = |⋃ 𝔾𝑆
𝑆⊆[𝑛]
|𝑆|=𝑘

| ≤ ∑|𝔾𝑆|
𝑆⊆[𝑛]
|𝑆|=𝑘

= (
𝑛

𝑘
) ∙ |𝔾𝑆| = (

𝑛

𝑘
) ∙ 2 ∙ 2(

𝑛
2)−(

𝑘
2)

= (
𝑛

𝑘
) ∙ 21−(

𝑘
2) ⋅ 2(

𝑛
2) < 1 ⋅ 2(

𝑛
2) = 2(

𝑛
2) 

 השוויון האחרון מתקבל מהלמה.-כאשר אי

                                                           ∎ 

𝑆)-נסמן ב Sעבור קבוצה : הגדרות  22.5
𝑟
 .rשגודלן  Sהקבוצות של -את אוסף כל תת (

(
𝑆

𝑟
) = {𝑋 ⊆ 𝑆||𝑋| = 𝑟} 

𝑆)צבעים של  k-ב צביעה
𝑟
𝑆)זוהי חלוקה של איברי  (

𝑟
מחלקות  k-ל (

𝑓: (𝑆
𝑟
) → [𝑘] במקרה( .r=2  זו צביעת קשתות בגרף השלם על|𝑆| 

 קודקודים(.
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𝑆)עבור צביעה של 
𝑟
′𝑆 -נאמר ש ( ⊆ 𝑆 ( הומוגניתhomogenous)  אם

′𝑆)כל איברי 
𝑟
-iהיא  'S-נאמר ש iהם באותו צבע. אם צבע זה הוא  (

 .הומוגנית

 ([ Ramsey- 1930]רמזי ): משפט  22.6

,𝑘לכל  𝑟 ≥  טבעיים קיים מספר k,…,a2,a1aטבעיים ולכל  0

𝑁 = 𝑁(𝑎1,… , 𝑎𝑘 , 𝑟) כך שבכל צביעה של ,(
[𝑁]
𝑟
צבעים קיימת  k-ב (

𝑆קבוצה -תת ⊆ [𝑁] כך ש-|𝑆| = 𝑎𝑖  וכןS  היאi- הומוגנית עבור אינדקס

1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑘 .כלשהו 


