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1. Motiváció

Szakdolgozatom témája: Hamilton kör keresése speciális gráfokban. A téma

választást nagyban befolyásolta a Diszkrét modellezés ćımű tárgy, illetve a gráfelmélet

iránti magas fokú érdeklődésem. Hamilton neve Euler neve mellett egybefonódott a

gráfelméleti időszámı́tás kezdetével. Nem sokkal az után, miután Euler megjelentette

tanulmányát Königsberg h́ıdjainak ”bejárhatatlanságáról” a hidak problémájához

hasonló kérdést vetett fel 1856-ban William R. Hamilton is. Ezzel a két felvetéssel

egy új fejezetet nyitottak meg a matematika területén és egyben lehelyezték a

gráfelmélet alapköveit is.

A szakdolgozatom első felében be szeretném mutatni a Hamilton körök vizsgálata

során eddig elért főbb eredményeket. Látni fogjuk majd, hogy a Hamilton kör

létezésének belátására véletlen gráfokban eddig csupán szükséges feltételek szület-

tek. Ebben a témakörben részletesebben foglalkozom pár kevésbé ismert speciális

gráfcsoporttal. A folytatásban a Hamilton kör létezésének NP−teljessége ráviláǵıt

majd arra a tényre, hogy matematikai értelemben koránt sem áll egymáshoz közel

a Hamilton, illetve az Euler utak és körök keresése.

A dolgozat második felében definiálom az általam választott speciális gráfokat, a

rácsgráfokat. A rácsgráfok Hamilton köreire először śıkban adok meg jól használható

algoritmust, majd a két dimenzióban szerzett ismereteket ültetem át három di-

menzióba. Három dimenzióban úgynevezett hasábrácsgráfok egy Hamilton körére

adok meg algoritmust.
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2. Elméleti bevezetés

Ebben a fejezetben a teljesség igénye nélkül azokat a defińıciókat és fogalmakat

tekintem át,amelyeket felhasználok, bizonýıtások és számı́tások során.

2.1. Alapfogalmak, defińıciók

Sir W. R. Hamilton 1856-ban azt a kérdést vetette fel, hogy hogyan dönthető el

egy gráfról hogy létezik-e benne Hamilton kör vagy sem?

2.1.1. Defińıció. Legyen G egy összefüggő gráf. Ekkor H bejárás a gráfban egy

Hamilton kör, ha az összes csúcspontján pontosan egyszer halad keresztül.

A Hamilton út szükséges feltétele egy gráfban a Hamilton kör létezésének, és

csak abban különbözik a körtől, hogy nem egyezik meg a kezdő és végpontja. A

komplexitáselmélet kialakulásának egyik fontos momentuma volt az, hogy Richard

Karp 1972-ben megmutatta azt, hogy Hamilton kör kérdése adott gráfban NP-teljes.

Napjainkig ugyan születtek szükséges feltételek, melyeket be is fogok mutatni, de

elégséges feltétel megadása nem remélhető.

2.1.2. Defińıció. Az n pontú G gráfot teljes gráfnak h́ıvjuk, ha minden pontjának

a fokszám n− 1.

2.1.3. Defińıció. A G összefüggő gráfot párosnak nevezzük, ha pontjait úgy tudjuk

két A és B halmazba szétválogatni, hogy a gráf élei csak A és B halmaz pontjai

között haladnak.

2.1.4. Defińıció. Egy G gráfot összefüggőnek nevezünk, ha bármely két pon-

tja között vezet út. A G gráfot k-szorosan összefüggőnek nevezzük, ha bárhogyan

hagyunk el belőle k-nál kevesebb pontot, az ı́gy keletkezett gráf is összefüggő.

Fontos, hogy G-nek legalább k + 1 pontja legyen!

2.1.5. Defińıció. A G = (V,E) gráfot véletlen gráfnak nevezzük, ha valamilyen

véletlen folyamat során jön létre. Ez a konstrukció lehet az alapján, hogy minden

egyes x, y ∈ V pontpár között valamilyen p valósźınűséggel fut él.

2.1.6. Megjegyzés. A legismertebb véletlen gráfmodell az Erdős-Rényi modell,

amely az n ponthoz minden élt egymástól függetlenül p valósźınűséggel rendel. Jele:

G(n, p)
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2.1.7. Defińıció. Egy G gráfot súlyozott gráfnak nevezünk, ha a gráf minden egyes

éléhez számértéket rendelünk hozzá. Ez lesz az adott él súlya.

2.1.8. Defińıció. Kritikusnak nevezünk egy gráfot valamilyen tulajdonságára

nézve, ha a gráfhoz bármely további élt hozzávéve, vagy elhagyva megszűnik ez

a tulajdonság.

2.1.9. Defińıció. 1 ≤ k < n, ahol k, n ∈ N , akkor a KG(n, k) gráfot Kneser −
gráfnak nevezünk. A gráf csúcsait egy n elemű halmaz k elemű részhalmazai

alkotják, és két csúcs össze van köte, ha a megfelelő részhalmazok diszjunktak.

2.1.10. Defińıció. Egy G összefüggő gráf adott pontját artikulációs pontnak

h́ıvjuk, ha a pontot elhagyva a gráf már nem összefüggő.

2.1.11. Defińıció. Két gráfot izomorfnak nevezünk, ha az élek a két gráfban

ugyan azokat a kapcsoltokat jelentik. Ez azt jelenti, hogy ha az egyik gráf csúcsait

megbetűzzük, akkor a vele izomorf gráf csúcsira is rá tudjuk ı́rni ezeket a jelöléseket

úgy, hogy ha az első gráfban két jelölt csúcs össze van kötve, akkor a másodikban

két azonosan jelölt csúcs szintén össze van kötve.
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3. Eddigi eredmények

Königsberg (a mai Kalinyingrád) város nevét hallva sok embernek ismerős lehet

a königsbergi hidak problémája. 1736-ban Leonhard Euler oldotta meg a városka

lakóit izgató kérdést, hogy vajon végig lehet-e sétálni a város h́ıdjain úgy, hogy min-

den h́ıdon csupán egyszer haladunk át? A gráfelmélet nyelvén a kérdés annyit tesz,

hogy az adott gráf élei mentén végig tudunk-e úgy haladni, hogy minden élen csak

egyszer haladtunk át, és nem hagyunk ki egyetlen élt sem. Ha megvizsgáljuk Königs-

berg és h́ıdjainak gráf reprezentációját (3.1.1 -es ábra), akkor viszonylag hamar

belátható, akár az összes lehetséges módon végigjárva a gráfot, hogy nem lehetséges.

3.1.1-es ábra

Viszont, ha most a gráfban Hamilton kört keresünk, azt könnyűszerrel találunk

is. Hamilton kört viszont nem minden esetben ilyen egyszerű találni. Először

vegyük sorra azokat a triviális feltételeket, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy

egy gráfban találjunk Hamilton kört:

• A gráfunk ne tartalmazzon sem izolált csúcsot, sem levelet.

• A G gráf minden pontjára igaz kell legyen, hogy v ∈ V (G)→ 2 ≤ d(v).

• Ha létezik a gráfnak k olyan pontja, melyeket elhagyva a gráf k + 1 pontra

esik szét akkor a gráfban nem létezik Hamilton kör.

Az első feltételről már volt szó. Egy gráfban tetszőleges kör rajzolásához szükségszerű,

hogy az adott kör minden pontjába legyen egy bemenő él, illetve a pontból kimenő

él is. A harmadik feltétel esetén elegendő belegondolnunk abba, hogy egy kör k

darab pontját elhagyva a törlés után legfeljebb k részre eshet szét. Ez a kritérium

önmagában hordozza azt a feltételt, hogy a gráfban ne létezzen artikulációs pont.
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Ezt kicsit továbbgondolva szükségszerű, hogy hasonlóképp elvágó él sem legyen az

adott gráfban.

Az eddigi feltételeket tekintve most vizsgáljunk meg pár nevezetesebb gráfot,

gráf csoportot. Ahhoz, hogy lássuk a fenti feltételek csupán szükségesek, de nem

elégségesek, tekintsük elsőként a Petersen− gráfot (2.1.2 -es ábra).

3.1.2-es ábra

A Petersen−gráf egy speciális Kneser gráf , KG(5, 2), és az eddigi feltételeknek

teljesen megfelel, továbbá 3−reguláris gráfról van szó, mégsem tartalmaz Hamilton

kört, csak Hamilton utat.

3.1.1. Definició. Egy G gráf k − reguláris, ha minden pontjára d(v) = k.

Vannak gráf csoportok, amelyekről viszont azonnal látszik, hogy tartalmaznak,

illetve nem tartalmaznak Hamilton kört.

3.1.2. Definició. Fáknak nevezzük a körmentes, egyszerű gráfokat. Az első fokú

csúcsokat levélnek, a fa belsejében lévő pontokat belső csúcsoknak nevezzük.

3.1.3. Definició. Körgráfnak nevezzük azokat a gráfokat, melyek egyetlen körből

állnak, az élek száma megegyezik a csúcsok számával, és minden csúcsra d(v) = 2.

Különösebb magyarázatra nem szorul a két fent emĺıtett gráfcsoport, hiszen a

defińıciókból látszik, hogy a fák nem, mı́g a körgráfok, igen is tartalmaznak Hamilton

kört. Most viszont tekintsünk egy e tekintetben kevésbé triviális gráfcsoportot, a

teljes gráfok csoportját és a teljes páros gráfok csoportját.
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3.1. Elégséges feltételek a Hamilton kör létezésére

A teljes gráfok csoportját és a teljes páros gráfok csoportját vegyük most számba.

Eme két gráf csoport vizsgálatához tekintsük az alábbi tételeket:

3.1.4. Tétel. Dirac-tétele (1952): Ha G egyszerű, legalább 3 pontból álló gráf,

amelynek minden pontjára v ∈ G(V ), (V (G))/2 ≤ d(v), akkor a gráfban létezik

Hamilton kör.

3.1.5. Tétel. Ore-tétele (1961): Ha G egy n csúcsú egyszerű gráf, amire x, y ∈
V (G) úgy, hogy x és y pontok nem szomszédosak, továbbá n ≤ d(x) + d(y) akkor

G-ben van Hamilton kör.

Ore-tétele láthatóan gyengébb feltételt szab, mint Dirac tétele, ı́gy elegendő a

(3.1.5 )-es tételt belátnunk, hiszen abból már következik a (3.1.4 )-os tétel.

3.1.6. Bizonýıtás. Bizonýıtásunk legyen indirekt, vagyis tegyük fel hogy G

gráfunk megfelel a (3.1.5 )-es tételnek, de nincs benne Hamilton kör. Most késźıtsünk

el egy G
′

gráfot úgy, hogy az eredeti G gráfhoz éleket veszünk hozzá pontosan ad-

dig, amı́g a következő élt, bárhogyan hozzávéve, már lenne a G
′

gráfban Hamilton

kör. Ekkor létezik két olyan pont, hogy (x, y) /∈ E(G
′
), amiből G

′
+ (x, y) gráfban

létezik Hamilton kör, tehát G
′
-ben szükségszerűen van Hamilton út. Most legyen

S = (z1, z2, . . . , zn), ahol z1 = x és zn = y. Ha x szomszédos az S út valamely zk

pontjával, akkor y nem lehet összekötve zk−1-el, mert (z1, . . . , zk−1, zn, zn−1, . . . , zk, z1)

egy Hamilton kört adna, vagyis y nem lehet összekötve legalább d(y) ≤ n−1−d(x).

Ekkor viszont ellentmondáshoz jutottunk, mert x, y /∈ E(G), ami egyben tételünk

bizonýıtását is jelenti. �

Ore illetve Dirac tételében megfogalmazott szükséges feltétel nem túl erős a

gráfokra nézve, viszont elegendő feltétel ahhoz, hogy könnyen meglássuk, hogy egy

n pontú G teljes gráfban létezik Hamilton kör n ≥ 3-ra, hiszen minden tetszőleges k

pontjára dk = n− 1. A Hamiton körök létezését vizsgálva többek között egy kiváló

magyar matematikus Pósa Lajos is jelentős eredményt ért el. Ore és Dirac tételét

tovább gondolva és tovább finomı́tva 1962-ben az alábbi feltételhez jutott:

3.1.7. Tétel. Legyen G olyan n csúcsú gráf, amelynek fokszámai rendre d1 ≤ d2 ≤
· · · ≤ dn. Ha ∀k ≤ n/2-re dk ≥ k + 1, akkor G-ben ∃ Hamilton kör.
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Jól látható, hogy Pósa Lajos tételében már egy jóval erősebb feltételt adott

gráfok fokszámát illetően. Ezt követően még 1972-ben született egy még erősebb

feltétel:

3.1.8. Tétel. Chvátal-tétele (1972): Legyen G egy n pontú egyszerű gráf, melynek

fokszámai rendre d1 ≤ d2 ≤ · · · ≤ dn.

Ha teljesül a az alábbi feltétel, hogy

∀k-ra dk ≤ k < n/2, hogy dn−k ≥ n− k

akkor G tartalmaz Hamilton kört.

Ha d1 ≤ d2 ≤ · · · ≤ dn olyan pozit́ıv egész számok, amelyekre az előző feltétel nem

teljesül, akkor olyan Hamilton kört nem tartalmazó G gráf, amelynek d
′
1 ≤ d

′
2 ≤

· · · ≤ d
′
n fokszámokra ∀i-re d

′
i ≥ di.

Látható, hogy az évek során egyre erősödtek a szükséges feltételek a Hamilton

problémát illetően. Emĺıtettem, hogy a kérdés az NP-teljes problémák csoportjába

tartozik. Lássuk, hogy ez mit is jelent!

3.2. Speciális gráfcsoportok Hamilton körei

Ebben a fejezetben pár ismert és kevésbé ismert gráfcsoportot, gráf tipust muta-

tok be defińıciókon és ábrákon keresztül, majd egy táblázatba foglalva jelölöm meg

azokat közüllük, amelyek tartalmaznak Hamilton kört.

3.2.1. Defińıció. Ha Gn gráf úgy épül fel, hogy 3n−1 pontja van, és egy körgráfból

kiindulva további éleket veszünk fel a kör belsejében úgy, hogy minden pontból az

egyik szomszédos pont felé elindulva minden harmadik ponthoz vezet él, akkor Gn

gráfotAdrásfai gráfnak nevezzük. Gn gráf ekkor k-reguláris, ahol k = n.(3.2.1 -es

ábra)
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3.2.1-es ábra

3.2.2. Defińıció. Gn gráfot antiprizma gráfnak h́ıvjuk, ha 2n csúcsa, és 4n éle az

alábbi módon kapcsolódik egymáshoz: Egy külső és egy belső egyenként n pontból

álló körgráf közzül a belső, a külső körgráfhoz képest, 360/2n fokkal el van forgatva,

és a külső körgráf minden pontjából az alatta lévő 2− 2 csúcsba fut 1− 1 él. Ekkor

Gn gráf k-reguláris, ahol k = n.(3.2.2 -es ábra)

3.2.2-es ábra

3.2.3. Defińıció. Gn gráfot koktél−parti gráfnak nevezik, ahol n = 2, 3, 4, . . . , ha

a gráf az alábbi módon áll elő: Felveszek n pontot félkör alakban, és egy képzeletbeli

tükörrel képzek további n pontot úgy, hogy a 2n pont kör alakban helyezkedjen el.

Ekkor minden pontot összekötök minden ponttal, kivéve a tükörképével. Az ı́gy

keletkezett gráf k-reguláris, ahol k = n− 2.(3.2.3 -es ábra)
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3.2.3-es ábra

3.2.4. Defińıció. Ha Gn egy olyan páros gráf, hogy mindkét A és B ponthalmaz

azonos pontszámú, és tetszőleges A-beli, illetve B-beli csúcsból fut él az összes B-

beli, illetve A-beli pontokba kivéve a szemben lévő csúcsba, akkor Gn gráfot korona

gráfnak h́ıvjuk. Ekkor Gn k-reguláris, ahol k = (n/2)− 1.(3.2.4 -es ábra)

3.2.4-es ábra

3.2.5. Defińıció. Gn gráfot prizma gráfnak mondjuk, ha 2n csúcsa, és 3n éle az

alábbi módon alkot gráfot: Két n csúcsból álló körgráf, egy külső és egy belső körgráf,

pontjai úgy vannak összekötve, hogy minden egyes külső pont a közvetlen altta lévő

belső ponthoz kapcsolódik. Ekkor a Gn gráf k-reguláris, ahol k = 3.(3.2.5 -es ábra)

11



3.2.5-es ábra

3.2.6. Defińıció. Ha Gn gráf az alábbi módon épül föl, akkor úgynevezett Möbius

létráról beszélünk: A gráf 2n pontból hasonlóan épül fel, mint aprizma gráf, annyi

különbséggel, hogy a két kör 1− 1 ponton megszakad, és a szakadásnál a 2 külső és

a 2 belső pont 1− 1 kereszt él bevételével kapcsolódik egymáshoz. Ekkor a Gn gráf

k-reguláris, ahol k = 3.(3.2.6 -es ábra) Az ábrán jól látható az is, hogy a Möbius

gráf izomorf a prizma gráffal.

3.2.6-es ábra

3.2.7. Defińıció. Gn gráfot háló-gráfnak nevezünk, ha egy prizma gráf minden

egyes külső pontjához egy-egy további pontot fűzünk hozzá.(3.2.7 -es ábra) Ekkor a

Gn gráfnak 5n pontja van.

3.2.7-es ábra
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3.2.8. Defińıció. Gn gráfot kerék-gráfnak h́ıvjuk, ha egy n − 1 pontú körgráfot

fölvéve az n-edik pontot a körön belül elhelyezve a körgráf minden pontját összekötjük

az n-edik belső ponttal.(3.2.8 -es ábra)

3.2.8-es ábra
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Az eddig definiált gráfcsoportokat most táblázatba szedve sorolom föl aszerint,

hogy tartalmaz-e Hamilton kört, vagy sem.

3.2.7-es ábra
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4. NP-teljesség

4.1. A Hamilton probléma Np-teljessége

Mielőtt bebizonýıtanánk a kérdéses probléma NP-teljességét, pár fogalmat nem

árt, ha tisztázunk.

4.1.1. Defińıció. Egy algoritmust polinomiális lefutásúnak nevezünk, ha n be-

menet mellett az algoritmus futási ideje a legrosszabb esetben is O(nk), ahol k

konstans.

Fontos, hogy egy NP-teljes probléma igazolásánál két feltétel teljesülését kell iga-

zolni. Egyrészt a probléma NP-beliségét, vagyis mutatnunk kell egy tanút, másrészt

magát az NP nehézséget, amihez egy NP-teljes problémát kell visszavezetnünk az

adott problémára. Legyen az algoritmusunk A.

4.1.2. Defińıció. Szimbólumok osztályából képzett ”szavak” összességének egy

tetszőleges halmazát nevezzük az L nyelvnek.

Most tekintsük az eddig csak A-val jelölt algoritmus, és az L nyelv kapcsolatát.

4.1.3. Defińıció. Az A algoritmus:

1. elfogadja az L nyelvet, ha minden szavát elfogadja.

2. eldönti az L nyelvet, ha az L-beli szavakat elfogadja, az azon ḱıvülieket elu-

taśıtja.

3. elfogadja és eldönti az L nyelvet, ha ∀ n hosszú x ∈ L szót O(nk) időben

elfogad, illetve eldönt valamilyen k konstans mellett.

Az L nyelv polinom időben elfogadó, illetve eldöntő, ha a megfelelő algorit-

mus, ami polinom időben teljeśıti a fenti feltételeket. Definiálnunk kell még a

problémaosztály, és a tanú fogalmát.

4.1.4. Defińıció. P -t bonyolultsági osztálynak nevezzük, ha

P : = L : L polinom időben eldöntő nyelv
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4.1.5. Defińıció. Azt mondjuk, hogy az L0 nyelv tanúja az L nyelvnek, ha x ∈ L

akkor, ha y, ahol y ∈ a szimbólumokból képzett szavak osztályának (a továbbiakban

y∗), és (x, y)L0.

4.1.6. Defińıció.

NP : = L : L− nek polinomiális idejű és hosszú tanúja

4.1.7. Defińıció. L nyelvnek f(n) hosszúságú és g(n) idejű tanúja L0 nyelv, ha az

adott L0 tanú g(n) időben eldönthető, illetve ha ∀x ∈ L-re y∗, hogy | y |≤ f(| x |
),∧(x, y) ∈ L0.

A fenti defińıciók alapján most már definiálni tudjuk az NP-teljesség fogalmát,

és bizonýıtani tudjuk a Hamilton probléma NP-teljességét is.

4.1.8. Defińıció. Egy L nyelv NP -teljes, ha NP -beli, és ∀L′ ∈ NP -re L
′ ≤p L.

Jól látható, hogy az NP-teljesség bizonýıtásához kissé el kellett kalandoznunk

a gráfelmélet talajáról az algoritmuselmélet felé. Mivel az NP-teljesség elmélete

csak úgynevezett döntési problémákkal foglalkozik, ezért a Hamilton problémát is,

a bizonýıtáshoz, át kell először alaḱıtanunk ilyen problémává.

4.1.9. Rövid bizonýıtás. A G = (V,E) ∈ H gráf esetén a tanú legyen egy | V |
csúcsból álló sorozat, amely a csúcsoknak a Hamilton kör mentén való felsorolása.

Egy ellenőrző algoritmus megvizsgálja a sorozatokat aszerint, hogy a sorozat V

egy permutációja-e, és hogy a szomszédos pontok között fut-e él. Ez a tanú a

gráf csúcsait sorolja föl, ı́gy valóban polinom hosszú lesz a lefutás. Ha Hamilton

problémára visszavezetjük a Lefedés problémát. G = (V,E) gráfhoz konstruálni kell

egy olyan G
′

= (V
′
, E) gráfot, hogy G

′
-nek akkor van Hamilton köre, ha G-nek k

csúcsból álló lefedése, ahol k ≤| V |. Lefedés alatt olyan élhalmazt értünk, amely

tartalmazza G összes csúcsát. �

A Hamilton probléma NP-teljességének részletes bizonýıtása nem tartozik szorosan

a témához, ezért maradjunk a rövid bizonýıtásnál. Ha a fenti bizonýıtásban G
′
-

vel jelölt gráfot speciális segédgráfok seǵıtségével feléṕıtjük, majd a polinomiális

feltételt megvizsgálva láthatjuk, hogy a Lefedés probléma visszavezethető a Hamil-

ton problémára, és hogy ekkor G
′

mérete polinomiális G méretében.

Az eddigiekben már emĺıtettem pár gráf csoportot,ahol megvizsgáltam azok és

a Hamilton kör kapcsolatát. Látható, hogy a téma előrehaladtával a kezdetben

16



egymáshoz közelinek látszó problémaosztály (Euler és Hamilton problémája) között

igen is komoly gráfelméleti szakadék tátong, hiszen Euler problémájára tudunk

elégséges feltételt, viszont Hamiltonra az imént láttuk be, hogy nem. A következő

részben a gráfok egy olyan osztályát fogom vizsgálni, ahol Hamilton kört bizonyos

feltételek mellett találunk, Eulert viszont akkor sem.
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5. Hamilton kör keresése adott speciális gráfban

Most azokat a gráfokat fogom vizsgálni, amelyekről első ránézésre mindenkinek a

rég elfeledett, általános iskolában használt négyzetrácsos matematika füzet egy-egy

lapja jut az eszébe.(5.1.1 -es ábra).

5.1.1-es ábra

5.1. Hamilton kör keresése rácsokban

Tekintsük ezt a rácsot úgy, mint egy gráfot, aminek pontjai a rácspontok, és élei

a rácspontokat összekötő szakaszok.

5.1.1. Defińıció. Azt a G gráfot, amelynek n ·m pontja van, ahol n,m ∈ Z, és

ezek a pontok a fenti ábrához hasonlóan egy rácsban helyezkednek el n oszlopban

és m sorban, nevezzük rácsgráfnak.

Tekintsük egy ilyen n ·m-es rácsgráf alaptulajdonságait:

1. ((n− 1) ·m) + ((m− 1) · n), vagyis 2nm− (n + m) éle van.

2. a pontok fokszáma d(v) := 2, 3, 4 lehet.

3. a fokszámot illetően van:

– d(v) = 2-ből négy darab (a négy sarok)

– d(v) = 3-ból (n− 2) · 2 + (m− 2) · 2, vagyis 2 · (n + m− 4) darab
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– d(v) = 4-ből (n− 2) · (m− 2) darab pontja.

4. összefüggő, ráadásul kétszeresen

5. ahogy a fentiekből is látszik nincs levele

A rácsgráfok definiálása után most vizsgáljuk meg őket Hamilton kört illetően.

Mivel a gráfban nincs háromszög, a legrövidebb fellelhető út a gráfban minimum

négy hosszú kell, hogy legyen. A körök kérdését tovább vizsgálva a gráfban az

alábbi sejtéshez jutunk:

5.1.2. Sejtés. Ha G egy n · m-es rácsgráf, akkor tetszőleges hosszú kör a G-ben

csakis páros hosszú lehet.

5.1.3. Bizonýıtás. Tekintsük az adott G : n ·m-es rácsgráfunkat egy Descartes-

féle koordináta rendszerben az (5.1.2 -es) ábrán látható módon. Tekintsük körünk

kezdőpontjaként a (0, 0) pontot. Induljunk el ebből a kezdőpontból. Látható, hogy

a gráfban két irányban haladhatunk, az x illetve az y tengely mentén. Nevezzük

az utunkat távolodónak, ha a kezdő (0, 0) pont és az n-edik lépésben elért (x, y)

rácspont közötti vektoriális távolság nagyobb, mint a (0, 0) és az egyel előtti n − 1

lépésben elért pont vektoriális távolsága, ahol n = 1, 2, 3, . . . . Látható, hogy n + m

lépésben eljutunk az (n,m) csúcsba, amikor a vektoriális távolság eléri a maximu-

mot. Grafikailag ez a vektor lesz az adott rácsgráf átlója. Egy útban azokat az

éleket, amelyek az x illetve az y tengelyre levet́ıtve a kezdőponttól kifelé mutat-

nak, nevezzük távolodónak. Hasonlóan, amelyek levet́ıtve a kezdőpontba mutatnak

nevezzük, közeledő éleknek. A kezdőpontból indulva és megtéve k darab távolodó

lépést, szükség szerűen meg kell tennünk k darab közeledő lépést is, ahhoz hogy

visszatérhessünk a (0, 0) pontba. Egy ilyen bejárás során kört kapunk a gráfban. Ez

a kör k + k, vagyis 2k hosszú, és mivel 2k láthatóan páros, ezért tetszőleges hosszú

kör egy rácsgráfban csakis páros hosszú lehet! �
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5.1.2-es ábra

5.1.4. Következmény. Ha egy (n · m) pontú rácsgráfban létezik Hamilton kör,

akkor az csakis páros hosszú lehet, vagyis kell, hogy (n · m) = 2k alakú legyen

k = 1, 2, 3, . . . mellett.

A fentiekből következik, hogy a páratlan pontszámú rácsokban nem létezik Hamil-

ton kör. A létezés szükséges feltétele, hogy n vagy m páros legyen. Tekintsük

most az egyszerűség kedvéért a négyzetes rácsgráfokat, vagyis amikor n = m, és n

páros. Ekkor a G gráfnak n2 pontja van, és (n− 1) · 2n éle. Az élek száma csupán

2n-nel kevesebb, mint a csúcsok számának a kétszerese. A kérdés, hogy tudunk-e

következtetni az élek számából Hamilton kör létezésére? Szemerédi Endre és Komlós

János a következőre jutottak a kérdést illetően:

5.1.5. Tétel. G véletlen gráf n ponttal és 1/2n · log n + 1/2n · log log(n) + cn éllel

rendelkezik, ahol c egy rögźıtett valós szám, akkor annak a valósźınűsége,hogy G

tartalmaz Hamilton kört:

e−e
−2c

értékhez tart.

Az (5.1.5 )-ös tétel alapján vizsgáljuk meg az (n · n)-es rácsgráfokat! Az élek

száma n2 pont mellett: 2 · (n2 − n) lesz. Ezek lapján:

2 ·n2 − 2 · n = 1/2n2 · log n2 + 1/2n2 · log log(n) + cn2

2 · n2 − 2 · n− 1/2n2 · logn2 − 1/2n2 · log log(n2)

n2
= c
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Most nézzünk meg egy konkrét G példát n = 10-re. Ekkor a G gráfnak n2 = 100

csúcs mellett 2n2 − 2n = 180 éle van. Behelyetteśıtéssel kapjuk, hogy:

180− 50 · log 100− 50 · log log 100

100
= c

c = 0, 6495

Tehát a Hamilton kör létezésének valósźınűsége a G gráfban:

e−e
−2·0,6495 ≈ 0, 76124

értékhez konvergál. Látható, hogy a gráf igen jó valósźınűséggel tartalmaz Hamil-

ton kört.

Egy másik módja, hogy bebizonýıtsuk, hogy létezik Hamilton kör egy bizonyos

gráfban, ahhoz elegendő, ha mutatunk egyet. Tekintsük az egyszerűség kedvéért

a (5.1.3 -es) ábrán látható (4 · 6)-os rácsgráfot, és tekintsük a pontoknak az ábrán

látható bejárási módját. Ez a bejárási mód egy Hamilton körhöz vezet a gráfban,

vagyis a (4 · 6)-os rácsgráfban létezik Hamilton kör.

5.1.3-es ábra
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A kérdés, hogy vajon minden (n ·m)-es rácsgráfban, ahol n vagy m páros, létezik

Hamilton kör?

5.1.6. Sejtés. Ha G gráf egy (n ·m)-es rácsgráf, ahol nm ∈ Z+ továbbá n,m :=

2k, k = 1, 2, 3, . . . , akkor G-ben Hamilton kör!

A sejtés bizonýıtásához algoritmizálnunk kell a (3.1.2 -es) ábrán látható eljárást

a fenti (n,m) tetszőleges páros számokból nyert rácsgráfra.

5.1.7. Bizonýıtás. Vegyük az (n ·m)-es rácsgráfot egy śık koordinátarendszerben,

(3.1.3 -es) ábra., és koordinátázzuk meg a gráf pontjait az ábrán látható módon!

Most az (1, 1) pontból indulunk. Az algoritmusunk legyen a következő:

1. minden i-edik páratlan sorban, ahol i = 1, 3, 5, . . . ,m − 1 az (x, i)-edik ko-

ordinátában állva, ahol x = 2, 3, 4, . . . , n lépjünk az (x+1, i)-edik koordinátába

addig, amı́g a következő lépésben (x + 1, i) = (n, i)

2. minden i-edik páros sorban, ahol i = 2, 4, 6, . . . ,m az (x, i)-edik koordinátában

állva, ahol x = 3, 4, 5, . . . , n lépjünk az (x−1, i)-edik koordinátába addig, amı́g

a következő lépésben (x− 1, i) = (1, i)

3. minden olyan pontból, ami (2, i) vagy (n, j) alakú lépjünk az (2, i + 1) illetve

az (n, j + 1) pontokba, ahol i = 2, 4, 6, . . . ,m− 2, és j = 1, 3, 5, . . . ,m− 1

4. az eddigi algoritmust elvégezve az (2,m) pontba jutunk, onnan lépjünk az

(1,m) pontba

5. végül az (1, y) alakú pontokból, ahol y = 2, 3, 4, . . . ,m lépjünk a (1,m − 1)

pontba addig, amı́g (1,m− 1) = (1, 1).

�

Az algoritmusunk első lépése, az első oszlop pontjait kihagyva, végigfutja a páros

sorok pontjait, a második lépése pedig a páratlan sorok pontjait. A harmadik lépés

az eddig páros és páratlan sorokban bejárt m darab utat köti össze a második illetve

az n-edik oszlopban található élek seǵıtségével. Az első három lépés után az (1, 1)

koordinátában található pontot és (n− 1) ·m pontot már bejártunk. Az utolsó két

lépés már csak az eddig megtett út kezdő, és végpontját köti össze, felhasználva az

első oszlop éleit és pontjait. Tehát ez az eljárás a páros ponttal rendelkező n ·m-es

rácsgráfban talál Hamilton kört.
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5.1.4-es ábra

Természetesen nem a fent bemutatott bejárás az egyetlen, amellyel Hamilton

körhöz jutunk egy páros rácsgráfban. Erre legyen példa a (5.1.4 -es) ábrán bemuta-

tott bejárás.

5.1.5-es ábra

Felmerül viszont a kérdés, hogy mi a helyzet a páratlan számú rácsgráfokkal? Ha

a páros pontszámú rácsgráfokban létezik Hamilton kör, akkor a páratlan pontszámú

rácsgráfban szintén találhatunk, kis jav́ıtással, Hamilton kört.

5.1.7. Sejtés. A páratlan pontszámmal rendelkező G rácsgráfok Hamilton kört

illetően, kritikus gráfok, abban a tekintetben, hogy egy új élt hozzávéve már tartal-

maznak Hamilton kört.

A sejtést meggondolva, ha a rácsgráfunkhoz hozzáveszünk egy újabb élt, akkor az

új él bevétele magában hordozza a gráfban a háromszög létezését. Ha a gráfunkban
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már létezik háromszög, akkor tudunk mutatni benne páratlan hosszú kört, következésképp

nem kizárt, hogy a páratlan pontszámhoz párosul egy páratlan hosszú Hamilton

kör is. A továbbiakban az új él bevételével generált rácsgráfot jelöljük G
′
-vel.

Több kérdés is felmerül a G
′

gráffal kapcsolatban. Hova vegyük fel az új élt a

páratlan rácsgráfban? Számı́t-e egyáltalán, hogy hova vesszük be az új élt? Az új

él bevételével már valóban találunk Hamilton kört?

Azt, hogy a páratlan rácsgráfokban könnyű szerrel találunk Hamilton utat,

egyszerű belátni. A utat éṕıtsük fel úgy, hogy minden egyes új sorát egyenként adjuk

hozzá. Az n ·m-es rácsgráf kezdetben m darab n hosszú útból áll. Amikor ezeket az

utakat összekapcsoljuk egy rácsban, akkor a bejárás triviálissá válik, hiszen minden

közvetlen egymás fölött elhelyezkedő út kezdő és végpontja is össze van kötve, ami

determinálja a Hamilton utat.(5.1.6 -ös ábra)

5.1.6-es ábra

Látható az is, hogy a G
′

gráfban az új élt bevéve az él valamely 1 · 1-es kis rács

két átellenes pontját köti össze. Tehát, ha létezik Hamilton kör a G′ gráfban, akkor

a létezésének bizonýıtásához találnunk kell egy olyan Hamilton utat, amelynek a

kezdő és végpontja egy ilyen 1·1-es kis rács két átellenes pontján helyezkedik el. Első

lépésként vegyünk egy adott páratlan G′ gráfot, és mutassunk benne egy Hamilton

kört. Legyen a gráfunk a (5.1.7 -es) ábrán látható 7 · 5-ös rácsgráf.
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5.1.7-es ábra

Az ábrán pirossal van jelezve a jav́ıtó él. Ebben az eljárásban a plusz él bevétele

rögźıtett helyre történt. A kérdés már csak az, hogy ez a bejárás általánośıtható-e

tetszőleges páratlan rácsgráf esetén? A bizonýıtáshoz még szükségünk lesz az alábbi

defińıcióra, illetve tételre.

5.1.8. Defińıció. Tekintsünk egy G rácsgráfban a (3.1.6 -os) ábrán látható bejáráshoz

hasonló bejárást. Nevezzük ezt a bejárást találóan kı́gyózó bejárásnak.

5.1.9. Tétel. Egy G n · m-es rácsgráfban egy ḱıgyózó Hamilton út kezdő és

végpontja az első oszlopban található, ha a rácsgráf páros pontszámú. Amennyiben

a rácsgráf páratlan pontszámú, úgy a ḱıgyózó Hamilton út kezdő és végpontja között

a vektoriális távolság a rácsban a legnagyobb, vagyis a rács két átellenes sarokpontja

lesz a kezdő és végpont. Legyen egy ilyen ḱıgyózó út algoritmusa a következő egy

n ·m-es rácsgráfban:

1. a gráf (n,m) := (1, 1); (1,m); (n, 1); (n,m) valamely sarkából indulok.

2. Tegyek meg n vagy m lépést az adott sorban, vagy oszlopban. Aszerint,

hogy melyik tengellyel párhuzamosan kezdem a bejárást, nevezzem az utat

y-tengellyel illetve x-tengellyel párhuzamosnak.

3. a második algoritmikus lépés után valamely (1, y) vagy (n, y) koordinátába

jutok. Onnan lépjek az (1, y + 1) vagy az (n, y + n) koordinátába, ahol y =

1, 2, 3, . . . ,m− 1.
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4. a második és harmadik algoritmikus lépés egymást követi addig, amı́g be nem

járom az egész gráfot. Az utam végpontja pedig attól függően, hogy melyik

pontból indultam az (n,m) := (1, 1); (1,m); (n, 1); (n,m) pontok valamelyike

lesz.

A páratlan pontszámmal rendelkező rácsgráfok esetén a jav́ıtó él bevételének

helye az algoritmust tekintve sem tetszőleges. A gráfba be tudjuk venni úgy a jav́ıtó

élt, hogy a gráf mégsem tartalmaz ezek után sem Hamilton kört, vagyis az (5.1.7 -

es) sejtés nem helytálló. Ezt bizonýıtja az (5.1.8 -os) ábrán látható módon bevett

él, hiszen ekkor a keletkezett háromszög elvágja az (1,m) koordinátájú sarokpontot,

mert a körnek a jav́ıtó él végpontjaiban kell kezdődnie illetve végződnie. Ha a

sarokpontból indulunk el, vagy akár a rácsot járjuk be először, ez a feltétel már nem

teljesül. Nem zártuk még ki annak a lehetőségét viszont, hogy egy jav́ıtó él mégis

létrehozhat Hamilton kört egy ilyen páratlan pontszámú rácsgráfban.

5.1.10. Sejtés. Egy G páratlan pontszámú rácsgráfban egy ”jól” bevett jav́ıtó él

seǵıtségével találunk Hamilton kört.

5.1.8-os ábra

5.1.10. Bizonýıtás. Az (5.1.10 -es) sejtés bizonýıtásához vegyünk egy n · m-

es rácsgráfot, ahol n,m ∈ Z és n,m := 2k + 1, k = 1, 2, 3 . . . . Szükségünk lesz

egy algoritmusra, ami megfelelő bejárást biztośıt G′-ben. Rögźıtsük a rácsgráfban

a jav́ıtó élt az alábbi (1, 1); (2, 2) koordinátákkal, és kezdjük a bejárást az (1, 1)

pontban.

lépjek az (x, 1) alakú pontokból az (x+1, 1) alakú pontokba, ahol x = 1, 2, 3, . . . n−1.
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az (n, 1) koordinátájú pontból az y-tengellyel párhuzamos ḱıgyózó utat bejárva jus-

sak el a (3,m) koordinátájú pontba.

a (3,m) koordinátájú pontból x-tengellyel párhuzamos ḱıgyózó bejárással jussak el

a (2, 2) koordinátájú pontba.

a (2, 2) koordinátájú pontból a jav́ıtó úton lépjek az (1, 1) koordinátájú pontba.

�

Látható, hogy az algoritmus elvégzése után a fix koordinátákkal rögźıtett jav́ıtó

út tényleg jav́ıt a gráfon Hamilton kört illetően. Természetesen, nem ez az egyetlen

koordinárta páros, mely megfelelő jav́ıtó utat determinál egy páratlan pontszámú

rácsgráfban. Erre példa a (5.1.9 -as) ábrán látható bejárás egy 5·7-es rácsgráf esetén.

5.1.9-os ábra

5.2. Hamilton kör keresése térhálókban

Ebben a fejezetben egy dimenzióval feljebb lépve megpróbálok Hamilton köröket

keresni 3 dimenziós térhálókban. Első meggondolásra nehéznek tűnhet úgynevezett

hasábrácsokban Hamilton kört keresni, még inkább találni. Páros sok ponttal ren-

delkező rácsgráfokban már láttuk létezésüket, ı́gy egy apró ötlettel ezt a tudásunkat

átültetve teszünk próbát 3 dimenzióban. Első lépésként definiáljuk a hasábrács fo-

galmát.
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5.2.1. Defińıció. Vegyünk egy hasábot, amelynek az alaplapja egy téglalap.

Legyenek a téglalap élei n,m egység, a hasáb magassága pedig p egység. Vegyünk

fel minden egyes n,m, p egységnyi hosszúságú élen rendre n − 2,m − 2, p − 2 pon-

tot, ekvidisztáns felosztással. Ezt követően egy-egy n,m, p hosszú élt csúsztassunk

el az imént felvett pontok mindegyikébe. A hasáb minden lapján keletkezett új

metszéspontokba újból csúsztassuk el a megfelelő n,m, p éleket. Így a hasáb belsejében

keletkezett élek a szemközti oldalak egy-egy metszéspontját összekötő, egymással

párhuzamos, de a lapokra merőleges szakaszok lesznek, melyek újabb metszéspontokat

hoznak létre a hasábban. Az ı́gy kapott (n·m·p) pontot tartalmazó hasábot nevezzük

hasábrácsnak.

A hasábrácsokban is igaz az, hogy ha egy tetszőleges kezdőpontból k távolságra

eltávolodom a ponttól, akkor legalább k lépést kell tennem a pont felé annak érdekében,

hogy visszatérjek. Ebből adódóan minden köre páros hosszú, ı́gy az esetleges Hamil-

ton kör is az lesz, ezért csak páros sok pontú hasábrácsgráfban vizsgálom a létezését.

5.2.2. Defińıció. Hasábrácsgráfoknak nevezzük a hasábrácsok által reprezentált

térbeli gráfokat, ahol a gráfnak (n·m·p) pontját a hasábban futó szakaszok metszéspontjai

jelölik ki.

A továbbiakban az egyszerűség kedvéért a hasábrácsgráfokat jelöljük D-vel.

Vegyük sorra egy ilyen D gráf tulajdonságait:

1. n ·m · p darab pontja van.

2. n ·m · (p− 1) + ((n− 1) ·m+ (m− 1) ·n) · p vagyis n ·m · (3p− 1)− p · (n+m)

darab éle van.

3. 3-szorosan élösszefüggő.

4. a pontok fokszámát illetően van:

– d(v) = 3-ból négy darab (a négy sarok)

– d(v) = 4-ből (n− 2) · 4 + (m− 2) · 4 + (p− 2) · 4, vagyis 4 · (n+m+ p− 6)

darab

– d(v) = 5-ből ((n−2)·(m−2)·2)+((n−2)·(p−2)·2)+(((m−2)·(p−2)·2)

darab

– d(v) = 6-ból (n-2) ·(m− 2) · (p− 2)darabpontja.
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Mivel szükséges, hogy páros pontszámú hasábrácsot vegyünk alapul, ezért a

reprezentáló (n,m, p) számhármas egyikének párosnak kell lennie, vagyis n = 2k

vagy m = 2k vagy p = 2k kell, hogy teljesüljön k = 1, 2, 3, . . . -ra. Látható, hogy

tetszőleges (n,m, p) számok bármelyikét 1-nek választva egy śıkbeli rácsot kapunk.

A továbbiakban feltételezzük, hogy n,m, p > 1. Mielőtt belevágnánk a Hamilton

kört bejáró algoritmus feĺırásába, tekintsük a pontok és az élek számának kapc-

solatát, majd vizsgáljuk meg a D gráfokat Szemerédi és Komlós tétele alapján.

/(5.1.5 )-ös tétel/

Tekintsünk az egyszerűség kedvéért egy kockarácsot. Ekkor n = m = p. Az ilyen

D gráfoknak n3 pontjuk van, az élek száma pedig egyszerűśıtve 3 · (n3 − n2) lesz.

Látható, hogy az élek száma csupán 3 · n2-el kevesebb, mint a csúcsok számának

3-szorosa.

A csúcsok száma (n ·m · p). Az élek száma, mint ahogy azt már láttuk, n ·m ·
(3p− 1)− p · (n + m). Használjuk itt is egy kockarács paamétereit. Ekkor:

1/2n3 · log n3 + 1/2n3 · log log n + cn3 = n · n · (3n− 1)− n · (n + n)

egyenlőségből a c konstans értéke:

c =
3 · (n3 − n2)− 1/2n3 · log n3 − 1/2n3 · log log n3

n3

Nézzünk egy konkrét példát n = 10-re. Ekkor n3 = 1000 csúcshoz 3 ·n3−3 ·n2 =

2700 él párosul. Ekkor:

3000− 300− 500 · log 1000− 500 · log log 1000

1000
= c

c = 0, 96145

Tehát a Hamilton kör létezésének valósźınűsége:

e−e
−2·1,1995 ≈ 0, 864
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Látható, hogy három dimenzióban, a két dimenziós példához hasonló n = 10

válsztás esetén, még jobb értéket kaptunk a Hamilton kör létezésének valósźınűségére.

Ilyen jó valósźınűségi érték mellett bátran feltételezhetem, hogy a hasábrácsgráfokban

is találok Hamilton kört.

5.2.3. Sejtés. Egy tetszőleges (n,m, p) számhármas által megfeleltetett páros

pontszámú D gráfban, ahol n = 2k, vagy m = 2k, vagy p = 2k legalább egyike

teljesül k = 1, 2, 3, . . . -re, létezik Hamilton kör.

A bizonýıtáshoz szedjük szét a D gráfunkat. Értelmezzük úgy, hogy p darab

n ·m es rács sorba van kötve n ·m darab éllel. A gráf pontjai ezen a p darab rácson

helyezkednek el. Az algoritmus legyen olyan, hogy ezeken a rácsokon keressünk p

darab Hamilton utat, amit sorba kötünk, majd a p-edik Hamilton út végén térjünk

vissza a kezdőpontba. Páros pontszámmal rendelkező D gráf előállhat:

1. n,m, p := 2k, aholk := 1, 2, 3, ...

2. n,m := 2k, p := 2k + 1, ahol k := 1, 2, 3, ....

3. n,m := 2k + 1, p = 2k, ahol k := 1, 2, 3, ....

alakban.

A hasáb éleinek paritása a bizonýıtás során fontos. Látható lesz, hogy a három

élrend csupán apró meggondolásban tér el egymástól, ezért a három közül kiválasztok

egyet, és azt bizonýıtok.

5.2.4. Bizonýıtás. Legyen D a (5.2.3 -as) sejtésben definiált gráf. Helyezzük

ezt a gáfot egy térbeli koordináta rendszerbe úgy, hogy a reprezentáló hasáb élei

párhuzamosak legyenek az (x, y, z) koordinátatengelyekkel, és egyik sarokpontja

legyen az (1, 1, 1) koordinátában. A három élrend közül válasszuk az elsőt, ami

három páros számú élből áll. A körünket kezdjük ebből a pontból, és lássuk az

algoritmus lépéseit:

1. minden (2,1,z) alakú pontból, ahol z = 1, 3, 5, . . . , p − 1 ḱıgyózó bejárással

(5.1.9 -es tétel) járjak be egy utat az (x, y, z) alakú pontokon keresztül, ahol

x = 1, 2, 3, . . . , n és y = 1, 2, 3 . . . ,m. A ḱıgyózó bejárás defińıciójából adódik,

hogy az (1,m, z) alakú pontokba jutok.
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2. minden (1,m, z) alakú pontból, ahol z = 1, 3, 5, . . . , p−1 lépjek az (1,m, z+1)

alakú pontba.

3. minden (1,m, z) alakú pontból ḱıgyózó bejárással jussak el az (x, y, z) alakú

pontokon keresztül, ahol x = 1, , 3, . . . , n; y = 1, 2, 3, . . . ,m; z = 2, 4, 6, . . . , p−
2, a (2, 1, z) alakú pontba.

4. minden (2, 1, z) alakú pontból, ahol z = 2, 4, 6, . . . , p− 2 lépjek a (2, 1, z + 1)

alakú pontba.

5. (x, y, z) koordinátájú pontból, ahol z = 1, illetve z = p a ḱıgyózó bejárás az

(1, 1, 1) pontból induljon, illetve az(1, 1, p) pontban végződjön.

6. az (1, 1, p) pontban állva minden (1, 1, z) alakú pontokon keresztül, ahol z =

2, 3, 4, . . . , p lépjek az (1, 1, p− 1) alakú pontba.

�

Az utolsó lépést elvégezve az (1, 1, 1) koordinátájú pontban kötök ki, vagyis a

kezdőpontban. Tehát létezik Hamilton kör a páros pontszámú D gráfokban is, akár

csak rácsgráfokban. Az algoritmus azért tér el picit a fentiektől más paritású élrend

választásakor, mert mint láttuk a ḱıgyózó bejárás a végpont tekintetében máshogy

viselkedik páros, illetve páratlan rácsgráfokban. A bejárás metódusa azonban nem

változik.

Természetesen a D gráfok esetén is felmerül egy esetleges D
′
jav́ıtott gráf létezése,

ahol egy jav́ıtó él lehetővé teszi a páratlan pontszámú D gráfokban a Hamilton

körbejárást. A D gráfok esetén számszerűen ugrott a lehetséges jav́ıtó élt meghatározó

koordináták száma a rácsgráfokhoz képest, ezért a D
′

gráfot is, a rácsgráfokhoz ha-

sonlóan rögźıtett jav́ıtó él bevételével hozom létre.

5.2.5. Sejtés. Egy D páratlan pontszámú hasábrácsgráfban egy ”jól” bevett jav́ıtó

él seǵıtségével találunk Hamilton kört, vagyis a D gráf Hamilton kört illetően kritikus

gráf.

5.2.6. Bizonýıtás. Legyen D
′

olyan n · m · p pontszámmal rendelkező rácsgráf,

ahol n,m, p := 2k + 1 alakú k = 1, 2, 3, . . . mellett, és a jav́ıtó él az (1, 1); (2, 2)

koordinátájú pontok között fusson. Az algoritmus során felhasználjuk az (5.1.10 -

es) bizonýıtás eredményét:
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1. végezzük el minden (n,m, z) pontokra, ahol z = 1, 3, 5, . . . p az (5.1.10 -es)

bizonýıtásban léırt algoritmus lépéseit azzal a különbséggel, hogy a második

ḱıgyózó bejárás a (3,m, p) koordinátájú pontból az (1, 2, p) koordinátájú pontig

tartson.

2. végezzük el minden (n,m, z) pontokra, ahol z = 2, 4, 6, . . . p−1 az előző bejárás

inverzét, vagyis az utolsó lépéstől haladjak az első lépés felé a gráfban.

3. minden (1, 2, z) alakú pontból, ahol z = 1, 3, 5, . . . p− 2 lépjek az (1, 2, p + 1)

alakú pontokba.

4. minden (1, 1, z) alakú pontból, ahol z = 2, 4, 6, . . . p− 1 lépjek az (1, 1, p + 1)

alakú pontokba.

5. az (1, 2, p) koordinátájú pontból lépjek a (2, 2, p) koordinátájú pontba.

6. minden (2, 2, z) alakú pontból, ahol z = 1, 2, 3, . . . p lépjek a (2, 2, p− 1) alakú

pontokba.

7. a (2, 2, 1) koordinátájú pontból lépjek az (1, 1, 1) koordinátájú pontba a jav́ıtó

élt felhasználva.

�

Látható, hogy ”jól” rögźıtett jav́ıtó él seǵıtségével a páratlan pontszámú D

gráfokból is létrehozhatunk olyan D
′

gráfot, ami Hamilton körbejárható, vagyis

a (5.2 .5)-ös sejtés helytálló.
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6. Befejezés

Amióta Sir Williem Rowan Hamilton a matematikusok szeme elé tárta látszólag

egyszerű problémáját, rengeteg cikk, értekezés, tudományos fejtegetés és hsználható

eredmény látott napvilágot. Köztudott, hogy bármely területen a lehetetlennek

látszó dolgok jelentik a legnagyobb kih́ıvást a szakma nagyjai számára, ı́gy a Hamil-

ton kör problémája a mai napig nem hagyja nyugodni a matematikusokat.

1895-ben Hamilton egy általa késźıtett játékkal ḱıvánta a nagyérdemű közönség

elé tárni felfedezését. A játék célja az volt, hogy egy előre megadott gráfban kellett

a csúcsokat végigjárni, minden csúcsot pontosan egyszer érintve. A játék nem hozta

meg Hamilton számára az átütő sikert, de napjainkban már igen sokan játszanak

eme játék leszármazottaival. Gondoljunk akár a navigációs rendszerekre, melyek

otthonról elindulva igyekeznek a megjelölt pontok érintésével a legoptimálisabb

útvonalat megadni számunkra. A Hamilton probléma megoldhatatlansága ellenére

számos, a gyakorlatban is jól használhtó heurisztik létezik.

Dolgozatom célja az volt, hogy bemutassam eme problémát, és az általam választott

speciális gráfokban mutassak Hamilton kört. Ezekre a gráfokra sikerült jól használható

algoritmust feĺırnom, és mivel még eme gráfokat illetően is sok kérdés nyitott, és

megválszolatlan maradt, bátran álĺıthatom, hogy még hosszú ideig fogja motiválni

a világot ”Hamilton játéka”.
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