
Problémamegoldó szeminárium, 7. alkalom

G-ből egy (G, p) d-dimenziós rúd-csukló szerkezetet kapunk, ha a csúcsoknak vesszük egy p : V → Rn realizációját, és
minden csúcs helyébe egy csuklót, minden él helyébe egy fix hosszúságú rudat rakunk.
(G, p) és (G, q) ekvivalensek, ha |p(u)− p(v)| = |q(u)− q(v)| minden uv ∈ E-re.
(G, p) és (G, q) kongruensek, ha |p(u)− p(v)| = |q(u)− q(v)| minden u, v ∈ V -re.
(G, p) merev, ha van olyan ε > 0, hogy minden olyan (G, q) szerkezetre, melyre |p(v)− q(v)| ≤ ε minden v ∈ V -re és (G, q)
ekvivalens (G, p)-vel, (G, q) kongruens is (G, p)-vel.
Egy d dimenziós (G, p) szerkezet Rd(G, p) merevségi mátrixa egy |E| × d|V |-es mátrix, melynek e = uv élének sorában a
v-hez tartozó d koordinátát p(v)− p(u) koordinátájái adják, az u-hoz tartozó d koordinátát p(u)− p(v) koordinátájái adják,
a többi elem pedig 0.
Ha Rd(G, p) rangja maximális, (azaz nd−
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, ha n ≤ d+1), akkor (G, p)-t infinitezimálisan merevnek

mondjuk.

1. Mutassuk meg (legalább egy és két dimenzióban), hogy Rd(G, p) rangja maximum nd−
(
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)
. (Mik vannak a magtér-

ben?)

p generikus, ha a csúcsok koordinátái algebrailag függetlenek.

2. Lássuk be, hogy generikus p esetén az Rd(G, p) mátrix rangja a lehető legnagyobb az összes lehetséges realizáció közül.
(Néha így definiálják a generikusságot.)

Ha p generikus, akkor a szerkezet merevsége csak a gráftól függ és az infinetizimális merevség ekvivalens a merevséggel. Az
előző feladatból az rögtön látszik, hogy az infinitezimális merevség csak a gráftól függ, sőt:

3. Mutassuk meg, hogyha egy gráfnak van infinitezimálisan merev realizációja, akkor minden generikus realizációja az.
Mutassuk meg, hogy az állítás megfordítása nem igaz.

Egy G gráfotmerevnek mondunk d dimenzióban ha valamely (azaz minden) generikus realizációja (infinitezimálisan) merev.

4. Mutassuk meg, hogy egy R1-ben G pontosan akkor merev gráf, ha összefüggő.

5. Mutassuk meg, hogy egy 2-összefüggő gráfnak van R1-ben olyan realizációja, amely tetszőleges Rd-be beágyazva is
merev.

6. Legyen d rögzített. Mely gráfokra teljesül, hogy G minden Rd-beli realizációja nem merev?

Egy G gráf minimális merev részgráfjai (d dimenzióban) (az infinitezimális merevség definíciója miatt) egy matroid függet-
lenjeit adják, ezt nevezzük a gráf merevségi matroidjának.

7. (Henneberg-0 művelet.) Mutassuk meg, hogy generikus p esetén ha Rd(G, p) sorai függetlenek, akkor G-hez új d-edfokú
v csúcsot véve, p(v)-t általános helyzetűnek definiálva a kapott (G′, p) is független. Mutassuk meg, hogy ha G a d
dimenziós merevségi matroidban független, akkor G-hez egy új d-edfokú csúcsot hozzávéve a kapott gráf gráf független.
Mutassuk meg hogy ha G-ről a függetlenség helyett a merevséget követeljük meg, akkor a kapott gráf merev.

8. Mutassuk meg hogy a Henneberg-0-művelet ellenkezőjét csinálva független/merev gráfból független/merev gráfot ka-
punk.

9. (Henneberg-1 művelet.) Mutassuk meg, hogy generikus p esetén ha Rd(G, p) sorai függetlenek, akkor G egy uv élét
felosztva új összesen d + 1-edfokú w csúccsal, p(w) := p(u)+p(v)

2 esetén a kapott (G′, p) is független. Mutassuk meg,
hogy ha G a d dimenziós merevségi matroidban, akkor G egy uv élét felosztva új összesen d + 1-edfokú w csúccsal a
kapott (G′, p) is független. Mutassuk meg hogy ha G-ről a függetlenség helyett a merevséget követeljük meg, akkor a
kapott gráf merev.

10. Mutassuk meg, hogy 2 dimenzióban tetszőleges 3-adfokú csúcsra a Henneberg-1 művelet megfordítottja végrehajtható
(alkalmas él behúzásával), hogy a függetlenség/merevség megmaradjon.

11. (Laman tétele.) Mutassuk meg, hogy a 2 dimenziós merevségi matroid függetlenjei pontosan a (2,3)-ritka gráfok.

12. (X-kiterjesztés 2 dimenzióban.) Mutassuk meg, hogy egy merev/független gráf két (pont)diszjunkt élét összecsípve a
kapott gráf merev/független.

13. (∆-X-kiterjesztés 3 dimenzióban.) Mutassuk meg, hogy egy merev/független gráf két (pont)diszjunkt élét összecsípve
az új csúcsból még egy élt behúzva kapott gráf merev/független, ha az G-ben egyik összecsípett élre illeszkedett egy a
másik éltől (pont)diszjunkt háromszög. (Segítség: vegyük az új pontot a háromszög síkjának és a másik él egyenesének
a metszéspontjában.) (Hogyan általánosítható ez megasabb dimenzióban?)
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