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Program dela
V diplomskem delu obravnavajte problem hamiltonskosti posplošenih Petersenovih grafov. Predvsem se osredotočite na posplošene Petersenove grafe
GP (n, k), za katere je k ≤ 3 ali pa sta n in k tuji si števili. Pri tem za
izhodišče vzemite članka J. A. Bondy, Variations on the Hamiltonian Theme,
Canad. Math. Bull. 15 (1972), 57–62 in K. Bannai, Hamiltonian Cycles in
Generalized Petersen Graphs, Journal of Combin. Theory, Ser. B 24 (1978),
181–188, v pomoč pa vam je lahko tudi članek B. Alspach, The Classiﬁcation
of Hamiltonian Generalized Petersen Graphs, Journal of Combin. Theory,
Ser. B 34 (1983), 293–312.

doc. dr. Primož Šparl
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Povzetek
Leta 1969 se je Lászlo Lovász vprašal, ali vsak povezan točkovno tranzitiven
graf premore hamiltonsko pot, to je pot, ki obišče vsa vozlišča danega grafa.
Odgovora na njegovo vprašanje še danes ne poznamo. Še več, poznamo samo
pet povezanih točkovno tranzitivnih grafov, ki ne vsebujejo Hamiltonovega
cikla. Pomembno vlogo pri iskanju odgovora na to vprašanje ima posebna
družina kubičnih grafov, imenovanih posplošeni Petersenovi graﬁ GP (n, k).
Zato v tem diplomskem delu dokažemo naslednji rezultat: vsak kubičen posplošen Petersenov graf GP (n, k) (z izjemo grafov GP (n, k), n ≡ 5 (mod 6)
, n+1
}) premore Hamiltonov cikel.
in k ∈ {2, n − 2, n−1
2
2
Ključne besede: graf, hamiltonov cikel, hamiltonskost, posplošen Petersenov
graf, Lászlo Lovász, točkovno tranzitiven graf.
Klasiﬁkacĳa MSC: 05C25, 05C38, 05C45
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Hamiltonicity of Generalised Petersen graphs
Abstract
In 1969 Lászlo Lovász posed a question whether every connected vertextransitive graph has a Hamiltonian path, i.e. a path which visits every
vertex of a given graph. The answer to his question is still not known.
Moreover, only ﬁve connected vertex-transitive graphs, which do not have
a Hamiltonian cycle, are known. When dealing with this question a special family of cubic graphs, known as generalised Petersen graphs GP (n, k),
play an important role. In this BSc thesis we thus prove the following result: every cubic Generalised Petersen graph GP (n, k) (with an exception
, n+1
}) contains a
of graphs GP (n, k), n ≡ 5 (mod 6) and k ∈ {2, n − 2, n−1
2
2
Hamiltonian cycle.
Keywords: graph, Hamiltonian cycle, hamiltonicity, Generalised Petersen
graph, Lászlo Lovász, vertex-transitive graph.
MSC Classiﬁcation: 05C25, 05C38, 05C45
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Poglavje 1
Uvod
Hamiltonov cikel v danem grafu je sklenjen sprehod tega grafa, ki obišče
vsako njegovo vozlišče natanko enkrat. Za graf, ki vsebuje Hamiltonov cikel,
pravimo, da je hamiltonski. Hamiltonov cikel je poimenovan po Sir William
Rowan Hamiltonu, ki je leta 1857 razvil ikozaedersko igro, v kateri mora
igralec z danimi začetnimi oglišči na mreži dodekaedra poiskati Hamiltonov
cikel.
Več kot sto let kasneje, leta 1969, je Lászlo Lovász postavil vprašanje, ali vsak
končen povezan točkovno tranzitiven graf premore Hamiltonovo pot (pot, ki
obišče vsa vozlišča grafa). Čeprav je vprašanje zelo preprosto, popolnega
odgovora nanj še danes ne poznamo. Številni znanstveniki so študĳu tega
problema posvetili ogromno časa, a do danes je znanih le nekaj delnih ugotovitev. Vse do danes tako še ne poznamo takšnega povezanega točkovno
tranzitivnega grafa, ki ne bi vseboval Hamiltonove poti. Še več, poznamo le
pet povezanih točkovno tranzitivnih grafov, ki ne vsebujejo Hamiltonovega
cikla.
Seveda Lovászevo vprašanje med znanstveniki še danes zbuja veliko zanimanja. Ko proučujejo velike točkovno tranzitivne grafe in njihovo hamil-
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tonskost, problem včasih razdelĳo na manjše podprobleme tako, da proučujejo njihove podgrafe. Velikokrat se zgodi, da je graf sestavljen iz podgrafov,
ki so izomorfni posplošenim Petersenovim grafom GP (n, k). Če znamo torej
v graﬁh GP (n, k) poiskati Hamiltonov cikel, se lahko s tem problem hamiltonskosti proučevanega točkovno tranzitivnega grafa precej poenostavi. Na
takšen način je bilo na primer dokazano, da so hamiltonski vsi povezani točkovno tranzitivni graﬁ reda 2p, kjer je p praštevilo, razen Petersenovega
grafa GP (5, 2).
Namen tega diplomskega dela je zato natančno opredeliti, kateri posplošeni
Petersenovi graﬁ premorejo Hamiltonov cikel. Ker je edina znanstvena literatura na to temo napisana v zelo strnjeni in skopi obliki ter v tujem jeziku,
je namen tega dela bralcu na nazoren način predstaviti najpomembnejše ugotovitve na tem področju. Razlago bomo podkrepili tudi s številnimi slikami,
saj sicer razlaga deluje preveč abstraktno.
Diplomsko delo je razdeljeno na več poglavĳ. Za začetek bralca seznanimo
z osnovnimi pojmi in deﬁnicĳami, ki jih nujno potrebuje za razumevanje
nadaljnje vsebine. Sledi poglavje, v katerem natančno proučimo hamiltonskost posplošenih Petersenovih grafov. Začnemo z najenostavnejšimi graﬁ iz
te družine, to so graﬁ GP (n, 1). Nadaljujemo z graﬁ GP (n, 2) in GP (n, 3).
Največ premisleka zahteva obravnava hamiltonskosti grafov GP (n, k), kjer
sta n in k tuji si števili, in pa vseh ostalih grafov GP (n, k) (t.j. grafov
GP (n, k), kjer n in k nista tuja). S tem zajamemo vse grafe iz družine
posplošenih Petersenovih grafov. Na koncu na kratko predstavimo, kako
lahko dobljene rezultate uporabimo pri proučevanju hamiltonskosti točkovno
tranzitivnih grafov, konkretno grafov reda 2p, pri čemer je p praštevilo.

Poglavje 2
Osnove teorĳe grafov
V tem poglavju bomo spoznali nekaj osnovnih pojmov iz teorĳe grafov, ki jih
potrebujemo za razumevanje tega diplomskega dela. Vse deﬁnicĳe so povzete
iz [9] in [16].
Deﬁnicĳa. Graf G = (V (G), E(G)) je urejen par neprazne množice vozlišč
V (G) in podmnožice E(G) množice vseh (neurejenih) parov različnih vozlišč
iz V (G). Elementom množice E(G) pravimo povezave grafa G. Povezave
{u, v} ∈ E(G) bomo običajno krajše zapisovali kar z uv, pri čemer seveda
velja uv = vu.
Naj bosta u in v vozlišči grafa G. Če je uv ∈ E(G), potem rečemo, da sta
ti dve vozlišči sosednji in da povezava uv povezuje vozlišči u in v. Rečemo
tudi, da povezava uv poteka skozi vozlišči u in v (je incidenčna z vozliščema
u in v) in da sta u in v krajišči povezave uv (sta incidenčni s povezavo uv
oz. ležita na povezavi uv).
V tem diplomskem delu bomo torej obravnavali tako imenovane enostavne
grafe (t.j. grafe brez zank in večkratnih povezav).
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Deﬁnicĳa. Naj bosta G = (V (G), E(G)) in H = (V (H), E(H)) grafa. Če
je V (H) ⊆ V (G) in če je vsaka povezava iz množice E(H) tudi v E(G),
potem je H podgraf grafa G, G pa je nadgraf grafa H.
Če velja V (H) = V (G), potem pravimo, da je H vpet podgraf grafa G.
Če so vsi pari vozlišč podgrafa H grafa G, ki so sosednji v G, sosednji tudi
v H, rečemo, da je H induciran podgraf grafa G.
Zgled. Na sliki 2.1 so prikazani štirje graﬁ: izhodiščni graf G ter trĳe njegovi
podgraﬁ, od katerih je eden vpet podgraf, eden induciran, eden pa ni niti vpet
niti induciran podgraf grafa G.

graf G

vpet podgraf grafa G

podgraf grafa G

induciran podgraf grafa G

Slika 2.1: Podgraf, vpet podgraf, induciran podgraf.
Deﬁnicĳa.

Naj bo G graf, v pa vozlišče grafa G.

Stopnja vozlišča v

je število povezav, ki vsebujejo v. Stopnjo vozlišča v označimo z degG (v)
oziroma kar z deg(v), kadar je graf G razviden iz konteksta.
Deﬁnicĳa. Pravimo, da je graf regularen, če imajo vsa vozlišča grafa isto
stopnjo. Če imajo vsa vozlišča grafa stopnjo r, pravimo, da je graf r-regularen.
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Zgled. Graf na sliki 2.2 je 3-regularen, saj imajo vsa vozlišča stopnjo 3.

Slika 2.2: 3-regularen graf.

Deﬁnicĳa. Sprehod dolžine n v grafu G je zaporedje povezav oblike v0 v1 ,
v1 v2 , v2 v3 , . . . , vn−1 vn . Tak sprehod običajno označimo kar z zaporedjem
vozlišč, torej z v0 v1 v2 . . . vn in mu rečemo sprehod od vozlišča v0 do vozlišča
vn . Če so vse povezave sprehoda različne, potem sprehodu rečemo enostaven
sprehod. Če so v enostavnem sprehodu vsa vozlišča različna, potem sprehodu
rečemo pot.
Deﬁnicĳa. Sklenjeni sprehod ali obhod v grafu G je sprehod oblike v0 v1 v2 . . .
. . . vn v0 (začetno in končno vozlišče sta isti). Če so vse povezave obhoda
različne, mu rečemo enostavni obhod ali sklenjena sled. Če so v obhodu vsa
vozlišča različna (razen prvega in zadnjega), ga imenujemo cikel.
Deﬁnicĳa. Hamiltonova pot grafa G je pot grafa G, ki obišče vsako vozlišče
grafa G natanko enkrat. Hamiltonov cikel v grafu G je cikel v grafu G, ki
obišče vsako vozlišče grafa G natanko enkrat. Če graf G premore Hamiltonov
cikel, potem rečemo, da je G hamiltonski.
Zgled. Na sliki 2.3 je v prvem grafu označena Hamiltonova pot (z zeleno
barvo), v drugem pa Hamiltonov cikel (z rdečo barvo). Grafu, ki je upodobljen na sliki, pravimo dodekaeder.
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Slika 2.3: Hamiltonova pot in Hamiltonov cikel v dodekaedru.
Deﬁnicĳa. Razdalja med vozliščema u in v je dolžina najkrajše poti med
njima in jo označimo z d(u, v). Tako rečemo, da je vozlišče u za d(u, v)
oddaljeno od vozlišča v.
Zgled. Na sliki 2.4 je prikazan graf G. V njem lahko najdemo sprehod ab, bf ,
f e, ed oz. zapisano krajše abf ed. Lahko naredimo obhod abf eca, ki je hkrati
tudi cikel, medtem ko obhod abf cef a ni cikel. Razdalja med vozliščema a in
e v grafu G je enaka 2 (t.j. d(a, e) = 2), razdalja med vozliščema a in d pa
je enaka 3.
a
g

b

c

f

e

d

Slika 2.4: Graf G.

7
Deﬁnicĳa. Graf je povezan, če obstaja pot med poljubnim parom vozlišč.
Sicer je graf nepovezan. Nepovezan graf razpade na povezane podgrafe, ki
jih poimenujemo (povezane) komponente grafa.
Zgled. Slika 2.5 prikazuje razliko med povezanim in nepovezanim grafom.
Nepovezani graf je sestavljen iz dveh komponent.

povezan graf

nepovezan graf

Slika 2.5: Povezan graf, nepovezan graf.

Deﬁnicĳa. Naj bosta G = (V, E) in G′ = (V ′ , E ′ ) grafa. Pravimo, da sta
grafa G in G′ izomorfna in pišemo G ∼
= G′ , če obstaja bĳekcĳa ϕ : V −→ V ′ ,
da velja xy ∈ E ⇐⇒ ϕ(x)ϕ(y) ∈ E ′ za vse x, y ∈ V . Takšni preslikavi
ϕ pravimo izomorﬁzem grafov. Če velja G = G′ , preslikavi ϕ pravimo
avtomorﬁzem grafa G.
Deﬁnicĳa. Graf G = (V, E) je točkovno tranzitiven, če za vsak par vozlišč
u, v ∈ V obstaja avtomorﬁzem f : G −→ G, da velja f (u) = v.
Zgled. Na sliki 2.6 so prikazani graﬁ G, H in K. Za graf H lahko hitro
ugotovimo, da ni točkovno tranzitiven, saj ne obstaja avtomorﬁzem, ki bi
vozlišče u0 preslikal v vozlišče u2 . Velja namreč deg(u0 ) = 4 in deg(u2 ) = 3.
Tretji graf, t.j. graf K, tudi ni točkovno tranzitiven, a ta ugotovitev ni
tako očitna kot pri grafu G, kjer je bilo dovolj pogledati le stopnjo vozlišč.
A vendar kmalu ugotovimo, da ne obstaja avtomorﬁzem, ki bi vozlišče w0
preslikal v vozlišče w5 . Vozlišče w0 ima namreč dva nesoseda, ki nista sosedna,
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vozlišče w5 pa ne.
Po krajšem razmisleku ugotovimo, da za graf G velja ravno nasprotno graf je točkovno tranzitiven, saj za vsak par vozlišč u, v ∈ V (G) obstaja
avtomorﬁzem f : G −→ G, za katerega velja f (u) = v. Iskani avtomorﬁzem
je primerna potenca avtomorﬁzma (v0 v1 v2 v3 v4 v5 v6 ).
w0

u0

v0
v6

u6

v1

v5

u1

v2 u5

v3

v4

G

u2

u3

u4

w6

w1

w2

w5

w4

H

w3

K

Slika 2.6: Točkovno tranzitiven graf G in točkovno netranzitivna graf H in
K.

Deﬁnicĳa. Graf G je dvodelen ali bipartiten, če lahko množico vozlišč razbijemo na neprazni podmnožici A in B, tako da vsaka povezava grafa G
povezuje po eno vozlišče iz podmnožice A z enim vozliščem iz množice B.
Množici A in B predstavljata particĳo grafa G.
Zgled. Graf na sliki 2.7 je bipartiten, saj smo lahko njegovo množico vozlišč
razbili na podmnožici A in B, pri čemer vsaka povezava grafa povezuje po
eno vozlišče iz podmnožice A z enim vozliščem iz množice B.
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B
A

Slika 2.7: Bipartiten graf.
Deﬁnicĳa. Naj bo G graf. Komplement grafa G, ki ga označimo z G, je
graf, za katerega velja:
(V (G)) = V (G)) ∧ (uv ∈ E(G) ⇐⇒ uv 6∈ E(G)).
Graf je sebi-komplementaren, če je izomorfen svojemu komplementu.
Zgled. Slika 2.8 prikazuje izhodiščni graf G in njegov komplement G. Očitno
gre v tem primeru za sebi-komplementaren graf.
e

d

a

e

c
b
graf G

d

a

c

b

_
komplement G

Slika 2.8: Graf G in njegov komplement.
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Deﬁnicĳa. Graf povezav L(G) grafa G je graf, pri katerem za množico
vozlišč uporabimo množico povezav grafa G in dve od teh vozlišč povežemo,
če imata pripadajoči povezavi v grafu G skupno vozlišče.
Zgled. Slika 2.9 prikazuje izhodiščni graf G in pripadajoči graf povezav
L(G).
e

6

6

d

5

4

5

3
1

4

c

a
1

2
b
a G

2

3

graf povezav L(G)

Slika 2.9: Graf G in njemu pripadajoči graf povezav L(G).
Sedaj pa bomo predstavili družino grafov, ki igrajo osrednjo vlogo v tem
diplomskem delu.
Deﬁnicĳa. Naj bosta n in k pozitivni celi števili, za kateri velja 1 ≤ k < n.
Posplošen Petersenov graf GP (n, k) vsebuje 2n vozlišč u0 , u1 , u2 , . . . , un−1 ;
v0 , v1 , v2 , . . . , vn−1 in 3n povezav oblike ui ui+1 , vi vi+k , ui vi za 0 ≤ i ≤ n − 1,
kjer v indeksih računamo po modulu n.
Povezavam iz množice {ui ui+1 : 0 ≤ i ≤ n − 1} pravimo zunanje povezave,
povezavam iz množice {vi vi+k : 0 ≤ i ≤ n − 1} notranje povezave, povezavam
iz množice {ui vi : 0 ≤ i ≤ n − 1, 1 ≤ k < n} pa prečke. Ciklu, ki ga tvorĳo
vse zunanje povezave, pravimo zunanji obroč.
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Zgled. Na slikah 2.10, 2.11 in 2.12 lahko vidimo tri primere posplošenih
Petersenovih grafov: GP (3, 1) ali tristrana prizma, GP (5, 2) ali Petersenov
graf in GP (8, 3) ali Möbius-Kantorjev graf. Tudi graf na sliki 2.3 je posplošeni
Petersenov graf. Gre za graf GP (10, 2).

Slika 2.10: Posplošeni Petersenov graf GP (3, 1).

Slika 2.11: Posplošeni Petersenov graf GP (5, 2).

Slika 2.12: Posplošeni Petersenov graf GP (8, 3).

Poglavje 3
Lászlo Lovász in njegovo
vprašanje
Včasih je potrebno iz množice podatkov, njihovih značilnih vzorcev in zelo
velike množice relacĳ med temi podatki izluščiti tak ali drugačen podatek. Na
primer, ugotoviti, kakšno pot med petsto mesti naj izbere trgovski potnik,
da bo zanjo porabil kar najmanj časa. Temu problemu pravimo problem
trgovskega potnika. Z njim se matematiki in računalničarji ukvarjajo že zelo
dolgo. Zaenkrat vsi znani algoritmi, ki eksaktno rešĳo problem trgovskega
potnika, delujejo zelo počasi. Gre za tako imenovan NP-težek problem, kar
zelo poenostavljeno pomeni, da zaenkrat zanj ne poznamo algoritma, ki bi
deloval v polinomskem času, hkrati pa bi morebitna konstrukcĳa takega algoritma v trenutku “učinkovito” rešila še celo vrsto drugih problemov, ki
jih danes priznavamo kot zelo težke. Gre torej za izjemno zahteven problem.
Bralca, ki bi ga o NP, NP-polnih in NP-težkih problemih zanimalo več, napotimo k branju [11].
Eden izmed NP-polnih problemov je tudi problem obstoja Hamiltonovih poti
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in ciklov. Ta problem je že razmeroma star. Prvi ga je obravnaval Sir William
Hamilton leta 1856.
Več kot sto let kasneje, leta 1969, si je Lászlo Lovász, rojen 1948 v Budimpešti,
postavil naslednje vprašanje: ali vsak končen povezan točkovno tranzitiven
graf vsebuje Hamiltonovo pot?
Odgovora na njegovo vprašanje še danes ne poznamo. Povedano drugače,
zaenkrat še nihče ni našel povezanega točkovno tranzitivnega grafa, ki ne
bi premogel Hamiltonove poti. Še več, vse do danes poleg trivialnega grafa
K2 poznamo le štiri povezane točkovno tranzitivne grafe, ki ne vsebujejo
Hamiltonovega cikla. To so Petersenov graf, Coxeterjev graf in grafa, ki ju
dobimo iz Petersenovega in Coxeterjevega grafa s trunkacĳo (gre za postopek,
kjer vsako vozlišče v izhodiščnem grafu nadomestimo s trikotnikom) [12]
(slike 3.1, 3.2 in 3.3).

Slika 3.1: Petersenov graf in njegova trunkacĳa.
Vsi štirje omenjeni netrivialni graﬁ so kubični graﬁ, kar morda implicira
na to, da brez temeljite analize kubičnih točkovno tranzitivnih grafov ne
moremo rešiti problema obstoja Hamiltonovih ciklov v točkovno tranzitivnih
graﬁh. Veliko dela je bilo tako posvečenega tudi vprašanju hamiltonskosti
kubičnih točkovno tranzitivnih grafov. Čeprav se matematiki že več kot 40
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Slika 3.2: Coxeterjev graf, prikazan na dva različna načina.

Slika 3.3: Trunkacĳa Coxeterjevega grafa.
let ukvarjajo z Lovászevim vprašanjem, so do danes dosegli le nekaj delnih
rezultatov. Kljub temu pa je to vprašanje vzpodbudilo razvoj bogate teorĳe,
ki obsega na desetine znanstvenih člankov. Zato je prav, da nekaj pozornosti
namenimo samemu Lászlu Lovászu in njegovemu delu [17].
Lászlo Lovász (na sliki 3.4), rojen 9. marca 1948 v Budimpešti, je madžarski
matematik, najbolj poznan po svojem delu na področju kombinatorike. Svojo
nadarjenost na področju matematike je izkazoval že v srednji šoli, saj je v letih
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Slika 3.4: Lászlo Lovász [18].

1964, 1965 in 1966 osvojil zlato medaljo na mednarodni matematični olimpijadi. Njegovo prvo delo, On graphs not containing independent circuits, je
bilo objavljeno leta 1965, ko je bil star komaj sedemnajst let.
Po končani srednji šoli je pričel s študĳem na Univerzi Eötvös Loránd v
Budimpešti. Leta 1970 ga je madžarska Akademĳa za znanost nagradila
s priznanjem Candidate Degree of Mathematical Science. Takrat je imelo
to priznanje večji pomen kot doktorat na univerzi, ki ga tisti čas še ni
imel. Istega leta je bil zaradi svojih izjemnih dosežkov nagrajen z nagrado
Grünwald Géza Prize, v tem letu pa je tudi doktoriral (pod mentorstvom
Tiborja Gallaia). Med leti 1971 in 1975 je bil imenovan za razsikovalca na
Univerzi Eötvös Loránd. Leti 1972 in 1973 je preživel na Univerzi Vanderbilt
v Nashvillu, ZDA. Leta 1975 je šel na Univerzo Jözsef Attila v Szegedu, kjer
je bil imenovan za docenta, tri leta kasneje pa je napredoval v profesorja
na oddelku za geometrĳo. Akademsko leto 1978-79 je preživel na Univerzi
Waterloo v Kanadi. Leta 1979, pri 31 letih, je postal najmlajši član madžarske
akademĳe za znanost. Leta 1983 se je vrnil na Univerzo Eötvös Loránd na
oddelek za računalništvo. Leta 1999 je zapustil akademske vode, saj je postal
Microsoftov raziskovalec, a se je leta 2006 vrnil na Madžarsko, kjer je postal
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direktor matematičnega inštituta na Univerzi Eötvös Loránd.
Njegova raziskovanja vključujejo pomembne rezultate na področju kombinatorične optimizacĳe, algoritmov, kompleksnosti, teorĳe grafov in naključnih
sprehodov - na področjih, ki povezujejo matematično in računalniško znanost.
Morda je še najbolj poznan po široko uporabljanem algoritmu LLL, ki je
poimenovan po avtorjih (Arjen K. Lenstra, Hendrik W. Lenstra in Lászlo
Lovász).
Lovász je avtor oz. soavtor veliko knjig:
• Combinatorial problems and exercises (1979, 1993), Matching Theory
(1986), An algoritmic theory of numbers, graphs and convexity (1986),
Geometric algorithms and combinatorial optimization (1988, 1993),
Greedoids (1991), Discrete mathematics (2003).
Za svoje delo je prejel tudi ogromno priznanj in nagrad:
• George Polya Prize (1979), Best Information Theory Paper Award
(1981), Ray D. Fulkerson Prize (1981), Hungary State Prize (1985),
Tibor Szele Medal (1992), Brouwer Medal (1993), National Order of
Merit of Hungary (1998), Bolzano Medal (1998), Knuth Prize (1999),
Wolf Prize (1999),Corvin Chain (2001), Gödel Prize (2001), John von
Neumann Theory Prize (2006), János Bolyai Research Prize (2007),
Széchenyi Prize (2008), Advanced Grant of the European Research
Council (2008), Bolyai Grand Prize (2008).
Od 1. januarja 2007 dalje je predsednik društva International Mathematical
Union. Je poročen in ima štiri otroke.

Poglavje 4
Hamiltonskost posplošenih
Petersenovih grafov
Že v uvodnem poglavju smo omenili posebno družino grafov, ki jim pravimo
posplošeni Petersenovi graﬁ GP (n, k). Te grafe je deﬁniral Watkins [15] (za
deﬁnicĳo glej Poglavje 2).
Leta 1971 so Frucht, Graver in Watkins dokazali, da je graf GP (n, k) točkovno
tranzitiven natanko tedaj, ko je k 2 ≡ ±1 (mod n) ali (n, k) = (10, 2) [10]. To
sicer pomeni, da, vsaj na prvi pogled, vsi graﬁ GP (n, k) ne igrajo neposredno
pomembne vloge za Lovászevo vprašanje. In vendar je vprašanje hamiltonskosti teh grafov izjemnega pomena, saj lahko točkovno tranzitivni graﬁ vsebujejo grafe GP (n, k) kot svoje podgrafe. Če torej znamo poiskati Hamiltonov
cikel v nekem grafu GP (n, k), nam to lahko znatno olajša iskanje Hamiltonovega cikla v nekem velikem točkovno tranzitivnem grafu, ki je sestavljen iz
več kopĳ grafa GP (n, k). Glavni cilj tega diplomskega dela je tako natančno
opredeliti, kateri posplošeni Petersenovi graﬁ GP (n, k) vsebujejo Hamiltonov
cikel.
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V tem poglavju bomo natančno določili, kateri posplošeni Petersenovi graﬁ
vsebujejo Hamiltonov cikel. Začeli bomo z najbolj enostavnimi graﬁ iz družine
GP (n, k), to so graﬁ GP (n, 1). (Ne)zapletenosti teh grafov bo primerna
tudi zahtevnost dokaza. Nato bomo podrobneje preučili grafe GP (n, 2) in
GP (n, 3), ki jih je temeljito raziskal Bondy [5]. Sledila bo družina grafov
GP (n, k), pri čemer je D(n, k) = 1. Pri dokazovanju hamiltonskosti teh
grafov si bomo pomagali z Bannaievim dokazom [4]. Na koncu pa si bomo
ogledali še grafe GP (n, k), kjer je D(n, k) 6= 1, ki jih je raziskal Alspach [2].
Zaradi obsežnosti celotne analize bomo v tem zadnjem delu prikazali zgolj
glavne ideje dokaza. Celoten dokaz Alspachovega rezultata si lahko bralec
ogleda tudi v diplomskem delu [8], ki je posvečeno ravno temu delu celotne
analize.
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Graﬁ GP (n, 1)

4.1

Graﬁ GP (n, 1)

Grafe GP (n, 1) si lahko predstavljamo tudi kot n-strane prizme. Dokaz, da
so vsi takšni graﬁ hamiltonski, nam ne povzroča težav.
Trditev 1. Graf GP (n, 1) je hamiltonski za vsak n ≥ 3.
Dokaz. Hamiltonov cikel v grafu GP (n, 1) je npr. cikel u0 u1 . . . un−1 vn−1
vn−2 . . . v0 u0 .
Zgled. Grafa na sliki 4.1, torej GP (5, 1) (t.j. 5-strana prizma) in GP (8, 1)
(t.j. 8-strana prizma), sta hamiltonska. Za vsakega izmed njĳu je prikazan
Hamiltonov cikel iz dokaza zgornje trditve.
Hamiltonov cikel v GP (5, 1) je cikel u0 u1 u2 u3 u4 v4 v3 v2 v1 v0 u0 , v GP (8, 1) pa
cikel u0 u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 v7 v6 v5 v4 v3 v2 v1 v0 u0 .
u0

u1

u4

u2

u3
v0

v1

v4

v2
v3

Slika 4.1: Hamiltonova cikla v graﬁh GP (5, 1) in GP (8, 1)

Graﬁ GP (n, 2)

4.2
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Graﬁ GP (n, 2)

S temi graﬁ sta se ukvarjala dva matematika, najprej Robertson [13], nato pa
še Bondy [5]. Oba sta, sicer na različna načina, prišla do iste ugotovitve. Mi si
bomo podrobneje ogledali Bondyjevo različico dokazovanja njune ugotovitve.
Izrek 2. Graf GP (n, 2) je nehamiltonski natanko tedaj, ko je n ≡ 5 (mod 6).
Dokaz. Naj bo G = GP (n, 2) in denimo, da G premore kak Hamiltonov
cikel. Imenujmo ga H. Presečišče cikla H z zunanjim obročem grafa G
je zaporedje nekih poti, ki jih gledamo po vrsti okrog zunanjega obroča.
Označimo dolžine teh poti po vrsti glede na zunanji obroč z x1 , x2 , . . . ,
xr . Ker pot dolžine xi obišče xi + 1 vozlišč zunanjega obroča, seveda velja
x1 + 1 + x2 + 1 + . . . + xr + 1 = n.
Zgolj zaradi lažjega zapisa sledečih premislekov dodajmo zaporedju x1 , x2 ,
. . . , xr še člen xr+1 = x1 . Zaporedje x1 , x2 , . . . , xr , xr+1 = x1 je omejeno z
naslednjimi lastnostmi.
1. Noben sodi xi ni večji od 2.
Denimo nasprotno, da je nek xi sodo število, ki je večje od 2.
Oglejmo si dokaz za xi = 4, za ostale sode xi poteka dokaz povsem
analogno.
Zaradi rotacĳske simetrĳe lahko predpostavimo, da imamo v H pot
v0 u0 u1 u2 u3 u4 v4 . Ker je H Hamiltonov cikel, mora seveda vsebovati
tudi vozlišče v2 . Ker to vozlišče na H ni povezano z u2 (saj je u2 na H
povezano z u1 in u3 ), je v2 na H povezano z v0 in v4 .
Dobimo protislovje, saj imamo cikel u0 u1 u2 u3 u4 v4 v2 v0 u0 . Torej res
noben sodi xi ni večji od 2.
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u n-1 u0

u1

u2

u3

u4
...

...

v n-1 v0

v2

v4

Slika 4.2: Noben sodi xi ni večji od 2.
2. Če je xi > 2, potem je xi−1 = xi+1 = 1.
Po prejšnji točki je vsak xi > 2 liho število. Oglejmo si dokaz za xi = 3,
za vse ostale lihe xi poteka dokaz povsem analogno.
Brez škode za splošnost lahko torej privzamemo, da imamo v H pot
v0 u0 u1 u2 u3 v3 . Ker H vsebuje tudi v1 , mora biti to vozlišče na H
povezano z vozliščema vn−1 in v3 . Podobno je vozlišče v2 na H povezano
z vozliščema v0 in v4 . Ker je tudi vozlišče u4 na H, je na H povezano
z vozliščema v4 in u5 .
Oglejmo si sedaj vozlišče v5 . Ker povezava v3 v5 ni vsebovana v H (saj
imamo na H povezavi u3 v3 in v1 v3 ), je vozlišče v5 na H sosednje z u5
in v7 .
Analogen premislek naredimo še za vozlišče vn−2 in ugotovimo, da res
velja xi−1 = xi+1 = 1 (slika 4.3).

un-2 un-1 u 0

u1

u2

u3

u4

u5

-

...

...
vn-2

v0

v2

v4

Slika 4.3: Če je xi > 2, potem je xi−1 = xi+1 = 1.
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3. Če je xi > 2, potem za noben j ne velja xj = 2.

V tem primeru je po zgornjih dveh točkah xi liho število in velja tudi
xi−1 = xi+1 = 1. Oglejmo si dokaz za xi = 3. Za ostale vrednosti xi
poteka dokaz povsem analogno.
Denimo torej, da obstaja j z xj = 2 in privzemimo, da smo i izbrali
tako, da je xi > 2 in da za najmanjši j > i, za katerega je xj = 2, velja
xi+1 = xi+2 = . . . = xj−1 = 1 (to je, xi je zadnji xk , večji od 1, preden
naletimo na prvi xk = 2).
Zadnje vozlišče v tem segmentu dolžine xi naj bo kar u0 (to lahko
predpostavimo zaradi rotacĳske simetrĳe).

Potem H po zgornjem

vsebuje pot vn−1 v1 u1 u2 v2 v4 (ker je xi+1 = 1) (slika 4.4). Sledi, da
H vsebuje pot v5 v3 u3 u4 . Torej xi+2 6= 2, saj sicer dobimo 5-cikel. Po
predpostavki je tako xi+2 = 1, torej u4 v4 leži na H. Posledično je
v5 u5 u6 v6 v8 na H (torej xi+3 = 1) in zato tudi v7 u7 u8 leži na H. Kot
prej spet ne sme veljati xi+4 = 2, torej je xi+4 = 1 in posledično spet
xi+5 = 1. Nadaljujemo na podoben način in ugotovimo, da sploh ne
obstaja tak k, da bi veljalo xk = 2.
Točki 1 in 3 torej povesta, da v primeru, ko je n liho število, velja
xi ≤ 2 za vse i.
un-5 un-4 un-3 un-2 un-1 u0

u1

u2

u3

u4

u5

u6

u7

u8

...

...
vn-4

vn-2

v0

v2

v4

v6

Slika 4.4: Če je xi > 2, potem za noben j ne velja xj = 2.

v8
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4. Če za noben i ne velja xi > 2, potem velja:
• bodisi xi = 1 za vse i,
• bodisi xi = 2 za vse i,
• bodisi xj = xj+1 = 1 za nek j, za vse ostale i pa je xi = 2.
Denimo, da ne velja niti xi = 1 za vse i, niti xi = 2 za vse
i. Naj bo torej xi = 2 in xi+1 = 1. Brez škode za splošnost
lahko torej privzamemo, da imamo v Hamiltonovem ciklu H pot
vn−2 v0 u0 u1 u2 v2 v4 u4 u3 v3 . Ker mora H vsebovati tudi vozlišče v1 ,
imamo na H tudi pot v3 v1 vn−1 (slika 4.5).
Oglejmo si sedaj vozlišče u5 . Očitno ga bomo dosegli šele, ko bomo
naredili cel krog po zunanjem obroču, saj se je Hamiltonov cikel
H v vozlišču v4 “obrnil” in se nadaljuje v drugo smer. H bo torej
vseboval pot v7 v5 u5 u6 . H mora vsebovati tudi v6 , ki pa ga bomo
dosegli le direktno iz vozlišča u6 . Torej res velja tudi xi+2 = 1.
Dokažimo še, da za vse ostale k res velja xk = 2. Oglejmo si
vozlišče v8 . Na H je v8 povezan z v6 . Če bi bil v8 na H povezan še
z u8 , bi dobili cikel u5 u6 v6 v8 u8 u7 v7 v5 , kar nas privede v protislovje.
Torej je v8 na H povezan z v10 . Iz v10 moramo nujno v u10 , saj
ga sicer nikdar ne bomo dosegli. Vozlišče v9 je na H povezano
z vozliščem v11 , torej vozlišče u11 ne more biti povezano z v11 ,
saj v nasprotnem dobimo cikel. Za vsa ostala vozlišča naredimo
podoben razmislek in na koncu pridemo v vozlišče vn−2 , ki je na
H povezano z vozliščem v0 . Torej res za vse ostale k velja xk = 2.
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u n-2 un-1 u0

u1

u2

u3

u4

u5

u6

u7

u8

u9

u 10 u 11 u 12
...

...

v n-2

v0

v2

v4

v6

v8

v 10

v 12

Slika 4.5: xj = xj+1 = 1 za nek j, za vse ostale i pa je xi = 2.
Iz povedanega sledi, da v primeru, ko je n ≡ 5 (mod 6), graf GP (n, 2) nima
Hamiltonovega cikla. V tem primeru je namreč n liho število, torej je xi ≤ 2
za vse i. Po točki 4 pa imamo tedaj le tri možnosti. Vendar xi = 1 za vse
i implicira, da je n sodo število, xi = 2 za vse i implicira n ≡ 0 (mod 3) in
xj = xj+1 = 1 za nek j, za vse ostale xi pa xi = 2, implicira n ≡ 1 (mod 3),
torej n ≡ 1 (mod 6) ali n ≡ 4 (mod 6).
Pokažimo še, da v vseh ostalih primerih Hamiltonov cikel lahko konstruiramo.
• Če je n sodo število, dobimo Hamiltonov cikel na tak način, da vzamemo
x1 = n − 3 in x2 = 1.
Hamiltonov cikel je tedaj npr. cikel v0 u0 u1 v1 v3 . . . vn−1 un−1 un−2 . . . u2 v2
v4 . . . vn−2 v0 (slika 4.6).

u0

u2 u3
v3

un-2 un-1

...

v n-2

v0
Slika 4.6: Hamiltonov cikel v grafu GP (n, 2), kjer je n sodo število.
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• Če je n liho število, ločimo dve različni možnosti.

– Če je n ≡ 0 (mod 3), dobimo Hamiltonov cikel tako, da za vse i
vzamemo xi = 2.
Hamiltonov cikel je tedaj npr. cikel v0 u0 u1 u2 v2 v4 v6 u6 u7 u8 v8 . . .
. . . vn−3 un−3 un−2 un−1 vn−1 v1 v3 u3 u4 u5 v5 v7 . . . vn−2 v0 (slika 4.7).

u0 u1 u2
v1

un-2 un-1

...

v n-2

Slika 4.7: Hamiltonov cikel v grafu GP (n, 2), kjer je n liho število in n ≡ 0
(mod 3).
– Če je n ≡ 1 (mod 3), dobimo Hamiltonov cikel tako, da za nek j
vzamemo xj = xj+1 = 1, za vse ostale i pa xi = 2.
Hamiltonov cikel je tako npr. cikel v0 u0 u1 v1 vn−1 un−1 un−2 un−3
vn−3 . . . v8 v6 u6 u5 u4 v4 v2 u2 u3 v3 v5 v7 u7 u8 u9 v9 . . . vn−2 v0 (slika 4.8).

u0 u1 u2

un-2 un-1

...

v n-2

v1
Slika 4.8: Hamiltonov cikel v grafu GP (n, 2), kjer je n liho število in n ≡ 1
(mod 3).

S tem smo dokazali, da ima graf GP (n, 2) Hamiltonov cikel natanko tedaj,
ko ne velja n ≡ 5 (mod 6).
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4.3

Graﬁ GP (n, 3)

Bondy je raziskal tudi grafe GP (n, 3) in dokazal naslednji izrek [5].
Izrek 3. Graf GP (n, 3), kjer je n 6= 5, je vedno hamiltonski.
Dokaz. Kot v razdelku 4.2 naj bodo xi dolžine poti, ki so presečišče cikla
H z zunanjim obročem grafa G. V graﬁh GP (n, 3), n 6= 5, lahko najdemo
Hamiltonov cikel na enega izmed naslednjih načinov.
• Če je n sodo število, dobimo Hamiltonov cikel tako, da za vse i vzamemo
xi = 1.
Hamiltonov cikel je tako npr. cikel v0 u0 u1 v1 vn−2 un−2 un−1 vn−1 . . . v4 u4 u5
v5 v2 u2 u3 v3 v0 (slika 4.9).

u0 u1 u2

un-2 un-1

...
v1

vn-1

Slika 4.9: Hamiltonov cikel v grafu GP (n, 3), kjer je n sodo število.

• Če je n liho število, ločimo tri različne možnosti.
– Če je n ≡ 0 (mod 3), dobimo Hamiltonov cikel tako, da vzamemo
x1 = x2 = 1 in x3 = n − 5.
Hamiltonov cikel je tako npr. cikel v0 u0 u1 v1 vn−2 vn−5 . . . v7 v4 u4 u5
u6 . . . un−1 vn−1 vn−4 vn−7 . . . v8 v5 v2 u2 u3 v3 v6 v9 . . . vn−3 v0 (slika 4.10).
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u0 u1 u2

un-2 un-1

...

vn-2

v1
Slika 4.10: Hamiltonov cikel v grafu GP (n, 3), kjer je n liho število in n ≡ 0
(mod 3).
– Če je n ≡ 1 (mod 3) (t.j. n ≡ 1 (mod 6), saj je n liho število),
dobimo Hamiltonov cikel tako, da vzamemo x1 = x2 = 1, za vse
ostale i pa je xi = 2.
Hamiltonov cikel je tako npr. cikel v0 u0 u1 v1 vn−2 vn−5 . . . v5 v2 u2 u3 v3
v6 u6 u5 u4 v4 v7 u7 u8 u9 v9 . . . vn−6 un−6 un−5 un−4 vn−4 vn−1 un−1 un−2 un−3
vn−3 v0 (slika 4.11).

un-2 un-1

u0 u1 u2

...

vn-2

v1

Slika 4.11: Hamiltonov cikel v grafu GP (n, 3), kjer je n liho število in n ≡ 1
(mod 3).
– Če je n ≡ 2 (mod 3) (t.j. n ≡ 5 (mod 6), saj je n liho število),
je zaradi n 6= 5 zagotovo n ≥ 11. Tedaj dobimo Hamiltonov cikel
tako, da vzamemo x1 = x2 = x3 = x4 = 1, za vse ostale i pa
xi = 2.
Hamiltonov cikel je cikel v0 u0 u1 v1 vn−2 vn−5 . . . v9 v6 u6 u7 v7 v4 u4 u5 v5
v8 u8 u9 u10 v10 v13 u13 u12 u11 v11 . . . vn−9 un−9 un−8 un−7 vn−7 vn−4 un−4
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un−5 un−6 vn−6 vn−3 un−3 un−2 un−1 vn−1 v2 u2 u3 v3 v0 (slika 4.12).

un-2 un-1

u0 u1 u2
v1

...

vn-2

Slika 4.12: Hamiltonov cikel v grafu GP (n, 3), kjer je n liho število in n ≡ 2
(mod 3).

Graﬁ GP (n, k), kjer je D(n, k) = 1

4.4
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Graﬁ GP (n, k), kjer je D(n, k) = 1

Namen tega razdelka je raziskati hamiltonskost grafov GP (n, k), kjer sta n
in k tuji si števili. Članek [4], v katerem je Bannai dokazal spodnji izrek
5, je napisan zelo skopo in v strnjeni obliki. Večina premislekov je tako
prepuščena samemu bralcu. Eden izmed ciljev tega diplomskega dela je zato
kar se da natančno preštudirati njegov dokaz in zapolniti vse manjkajoče oz.
pomanjkljive dele.
Zaradi lažjega dokazovanja bomo vpeljali nekoliko drugačno poimenovanje
vozlišč v posplošenih Petersenovih graﬁh.
Deﬁnicĳa. Naj bosta n in k pozitivni celi števili, za kateri velja k < n in
S
D(n, k) = 1. Tedaj je G(n, k) graf z množico vozlišč {0, 1, 2, . . . n − 1}
{0′ , 1′ , 2′ , . . . (n − 1)′ }, pri čemer so povezave oblike {i, i + 1}, {i′ , (i + 1)′ },
{i, (ik)′ }, kjer velja 0 ≤ i ≤ n − 1, vsa števila pa beremo po modulu n.
Množici povezav {{i, i + 1} : 0 ≤ i ≤ n − 1} pravimo zunanji obroč, množici
povezav {{i′ , (i + 1)′ } : 0 ≤ i ≤ n − 1} notranji obroč, povezavam oblike
{i, (ik)′ }, kjer je 0 ≤ i ≤ n − 1, pa prečke.
Pokažimo najprej, da gre v resnici le za drugačno označitev vozlišč posplošenih Petersenovih grafov.
Trditev 4. Naj bosta n in k pozitivni celi števili, za kateri velja k < n in
D(n, k) = 1. Tedaj je graf G(n, k), kot smo ga deﬁnirali zgoraj, izomorfen
grafu GP (n, k).
Dokaz. Ker velja D(n, k) = 1, za vsak k obstaja natanko določeno pozitivno
celo število k −1 , 1 ≤ k −1 ≤ n − 1, da velja kk −1 ≡ 1 (mod n).
Imejmo preslikavo ϕ : V (GP (n, k)) −→ V (G(n, k)), podano s predpisom
ϕ(ui ) = i′ in ϕ(vi ) = k −1 i za vse i ∈ {0, 1, . . . , n − 1}. Dokažimo, da je ta
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preslikava res izomorﬁzem grafov.

Ker je seveda D(n, k −1 ) = 1, je ϕ očitno bĳekcĳa. Pokazati moramo torej le
še, da ohranja sosednost. Za vsak i so sosedi vozlišča ui vozlišča ui±1 in vi .
Ker je ϕ(ui ) = i′ in ϕ(ui±1 ) = (i±1)′ ter ϕ(vi ) = k −1 i, v grafu G(n, k) pa velja
k −1 i ∼ (kk −1 i)′ = i′ , se tu sosednost ohranja. Podobno so sosedi vozlišča vi
vozlišča ui in vi±k . Ker je ϕ(vi ) = k −1 i, ϕ(ui ) = i′ in ϕ(vi±k ) = k −1 (i ± k),
v grafu G(n, k) pa velja k −1 (i ± k) = k −1 i ± 1, se tudi tu sosednost ohranja.
Torej je ϕ res izomorﬁzem grafov.
Deﬁnicĳa. Grafom GP (n, 2), kjer je n ≡ 5 (mod 6), rečemo Robertsonovi
graﬁ.
V tem razdelku bomo torej dokazali, kdaj graﬁ GP (n, k), D(n, k) = 1,
vsebujejo Hamiltonov cikel. Castagna in Prins sta trdila [6], da Hamiltonov
cikel vsebujejo vsi taki graﬁ, razen Robertsonovih grafov. Njuno domnevo je
leta 1978 dokazal Bannai [4]. Njegov rezultat je tako naslednji izrek.
Izrek 5. Posplošeni Petersenovi graﬁ GP (n, k), kjer je D(n, k) = 1, so
hamiltonski natanko tedaj, ko niso izomorfni Robertsonovim grafom, t.j. ko
, n+1
}.
velja n 6≡ 5 (mod 6) ali k 6∈ {2, n − 2, n−1
2
2
V nadaljevanju si bomo ogledali Bannaiev dokaz. Gre za precej dolg in
tehničen premislek. Za začetek lahko opazimo naslednje.
Ker velja D(n, k) = 1, obstaja natančno določeno pozitivno celo število
k −1 < n, da velja kk −1 ≡ 1 (mod n). Omejili se bomo na takšne posplošene
Petersenove grafe GP (n, k), za katere velja 4 ≤ k <

n
2

in k ≤ k −1 ≤ n − k.

Da bi razumeli, zakaj je dovolj obravnavati le te primere, si lahko pomagamo
s trditvĳo, ki sta jo dokazala Staton in Steimle v [14].
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Trditev 6. Naj bosta GP (n, k) in GP (n, l) posplošena Petersenova grafa,
za katera velja 2 ≤ k ≤ n − 2 in D(n, k) = 1 ter 2 ≤ l ≤ n − 2 in
D(n, l) = 1. Potem velja GP (n, k) ∼
= GP (n, l) natanko tedaj, ko velja bodisi
k ≡ ±l (mod n) bodisi kl ≡ ±1 (mod n).
V resnici potrebujemo le implikacĳo, ki pokaže, da so vsi ti graﬁ zares
izomorfni, ustrezne izomorﬁzme pa je lahko najti. Veljata namreč naslednja
izomorﬁzma: GP (n, k) ∼
= GP (n, n − k) in GP (n, k −1 ) ∼
= GP (n, n − k −1 ). Da
velja tudi GP (n, k) ∼
= GP (n, k −1 ), dokaže izomorﬁzem ui 7−→ṽk−1 i , vi 7−→ũk−1 i .
Utemeljimo sedaj, zakaj smemo privzeti 4 ≤ k <

n
2

in k ≤ k −1 ≤ n − k. Ker

smo primere k = 1, 2, 3 že obravnavali, lahko privzamemo k ≥ 4. Glede na
ravnokar omenjene izomorﬁzme lahko privzamemo tudi, da je k najmanjše
izmed števil k, n − k, k −1 , n − k −1 . Tedaj seveda sledi k ≤ k −1 ≤ n − k in
k<

n
2

(če je namreč n − k < k −1 , je n − k −1 < k).

V nadaljevanju tega razdelka bomo ves čas delali z graﬁ G(n, k). Glede
na trditev 4 to smemo početi. Še preden pa se lotimo dokazovanja izreka 5,
potrebujemo nekaj deﬁnicĳ.
Deﬁnicĳa. Alternirajoč cikel je cikel grafa G(n, k) z zaporedjem povezav
S1 , R1 , S2 , R2 , . . . , S2m , R2m , kjer so Si prečke, Ri pa povezave zunanjega in
notranjega obroča.
Deﬁnicĳa. Konﬁguracĳa je podgraf grafa G(n, k), ki je alternirajoč cikel ali
pa unĳa disjunktnih alternirajočih ciklov. Zaradi priročnosti se dogovorimo,
da je tudi ničelni graf (graf brez vozlišč) konﬁguracĳa.
Deﬁnicĳa. 2-faktor v grafu G je vpet podgraf grafa G, v katerem imajo
vsa vozlišča stopnjo 2.
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Deﬁnicĳa. Graf izmenjave I(A) dane konﬁguracĳe ali 2-faktorja A je podgraf
grafa G(n, k), ki vsebuje vse povezave obeh obročev, ki niso vsebovane v A,
in vse prečke, ki so vsebovane v A.
Lema 7. Graf izmenjave neke konﬁguracĳe je 2-faktor grafa G(n, k) in
obratno. Še več, med konﬁguracĳami in 2-faktorji grafa G(n, k) obstaja
bĳektivna korespondenca.
Dokaz. Imejmo neko konﬁguracĳo A grafa G(n, k). Če je neko vozlišče v
grafa G(n, k) vsebovano v A, je na A incidenčno z eno prečko in eno povezavo
obroča. Po deﬁnicĳi bo potem v I(A) incidenčno s to prečko ter drugo izmed
obeh povezav obroča, ki vsebujeta v. Če vozlišče v ni vsebovano v A, sta v
I(A) obe povezavi obroča, ki sta incidenčni z v, ne pa tudi prečka, ki vsebuje
v. V vsakem primeru je torej vozlišče v v I(A) stopnje 2, torej je I(A) 2faktor. Na podoben način premislimo tudi, da je graf izmenjave 2-faktorja
konﬁguracĳa.
Zlahka opazimo tudi, da je graf izmenjave grafa izmenjave neke konﬁguracĳe
kar začetna konﬁguracĳa tega grafa. Od tod sledi, da med konﬁguracĳami
in 2-faktorji grafa G(n, k) obstaja bĳektivna korespondenca.
Glavna ideja v dokazu izreka 5 je pokazati, da vedno obstaja konﬁguracĳa,
katere graf izmenjave je Hamiltonov cikel grafa G(n, k).
Ker so oblike konﬁguracĳ odvisne od tega, kakšni sta števili n in k, dokaz
razdelimo na osem primerov. Vseh osem primerov se medsebojno izključuje
in vsak graf G(n, k), ki zadošča pogojem D(n, k) = 1, 4 ≤ k <

n
2

ter

k ≤ k −1 ≤ n − k, je vsebovan v enem od njih.
V večini teh osmih primerov se v konﬁguracĳi pojavĳo trĳe alternirajoči
cikli dolžine 8, zato jim bomo dali posebna imena: tip A (na sliki 4.13), tip
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B (na sliki 4.14) in tip C (na sliki 4.15). Takšne 8-cikle bomo v nadaljevanju
označevali s parom (X; Y ), kjer X označuje tip alternirajočega cikla, Y pa
vozlišče tega 8-cikla na zunanjem obroču, ki ima najmanjšo oznako.
Y

-1
Y+k-1 Y+k +1

Y+1

(Y. k)' (Y.k+1)'

((Y+1).k)' ((Y+1) .k+1)'

Slika 4.13: Alternirajoč cikel (A; Y ).

Y

Y+1

((Y+1).k)' ((Y+1).k+1)'
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Y+k-1 Y+k +1

(Y. k)' (Y. k+1)'

Slika 4.14: Alternirajoč cikel (B; Y ).
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Slika 4.15: Alternirajoč cikel (C; Y ).
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Preden se lotimo obravnave posameznih primerov, povejmo še naslednje.
Glede na predpostavki 4 ≤ k <

n
2

in k ≤ k −1 ≤ n − k velja:

• 2k ± 1 6= n, saj je sicer k −1 = ∓2, kar je nemogoče.
• 3k ± 1 6= n, saj je sicer k −1 = ∓3, kar je nemogoče.
• 2k −1 ± 1 6= n, saj je sicer k = ∓2, kar je nemogoče.
• 3k −1 ± 1 6= n, saj je sicer k = ∓3, kar je nemogoče.
• 3k −1 ± 1 6= 2n, saj je sicer k = ∓3, kar je nemogoče.
Primer 1. Naj velja k <

n
3

in k −1 < n3 .

• Po zgornjem velja 3k 6= n − 1, torej sledi 3k < n − 1.
• Po zgornjem velja tudi 3k −1 6= n − 1, torej 3k −1 < n − 1.
Tedaj dobimo Hamiltonov cikel s pomočjo konﬁguracĳe, ki je sestavljena iz
treh alternirajočih ciklov (A; 0), (A; 2), (A; 2k −1 ).
Oglejmo si, kako tak Hamiltonov cikel izgleda v splošnem. V vseh nadaljnih
primerih bomo nato navedli le konkretne zglede Hamiltonovega cikla.
Preden nadaljujemo, opozorimo, da bomo v tem razdelku zaradi boljše preglednosti vozlišča v ciklih ločili z vejico.
Trĳe cikli tipa A so (slika 4.16):
• (A; 0): 0, 1, k ′ , (k + 1)′ , 1 + k −1 , k −1 , 1′ , 0′ ,
• (A; 2): 2, 3, (3k)′ , (3k + 1)′ , 3 + k −1 , 2 + k −1 , (2k + 1)′ , (2k)′ ,
• (A; 2k −1 ): 2k −1 , 2k −1 + 1, (2 + k)′ , (3 + k)′ , 3k −1 + 1, 3k −1 , 3′ , 2′ .
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Predpostavke 4 ≤ k ≤ k −1 in 3k < n − 1 ter 3k −1 < n − 1 zagotavljajo, da
je situacĳa res takšna, kot je prikazano na sliki 4.16.
Če naredimo graf izmenjave te konﬁguracĳe (obdržimo vse prečke, ki so v
konﬁguracĳi, ter dodamo povezave zunanjega in notranjega obroča, ki niso
v konﬁguracĳi), dobimo Hamiltonov cikel v tem grafu (slika 4.17).
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Slika 4.16: Konﬁguracĳa grafa G(n, k), kjer je k <
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3k-1 3k-1+1

(3k)' (3k+1)'

Slika 4.17: Hamiltonov cikel v grafu G(n, k), kjer je k <

n
3

in k −1 < n3 .

Zgled. Oglejmo si še konkreten zgled. Vzemimo graf G(19, 4). Velja torej
n = 19, k = 4 in k −1 = 5. Ker n, k in k −1 zadoščajo vsem pogojem iz
primera 1, bomo Hamiltonov cikel v tem grafu (slika 4.19) dobili s pomočjo
konﬁguracĳe, ki je sestavljena iz treh alternirajočih ciklov (A; 0), (A; 2) in
(A; 2k −1 ) = (A; 10) (slika 4.18).
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Slika 4.18: Konﬁguracĳa grafa G(19, 4).
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Slika 4.19: Graf izmenjave konﬁguracĳe grafa G(19, 4) oz. Hamiltonov cikel
v grafu G(19, 4).
Primer 2. Naj velja k <

n
3

in

n
3

< k −1 < n2 .

• Po zgornjem velja 3k 6= n − 1, torej je 3k < n − 1.
• Po zgornjem velja tudi 3k −1 6= n + 1. Če je 3k −1 = n + 2, sledi 2k ≡ 3
(mod n), kar je zaradi 3k < n − 1 nemogoče. Velja torej 3k −1 > n + 2.
• Velja tudi k > 4, saj sicer dobimo 4k −1 ≡ 1 (mod n), kar je zaradi
3k −1 > n + 2 in 2k −1 < n nemogoče.
• Po zgornjem velja še 2k −1 6= n − 1. Še več, velja tudi 2k −1 6= n − 2,
saj sicer dobimo 2 ≡ −2k (mod n), torej je 2k + 2 ≡ 0 (mod n), kar je
zaradi 3k < n − 1 nemogoče. Torej je 2k −1 < n − 2.
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Hamiltonov cikel tako dobimo s pomočjo konﬁguracĳe, ki je sestavljena iz
treh alternirajočih ciklov (A; 0), (A; 2), (A; 3k −1 + 1).
Zgled. Oglejmo si graf G(17, 5). Velja torej n = 17, k = 5 in k −1 = 7. Ker
n, k in k −1 zadoščajo vsem pogojem iz primera 2, Hamiltonov cikel v tem
grafu (na sliki 4.21) dobimo s pomočjo konﬁguracĳe, ki je sestavljena iz treh
alternirajočih ciklov (A; 0), (A; 2) in (A; 3k −1 + 1) = (A; 5) (slika 4.20).
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Slika 4.20: Konﬁguracĳa grafa G(17, 5).
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Slika 4.21: Hamiltonov cikel v grafu G(17, 5).
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Primer 3. Naj velja k <

n
3

in

n
2

< k −1 <

2n
.
3

• Po zgornjem velja 3k 6= n − 1, torej je 3k < n − 1.
• Po zgornjem velja tudi 3k −1 6= 2n−1. Še več, če bi veljalo 3k −1 = 2n−2,
bi sledilo 2k ≡ −3 (mod n), kar je zaradi 3k < n − 1 nemogoče. Tako
je 3k −1 < 2n − 2.
• Po zgornjem velja tudi 2k −1 6= n + 1. Še več, velja tudi 2k −1 6= n + 2,
saj v nasprotnem dobimo 2 ≡ 2k (mod n), torej 2k − 2 ≡ 0 (mod n),
kar je zaradi 3k < n − 1 nemogoče. Sledi 2k −1 > n + 2.
Hamiltonov cikel tako dobimo s pomočjo konﬁguracĳe, ki je sestavljena iz
treh alternirajočih ciklov (A; 0), (A; 2), (A; 2k −1 + 1).
Zgled. Oglejmo si graf G(26, 7). Velja torej n = 26, k = 7 in k −1 = 15. Ker
n, k in k −1 zadoščajo vsem pogojem iz primera 3, Hamiltonov cikel v tem
grafu (na sliki 4.23) dobimo s pomočjo konﬁguracĳe, ki je sestavljena iz treh
alternirajočih ciklov (A; 0), (A; 2) in (A; 2k −1 + 1) = (A; 5) (slika 4.22).
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Slika 4.22: Konﬁguracĳa grafa G(26, 7).
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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Slika 4.23: Hamiltonov cikel v grafu G(26, 7).
Primer 4. Naj velja k <

n
5

in

2n
3

< k −1 < n.

• Po zgornjem velja 3k −1 6= 2n + 1. Prav tako je 3k −1 6= 2n + 2, saj
v nasprotnem primeru velja 2k ≡ 3 (mod n), kar je zaradi 5k < n
nemogoče. Velja tudi 3k −1 6= 2n + 3, saj v nasprotnem dobimo 3 ≡ 3k
(mod n), kar je nemogoče. Tako je 3k −1 > 2n + 3.
• Spomnimo se še, da zaradi 4 ≤ k in k ≤ n − k −1 velja k −1 ≤ n − 4.
Hamiltonov cikel tako dobimo s pomočjo konﬁguracĳe, ki je sestavljena iz
štirih alternirajočih ciklov (A; 0), (A; 2), (C; 4), (C; −k −1 + 2).
Zgled. Oglejmo si graf G(26, 5). Velja torej n = 26, k = 5 in k −1 = 21.
Ker n, k in k −1 zadoščajo vsem pogojem iz primera 4, Hamiltonov cikel v
tem grafu (na sliki 4.25) dobimo s pomočjo konﬁguracĳe, ki je sestavljena
iz štirih alternirajočih ciklov (A; 0), (A; 2), (C; 4) in (C; −k −1 + 2) = (C; 7)
(slika 4.24).
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Slika 4.24: Konﬁguracĳa grafa G(26, 5).
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

0' 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10' 11' 12' 13' 14' 15' 16' 17' 18' 19' 20' 21' 22' 23' 24' 25'

Slika 4.25: Hamiltonov cikel v grafu G(26, 5).
Primer 5. Naj velja

n
3

<k<

n
2

in

n
3

< k −1 < n2 .

• Po zgornjem velja 3k 6= n + 1, torej je 3k > n + 1.
• Po zgornjem velja tudi 3k −1 6= n + 1. Še več, velja 3k −1 6= n + 2,
saj v nasprotnem primeru velja 2k ≡ 3 (mod n), kar je zaradi 2k < n
nemogoče. Torej velja 3k −1 > n + 2.
• Po zgornjem velja še 2k 6= n − 1 in 2k −1 6= n − 1. Denimo, da je
2k = n − 2. Tedaj je 2 ≡ −2k −1 (mod n), torej zaradi 2k −1 < n velja
tudi 2k −1 = n − 2, to je 2k = 2k −1 . Ker je k, k ′ < n2 , sledi k = k −1 .
V tem primeru dobimo Hamiltonov cikel s pomočjo konﬁguracĳe, ki je
narejena iz enega samega alternirajočega cikla: 0, 0′ , 1′ , k −1 , k −1 + 1,
(k + 1)′ , (k + 2)′ , 2k −1 + 1, 0.
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Ostane nam še primer, ko je 2k < n − 2 in 2k −1 < n − 2. Tedaj Hamiltonov
cikel dobimo s pomočjo konﬁguracĳe, ki je sestavljena iz treh alternirajočih
ciklov (A; 0), (B; 2), (A; −2k −1 + 1).
Zgled. Za graf G(12, 5) velja n = 12, k = k −1 = 5. Velja torej enakost
2k = n − 2, zato Hamiltonov cikel v tem grafu (na sliki 4.27) dobimo s
pomočjo konﬁguracĳe, ki je narejena iz enega samega alternirajočega cikla
0, 0′ , 1′ , 5, 6, 6′ , 7′ , 11, 0 (slika 4.26).
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Slika 4.26: Konﬁguracĳa grafa G(12, 5).

0

1

0' 1'

2

3

2' 3'

4

5

6

4' 5' 6'

8

9 10 11

7' 8'

9' 10' 11'

7

Slika 4.27: Hamiltonov cikel v grafu G(12, 5).
Zgled. Oglejmo si graf G(31, 12). Velja torej n = 31, k = 12 in k −1 = 13.
Ker n, k in k −1 zadoščajo vsem pogojem iz primera 5, Hamiltonov cikel v
tem grafu (na sliki 4.29) dobimo s pomočjo konﬁguracĳe, ki je sestavljena
iz treh alternirajočih ciklov (A; 0), (B; 2) in (A; −2k −1 + 1) = (A; 11) (slika
4.28).
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Slika 4.28: Konﬁguracĳa grafa G(31, 12).
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Slika 4.29: Hamiltonov cikel v grafu G(31, 12).
Primer 6. Naj velja

n
3

<k<

n
2

in

n
2

< k −1 <

2n
.
3

• Po zgornjem velja 2k 6= n − 1, torej velja 2k < n − 1.
• Velja tudi 3k −1 6= 2n − 1, torej je 3k −1 < 2n − 1.
• Po zgornjem vemo, da velja 2k −1 6= n + 1. Če bi veljalo 2k −1 = n + 2,
bi sledilo 2 ≡ 2k (mod n), kar pa je zaradi 2k < n nemogoče. Možnost
2k −1 = n + 3 implicira 2 ≡ 3k (mod n), kar je zaradi 3k > n in 2k < n
mogoče le, če je 3k = n + 2 (za to možnost pa naredimo premislek v
naslednji alineji).
• Po zgornjem velja še 3k 6= n + 1. Denimo najprej, da je 3k = n + 2.
Tedaj je zaradi D(n, k) = 1 število k liho. Zaradi k ≥ 4 je 5 najmanjša
možna vrednost za k. V tem primeru gre za graf G(13, 5), ki premore
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Hamiltonov cikel (slika 4.30). Če je k ≥ 7, dobimo Hamiltonov cikel
s pomočjo konﬁguracĳe, narejene iz treh alternirajočih ciklov (A; 0),
(A; 6), (B; 2). Če velja 3k = n + 3, velja tudi 3k −1 ≡ 3 (mod n), kar
zaradi 3k −1 < 2n implicira 3k −1 = n + 3. To pa je zaradi 2k −1 > n
nemogoče. Tako lahko odslej privzamemo 3k > n + 3.
Ostane nam torej le še primer, ko velja 3k > n + 3 in 2k −1 > n + 3. Tedaj
dobimo Hamiltonov cikel s pomočjo konﬁguracĳe, ki je sestavljena iz treh
alternirajočih ciklov (A; 0), (A; 2k −1 − 2), (A; 2k −1 ).
Zgled. Za graf G(31, 11) velja n = 31, k = 11 in k −1 = 17. Velja torej
3k = n + 2. Hamiltonov cikel v tem grafu (na sliki 4.32) torej dobimo
s pomočjo konﬁguracĳe, ki je narejena iz treh alternirajočih ciklov (A; 0),
(B; 2), (A; 6) (slika 4.31).
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Slika 4.30: Hamiltonov cikel v grafu G(13, 5).

Zgled. Oglejmo si graf G(19, 8). Velja torej n = 19, k = 8 in k −1 = 12. Ker
n, k in k −1 zadoščajo vsem pogojem iz primera 6, Hamiltonov cikel v tem
grafu (na sliki 4.34) dobimo s pomočjo konﬁguracĳe, ki je sestavljena iz treh
alternirajočih ciklov (A; 0), (A; 2k −1 − 2) = (A; 3) in (A; 2k −1 ) = (A; 5) (slika
4.33).
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Slika 4.31: Konﬁguracĳa grafa G(31, 11).
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Slika 4.32: Hamiltonov cikel v grafu G(31, 11).
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Slika 4.33: Konﬁguracĳa grafa G(19, 8).
Primer 7. Naj velja

n
4

<k<

n
3

in

2n
3

< k −1 <

3n
.
4

• Po zgornjem velja 3k 6= n − 1. Še več, 3k 6= n − 2, saj v nasprotnem
primeru velja 2k −1 + 3 ≡ 0 (mod n), kar je zaradi k −1 >
Torej 3k < n − 2.

2n
3

nemogoče.
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Slika 4.34: Hamiltonov cikel v grafu G(19, 8).
• Velja tudi k > 6. Sicer bi veljalo k ∈ {4, 5, 6}, hkrati pa še 3k < n < 4k
in

2n
3

< k −1 <

3n
.
4

Zlahka preverimo, da to ni mogoče.

• Velja še 4k > n + 1, saj v primeru 4k = n + 1 velja k −1 = 4 (protislovje,
saj mora veljati k −1 ≥ k).
• Velja še 2k −1 > n + 3 za vse n ≥ 9. Če je n < 9, sledi k < 4, kar je
nemogoče.
Tedaj Hamiltonov cikel dobimo s pomočjo konﬁguracĳe, ki je sestavljena iz
treh alternirajočih ciklov (A; 0), (A; 5), (C; 2).
Zgled. Oglejmo si graf G(25, 7). Velja torej n = 25, k = 7 in k −1 = 18. Ker
n, k in k −1 zadoščajo vsem pogojem iz primera 7, Hamiltonov cikel v tem
grafu (na sliki 4.36) dobimo s pomočjo konﬁguracĳe, ki je sestavljena iz treh
alternirajočih ciklov (A; 0), (A; 5) in (C; 2) (slika 4.35).
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Slika 4.35: Konﬁguracĳa grafa G(25, 7).
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Slika 4.36: Hamiltonov cikel v grafu G(25, 7).
Primer 8. Naj velja

n
5

<k<

n
4

in

2n
3

< k −1 <

4n
.
5

• Privzamemo lahko k > 7. Za k ≤ 7 in k >

n
5

lahko dobimo le grafa

G(32, 7) in G(17, 4), ki sta hamiltonska (dokaz opuščamo).
• Velja tudi 5k > n + 1, saj v primeru 5k = n + 1 velja k −1 = 5, kar je
zaradi k −1 ≥ k nemogoče.
• Velja še 4k < n − 2, saj v primeru 4k = n − 1 velja k −1 ≡ −4 (mod n),
torej n − k −1 = 4, kar je v protislovju s predpostavko k > 7. Tudi
4k = n − 2 vodi v protislovje. V tem primeru je namreč 2k −1 ≡ 0
(mod n), od koder zaradi k −1 <

4n
5

sledi 2k −1 + 4 = n. Tedaj pa je

3k −1 = n − 4 + k −1 , kar je v protislovju s predpostavko 3k −1 > 2n.
• Velja še 2k −1 > n + 3 za vse n ≥ 9. Če je n < 9, sledi k = 4, kar je
nemogoče.
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Tedaj Hamiltonov cikel dobimo s pomočjo konﬁguracĳe, ki je sestavljena iz
treh alternirajočih ciklov (A; 0), (A; 6), (C; 2).
Zgled. Oglejmo si graf G(41, 9). Velja n = 41, k = 9 in k −1 = 32. Ker n, k
in k −1 zadoščajo pogojem iz primera 8, Hamiltonov cikel v tem grafu (na sliki
4.38) dobimo s pomočjo konﬁguracĳe, ki je sestavljena iz treh alternirajočih
ciklov (A; 0), (A; 6) in (C; 2) (slika 4.37).
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Slika 4.37: Konﬁguracĳa grafa G(41, 9).
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Slika 4.38: Hamiltonov cikel v grafu G(41, 9).
S tem je analiza vseh možnih primerov končana, posledično pa smo tako
dokazali izrek 5.

Graﬁ GP (n, k), kjer je D(n, k) 6= 1

4.5
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V tem razdelku bomo dokončno določili, kateri posplošeni Petersenovi graﬁ
premorejo Hamiltonov cikel. Povejmo najprej, da sedaj vozlišča v graﬁh
GP (n, k) zopet označujemo kot pred razdelkom 4.4 (torej ui ∼ ui+1 , vi ∼ vi+k ,
ui ∼ vi ).
Če na kratko povzamemo naše dosedanje ugotovitve, lahko zapišemo sledeče:
• GP (n, 1) je hamiltonski za vsak n,
• GP (n, 2) je hamiltonski natanko tedaj, ko velja n 6≡ 5 (mod 6),
• GP (n, 3) je hamiltonski natanko tedaj, ko velja n 6= 5,
• GP (n, k), D(n, k) = 1, je hamiltonski natanko tedaj, ko velja n 6≡ 5
(mod 6) ali GP (n, k) ∼
6= GP (n, 2) (t.j. k 6∈ {2, n − 2, n−1
, n+1
}).
2
2
Torej nam ostanejo le še graﬁ GP (n, k), kjer D(n, k) 6= 1. Alspach je v [2]
dokazal naslednji izrek.
Izrek 8. Kubičen posplošen Petersenov graf GP (n, k) je hamiltonski natanko
, n+1
}.
tedaj, ko velja n 6≡ 5 (mod 6) ali k 6∈ {2, n − 2, n−1
2
2
Kot smo že povedali, celotnega dokaza tega izreka ne bomo navedli, pač
pa bomo predstavili zgolj glavno idejo v dokazu. Da bi jo lahko razumeli,
moramo najprej deﬁnirati nekaj novih pojmov.
Deﬁnicĳa. Eulerjeva pot v grafu G je enostaven sprehod v grafu G, ki
vsebuje vse povezave tega grafa. Če sta začetno in končno vozlišče Eulerjeve
poti enaki, potem tej poti rečemo zaprta Eulerjeva pot, sicer pa odprta
Eulerjeva pot. Graf je Eulerjev, če vsebuje zaprto Eulerjevo pot.
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Deﬁnicĳa. Naj bo n naravno število in naj bo 1 ≤ k <

n
2

(k <

n
2

smemo

privzeti zaradi trditve 6). Označimo točke v ravnini, ki imajo celoštevilske
koordinate, tako, da vsaki priredimo eno izmed števil 0, 1, . . . , n − 1, pri tem
pa naj velja: če je točka (x, y) označena z i, potem je (x + 1, y) označena z
i + 1 in (x, y − 1) z i + k (gledano po modulu n).
Naj bo H(n, k) označen graf z množico vozlišč {0, 1, . . . , n − 1}, pri čemer velja, da sta (x, y) in (x′ , y ′ ) sosednji vozlišči natanko tedaj, ko velja
|x − x′ | + |y − y ′ | = 1. Podgraf L(n, k) grafa H(n, k) se imenuje mrežni diagram za GP (n, k), če ima L(n, k) vozlišča vseh možnih oznak {0, 1, . . . , n−1}
in ta graf premore bodisi odprto bodisi zaprto Eulerjevo pot, ki jo lahko obhodimo po naslednjih pravilih:
• če vozlišče stopnje 4 iz L(n, k) obiščemo v vodoravni/navpični smeri,
potem ga tudi zapustimo v vodoravni/navpični smeri,
• za vsako oznako 0, 1, . . . , n − 1 velja, da vozlišče s to oznako na tej poti
obiščemo ali zapustimo natanko enkrat v vodoravni smeri in natanko
enkrat v navpični smeri,
• če ima L(n, k) odprto Eulerjevo pot, potem morata imeti obe vozlišči
lihe stopnje enako oznako, poleg tega pa velja bodisi, da sta ti dve
vozlišči obe stopnje 1, bodisi, da je eno od teh vozlišč stopnje 1, drugo
pa stopnje 3.
Trditev 9. Naj bosta n in k pozitivni celi števili, za kateri velja k < n in
D(n, k) 6= 1. Tedaj vsak mrežni diagram L(n, k) za posplošeni Petersenov
graf GP (n, k) porodi Hamiltonov cikel grafa GP (n, k). Velja tudi obrat. Za
vsak Hamiltonov cikel grafa GP (n, k) obstaja pripadajoči mrežni diagram
L(n, k).

Graﬁ GP (n, k), kjer je D(n, k) 6= 1
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Dokaz. Denimo najprej, da imamo dan nek mrežni diagram L(n, k). Ko se v
L(n, k) po vozliščih sprehajamo v vodoravni smeri, se v GP (n, k) sprehajamo
po pripadajočih vozliščih na zunanjem obroču. Podobno velja da, ko se v
L(n, k) po vozliščih sprehajamo v navpični smeri, se v GP (n, k) sprehajamo
po pripadajočih notranjih povezavah. Ko v L(n, k) spremenimo smer (iz
vodoravne v navpično ali obratno), gremo v GP (n, k) skozi pripadajočo
prečko iz zunanje povezave v notranjo povezavo ali obratno. Zgornji pogoji iz
deﬁnicĳe mrežnih diagramov zagotavljajo, da vsako vozlišče grafa GP (n, k)
obiščemo natanko enkrat. Torej res vsak mrežni diagram L(n, k) porodi
Hamiltonov cikel grafa GP (n, k).
Na podoben način dokažemo še obrat, t.j., da za vsak Hamiltonov cikel grafa
GP (n, k) obstaja pripadajoči mrežni diagram L(n, k).

Zgled. Eulerjeva pot v mrežnem diagramu L(10, 4) ustreza Hamiltonovemu
ciklu v grafu GP (10, 4) (slika 4.39). Podobno Eulerjeva pot v mrežnem
diagramu L(33, 12) ustreza Hamiltonovemu ciklu v grafu GP (33, 12) (slika
4.40).
Zdaj pa si oglejmo glavno idejo dokaza izreka 8. Kot že rečeno, so nam ostali
le primeri, ko je D(n, k) > 1.
Najprej dokažimo, da je GP (n, k) hamiltonski vedno, ko je D(n, k) sodo
število.
Lema 10. Naj bo n ≥ 3 naravno število in 1 ≤ k < n2 . Če je D(n, k) sodo
število, posplošeni Petersenov graf GP (n, k) premore Hamiltonov cikel.
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Slika 4.39: L(10, 4) in Hamiltonov cikel v grafu GP (10, 4).
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Slika 4.40: L(33, 12) in Hamiltonov cikel v grafu GP (33, 12).
Dokaz. Mrežni diagram na sliki 4.41 porodi Hamiltonov cikel v GP (n, k) za
D(n, k) = 4m, m ≥ 1 in n ≥ 2k + 4m, mrežni diagram na sliki 4.42 pa v
GP (n, k) za D(n, k) = 4m + 2, m ≥ 0 in n ≥ 2k + 4m + 2.
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Slika 4.41: Mrežni diagram za GP (n, k), D(n, k) = 4m, m ≥ 1, n ≥ 2k + 4m.

Slika 4.42: Mrežni diagram za GP (n, k), D(n, k) = 4m + 2, m ≥ 0, n ≥
2k + 4m + 2.
Zgled. Za graf GP (12, 4) velja D(n, k) = 4, torej m = 1 in n ≥ 2k + 4m.
Hamiltonov cikel v tem grafu tako dobimo s pomočjo ustreznega mrežnega
diagrama L(12, 4) (slika 4.43).
Za graf GP (40, 8) pa velja D(n, k) = 8, torej m = 2 in n ≥ 2k + 4m.
Hamiltonov cikel v tem grafu tako dobimo s pomočjo ustreznega mrežnega
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diagrama L(40, 8) (slika 4.44).
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Slika 4.43: L(12, 4) in Hamiltonov cikel v GP (12, 4).
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Slika 4.44: L(40, 8) in Hamiltonov cikel v GP (40, 8).
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Zgled. Oglejmo si graf GP (14, 4). Velja D(n, k) = 2, torej m = 0 in
n ≥ 2k + 4m + 2. Hamiltonov cikel v tem grafu lahko torej določimo s pomočjo ustreznega mrežnega diagrama L(14, 4) na sliki 4.45.
Oglejmo si še graf GP (24, 6). Velja D(n, k) = 6, torej m = 1 in n ≥ 2k + 4m + 2.
Tudi v tem grafu lahko torej Hamiltonov cikel določimo s pomočjo ustreznega
mrežnega diagrama L(24, 6) na sliki 4.46.
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Slika 4.45: L(14, 4) in Hamiltonov cikel v GP (14, 4).

Z dokazom izreka 8 bomo končali, če dokažemo še, da je GP (dn, dk) hamiltonski za vse lihe d > 1, za katere je D(n, k) = 1 (t.j., ko bomo dokazali,
da je GP (n, k) hamiltonski, ko je D(n, k) liho število). Ta del dokaza izreka
8 je precej bolj kompleksen kot dokaz leme 10. Alspach problem skrči na
obvladljivo število primerov s pomočjo t.i. razširljivih mrežnih diagramov.
Ker pa je natančna analiza primerov, ki jih je potrebno obdelati, precej
zapletena in dolga, bomo z našo obravnavo tu zaključili, bralca, ki bi ga
izpuščene podrobnosti vendarle zanimale, pa napotimo k branju članka [2]
oz. diplomskega dela Stanke Čevka [8]. Da bi prikazali, kaj je v ozadju
razširljivih mrežnih diagramov, si raje oglejmo konkreten zgled.
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Slika 4.46: L(24, 6) in Hamiltonov cikel v GP (24, 6).
Zgled. Mrežni diagram L(33, 12) = L(3·11, 3·4) (slika 4.40) lahko razširimo
do mrežnega diagrama L(55, 20) = L(5 · 11, 5 · 4) (slika 4.47) in tako dobimo
Hamiltonov cikel grafa GP (55, 20).
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Slika 4.47: L(55, 20) in Hamiltonov cikel v GP (55, 20).

Poglavje 5
Uporaba rezultatov
V tem poglavju bomo bralcu predstavili še, kako si lahko z izreki, ki smo jih
dokazali v prejšnjem poglavju, pomagamo pri dokazovanju hamiltonskosti
točkovno tranzitivnih grafov.
Eden izmed pomembnih rezultatov, ki so znani v zvezi z Lovászevim vprašanjem, je naslednji Alspachov izrek [1].

Izrek 11. Edini povezan točkovno tranzitivni graf reda 2p, kjer je p praštevilo,
ki ne premore Hamiltonovega cikla, je Petersenov graf GP (5, 2).
V dokazu tega izreka ključno vlogo igra hamiltonskost posplošenih Petersenovih grafov. V tem diplomskem delu bomo predstavili le glavno idejo
tega dokaza, v kolikor pa bi bralca zanimale podrobnosti, ga napotimo k
branju Alspachovega članka [1] ali diplomskega dela Marjance Cemič [7], ki
je obravnavala ta problem.
Oglejmo si torej idejo dokaza izreka 11. Najprej se pokaže, da je vozlišča
grafa mogoče razdeliti na dva dela velikosti p, označimo ta dva dela npr. z
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A in B (slika 5.1), na tak način, da obstaja avtomorﬁzem ϕ danega grafa,
ki je reda p in simultano permutira p vozlišč iz vsake izmed obeh množic.
Nadaljujemo tako, da napravimo analizo glede na število sosednjih vozlišč,
ki jih ima neko vozlišče u ∈ A znotraj množice A, in število sosednjih vozlišč,
ki jih ima u v množici B. Z nekaj več dela je mogoče dokazati, da graf zares

u

|A| = p

|B| = p

Slika 5.1: Vozlišča grafa razdelimo na dva dela moči p.
premore Hamiltonov cikel tudi, če ima vozlišče u vsaj tri sosednja vozlišča
znotraj množice A.
Tako na koncu ostane le še primer, ko ima u dve sosednji vozlišči znotraj
množice A in eno v množici B. Označimo z v sosednje vozlišče vozlišča u
znotraj množice B in naj bo 1 ≤ i ≤ p − 1 tak, da je u ∼ uϕi . Ker je
D(i, p) = 1, je ϕi reda p, torej imamo v A cikel u, uϕi , uϕ2i , . . ., uϕji dolžine
p. Seveda velja tudi uϕji ∼ vϕji za vse j. Če je k tak, da je v ∼ vϕki ,
je potem še vϕji ∼ vϕji+ki . Graf tedaj izgleda tako, kot prikazuje slika 5.2.
Očitno je ta graf izomorfen posplošenemu Petersenovemu grafu GP (p, k). Na
tem mestu lahko uporabimo Alspachov izrek 8, ki smo ga dokazali v prejšnjem razdelku (dovolj je celo, da uporabimo Bannaiev izrek 5, saj sta p in
k v tem primeru zagotovo tuji si števili.) Le ta nam tako, razen v primeru
GP (5, 2), zagotovi obstoj Hamiltonovega cikla, če ima vozlišče u (in zato

58
vsako vozlišče iz množice A) vsaj dva soseda v množici B.

u

v

uφi

vφi

uφ2i

vφ2i

uφ3i

vφ3i

...

...

vφki

A

B

Slika 5.2: Posplošen Petersenov graf GP (p, k), p praštevilo.
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