
Problémamegoldó szeminárium, 2. alkalom

1. Mikor létezik egy D = (V,A) irányított gráfban három -nem feltétlenül diszjunkt- feszítő fenyő úgy, hogy közülük
bármely kettő uniója fedi a gráf élhalmazát?

2. Egy D = (V,A) irányított gráf F ⊆ A élhalmazát r gyökerű flame-nek nevezzük, ha minden v ∈ V pontra λF (r, v) =
%F (v), ahol λF (r, v) az F élei által alkotott gráfban r-ből v-be menő élidegen utak maximális számát, míg %F (v) a v-be
lépő F -beli élek számát jelöli. Igazoljuk, hogy tetszőleges D digráf és v ∈ V gyökérpont esetén létezik olyan F flame,
melyre λF (r, v) = %F (v) = λD(r, v) teljesül minden v ∈ V pontra.

3. Egy G = (V,E) irányítatlan gráf élein adott egy c : E → R költségfüggvény. Adjunk algoritmust, mely meghatároz egy
minimális összköltségű élhalmazt, mely minden maximális költésgű feszítő fát lefog.

4. Egy G = (V,E) gráfban két feszítő fát teljesen függetlennek hívunk, ha tetszőleges u, v ∈ V pontokra a fákban található
u − v utak belsőleg pontdiszjunktak. Igazoljuk, hogy F1 és F2 pontosan akkor erősen függetlenek, ha minden v ∈ V
pont legfeljebb az egyikben nem levél.

5. Mutassuk meg, hogy ha egy irányítatlan egyszerű gráfban minden pont foka legalább n
2 , akkor létezik benne két erősen

független feszítő fa.

6. Mutassuk meg, hogy minden k ≥ 2 egészre létezik olyan k-összefüggő gráf, melyben nincs két teljesen független feszítőfa.

7. A G = (S, T ;E) páros gráf egy F feszítő fáját L-fának nevezzük, ha minden S-beli pont másodfokú F -ben. Igazoljuk,
hogy pontosan akkor létezik L-fa G-ben, ha S erősen teljesíti a Hall-feltételt, azaz minden ∅ 6= X ⊆ S halmazra
|Γ(X)| ≥ |X|+ 1, továbbá |T | = |S|+ 1.

8. Tegyük fel, hogy a G = (S, T ;E) páros gráfban létezik L-fa, és legyen M egy S-et fedő párosítás. Mutassuk meg, hogy
létezik G-ben L-fa, mely tartalmazza M éleit.

9. Tegyük fel, hogy a G = (S, T ;E) páros gráfban létezik L-fa. Legyen c : E → R+ nemnegatív súlyozás, M pedig egy
0 súlyú élekből álló S-et fedő párosítás. Mutassuk meg, hogy ekkor létezik minimális költségű L-fa, mely tartalmazza
M -et. Mutassunk példát, hogy általában nem igaz a következő állítás: minden minimális súlyú S-et fedő párosításra
van olyan minimális súlyú L-fa, mely azt tartalmazza.

10. Mikor létezik egy G irányítatlan gráfban 3 -nem feltétlenül diszjunkt- feszítő fa úgy, hogy bármely kettő uniója fedi az
élhalmazt?

11. Egy irányítatlan gráfot k-faösszefüggőnek hívunk, ha létezik benne k páronként éldiszjunkt feszítő fa, ilettve erő-
se k-faösszefüggőnek, ha tetszőleges élét elhagyva k-faösszefüggő gráfot kapunk. Igazoljuk, hogy egy gráf maximális
k-faösszefüggő részgráfjai particionálják a csúcshalmazát. Igazoljuk, hogy egy gráf maximális erősen k-faösszefüggő
részgráfjai particionálják a csúcshalmazát.

12. Igazoljuk, hogy egy G gráf maximális erősen k-faösszefüggő részgráfjai összehúzásával keletkező gráf fedhető k fával,
továbbá amennyiben G k-faösszefüggő volt, a kapott gráf particionálható k fára.

13. Igazoljuk, hogy egy G gráfot egy F élhalmaz hozzávétele pontosan akkor tesz erősen k-faösszefüggővé, ha a G maximális
erősen k-faösszefüggő részgráfjai összehúzásával keletkező gráfhoz az F -beli élek összehúzottját hozzávéve erősen k-
faösszefüggő gráfot kapunk.

1


