
  :گرافهاي هميلتوني 

پس از پايان تعاريف و مفاهيم گذر اويلري بايد گفت كه همانطور كه در گذر اويلري هدف پيمودن تمام                   

 دقيقـاً  راسـها  در مبحث هميلتوني هدف طي كردن تمام   يكبار و بازگشتن به نقطه شروع مي باشد، يالها دقيقاً 

  .نمي شوندد در دور هميلتوني الزاماً همه يالها پيمايش دقت كني. يكبار و برگشتن به راس آغازين مي باشد

  :تعاريف

در مـسير  ( باشد مسير هميلتوني مي نامند   Gكه شامل هر راس    G مسيري از گراف     .مسير هميلتوني 

  )راس تكراري نداريم 

  .رئوس  باشد مشابه باال دوري است كه شامل همه .دور هميلتوني

  . مي باشدVدور هميلتوني دوري به طول 

نام هميلتون به اين دسته از دورها از سر ويليام هميلتون به خاطر تحقيقات وي در وجود ايـن مـدارها           

  .در گراف خاصي به نام گراف هميلتون گرفته شده است

ه             گراف هاميلتون يك دوازده وجهي منتظم مي باشد كه           اگر آن را در صفحه بخـواهيم رسـم كنـيم ـب

  :صورت زير در مي آيد



  u     درجه vدرجه

  

  

ي اسـت كـه در    كمكـي    يجالب است كه اين گراف هاميلتوني بوده و داراي دورهاي هـاميلتوني زيبـا   

  .آموزشي آمده است

اما در مبحث گرافهاي  اويلري ديديم كه با يك شرط الزم و كافي براي اويلري بودن به تمـام ابهامـات                   

پاسخ داده شد و بسيار به نظر مي رسد كه چنين شرط الزم و كافي اي در اين مبحث نيز وجود داشـته باشـد           

وليكن تعيين شرط يا شروط الزم و كافي هميلتوني بودن يك گراف هنوز به عنوان يك مساله الينحـل بـاقي                   

  مانده است،

بي براي هميلتوني بودن وجود دارند اگر چه شرط الزم كافي محكم نداريم وليكن شروط الزم نسبتاً خو          

  :كه به ترتيب بيان مي گردند

)يك گراف ساده باG اگر.قضيه )3≥nراس باشد و اگر براي هر دو راس نامجاورuv,  داشته باشيم

nvu ≥+ )deg()deg( آنگاه G هاميلتوني است.  

     
  

همبند است پس هر دو راس آن با مسيري به هم متصل مي باشند بنـابراين مـي تـوان     G چون .اثبات



  1v     درجه راس nvدرجه

nvvvيك مسير هميلتني مانند      →→→ اگر اين مسير هـاميلتوني خـود يـك         ) چرا؟  . ( بدست آورد  21...

1vvn مدار هميلتني باشد حكم حاصل شده است در غير اين صورت رئوس        د  , در ايـن صـورت   . غير همجوارـن

  توان نوشت مي

  

nvdvd n ≥+ )()( 1  

  )چرا؟ (  است nvهمجوار iv−1 وجود دارد به طوري كه1vهمجوار با  iv ماننديآنگاه راس

  

  

  

   مانندGدر اين صورت يك مدار هاميلتوني در  

1 2 1 1 1i n n iv v v v v v v... ...
− −

→ → → → → → → →  

  . هميلتوني استGيافته ايم پس

  :نتيجه

  .ديراكقضيه 

  : راس داشته باشيمn≤3  با Gاگر در گراف ساده و همبند 



)v راس دلخواه ازG 2)است
nvd ≥  

  . هميلتني استGآنگاه

حتماً دو راس غير همجوار وجود دارد چـون    ( را اختيار مي كنيم     ,uvر مانند دو راس غير همجوا    .اثبات

  )اگر نباشد گراف كامل است و در نتيجه هميلتني است 

22آنگاه مي توان نوشت   
nnvdudnvdud +≥+⇐≥+ )()()()(  

  .هميلتني است Gپس طبق قضيه قبل 

شرط تكراري نبودن يالها را داريم و مي دانيم كه ممكن اسـت درگـذر اويلـري          در گراف اويلري     .مثال

آيا . راسها تكرار شوند، در عوض در گراف هاي هميلتوني شرط تكراري نبودن راسها را در دور هميلتوني داريم  

  ممكن  است در دور هاميلتوني يال تكراري داشته باشيم؟

ار شود دو راس دو سر آن هم تكرار مي شود و اين با تعريـف            زيرا اگر يالي تكر   !  معلوم است كه نه    .حل

  .دور هميلتوني تناقض دارد



 


