
  مكمل يك گراف و گراف خود مكمل

  :مكمل يك گراف ساده

) يك گراف ساده، با مجموعه رئوس        Gفرض كنيد    )GV   است مكمل  Gكه با G   نمايش مي دهنـد

)يك گراف ساده ديگر است كه همان مجموعه رئوس           )GV     كـه در ي  را دارد و در آن هر دو راس G  مجـاور 

  . مي باشندمجاور اند نبوده

) به عالوه يالهاي مكمل آن برابر يالهاي گراف كامل  Gتوجه كنيد تعداد يالهاي گراف • )GV 

  .راس خواهد شد

  . كامل تهي است و بالعكسمكمل گراف •

  !)اثبات به عهده شما( مكمل يك گراف دو بخشي كامل عبارتست از اجتماع دو گراف كامل  •

 است فقط هر جا يال داريم آن را حذف و هـر      Gهمان گراف  Gبه عبارت ساده تر مكمل گراف ساده      

  نيمجا نداريم آن را اضافه مي ك

   همبند استGهمبند باشد ناG اگر گراف.قضيه

فرض ) برهان خلف ( اثبات .  در فصل همبندي به روش ديگري نيز اثبات خواهيم كرد اين قضيه را بعداً

كه   ( Gرا از ,uvاقل دو مولفه تشكيل شده است دو راس دلخواه حد از G ناهمبند است يعني Gمي كنيم 

G در نظر مي گيريم)   نيز تعلق دارند.  

uv, هر دو يا به دو مولفه متمايز G در يك مولفه   تعلق دارند يا هر دوGواقعند  .  



  همجوارند بـا     Gغير همجوراند بنابراين در     G در   ,uv باشند آنگاه    G در دو مولفه متمايز    ,uvاگر

  . در تناقض استGاين با فرض ناهمبند بودن به طول يك و يمسير

نـه   G در wدر نظر مي گيـريم         Gدر مولفه ديگر   w باشند راسي مانند     Gدر يك مولفه  ,uvاگر  

  مسيري به Gيعني در. همجوار خواهد بود vو هم با  u هم با G درwبنابراين .  همجوار استv و نه باuبا

  .را به هم متصل مي كند ,uv دو راس،2طول 

  .بنابراين نشان داديم مسيري بين دو راس دلخواه وجود دارد

  

  

  

  :گراف خود مكمل

  . يكريخت باشندGوGرا خود مكمل گويند اگر Gگراف

  . گراف چهارراسي زير خود مكمل است.ثالم



                                   

    

  . راسي زير نيز خود مكمل است5گراف 
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GوGدر باال يكريختند زيرا كافي است براي هر i،iu را باiv متناظر بگيرند.  

  .ن مهمتمري

  .  راسي را بيابيدnشرط الزم و كافي براي وجود يك گراف خود مكمل 

  .حل به عهده كاربر محترم
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) شرط الزم و كافي اين است كه       .راهنمايي ) 4 nی    ا1 4kk n k∈ = + =Z و براي اثبـات آن از    .  باشد

  .مجموع درجات مي توانيد كمك بگيريد

  . هرگراف خود مكمل همبند است.قضيه

 Gبايد نشان دهـيم   .   يكريخت استGبا  Gخود مكمل است يعني  Gفرض مي كنيم گراف ساده 

در اين صورت طبق قضيه .   ناهمبند استGبرهان خلف را به كار مي بريم يعني فرض مي كنيم . همبند است

  Gبنابراين . بندي است يكريختي حافظ هم ضمناً. يكريختند GوGاز طرفي مي دانيم  . همبند است Gقبل  

 نمي تواند نا همبنـد      Gبنابراين. تناقض دارد   ) Gناهمبندي  (  خلف   ننيز بايد همبند باشد كه با فرض برها       

  . همبند استGباشد يعني

 


