
W naszym projekcie zajmiemy si¦ silnymi klikami w grafach. Problem ten
jest powi¡zany z silnym kolorowaniem kraw¦dzi grafu. Naszym gªównym celem
jest przybli»enie si¦ do rozwi¡zania hipotezy postawionej w 1985 r. przez Erdös'a
i Ne²et°il'a. Dotyczy ona górnego oszacowania warto±ci silnego indeksu chro-
matycznego grafów o zadanym maksymalnym stopniu.

Grafem G nazywamy par¦ dwóch zbiorów. Pierwszy (ozn. V (G)) nazywany
jest zbiorem wierzchoªków grafu, drugi natomiast (ozn. E(G)) zbiorem kraw¦dzi

grafu. Ka»da kraw¦d¹ skªada si¦ z dwóch ró»nych wierzchoªków - mówimy,
»e jest do nich incydentna. Wierzchoªki, które nale»¡ do tej samej kraw¦dzi
nazywamy s¡siaduj¡cymi. Stopniem wierzchoªka v (ozn. deg(v)) nazywamy
liczb¦ kraw¦dzi, które s¡ do niego incydentne. Maksymalny stopie« wierzchoªka
w gra�e oznaczany jest przez ∆.

Kolorowanie kraw¦dzi grafuG jest to przyporz¡dkowanie wszystkim kraw¦dziom
z G liczb naturalnych - nazywanych kolorami. Silnym kolorowaniem kraw¦dzi

grafu G nazywamy kolorowanie kraw¦dzi z G, w którym ka»da kraw¦d¹ e = uv
musi dosta¢ inny kolor ni» wszystkie kraw¦dzie incydentne z wierzchoªkami
s¡siaduj¡cymi z u lub v. Silnym indeksem chromatycznym grafu G (ozn. χ′

2(G))
nazywamy najmniejsz¡ liczb¦ kolorów w silnym kolorowaniu grafu G.

Erdös i Ne²et°il postawili hipotez¦, wedªug której dla grafu G o maksymal-
nym stopniu ∆ warto±¢ silnego indeksu chromatycznego nie przekracza 5

4∆2.
Chcemy przybli»y¢ si¦ do rozwi¡zania owej hipotezy poprzez badanie pow-
i¡zanego problemu: okre±lenie maksymalnego rozmiaru silnej kliki w gra�e G.

Siln¡ klik¡ w gra�e G nazywamy zbiór kraw¦dzi z G, z których ka»de dwie s¡
incydetne do wspólnego wierzchoªka lub do dwóch s¡siaduj¡cych ze sob¡ wierz-
choªków. Oczywiste jest, »e je»eli F jest siln¡ klik¡ w gra�e G to wszystkie
kraw¦dzie z F musz¡ dosta¢ ró»ne kolory w silnym kolorowaniu kraw¦dzi G.
Wynika z tego, »e warto±¢ silnego indeksu chromatycznego grafu G nie mo»a
by¢ mniejsza od rozmiaru najwi¦kszej silnej kliki w G. Badanie silnych klik
w grafach pozwoli nam zatem znale¹¢ dolne ograniczenie na silny indeks chro-
matyczny.

Problem silnych klik nabiera jeszcze wi¦kszego znaczenia w poª¡czeniu z
hipotez¡ Reed'a z 1998 r. Je»eli jest ona prawdziwa, to poprawienie znanego
ogranicznia na maksymalny rozmiar silnej kliki w gra�e G daªoby nam popraw¦
górnego ograniczenia na silny indeks chromatyczny G. Byªby to istotny krok w
stron¦ rozwi¡zania hipotezy Erdös'a i Ne²et°il'a.

W naszym projekcie zajmiemy si¦ równie» uogólnieniem problemu silnego
kolorowania kraw¦dzi grafu G, jakim jest t-silne kolorowanie kraw¦dzi G (dla
t = 2 jest to problem silnego kolorowania). Poszukamy tak»e ogranicznia na
maksymalny rozmiar t-silnej kliki w G (uogólnienie silnych klik).

Wierzymy, »e nasz projekt przyniesie znacz¡cy post¦p w pracach nad hipotez¡
Erdös'a i Ne²et°il'a i powi¡zanymi problemami. Warto zauwa»y¢, »e dotychcza-
sowe wyniki zwi¡zane z silnymi i t-silnymi klikami byªy zazwyczaj produk-
tem ubocznym rozwa»a« nad silnym i t-silnym kolorowaniem kraw¦dzi grafów.
Oczekujemy, »e skupienie si¦ bezpo±rednio na znalezieniu ogranicze« na rozmiar
silnych i t-silnych klik pozwoli nam uzyska¢ lepsze wyniki.
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