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MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn ñề tài:
Lý thuyết ñồ thị là một phần của ngành toán học hiện ñại, ñược
phát triển từ lâu nhưng lại có nhiều ứng dụng hiện ñại, nó khá “gần
gũi” với thực tế.
Trong chương trình THPT, sách giáo khoa trang bị cho học sinh
các kiến thức về tô màu ñồ thị còn ít, ñặc biệt là bài toán tô màu ñồ thị
ñể phục vụ cho việc bồi dưỡng học sinh, hơn nữa các bài toán giải
bằng phương pháp tô màu ñồ thị rất gần với thực tế. Vì vậy, chuyên ñề
này chứa ñựng nhiều tiềm năng ñể khai thác bồi dưỡng cho học sinh.
Việc cung cấp một số phương pháp giải bài toán bằng phương
pháp tô màu ñồ thị là một nhu cầu cần thiết. Mặt khác, việc vận dụng
kết quả bài toán tô màu ñồ thị vào giải toán giúp ta ñạt ñược mục tiêu:
giải ñược một số bài toán không mẫu mực, các bài toán thường gặp
trong thực tế và rải rác một số bài toán trong các kì thi tuyển Olympic
toán quốc tế.
Nghiên cứu khai thác một số yếu tố của bài toán tô màu ñồ thị và
ứng dụng này trong việc giải các bài toán ở phổ thông, cũng ñược một
số tác giả quan tâm, xuất phát từ những lý do trên tôi lựa chọn ñề tài:
“Bài toán tô màu ñồ thị và ứng dụng ” ñể nghiên cứu.
2. Mục ñích nghiên cứu:
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
4. Phương pháp nghiên cứu:
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài:
6. Cấu trúc luận văn:
Luận văn gồm 3 chương:
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Chương 1. Các khái niệm cơ bản của lý thuyết ñồ thị:
Trình bày những kiến thức cơ bản của lý thuyết ñồ thị.
Chương 2. Bài toán tô màu ñồ thị:
Nghiên cứu sâu các ñịnh lí về tô màu ñỉnh, tô màu cạnh, các
ñịnh lí về tô màu ñồ thị phẳng và các bài toán tô màu ñỉnh, tô màu
cạnh.
Chương 3. Ứng dụng:
Trình bày các ứng dụng của bài toán tô màu ñồ thị trong việc
giải các bài toán phổ thông và các vấn ñề thực tế.
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CHƯƠNG 1
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ.
1.1. CÁC KHÁI NIỆM VỀ ĐỒ THỊ:

1.1.1 Các ñịnh nghĩa:
Định nghĩa 1.1.1.1: Đồ thị vô hướng G = (V,E) gồm một tập V
các ñỉnh và tập E các cạnh. Mỗi cạnh e∈ E ñược liên kết với một cặp
ñỉnh (v, w) (không kể thứ tự)
Định nghĩa 1.1.1.2: Đồ thị có hướng G = (V,E) gồm một tập V
các ñỉnh và tập E các cạnh có hướng gọi là cung. Mỗi cạnh e ∈ E
ñược liên kết với một cặp ñỉnh (v, w) (có thứ tự)
Ghi chú:
Cho ñồ thị có hướng G = (V,E). Nếu ta thay mỗi cung của G
bằng một cạnh, thì ñồ thị vô hướng nhận ñược gọi là ñồ thị lót của G.
Đồ thị vô hướng có thể coi là ñồ thị có hướng trong ñó mỗi
cạnh e = (v,w) tương ứng với hai cung (v,w) và (w,v).
1.1.2 Các khái niệm:
1.1.3 Các loại ñồ thị:
Định nghĩa 1.1.3.1: Đồ thị hữu hạn.
Định nghĩa 1.1.3.2: Đồ thị ñơn.
Định nghĩa 1.1.3.3: Đồ thị vô hướng ñủ.
Định nghĩa 1.1.3.4: Đồ thị Kn là ñơn ñồ thị vô hướng ñủ n
ñỉnh.
Định nghĩa 1.1.3.5: Đồ thị có hướng ñủ.
Định nghĩa 1.1.3.6: Đồ thị lưỡng phân G = (V,E),
Ký hiệu: G = ({V1, V2}, E).
Định nghĩa 1.1.3.7: Đồ thị Km,n là ñồ thị lưỡng phân
({V1, V2}, E) với tập V1 có m ñỉnh và tập V2 có n ñỉnh và mỗi ñỉnh
của V1 ñược nối với mỗi ñỉnh của V2 bằng một cạnh duy nhất.

6
Định nghĩa 1.1.3.8: Đồ thị G gọi là ñồ thị thuần nhất bậc a
(a ∈ N), nếu mỗi ñỉnh ñều có bậc a.
1.1.4 Biểu diễn ñồ thị bằng hình học:
a) Biểu diễn ñỉnh:
b) Biểu diễn cạnh:
c) Biểu diễn cung:
1.1.5 Bậc, nửa bậc vào, nửa bậc ra:
Cho ñồ thi G = (V, E).
Định nghĩa 1.1.5.1: Bậc của ñỉnh v∈ V.
Định nghĩa 1.1.5.2: Đỉnh treo là ñỉnh có bậc bằng 1.
Định nghĩa 1.1.5.3: Cho G = (V,E) là ñồ thị có hướng, v∈ V.
Nửa bậc ra của ñỉnh v, ký hiệu d0(v), là số cung ñi ra từ ñỉnh v
(v là ñỉnh ñầu).
Nửa bậc vào của ñỉnh v ∈ V, ký hiệu d1(v), là số cung ñi tới ñỉnh
v (v là ñỉnh cuối).
Định nghĩa 1.1.5.4: Đồ thị Kn là ñồ thị ñơn, ñủ n ñỉnh.
Bổ ñề 1.1.5.5: (Bổ ñề bắt tay- Hand Shaking Lemma)
Cho ñồ thị G = (V, E). Khi ñó:
i) Tổng bậc các ñỉnh của ñồ thị là số chẵn và
∑ d (v ) = 2.card ( E )
v∈V
ii) Nếu G là ñồ thị có hướng thì:
∑ d (v) = ∑ d1(v ) = card ( E )
v∈V 0
v∈V
Trong ñó card(E), kí hiệu số phần tử của tập X.
Hệ quả 1.1.5.6: Số ñỉnh bậc lẻ của ñồ thị vô hướng là số chẵn.
Mệnh ñề 1.1.5.7: Mỗi ñỉnh của ñồ thị Kn có bậc n – 1 và Kn có

n( n − 1) cạnh.
2 ñề 1.1.5.8: Cho ñồ thị lưỡng phân ñủ
Mệnh
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Km,n = ({V1, V2}, E) với tập V1 có m ñỉnh và tập V2 có n ñỉnh. Khi ñó
mỗi ñỉnh trong V1 có bậc là n, mỗi ñỉnh trong V2 có bậc là m và Km,n
có m.n cạnh.
1.2. ĐƯỜNG ĐI, CHU TRÌNH VÀ TÍNH LIÊN THÔNG:

1.2.1 Các ñịnh nghĩa:
Cho ñồ thị G = (V,E).
Định nghĩa 1.2.1.1: Dây µ từ ñỉnh v ñến ñỉnh w là dãy các
ñỉnh và cạnh nối tiếp nhau bắt ñầu từ ñỉnh v ñến kết thúc tại ñỉnh w.
Số cạnh trên dây µ gọi là ñộ dài của dây µ .
Dây µ từ ñỉnh v ñến ñỉnh w ñộ dài n ñược biểu diễn như sau:

µ = (v, e1, v1, e2, v2,..., vn-1, en, w)
Trong ñó vi (i = 1, ..., n-1) là các ñỉnh trên dây và
ei (i = 1, ...,n) là các cạnh trên dây liên thuộc ñỉnh kề trước và sau nó.
Các ñỉnh và cạnh trên dây có thể lặp lại.
Định nghĩa 1.2.1.2: Đường ñi từ ñỉnh v ñến ñỉnh w.
Định nghĩa 1.2.1.3: Đường ñi sơ cấp.
Định nghĩa 1.2.1.4: Vòng. Dây có hướng trong ñồ thị có hướng
Định nghĩa 1.2.1.5: Đường ñi có hướng trong ñồ thị có hướng.
Định nghĩa 1.2.1.6: Đường ñi có hướng sơ cấp.
Định nghĩa 1.2.1.7: Vòng có hướng.
Định nghĩa 1.2.1.8: Chu trình.
Định nghĩa 1.2.1.9: Chu trình sơ cấp.
Định nghĩa 1.2.1.10: Chu trình có hướng.
Định nghĩa 1.2.1.11: Chu trình có hướng sơ cấp.
Định nghĩa 1.2.1.12: Đồ thị vô hướng gọi là liên thông, nếu
mọi cặp ñỉnh của nó ñều có ñường ñi nối chúng với nhau.
Định nghĩa 1.2.1.13: Đồ thị có hướng gọi là liên thông mạnh,
nếu mọi cặp ñỉnh của nó ñều có ñường ñi có hướng nối chúng với
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nhau.
Định nghĩa 1.2.1.14: Đồ thị có hướng gọi là liên thông yếu,
nếu ñồ thị lót (vô hướng) của nó liên thông.
Định nghĩa 1.2.1.15: Đồ thị có hướng gọi là bán liên thông,
nếu với mọi cặp ñỉnh (u, v) bao giờ cũng tồn tại ñường ñi có hướng
từ u ñến v hoặc từ v ñến u.
Định nghĩa 1.2.1.16: Cho ñồ thị G = (V, E). Đồ thị G’ = (V’,
E’) gọi là ñồ thị con của G nếu V’ ⊂ V và E’ ⊂ E
Định nghĩa 1.2.1.17: Đồ thị con G’ = (V’, E’) của ñồ thị (có
hướng) G = (V, E) gọi là thành phần liên thông (mạnh) của ñồ thị G,
nếu nó là ñồ thị con liên thông (mạnh) tối ñại của G, tức là không tồn
tại ñồ thị con liên thông (mạnh) G’’ = (V’’, E’’)

≠

G’ của G thỏa V’

⊂ V’’, E’ ⊂ E’’.
1.2.2 Các ñịnh lí:
Định lí 1.2.2.1:
i) Trong ñồ thị vô hướng mỗi dãy từ ñỉnh v ñến w chứa ñường
ñi sơ cấp từ v ñến w.
ii) Trong ñồ thị có hướng mỗi dãy có hướng ñi từ ñỉnh v ñến w
chứa ñường ñi có hướng sơ cấp từ ñỉnh v ñến w.
Định lí 1.2.2.2: Đồ thị G lưỡng phân khi và chỉ khi G không
chứa chu trình ñộ dài lẻ.
Định lí 1.2.2.3: Cho G = (V, E) với n ñỉnh, và k thành phần liên
thông. Khi ñó số cạnh m của ñồ thị thỏa bất ñẳng thức:
n−k≤m≤

( n − k )( n − k +1)
2

Hệ quả 1.2.2.4: Mọi ñơn ñồ thị n ñỉnh với số cạnh

( n −1)( n − 2) là liên thông.
2
1.3. ĐỒ THỊ PHẲNG:

1.3.1 Các ñịnh nghĩa:
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Định nghĩa 1.3.1.1: Một ñồ thị gọi là ñồ thị hình học phẳng nếu
nó ñược biểu diễn trên mặt phẳng sao cho các cạnh không cắt nhau.
Định nghĩa 1.3.1.2: Một ñồ thị gọi là phẳng nếu nó ñẳng cấu
với ñồ thị hình học phẳng.
Định nghĩa 1.3.1.3: Hai ñồ thị G1 = (V1, E1) và
G2 = (V2, E2) gọi là ñẳng cấu với nhau nếu tồn tại song ánh
f: V1

→ V2 và g: E1 →

E2 thỏa mãn

∀e ∈ E1 : e = ( v, w) ⇔ g (e) = ( f (v ), f (w))

cặp hàm f và g gọi là một ñẳng cấu từ G1 ñến G2.
Định nghĩa 1.3.1.4: Đồ thị G gọi là ñồ thị tuyến tính phẳng,
nếu G là ñồ thị hình học phẳng có các cạnh là ñoạn thẳng.
Định nghĩa 1.3.1.5: Hai ñồ thị G1 và G2 gọi là ñồng phôi, nếu
G1 và G2 có thể rút gọn thành những ñồ thị ñẳng cấu qua một số phép
rút gọn.
Định nghĩa 1.3.1.6: Cho ñồ thị G có ñỉnh v bậc 2 với các cạnh
(v, v1) và (v, v2). Nếu ta bỏ hai cạnh (v, v1) và (v, v2) và thay bằng
cạnh (v1, v2), thì ta nói rằng ta ñã thực hiện phép rút gọn nối tiếp. Đồ
thị G’ thu ñược gọi là ñồ thị rút gọn từ G.
1.3.2 Các ñịnh lí:
Mệnh ñề 1.3.2.1: Hai ñơn ñồ thị G1 = (V1, E1) và
G2 = (V2, E2) gọi là ñẳng cấu với nhau nếu tồn tại song ánh f: V1

→ V2 thỏa mãn

∀v, w ∈ G1 : v kề w

⇔ f(v) kề f(w). Trong trường

hợp này, hàm f gọi là một ñẳng cấu từ G1 ñến G2.
Ghi chú: Với một ñồ thị hình học phẳng liên thông, mặt phẳng
ñược chia làm các miền con gọi là mặt. Mỗi mặt giới hạn bởi chu
trình gọi là biên của mặt. Số cạnh trên biên của mặt f ñược gọi là bậc
của mặt, kí hiệu deg(f). Bậc nhỏ nhất gọi là ñai của ñồ thị.
Mệnh ñề 1.3.2.2: Mọi chu trình ñồ thị phẳng có ñộ dài chẵn khi
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và chỉ khi mọi mặt của ñồ thị có bậc chẵn.
Định lí 1.3.2.3: Mỗi ñơn ñồ thị phẳng ñẳng cấu với ñồ thị
tuyến tính phẳng.
Định lí 1.3.2.4 (Công thức Euler): Cho G là ñồ thị liên thông
phẳng có e cạnh, v ñỉnh và f mặt. Khi ñó, ta có:
f = e – v + 2.
Định lí 1.3.2.5(Bất ñẳng thức cạnh-ñỉnh): Cho G là ñơn ñồ thị
phẳng liên thông với e cạnh, v ñỉnh và ñai g ( g ≥ 3 ), không có ñỉnh
g
(v − 2)
treo. Khi ñó, ta có: e ≤
g −2
Hệ quả 1.3.2.6: Cho G là ñơn ñồ thị phẳng liên thông với e
cạnh và v ñỉnh

( v ≥ 3) không có ñỉnh treo. Khi ñó, ta có: e ≤ 3v − 6

Hệ quả 1.3.2.7: Đồ thị K5 là không phẳng.
Hệ quả 1.3.2.8: Cho G là ñơn ñồ thị phẳng liên thông với e

(

)

cạnh và v ñỉnh v ≥ 3 . Không có ñỉnh treo và không có chu trình ñộ
dài 3. Khi ñó, ta có: e ≤ 2v − 4
Hệ quả 1.3.2.9 : Đồ thị K3,3 là không phẳng.
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CHƯƠNG 2
BÀI TOÁN TÔ MÀU ĐỒ THỊ
2.1. TÔ MÀU ĐỈNH:

2.1.1 Tô màu bản ñồ:

Những bài toán liên quan ñến tô màu bản ñồ ñã dẫn ñến rất
nhiều kết quả trong lý thuyết ñồ thị. Khi tô màu bản ñồ, ta thường tô
2 miền có chung ñường biên giới bằng 2 màu khác nhau. Một bài
toán ñặt ra là xác ñịnh số màu tối thiểu cần sử dụng ñể tô màu các
miền bản ñồ sao cho các miền kề nhau không ñược tô cùng màu.
2.1.2. Đồ thị ñối ngẫu:
Mỗi bản ñồ trên mặt phẳng có thể biểu diễn bằng một ñồ thị:
Mỗi miền biểu diễn bằng 1 ñỉnh; 2 ñỉnh sẽ ñược nối với nhau khi 2
miền tương ứng có chung ñường biên giới. Hai miền chỉ chung nhau
tại 1 ñiểm coi như không kề nhau. Đồ thị này ñược gọi là ñồ thị ñối
ngẫu (hay ñồ thị kép) của bản ñồ. Từ phương pháp xây dựng ñồ thị
kép của 1 bản ñồ, dễ thấy mỗi bản ñồ phẳng sẽ tương ứng với 1 ñồ thị
kép phẳng .
Bài toán tô màu các miền của bản ñồ tương ñương với bài toán
tô màu các ñỉnh ñồ thị ñối ngẫu sao cho các ñỉnh kề nhau có màu
khác nhau.
2.1.3. Các ñịnh nghĩa:
Định nghĩa 2.1.3.1: Tô màu ñỉnh của một ñơn ñồ thị là sự gán
màu cho các ñỉnh của nó một màu cụ thể sao cho không có 2 ñỉnh
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kề nhau ñược gán cùng màu.
Định nghĩa 2.1.3.2: Sắc số của một ñồ thị G (Chromatic
number) ( kí hiệu χ (G ) ), là số màu tối thiểu cần sử dụng ñể tô màu
ñồ thị này.
2.1.4. Các ñịnh lý:
Định lý 2.1.4.1: Nếu ñồ thị G chứa ñồ thị con ñẳng cấu với Kn
thì χ(G) ≥ n .
Định lý 2.1.4.2(Konig): Một ñơn ñồ thị có thể tô bằng 2 màu
khi và chỉ khi nó không có chu trình ñộ dài lẻ.
Định

lý

2.1.4.3:

Mọi

ñơn

ñồ

thị

G

ta

luôn

có

χ(G) ≤ ∆ (G) + 1 .(Đẳng thức xảy ra khi G là ñồ thị ñủ hoặc G là chu

trình có ñộ dài lẻ).( ∆ (G) :là bậc ñỉnh lớn nhất của G).
Định lý 2.1.4.4 (Định lý Brooks): Cho G là ñơn ñồ thị n ñỉnh
liên thông khác Kn và không phải chu trình có ñộ dài lẻ. Khi ñó
χ(G) ≤ ∆ (G)

Định lý 2.1.4.5: Mọi ñơn ñồ thị ñầy ñủ Kn ñều có: χ( Kn) = n.
Định lý 2.1.4.6:Mọi chu trình ñộ dài lẻ ñều có sắc số là 3.
Ghi chú: Nếu G' là một ñồ thị con của G thì χ ( G ) ≥ χ G ' .

( )

2.1.5. Thuật toán tuần tự ưu tiên ñỉnh có bậc lớn nhất:

Cho ñồ thị G = (V, E) . Thuật toán sau sẽ tô màu các ñỉnh ñồ thị
với số màu k gần với sắc số χ (G ) .
(i) Lập danh sách các ñỉnh ñồ thị E’ := [v1, v2, ..., vn] theo thứ tự
bậc giảm dần

d ( v1 ) ≥ d ( v2 ) ≥ ... ≥ d ( vn )

Đặt i := 1.
(ii) Tô màu i cho ñỉnh ñầu tiên trong danh sách. Duyệt lần lượt
các ñỉnh tiếp theo và tô màu i cho ñỉnh không kề ñỉnh ñã tô màu i.
(iii) Nếu tất cả các ñỉnh ñã ñược tô màu thì kết thúc: ñồ thị ñã
ñược tô màu bằng i màu. Ngược lại sang bước (iv).
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(iv) Loại khỏi E’ các ñỉnh ñã ñược tô màu, ñặt i := i + 1 và quay
lại bước (ii).
+ Ghi chú:
(i) Mỗi ñỉnh v ∈ G ñược tô bằng màu có số hiệu thấp nhất chưa
tô cho ñỉnh kề v, và số ñỉnh kề v không vượt quá ∆ (G ) + 1 .
(ii) Có thể hiệu chỉnh E’ ở bước (iv) như sau:
Loại khỏi E’ các ñỉnh ñã tô màu. Sắp xếp lại các ñỉnh trong E’
theo thứ tự bậc giảm dần các ñỉnh trong ñồ thị con của G, có ñược
bằng cách loại bỏ các ñỉnh ñã tô màu và các cạnh liên thuộc chúng.
2.1.6. Bài toán tô màu ñỉnh:
Bài toán 1: Một người nuôi các loại con vật sau: A, B, C, D, E,
F. Vì mối quan hệ giữa vật ăn thịt và con mồi, mà một số loại con vật
có thể sống trong cùng một chuồng nhưng có những loại con vật
không thể sống trong cùng một chuồng.
Bảng sau chỉ ra những loại con vật không thể sống cùng
chuồng:
Loại con vật
Không thể

A

B

C

D

E

F

B, C

A, C,

A,

C, F

B, C,

D, E

E

B,

sống cùng
loại con vật

F

D, E

Xác ñịnh số lượng chuồng nuôi ít nhất mà người nuôi cần dùng
ñể có thể nuôi tất cả các loại con vật trên?
Bài toán 2: Trường THPT ở một Huyện, trong một học kỳ của
năm học nhà trường tổ chức cho học sinh lớp 12(thí sinh tự do) theo
học một trong 7 lớp sau:
Lớp 1 sẽ học các môn: Toán, Tiếng Anh, Sinh học, Hóa học;
Lớp 2 sẽ học các môn: Toán, Tiếng Anh, Tin học, Địa lý;
Lớp 3 sẽ học các môn: Sinh học, GDCD, Vật lý, Địa lý;
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Lớp 4 sẽ học các môn: Ngữ văn, Sinh học, Tin học, Lịch sử;
Lớp 5 sẽ học các môn: Tiếng Anh, GDCD, Tin học, Lịch sử;
Lớp 6 sẽ học các môn: Ngữ văn, Hóa học, GDCD, Tin học;
Lớp 7 sẽ học các môn: Vật lý, Lịch sử, Địa lý, GDCD.
Cuối kỳ nhà trường tổ chức cho các lớp thi các môn ñã học.
Hãy sắp xếp một lịch thi ñể các lớp ñều có thể tham gia thi các môn
mà họ ñã học sao cho số lần tổ chức thi là ít nhất.
2.2. TÔ MÀU ĐỒ THỊ PHẲNG:

2.2.1 Định nghĩa:
Một ñồ thị ñược gọi là phẳng nếu nó có thể vẽ ñược trên một
mặt phẳng mà không có các cạnh nào cắt nhau (ở mọi ñiểm không
phải là ñiểm mút của các cạnh) Hình vẽ như thế gọi là một biểu diễn
phẳng của ñồ thị.
2.2.2 Các ñịnh lí:
Định lý 2.2.2.1: Mọi bản ñồ tạo bởi các ñường thẳng trên mặt
phẳng có thể tô bằng 2 màu.
Định lý 2.2.2.2: Điều kiện cần và ñủ ñể bản ñồ có thể tô bằng 2
màu là mọi ñỉnh của ñồ thị phẳng tương ứng với bậc chẵn lớn hơn
hoặc bằng 2.
Định lý 2.2.2.3(Kempe-Heawood): Mọi ñồ thị phẳng ñều có sắc
số nhỏ hơn hoặc bằng 5.
Định lí 2.2.2.4(Định lý 4 màu): Mọi ñồ thị phẳng ñều có sắc số
không lớn hơn 4.
2.3. TÔ MÀU CẠNH:

2.3.1 Các ñịnh nghĩa:
Định nghĩa 2.3.1.1: Tô màu cạnh một ñơn ñồ thị là sự gán
màu cho các cạnh của nó sao cho không có hai cạnh kề ñược gán
cùng một màu.
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Định nghĩa 2.3.1.2: Sắc số cạnh của ñồ thị G, ký hiệu χ' (G) ,
là số màu tối thiểu cần thiết ñể tô màu cạnh ñồ thị.
Ghi chú: Mọi ñồ thị G ta có: χ' G ≥ ∆ G

( )

( )

Giả sử ta tô màu các cạnh của ñồ thị G = (V,E). Công việc này
có thể ñưa về việc tô màu các ñỉnh của ñồ thị ñường L(G).
2.3.2 Các ñịnh lí:
Định lý 2.3.2.1: χ' (G) = χ(L(G)) , L(G) là ñồ thị ñường.
Định lý 2.3.2.2: (Định lý Konig 1916) Nếu G là ñồ thị lưỡng
phân thì χ '(G ) = ∆ (G ) .
Ghi chú: Đặc biệt sắc số cạnh của ñồ thị lưỡng phân ñủ Kmxn là

{ }

max m , n

Định lý 2.3.2.3:
(i) Nếu n chẵn, thì χ' (K n ) = ∆ (K n ) = n − 1
(ii) Nếu n lẻ, thì χ' (K n ) = ∆ (K n ) + 1 = n
Định lý 2.3.2.4: (Định lý Vizing 1964) Mọi ñơn ñồ thị G ñều
thỏa mãn: ∆ (G ) ≤ χ '(G ) ≤ ∆ (G ) + 1
Định lý 2.3.2.5: Cho G là ñồ thị ñủ với số ñỉnh là 2n. Khi
ñó χ '(G ) = 2 n − 1
Định lý 2.3.2.6: Cho G là ñồ thị ñủ với số ñỉnh là 2n-1. Khi ñó

χ '(G ) = 2 n − 1
Định lý 2.3.2.7: Cho dãy số nguyên
a1 = 2, a2 = 5,..., an+1 = ( n + 1) an + 1. Khi ñó ñồ thị ñủ với
an + 1 ñỉnh với các cạnh ñược tô bằng n màu luôn luôn có chu trình

tam giác cùng màu.
Định lý 2.3.2.8: Cho dãy số nguyên
b2 = 3, b3 = 6,..., bn+1 = (bn − 1) n + 2 khi ñó ñồ thị ñủ với
bn+1 − 1 ñỉnh và các cạnh ñược tô bằng n màu sao cho không có chu
trình tam giác cùng màu thì trong ñồ thị có hình 5 cạnh với các cạnh
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cùng màu và các ñường chéo ñược tô các màu khác.
2.3.3 Bài toán tô màu cạnh:
Bài toán 1. Có 5 thành phố, từ mỗi thành phố có ñường bay ñến
một số thành phố khác. Biết rằng cứ lấy ba thành phố bất kì trong 5
thành phố ñó thì có hai thành phố có ñường bay trực tiếp ñến nhau và
hai thành phố chưa có ñường bay như vậy. Chứng minh rằng:
a) Mỗi thành phố có ñường bay trực tiếp ñến hai và chỉ hai
thành phố khác;
b) Từ mỗi thành phố có thể bay ñến các thành phố khác, mỗi
nơi một lần và quay về chỗ cũ.
Bài toán 2. Có 6 ñội bóng thi ñấu với nhau (Mỗi ñội phải ñấu
một trận với 5 ñội khác). Chứng minh rằng vào bất cứ lúc nào cũng
có ba ñội trong ñó từng cặp ñã ñấu với nhau rồi hoặc chưa ñấu với
nhau trận nào.
Bài toán 3. Chứng minh rằng trong bất kì 6 người nào cũng có
hai nhóm, mỗi nhóm ba người, từng ñôi một ñã quen biết nhau hoặc
mới gặp nhau lần ñầu tiên.
Bài toán 4. Trong một buổi họp tổ ñầu năm học lớp 10, bạn tổ
trưởng phát hiện ra một ñiều: mỗi bạn trong tổ (tổ có 9 bạn) ñã quen
ñúng với ba bạn khác. Bạn Bích nói ngay: “Vô lí không thể ñược!”
Vì sao bạn Bích lại có thể nói như thế?
Bài toán 5. Trong phòng có 9 người, trong ñó bất kỳ 3 người
nào cũng có 2 người quen nhau. Chứng minh rằng có 4 người từng
ñôi một quen nhau.
Bài toán 6. Có 17 nhà bác học, mỗi người trao ñổi thư từ với 16
người khác. Trong thư, họ chỉ bàn về ba ñề tài, nhưng bất cứ hai nhà
bác học nào cũng chỉ bàn với nhau chỉ về một ñề tài. Chứng minh
rằng có không ít hơn 3 nhà bác học ñã bàn với nhau về cùng một

17
ñề tài.
(Đề thi toán quốc tế lần thứ VI, 1964)
Bài toán 7. (Bài toán nữ sinh Lucas) Trong một ký túc xá có 2n
nữ sinh. Mỗi sáng họ ñi từng cặp ñến trường. Có thể sắp xếp nhiều
nhất bao nhiêu lần ñi như vậy sao cho không có 2 nữ sinh ñi cùng
nhau quá một lần?
Bài toán 8. Trong không gian cho 7 ñiểm sao cho không có bất
cứ 3 ñiểm nào trong số ñó thẳng hàng. Một số cặp ñiểm ñược nối với
nhau bằng các ñoạn thẳng. Gọi n là số ñoạn thẳng ñã nối. Mỗi ñoạn
thẳng ñược tô bởi một trong hai màu ñỏ hoặc xanh. Tìm giá trị nhỏ
nhất của n, sao cho với mọi cách nối n ñoạn thẳng ñã ñược tô màu
trong 7 ñiểm ñã cho luôn tồn tại một tam giác có cạnh cùng màu?
(Thi IMO lần thứ 33,1992 )
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CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG
3.1. BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN ĐÈN HIỆU NÚT GIAO THÔNG:

3.1.1 Bài toán:
Giả sử ta cần thiết lập một quy trình ñiều khiển ñèn hiệu ở nút
giao thông phức tạp, nhiều giao lộ, sao cho trong một khoản thời gian
ấn ñịnh, một số tuyến ñược thông qua, trong khi một số tuyến khác bị
cấm ñể tránh xảy ra ñụng ñộ.
Vấn ñề ñặt ra là phân hoạch các tuyến ñường thành một số ít
nhất các nhóm, sao cho các tuyến trong mỗi nhóm không ñụng ñộ.
Khi ñó thời gian chờ ñợi tối ña ñể ñược thông ñường là ít nhất.
3.1.2 Cách giải:
Giả sử nút giao thông có n tuyến T1, T2,…, Tn.
Những tuyến giao nhau có thể dẫn ñến ñụng ñộ gọi là các tuyến
xung khắc.
Như vậy ñèn hiệu phải báo sao cho những tuyến xung khắc
không ñồng thời giao thông, và cho phép ñồng thời lưu thông những
tuyến không xung khắc.
Ta mô hình hóa bài toán bằng ñồ thị và ñưa về bài toán tô màu
ñồ thị như sau:
Các ñỉnh của ñồ thị là các tuyến ñường, và hai tuyến kề nhau
khi và chỉ khi chúng xung khắc.
Ta tô màu các ñỉnh ñồ thị sao cho các ñỉnh kề nhau không cùng
màu. Ta coi mỗi màu ñại diện cho một pha ñiều khiển ñèn báo: các
tuyến cùng màu ñó lưu thông. Như vậy bài toán ban ñầu ñưa về bài
toán tô màu ñồ thị với số màu ít nhất.
3.1.3 Ví dụ: Xét nút giao thông sau:
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D

E

C

B

A

Hỏi cần bao nhiêu pha ñể ñiều khiển nút giao thông lưu thông tất
cả các tuyến? Ở ñây C và E là ñường 1 chiều, còn các ñường khác là
ñường 2 chiều.
3.2. BÀI TOÁN LẬP LỊCH THI:

3.2.1 Bài toán:
Giả sử mỗi học sinh phải thi một số môn trong n môn thi. Hãy
lập lịch thi sao cho không có học sinh nào có hai môn thi cùng một
thời gian và số ñợt thi là ít nhất.
3.2.2 Cách giải:
Để giải bài toán ta lập ñồ thị có các ñỉnh là các môn thi và hai
môn thi kề nhau nếu có một học sinh thi cả hai môn này. Thời gian
thi của mỗi môn ñược biểu thị bằng các màu khác nhau. Như vậy bài
toán lập lịch thi ñược ñưa về bài toán tô màu ñồ thị.
3.2.3 Ví dụ: Có 9 môn thi cần xếp lịch, các môn học ñược ñánh
số từ 1 ñến 9, các cặp môn thi sau có chung học sinh.
(1, 2); (1, 3); (1, 5); (1, 6); (1, 8); (2, 3); (2, 4); (2, 5); (2, 7); (2,
9); (3, 4); (3, 6); (3, 8); (4, 5); (4, 6); (4, 8); (5, 3); (5, 6); (5, 9); (6, 2);
(6, 8); (7, 6); (7, 8); (7, 9); (8, 9); (9, 1).
Hãy sắp xếp lịch thi sao cho các học sinh ñều tham gia thi ñược
các môn trên.
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3.3. BÀI TOÁN PHÂN CHIA TẦN SỐ:

3.3.1 Bài toán:
Có n ñài phát. Hãy phân chia các kênh truyền hình cho các ñài
phát sao cho hai ñài cách nhau không quá 100 (km) không ñược trùng
kênh và số kênh dùng là ít nhất.
3.3.2 Cách giải:
Để giải bài toán ta lập ñồ thị có các ñỉnh là các ñài phát và hai
ñài phát kề nhau nếu khoảng cách giữa chúng không quá 100 (km).
Kênh truyền hình của mỗi ñài ñược biểu thị bằng các màu khác nhau.
Như vậy bài toán phân chia tần số ñược ñưa về bài toán tô màu ñồ
thị.
3.3.3 Ví dụ: Xác ñịnh số kênh truyền hình ít nhất dùng ñể phân
chia cho các ñài truyền hình ở 11 tỉnh (mỗi tỉnh chỉ có một ñài truyền
hình): Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm
Đồng, Ninh Thuận, Bình Phước, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk sao cho
không có hai ñài phát nào ở hai tỉnh nằm cạnh nhau trên bảng ñồ ñịa
lí dùng cùng một kênh.
3.4. BÀI TOÁN THANH GHI TRONG BỘ DỊCH:

3.4.1 Bài toán:
Trong các bộ dịch hiệu quả cao, việc thực hiện các vòng lặp
ñược tăng tốc khi các biến dùng thường xuyên ñược ghi tạm thời
trong các thanh ghi chỉ số của bộ xử lí trung tâm (CPU) mà không
phải ở trong bộ nhớ thông thường. Với một vòng lặp cho trước, cần ít
nhất bao nhiêu thanh ghi chỉ số.
3.4.2 Cách giải:
Ta giải bài toán bằng mô hình tô màu ñồ thị. Để xây dựng mô
hình ta coi mỗi ñỉnh của ñồ thị là một biến trong vòng lặp. Giữa hai
ñỉnh có một cạnh nếu các biến biểu thị bằng các ñỉnh này phải ñược
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lưu trong các thanh ghi chỉ số tại cùng thời ñiểm khi thực hiện vòng
lặp. Như vậy số màu của ñồ thị chính là số thanh ghi cần có vì những
thanh ghi khác nhau ñược phân cho các biến khi các ñỉnh biểu thị các
biến này là liền kề trong ñồ thị.
3.5 MỘT SỐ ỨNG DỤNG KHÁC VỀ TÔ MÀU:

Bài toán 1. (Bài toán nữ sinh Kirkman)
Trong một ký túc xá có 15 nữ sinh. Mỗi sáng họ ñi từng nhóm 3
người ñến trường với tất cả 7 ngày trong tuần. Có thể sắp xếp nhiều
nhất bao nhiêu lần ñi như vậy sao cho không có 2 nữ sinh ñi cùng
nhau quá một lần.
Bài toán 2. Giả sử trong năm thành phố ở Việt Nam: Hà Nội,
Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng nếu chọn ra ba thành phố bất
kỳ ñều có hai thành phố nối với nhau bởi ñường hàng không trực tiếp
và hai thành phố không có ñường hàng không trực tiếp.
a) Chứng minh rằng mỗi thành phố ñều có ñường hàng không
trực tiếp với ñúng hai thành phố khác.
b) Một khách du lịch muốn ñến cả năm thành phố trên ñể tham
quan các thắng cảnh. Hỏi khi xuất phát tại một thành phố bất kỳ trong
năm thành phố trên, người ta có thể chọn ñường hàng không trực tiếp
ñể ñến các thành phố còn lại, mỗi thành phố một lần và quay về thành
phố xuất phát ñược hay không?
Bài toán 3. (Bài toán xếp thời khóa biểu ở trường học)
Cho danh sách một số giáo viên và danh sách các lớp học ñược
dạy bởi các giáo viên này. Giả sử rằng có ñủ phòng học ñể cho các
giáo viên thực hiện các tiết dạy của mình tại các lớp nhưng tại một
thời ñiểm thì một giáo viên chỉ có thể dạy tại một lớp và cùng một lúc
tại một lớp không thể có nhiều hơn một giáo viên dạy. Xác ñịnh thời
gian tối thiểu cần thiết ñể bố trí cho các giáo viên thực hiện các tiết
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dạy của mình tại các lớp, biết rằng một tiết dạy có thời gian 45 phút.
Bài toán 4. Trong một nước, bất kỳ 2 thành phố nào cũng nối
với nhau trực tiếp bằng một trong các phương tiện giao thông: ô tô,
tàu hỏa hoặc máy bay. Biết rằng: không có thành phố nào ñược nối
với các thành phố khác bằng cả 3 phương tiện giao thông, ñồng thời
không có bộ ba thành phố nào từng cặp ñược nối với nhau bằng cùng
một phương tiện. Trong nước ñó, có thể có nhiều nhất là bao nhiêu
thành phố?
(Thi học sinh giỏi Mỹ, 1981; Bungari, 1981)
Bài toán 5. Có 20 ñội bóng thi ñấu với nhau. Hỏi số trận ñã ñấu
tối thiểu là bao nhiêu ñể cho trong bất cứ ba ñội bóng nào cũng có hai
ñội ñã ñấu với nhau rồi?
(Thi học sinh giỏi Liên Xô, lớp 9-10, ngày thứ 2, 1969)
Bài toán 6.
a) Có 8 thành phố; giữa bất kì 2 thành phố nào cũng có ñường
giao thông bằng một trong các phương tiện: ôtô, tàu thủy hoặc máy
bay. Chứng minh rằng có ít nhất 4 thành phố ñược nối với nhau bằng
cùng một phương tiện giao thông.
b) Cho một ñồ thị ñầy ñủ với n ñỉnh, mỗi cạnh của nó ñều ñược
tô bằng một trong 3 màu. Chứng minh rằng có một ñồ thị con liên
thông, chứa không ít hơn
màu.

n
2

ñỉnh, có các cạnh ñược tô cùng một

(Câu b: ñề thi sinh viên giỏi, khoa Toán lý,
trường ñại học tổng hợp Lomonossov, 1982)
Bài toán 7. Cho 9 ñiểm trong không gian trong ñó không có 4
ñiểm nào ñồng phẳng. Tất cả những ñiểm này ñược nối với nhau từng
cặp bằng các ñoạn thẳng. Mỗi ñoạn thẳng ñược tô màu xanh hoặc
màu ñỏ hoặc không tô màu. Tìm giá trị nhỏ nhất của n sao cho với
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mỗi cách tô màu n ñoạn thẳng luôn tồn tại một tam giác có cạnh cùng
màu.
Bài toán 8. Cho ñồ thị ñầy ñủ có k ñỉnh; các cạnh ñược tô màu
xanh, ñỏ hoặc trắng. Tìm giá trị nhỏ nhất của n sao cho với mọi cách
tô màu n cạnh của ñồ thị luôn tìm ñược một tam giác có cạnh cùng
màu.
Bài toán 9. Chứng minh rằng trong sáu người bất kì hoặc có ba
người ñôi một quen nhau, hoặc có ba người ñôi một không quen
nhau.
Bài toán 10. Một hình chữ nhật kẻ ô vuông có 1991 hàng và
1992 cột. Kí hiệu ô vuông nằm ở giao của hàng thứ m (kể từ trên
xuống dưới) và cột thứ n (kể từ trái sang phải) là (m; n). Tô màu các
ô vuông của bảng theo cách sau: lần thứ nhất tô 3 ô (r; s), (r+1; s+1),
(r+2; s+1), với r, s là hai số tự nhiên cho trước thỏa mãn

1 ≤ r ≤ 1989 và 1 ≤ s ≤ 1991 ; từ lần thứ hai mỗi lần tô ñúng ba ô
chưa có màu nằm cạnh nhau hoặc trong cùng một hàng hoặc trong
cùng một cột. Hỏi bằng cách ñó có thể tô màu ñược tất cả các ô
vuông của bảng ñã cho hay không?
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KẾT LUẬN
- Qua quá trình nghiên cứu ñề tài tôi ñã nhận ñược một số kết quả
sau:
1. Với bản thân ñã hệ thống ñược một số kiến thức cơ bản về Lý
Thuyết tô màu tô thị và hiểu sâu hơn về các ñịnh lí và các bài toán tô
màu ñồ thị.
2. Đưa ra ñược các phương án vận dụng.
3. Xây dựng ñược hệ thống các bài toán sơ cấp giải ñược bằng
cách vận dụng những kết quả của bài toán tô màu ñồ thị.
4. Hướng phát triển của ñề tài: Tiếp tục nghiên cứu vận dụng lý
luận và kết quả của lý thuyết tô màu ñồ thị và việc bồi dưỡng học
sinh.
- Luận văn này ñược viết với mong muốn nghiên cứu sâu những
ñịnh lý và ứng dụng của bài toán tô màu ñồ thị, ñể từ ñó xây dựng
một hệ thống các bài toán sơ cấp có thể giải ñược bằng cách vận dụng
những kết quả của bài toán tô màu ñồ thị.

