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BARVANJE ZEMLJEVIDOV
Od 8. do 19 . aprila 1985 je bil v Dubrovniku podiplomski teč aj
algebrajske t eor ije grafov .
Posebej p rivlačna so bila predavanja prof . B. Jacksona iz
vpletel tud i nekaj žonglerskih to č k, za kar je pravi mo jster (slika
spret nosti so se hitro navzeli tu di dru gi udeleženci te čaja , med
urednik T . Pisanski (slika 21.

iz t opo loške in
ZDA. V anje je
1). Ž o nglerskih
nj imi Presekov

Osrednja t ema Jacksonovi h predavanj so bili problemi barvanj zemljevidov.
imajo v krat ko č as ni h nalogah , kot je nasled nja.
1. naloga : Nekaj enakih kovancev položimo na ravnino tako, da vsak v celoti
leži na njej. Kovance nato pobarvamo tako, da nobena sosed nja (dot ikajo ča se)
kovanca nista enake barve. Koliko najmanj barv potrebujemo , da lahko to vedno naredimo?
Državo imenujemo m-peri], če jo sestavlja m med seboj nepovezanih delov .
Zemljevid je M-peri čen, če je vsaka d ržava na njem rn-perij, za nek m .:;;; M, in
je vsaj ena med nj imi M-perij. M-per ični zemljev id je pravilno pobarvan , če so
vsi deli iste države enako pobarvani in so deli držav s skupno mejo r a z l i č n o
pobarvan i. Jackso n in Ringel sta leta 1983 rešila problem M-perijev. Pokazala
sta, da 6M barv zadostuje za pravilno barvanje kateregakoli ravninskega M-peričnega zemljevida in , da obstajajo zemljevidi , ki j ih ne moremo pravilno pobarvati z manj barvami.
2. naloga: Ali bi znal najti primer takega zemljevida za M = 2?
ln še nekoliko sodobnejša naloga:
3 . naloga: Države so 2-periji, ki imajo en del na planetu A , drugi del pa na p lanetu B. Koliko najmanj barv je potrebnih, da lahko pravilno pobarvamo vsak
ta k zemljevid?
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