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Thesis abstract
■Ενα σηµαντικ■ αποτ■λεσµα στη Θεωρ■α Γραφηµ■των αποτελε■ η απ■δειξη της εικασ■ας του
Wagner απ■ τους Neil Robertson και Paul D. Seymour. στη σειρ■ εργασι■ν ‘Ελλ■σσονα Γραφ■µατα’ απο
το 1983 ε■ς το 2011. Η εικασ■α αυτ■ λ■ει ■τι στην κλ■ση των γραφηµ■των δεν υπ■ρχει ■πειρη
αντιαλυσ■δα ■ς προς τη σχ■ση των ελλασ■νων γραφηµ■των. Η Θεωρ■α που αναπτ■χθηκε για την
απ■δειξη αυτ■ς της εικασ■ας ε■χε και ■χει ακ■µα σηµαντικ■ αντ■κτυπο τ■σο στην δοµικ■ ■σο και
στην αλγοριθµικ■ Θεωρ■α Γραφηµ■των, ■λλα και σε ■λλα πεδ■α ■πως η Παραµετρικ■
Πολυπλοκ■τητα. Στα πλ■ισια της απ■δειξης οι συγγραφε■ς εισ■γαγαν και ν■ες παραµ■τρους πλ■τους. Σε αυτ■ς ■ταν η κλαδοαποσ■νθεση και το κλαδοπλ■τος εν■ς γραφ■µατος. Η παρ■µετρος αυτ■
χρησιµοποι■θηκε ιδια■τερα στο σχεδιασµ■ αλγορ■θµων και στην χρ■ση της τεχνικ■ς ‘δια■ρει και
βασ■λευε’. Επιπλε■ν εισ■χθησαν ν■ες παρεµφερε■ς ■ννοιες ■πως οι αποσυνθ■σεις σφαιρικ■ν τοµ■ν
που ε■ναι κλαδοαποσυνθ■σεις στην κλαση των επ■πεδων γραφηµ■των που ■χουν κ■ποιες επιπλ■ον
ιδι■τητες. Στην εξ■λιξη της ■ρευνας υπ■ρξαν σηµαντικ■ αποτελ■σµα σχετικ■ µε το κλαδο- πλ■τος
στην κλ■ση των επ■πεδων γραφηµ■των. Οι Fedor V. Fomin και ∆ηµ■τριος Μ. Θηλυκ■ς απ■δειξαν ■τι το
κλαδοπλ■τος εν■ς επ■πεδου γραφ■µατος µε n κορυφ■ς ε■ναι το πολ■ √4.5 · n. Βασιζ■µενος σε αυτ■ το
αποτ■λεσµα, ο ∆ηµ■τριος Μ. Θη- λυκ■ς συσχ■τισχε το κλαδοπλ■τος µε µια ■λλη παρ■µετρο σε
επ■πεδα γραφ■µατα, το r-ακτινικ■ σ■νολο κυριαρχ■ας. Απ■δειξε ■τι αν ■να εµβαπτισµ■νο επ■πεδο
γρ■φηµα ■χει r- ακτινικ■ σ■νολο κυριαρχ■ας το πολ■ k, τ■τε το κλαδοπλ■τος του γραφ■µατος θα

ε■ναι το πολ■ r·√4.5·k. Η παρο■σα διπλωµατικ■ εργασ■α κ■νει µια ποιοτικ■ επ■κταση του
αποτελ■σµατος αυτο■. Αποδεικν■ουµε ■τι το παραπ■νω ■ριο µπορε■ να αναζητηθε■ σε ■να δ■σος
που ε■ναι υπογρ■φηµα του δ■ντρου µιας αποσ■νθεσης σφαιρικ■ν τοµ■ν του γραφ■µατος, ■που το
µ■γεθος του ε■ναι γραµµικ■ ως προς το k.
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