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Uitwerkingen

Hieronder de opgaven (in italics) met uitwerkingen en opmerkingen over de beoordeling.
Voor elke som waren 10 punten te behalen, ongeveer gelijk verdeeld over de onderdelen.

In de volgende opgaven wordt onder een graaf, net als in het dictaat, steeds een enkelvoudige
(dus geen dubbele lijnen of lussen), ongerichte graaf met eindig veel punten verstaan (tenzij
anders aangegeven).

1. Een rij (d1, d2, . . . , dk) van k ≥ 1 niet-negatieve gehele getallen met d1 ≤ d2 ≤ · · · ≤ dk
heet een gradenrijtje als er een graaf G bestaat met k punten waarvan punt i graad di
heeft (voor 1 ≤ i ≤ k).
(a) Teken één graaf G waaruit blijkt dat (1, 1, 1, 2, 2, 3) een gradenrijtje is. Drie

mogelijkheden (zie ook onderdeel (e)): een pad van 5 punten met een zijtak aan
het middelste punt of aan een ander punt van graad 2, of een onsamenhangende
graaf bestaan uit de vereniging van een K2 en een K3 (driehoek) met zijtak.

(b) Bewijs dat (1, 1, 1, 1, 2, 2, 3) geen gradenrijtje is. De gradensom (hier oneven)
is altijd 2 keer het aantal lijnen (en moet dus even zijn) omdat de gradensom
alle lijnen 2 keer telt. (Argumenten waar wordt geprobeerd een graaf met dit
gradenrijtje te maken uit de de graaf uit (a) zijn meestal hopeloos onvolledig.)

(c) Geef de definitie van isomorfe grafen. Twee grafen G,H zijn isomorf als er een
bijectie f tussen de verzamelingen punten bestaat zodanig dat (a, b) een lijn in
G is dan en slechts dan als (f(a), f(b)) een lijn is in H. (Vooral de bijectiviteit is
essentieel; niet zomaar een ‘functie’.)

(d) Leid uit deze definitie van isomorfie af dat geldt: als G en H isomorfe grafen zijn
en G bevat een k-cykel, dan bevat ook H een k-cykel. Als a0, a1, . . . ak = a0 een k-
cykel in G is, en f een bijectie tussen de punten van G en die van H die incidentie
bewaard, dan is f(a0), f(a1), . . . , f(ak) een k-cykel in H. (In het dictaat wordt
eigenlijk alleen over Euler-cykels gesproken, en over circuits en wandelingen; het
zou beter zijn geweest daarnaar te vragen.)

(e) Er zijn twee niet-isomorfe grafen, die ook niet isomorf met jouw G uit onderdeel
(a) zijn, met hetzelfde gradenrijtje uit (a). Teken ook die grafen en bewijs dat
de drie twee-aan-twee niet isomorf zijn. De mogelijkheden zijn al gegeven onder
(a). De bedoeling was dat de graaf met de driehoek eerst niet-isomorf met de
andere twee verklaard werd met een behulp van (d), maar bijna iedereen gebruikte
hier dat deze graaf niet-samenhangend was en de andere twee wel. Eigenlijk
moet je dan eerst wel even laten zien (net als in (d) voor cykels) dat samenhang
behouden blijft onder isomorfie! (Toch goed gerekend omdat het zo’n voor de
hand liggend argument is.) De twee samenhangende grafen zijn niet isomorf
omdat (bijvoorbeeld) in de ene graaf de punten van graad 2 buren zijn en in de
andere niet; of omdat de graden van de buren van het punt van graad 3 verschillen.



2. Los de volgende problemen op.
(a) In de volgende ‘matrix’ corresponderen de kolommen met de klassen A tot en met

H, en de rijen met de leraren a tot en met g.

A B C D E F G H

a × × × ×

b × × × ×

c × × × ×

d × × ×

e × × × ×

f × × × ×

g × × ×

Een open vakje in de matrix betekent dat er door de leraar van die rij aan
de klas van die kolom les gegeven dient te worden. Geef eerst het minimale

aantal lokalen dat hiervoor benodigd is, en maak vervolgens een rooster voor
die lokalen (bijvoorbeeld door in elk open vakje een lokaalnummer in te vullen).
Deze opgave was onbedoeld zeer verwarrend en slecht gesteld omdat het woordje
lokalen werd gebruikt, en niet het uit het dictaat gebruikte uren; strikt genomen
is het probleem daardoor heel anders, vooral omdat er niets over de tijden gezegd
wordt. Enkelen van jullie merkten dan ook (terecht) op dat het allemaal in 1
lokaal zou kunnen als alle lessen na elkaar gegeven worden. De bedoeling was
om (als in het dictaat, zonodig met een bipartiete graaf) te zorgen dat in elke
rij en elke kolom allemaal verschillende getallen/kleuren/uren/lokalen ingevuld
zouden worden. Daarvan zijn er dan 5 nodig, want dat is het maximale aantal
open vakjes in rij of kolom en een stelling uit het dictaat zegt dat dan daarmee
kan. Dat lukt ook heel makkelijk.
Er is een betere interpretatie van de opgave zoals gegeven, maar dan had ik er
bij moeten zeggen dat het in het minimale aantal uren moet en daarin in het
minimale aantal lokalen: dan doe je wat hiervoor is beschreven (een rooster met
5 uren maken) en vervolgens kijken met hoeveel lokalen je toe kunt. Er zijn 30
open vakjes, dus er komt een lesuur minstens 6 maal voor, maar je blijkt het
rooster zo in te kunnen vullen dat elk lesuur precies 6 maal ingevuld is. Omdat
lessen op hetzelfde uur in verschillende lokalen moeten (en andere niet) kan het
dan dus met 6 lokalen in minimale tijd (5 uur). Enkelen gaven die oplossing ook
aan!
Vrijwel alles is goed gerekend vanwege de slechte formulering, maar er is wel een
punt afgetrokken als je juist de kruisjes hebt gekleurd (en met 4 kleuren/uren)
toe kunt.

(b) Vind de maximale waarde van een s–t stroom in het netwerk van Figuur 1,
waarin de capaciteiten gegeven zijn. (Figuur 1 staat enkele keren afgebeeld op
het bijgevoegde kladblad.) Geef deze stroom aan in het netwerk. Bepaal ook de
minimale capaciteit van een s–t snede, en geef zo’n snede aan door precies te
zeggen welke pijlen er in zitten. Bijna iedereen vond wel een maximale stroom
van grootte 39, (er zijn meerdere oplossingen) en de bijbehorende snede met
minimale capaciteit 39; veel gemaakte fout om de snede uit punten te laten
bestaan in plaats van pijlen. De snede met minimale capaciteit bestaat uit de
pijlen (s, a), (c, a), (d, a), (d, b), (e, b), (e, t), (e, h), (e, g), (d, g), vanuit de punten
s, c, d, e.



3. Een snark is een 3-reguliere graaf waarvan het lijnkleurgetal 4 is.
(a) Laat zien dat K4 een 3-reguliere graaf is met lijnkleurgetal 3. In K4 is elk punt

verbonden met de 3 andere, dus is de graaf 3-regulier. Met een expliciete kleuring
is duidelijk te maken dat 3 kleuren genoeg zijn om de lijnen te kleuren; er zijn
ook 3 kleuren nodig omdat de graad van elk punt 3 is.

(b) Laat zien dat de bloem-snark (zie Figuur 2. hieronder) 4-lijnkleurbaar is. Vat
de bloem-snark op als een 5-circuit (binnen) en een 15-circuit (buitenring) met
dwarsverbindingen; de twee oneven circuits zijn met 3 kleuren te kleuren, en dan
kun je de vierde kleur voor de dwarsverbindingen gebruiken. Dit is een voorbeeld
van een snark; maar je hoeft niet te bewijzen dat P niet 3-lijnkleurbaar is!

(c) De Petersen graaf is P = L(K5). Beredeneer dat P een 3-reguliere graaf op 10
punten is. Omdat K5 10 lijnen heeft, zal L(K5) 10 punten hebben; elke lijn in K5

is incident met 6 andere (want K5 is 4-regulier), en dus is de graad van elk punt
in L(K5) gelijk aan 6. Maar dan is het complement van L(K5) in K10 (regulier
van graad 9) noodzakelijk 3-regulier.

(d) Teken K5, en ook P ; laat zien dat P een 4-lijnkleurbare graaf is. Tekeningen
duidelijk (of in het dictaat); sommigen vergaten het ‘binnenste circuit’ van P als
ster (in plaats van pentagon) te tekenen waardoor er 4-circuits ontstaan die er
niet in horen. 4-Lijnkleuring kan analoog aan de bloem-snark! Wederom: dit is
een snark, maar je hoeft niet te laten zien dat P niet 3-lijnkleurbaar is.

(e) Bewijs dat elke 3-reguliere graaf een even aantal punten heeft. Als eerder: de
gradensom moet even zijn, en alle graden zijn 3.

(f) Bewijs dat een snark geen Hamiltoncircuit bevat. [ Hint: kleur het Hamiltoncir-
cuit en gebruik (e).] Veronderstel dat de snark S een Hamilton-circuit heeft: dat
bevat alle punten precies 1 maal, en heeft dus even lengte. Dan zijn de lijnen met
2 kleuren te kleuren. Nu zijn voor elk punt 2 van de 3 lijnen gekleurd: geef alle
overgebleven lijnen een derde kleur (dat kan!) en we hebben een 3-lijnkleuring
van S, in tegenspraak met de definitie van snark. Dus zo’n Hamilton-circuit kan
niet bestaan.
Veel foutieve redeneringen zijn direkt te ontmaskeren omdat ze ook van toepassing
zijn op K4, die wel een Hamiltoncircuit heeft.

4. Deze opgave gaat over samenhangende grafen.
(a) Geef de definitie van een pad in een graaf en van samenhangende graaf. Een pad

is een wandeling in een graaf, dat wil zeggen een rijtje punten v1, v2, . . . , vk waarin
een lijn tussen vi en vi+1 bestaat (voor 1 ≤ i ≤ k − 1), met de extra eigenschap
dat de punten allemaal verschillend zijn: vi 6= vj als i 6= j. Een samenhangende
graaf is een graaf waarin tussen elk tweetal punten een wandeling (of een pad,
dat is equivalent) bestaat.

(b) Als G een onsamenhangende graaf is, dan is het complement G samenhangend.
Bewijs dat. Als G onsamenhangend is, bestaat G uit minstens 2 componenten.
Laten u en v twee verschillende punten uit G zijn, dan laten we zien dat er
altijd een pad tussen u en v is in het complement: als u en v in verschillende
componenten van G zitten zijn ze buren in het complement G, en als ze in dezelfde
component van G zitten bestaat er een punt x in een andere component van G

en is u, x, v een pad in G.
(c) Geef een bewijs of tegenvoorbeeld voor de bewering: als G samenhangend is dan

is G onsamenhangend. Eenvoudig tegenvoorbeeld: G een graaf op 4 punten die



er uitziet als de hoofdletter N; dan ziet G er uit als de letter Z, maar G is dan
samenhangend, net als G.

De onderstaande 3 onderdelen betreffen de volgende bewering.
De bedoeling van deze opgave is met volledige inductie een bewijs te geven voor de
stelling dat de Bewering waar is voor samenhangende grafen, door het bewijs in drieën
te knippen: de eerste twee vormen de inductiestap voor grafen met en zonder circuit,
de laatste het begin van de inductie.

Bewering. In een graaf is het aantal punten hoogstens 1 meer dan het aantal lijnen.

(d) Als de Bewering geldt voor alle samenhangende grafen met niet meer dan m

lijnen, dan geldt de Bewering ook voor alle samenhangende grafen met m + 1
lijnen waarin een circuit voorkomt. Bewijs dit. Neem aan dat de Bewering
geldt voor alle samenhangende grafen met niet meer dan m lijnen. Laat G een
samenhangende graaf metm+1 lijnen zijn, en n punten, met een circuit; verwijder
nu 1 lijn uit het circuit. Dan ontstaat een graaf met m lijnen en n punten, die
ook nog samenhangend is, en volgens de aanname geldt de Bewering voor zulke
grafen, dat wil zeggen: n ≤ m+1. Maar dan zeker: n ≤ (m+1)+1 = het aantal
lijnen van G plus 1. Dus geldt de Bewering ook voor elke samenhangende graaf
met m+ 1 lijnen en een circuit.
De meest gebruikte redenering hier (en in het volgende onderdeel) was van het
type: als je een lijn toevoegt aan een samenhangende graaf waarvoor de Bewering
geldt en er ontstaat een circuit, dan heb je maar 1 lijn en geen punt toegevoegd,
enz. Maar dergelijke redeneringen snijden geen hout: want je kunt best een
samenhangende graaf met m + 1 lijnen maken uit een onsamenhangende graaf
(waarvoor de Bewering helemaal niet hoeft te gelden) door lijnen toe te voegen!

(e) Als de Bewering geldt voor alle samenhangende grafen met niet meer dan m

lijnen, dan geldt de Bewering ook voor alle samenhangende grafen met m + 1
lijnen waarin géén circuit voorkomt. Bewijs dit. [ Hint: kijk naar een langste pad
in de graaf en verwijder een eindpunt. ] Neem aan dat de Bewering geldt voor
alle samenhangende grafen met niet meer dan m lijnen. Neem een graaf G met
m+ 1 lijnen en n punten die samenhangend is en waarin geen circuit voorkomt.
Er zijn slechts eindig veel verschillende paden in G; neem daaruit een pad van
maximale lengte, en laat v een eindpunt van dat pad zijn. Dan heeft v graad 1
in de graaf: het kan geen buur van een ander punt op het pad zijn (want dan zou
er een circuit zijn) en ook niet van een punt dat niet op het pad ligt, want dan
kun je een langer pad maken. Als je nu v en de enige lijn met v er op verwijdert
uit G, krijg je een graaf met m lijnen, die samenhangend is (want v verbond zijn
enige buur niet met andere punten), en volgens de aanname geldt de Bewering
voor deze graaf: n− 1 ≤ m. Maar dan is n ≤ m+ 1, dus de bewering geldt voor
G.

(f) De bewering geldt voor alle samenhangende grafen. Bewijs dit. Dat volgt nu
eenvoudig uit (d) en (e) en inductie naar het aantal lijnen van de graaf, mits we het
begin van de inductie aangeven: als m = 0 dan bestaat de enige samenhangende
graaf uit 1 enkel punt, en daarvoor geldt 1 = n ≤ n + 1 = 0 + 1 = 1. De
inductiestap is is bewezen in (d) voor grafen met een circuit, en in (e) voor grafen
zonder circuit.


