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In de volgende opgaven wordt onder een graaf, net als in het dictaat, steeds een enkel-
voudige (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 (0, 1, 2, 3, 3, 4, 5) een gradenrijtje is.
(b) Bewijs dat (0, 1, 2, 3, 4, 5) geen gradenrijtje is.
(c) Teken twee niet-isomorfe 2-reguliere grafen op 6 punten; welke eigenschap toont

aan dat ze niet-isomorf zijn?
(d) Teken twee niet-isomorfe 3-reguliere grafen op 6 punten; welke eigenschap toont

aan dat ze niet-isomorf zijn?

2. Laat Lm,n de lijngraaf L(Km,n) zijn van de volledig biparitiete graaf Km,n. We geven
de punten van Km,n aan met ai voor 1 ≤ i ≤ m en bj voor 1 ≤ j ≤ n, en van Lm,n

met (ai, bj).
(a) Bepaal het aantal punten van Lm,n en van Km,n en geef in beide gevallen ook

aan welke graden voorkomen.
(b) Laat zien dat (op grond van het vorige onderdeel) er slechts één paar (m,n) is

waarvoor Lm,n en Km,n isomorf kunnen zijn; geef in dat geval een isomorfisme
aan (door het geven van een bijectie tussen de verzamelingen punten zoals in de
definitie van isomorfie).

(c) Bewijs dat Km,n een Eulergraaf is en dat Lm,n een Hamiltongraaf is als m en n

beide even getallen zijn.
(d) Is L3,3 een Hamiltongraaf? Zo nee, waarom niet, en zo ja, geef een Hamiltoncykel

op de punten (ai, bj) aan.

3. In de bijgaande figuur is een netwerk gegeven met bij elke pijl de capaciteit. Vind de
maximale waarde van een s–t stroom in het netwerk. 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 aan te geven welke pijlen er in zitten. De figuur staat enkele keren
afgebeeld op het bijgevoegde kladblad.



4. Los het volgende roosterprobleem 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. Een les is dan een paar zoals
(a, A).

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

uren dat hiervoor benodigd is, en maak vervolgens een rooster voor die uren
door voor elke les het nummer van het uur in te vullen.

(b) Door bezuinigingen is voortaan 1 lesuur minder beschikbaar dan benodigd in
de oplossing van onderdeel (a). De directie wil zo weinig mogelijk lessen uit
laten vallen; geef het minimale aantal lessen dat uit het rooster geschrapt dient
te worden (door daar een kruis in te plaatsen) en maak vervolgens een nieuw
rooster waarin 1 lokaal minder wordt gebruikt.

5. Deze opgave heeft te maken met een stelling van Ramsey, die zegt dat er voor elke m

en n een minimaal geheel getal r(m,n) bestaat zodat elke schildering van de lijnen van
de volledige graaf Kr(m,n) met de kleuren rood en blauw er een rode Km of een blauwe
Kn onstaat. Een schildering van (de lijnen van) een graaf G met de kleuren rood en
blauw is niets anders dan het geven van een functie f : E(G) → {blauw, rood} die elke
lijn schildert in één van beide kleuren. Let op: anders dan bij een lijnkleuring mogen
lijnen die een punt gemeen hebben bij een schildering wél dezelfde kleur krijgen! In
de volgende onderdelen zien we dat r(2, n) = n, r(3, 3) = 6 en r(3, 4) = 9.
(a) Laat zien dat r(2, n) = n: bij elke lijnschildering van Kn met de kleuren rood en

blauw ontstaat een rode K2 of een blauwe Kn.
(b) Bewijs dat bij elke schildering van K6 met de kleuren rood en blauw er een rode

of een blauwe driehoek K3 ontstaat. [ Hint: kies een punt van K6 en onderscheid
twee gevallen: minstens 3 lijnen met v als eindpunt worden rood geschilderd, en
hoogstens 2 lijnen uit v worden rood geschilderd. Bekijk dan de schildering van
de lijnen tussen de buren van v.]

(c) Laat zien dat het getal 6 uit het vorige onderdeel minimaal is, door te laten zien
dat niet bij elke schildering van K5 met de kleuren rood en blauw er een rode of
een blauwe driehoek ontstaat.

(d) Bewijs dat bij elke schildering van K9 met de kleuren rood en blauw er een rode
K3 of een blauwe K4 ontstaat. [ Hint: kies een punt van K9 en onderscheid
twee gevallen: minstens 4 lijnen met v als eindpunt worden rood geschilderd; en
hoogstens 3 lijnen uit v worden rood geschilderd. Bekijk dan de schildering van
de lijnen tussen de buren van v. ]

(e) Laat zien dat het getal 9 uit het vorige onderdeel minimaal is, door te laten zien
dat niet bij elke schildering van K8 met de kleuren rood en blauw er een rode
K3 of een blauwe K4 ontstaat.


