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Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
ln dit tentamen wordt met een graaÍ G steeds een gewone graaÍ bedoeld (simpte
graph), d.w.z. G heeft geen lussen (íoops) en twee verschiltende punten worden hoog-
stens door één lijn verbonden.

1. [a pt]

Toon aan dat als ó(G) > 3, dan bevat G een cykel van even lengte.
Hint: Beschouw een langste pad in G.

2. [5 pt]

7 is een boom. Bewijs dat:
'=? alle punten van T hebben oneven graad dan en slechts dan als

voor elke e e E(T) beide componenten van T - e oneven zijn (een oneven component
is een component met een oneven aantal punten).

s. [6 pt]

Toon aan dat de k-dimensionale kubusgraat Qp, k-samenhangend is.

4, [4 pt]

Beschouw een "schaakbord" van 6 x 4 vakjes. De vakjes zijn genummerd van (1, 1) tot
en met (6,4). Ergens op het bord staat een paard. Het paard kan van een vakje (or,br)
naar vakje (or,br) springen als la1 - orl : 2 en lb1 - bzl : 1 of als lo, - orl : 1 en

lb, - brl: 2. ln Figuur 1 staan enkele voorbeelden van paardsprongen aangegeven.
Toon aan dat het onmogelijk is dat het paard in 24 achtereenvolgende sprongen elk
vakje van het schaakbord bezoekt en eindigt op zijn beginvakje.
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Figure 1: Het schaakbord bij opgaye
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5. [4 pt]

M is een grootste matching in een bipartite graaÍ G.

Toon aan dat: lMl > 99.'- a(G)

6. [5 pt]

Toon aan dat: X'(Kz,-r) : X'(Kz,) : 2n - 1.

7- $ ptl

G is een graaf met x(G) :k. Toon aan dat: .(O 
= (l)

8. [a pt]

Beschouw een netwerk l/ waar bij elk tussenpunt (intermediate vertex) u een getalq' m(u) e Z* is gegeven (zn(u) is de capaciteit van het punt u). Leg uit hoe men een
r maximale stroom / in dit netwerk kan vinden die voldoet aan: f-(u) < m(u) voor alle

ueV-{",y}.
Hint: pas het labelings-algoritme van Ford en Fulkerson toe op een aangepast netwerk.

Totaal:36+4=40punten


