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Voorwoord

Het eerste deel van dit boek is een inleiding in de grafentheorie en haar toepassingen.
Met name worden problemen uit de sfeer der bouwkunde in termen van grafen
geformuleerd en vervolgens opgelost.
Veel van de behandelde stof is in uitgebreidere vorm terug te vinden in:
[1] Baglivo, J.A. and Graver, J.E.,
Incidence and Symmetry in Design and Architecture, Cambridge University
Press, Cambridge, 1983.
In het bijzonder is de stof uit Hoofdstuk 2 over organisatiegrafen en uit Hoofdstuk 4
over het bestaan van half-regelmatige veelvlakken behandeld, op een wijze zoals dat
in [1] is gebeurd.
Voor zelfstudie en voor verdere oriëntatie in bouwkundig getinte toepassingen van
wiskunde in het algemeen en van grafentheorie in het bijzonder wordt dit boek zeer
aanbevolen.
Een tweede boek dat men naast dit boek zou kunnen raadplegen is:
[2] Wilson, R.J., Introduction to Graph Theory, Wiley and Sons, New York, 1986.
Dit is een inleiding in de abstracte grafentheorie en is minder toepassingsgericht dan
[1]. Het is zeer geschikt om iets meer te leren omtrent de zuiver wiskundige aspecten
van de in dit boek aangehaalde theorie.
Het onderwerp van het tweede deel is ‘Netwerktheorie’ en wel in het bijzonder het
Theorema van Ford en Fulkerson over de maximale stroom in een netwerk. De
presentatie van dit theorema en ook de behandeling van gevolgen en toepassingen
zijn zoals in vrijwel elk leerboek dat aan deze materie een aantal hoofdstukken wijdt.
Men zie hiervoor bijvoorbeeld [2] en voorts
[3] Berge, C.
Graphs and Hypergraphs, North Holland, Amsterdam, 1973.
[4] Grimaldi, R.P.
Discrete and Combinatorial Mathematics, Addison-Wesley, Reading, Mass,
1989.
[5] Liu, C.L.
Introduction to Combinatorial Mathematics, Mc Graw Hill, New York.
Een aantal voorbeelden en vraagstukken in dit deel heeft zijn oorsprong in [3] tot [5].
Opgemerkt zij nog dat de hier besproken algoritmen voor het berekenen van maxi-
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male stromen in netwerken de grondslag vormen voor computerprogramma’s voor
netwerken, zoals opgenomen in het software-pakket STELLA.
A.J. van Zanten

Delft, augustus 1995

In de nieuwe druk is een aantal fouten uit de eerste oplage gecorrigeerd. Verder is
een extra oefententamen opgenomen.
A.J. van Zanten

Delft, februari 2001
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Begrippen en definities uit de
grafentheorie

1.1.

Inleiding

Een g r a a f bestaat in het algemeen uit een aantal punten en een aantal
verbindingslijnen tussen (sommige van) die punten. De punten worden knopen
genoemd en de verbindingslijnen takken. De figuren 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 geven alle
een voorbeeld van een graaf.

Figuur 1.1.

Figuur 1.2.

Figuur 1.3.

Figuur 1.4.

In bovenstaande figuren zijn de knopen aangegeven door dikke punten en de takken
door rechte of kromme lijnen. Let erop dat in figuur 1.3 niet alle snijpunten van
takken knopen zijn. Voorts laat figuur 1.2 een graaf zien die uit twee ‘losse’
gedeelten bestaat. In figuur 1.4 zien we dat twee knopen door meer dan één tak
verbonden kunnen worden en ook dat een knoop met zichzelf verbonden kan zijn
door een tak.
De grafentheorie is behalve een belangrijk zelfstandig wiskunde-onderwerp vooral
ook een theorie met zeer veel toepassingen buiten de wiskunde. Vele problemen uit
de natuurkunde, de scheikunde, de informatica, de sociale wetenschappen, de
architectuur, etc. laten zich formuleren als grafentheoretische problemen.
Zo laten figuur 1.5 en figuur 1.6 een deel van een elektrisch netwerk zien, respectievelijk een deel van een wegenkaart.
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2

Planairiteit en dualiteit

2.1.

Planaire grafen

In het vorige hoofdstuk definieerden we een planaire graaf als een graaf die in het
platte vak getekend kan worden, zodanig dat takken elkaar slechts snijden in knopen.
Wat preciezer gezegd: een graaf is planair als hij isomorf is met een graaf die aan
bovenstaande omschrijving voldoet.
We geven hiervan nog één eenvoudig voorbeeld. De graaf K4 in figuur 2.1 voldoet
niet aan de eis dat takken elkaar slechts in knopen snijden.
1
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Figuur 2.1.
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Figuur 2.2.

Als de graaf een wegennet voorstelt en men zou willen dat de wegen {1,4} en {2,3}
elkaar niet kruisen, dan zou men ter plekke een viaduct moeten aanleggen. Met andere woorden men zou een niet-planaire inbedding hebben van de graaf, omdat men
op twee niveaus wegen zou moeten aanleggen. Echter is de graaf toch planair, omdat
hij isomorf is met de versie in figuur 2.2. Alle wegen bevinden zich daar in één vlak.
De graaf K3,3 uit figuur 1.3 is een voorbeeld van een niet-planaire graaf.
Vanzelfsprekend zou men graag een criterium hebben, waarmee men uit kan maken
of een graaf planair is of niet. In de formulering van een dergelijk criterium zal K3,3
een grote rol spelen, evenals de volledige graaf K5, waarvan een niet-planaire versie
in figuur 2.3 getekend is.
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Figuur 2.3.
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