
Discrete Modellen in de Toegepaste Wiskunde (WISB136)

Dinsdag 19 april, 2011
∙ Geef niet alleen de antwoorden, maar laat ook de afleidingen van de antwoorden zien.

Vermeld bij het gebruik van een algoritme altijd de naam (als dit niet al in de opgave
gegeven is) en leg duidelijk uit wat je doet en wat de volgorde van je stappen is.

∙ Het raadplegen van boeken of aantekeningen is tijdens het tentamen niet toegestaan,
met uitzondering van één A4-tje (beide zijden) met eigen aantekeningen.

∙ Gebruik van een grafische rekenmachine is bij het tentamen toegestaan voor het doen
van eenvoudige berekeningen.

∙ Op het laatste blad zijn enkele Engels-Nederlands vertalingen gegeven.
∙ Alle opgaven tellen even zwaar.

Opgave 1.
(a) Zijn de volgende uitspraken correct of niet? Hierbij zijn alle grafen 𝐺 = (𝑉,𝐸, 𝜑)

eindig, d.w.z. #𝑉 < ∞ en #𝐸 < ∞. Gebruik voor je antwoorden de tabel in de
bijlage op blz. 3, je hoeft geen uitleg bij je antwoorden te geven.

(i) De verbindingsmatrix 𝑀 van een graaf bevat alleen 1-en en 0-en.

(ii) Een graaf waarin voor elke 𝑘 = 1, 2, 3, . . . een een pad van lengte 𝑘 bestaat, bevat
een cykel.

(iii) Elke cykel-graaf is een bipartiete graaf. N.B. de 𝑘-cykel graaf is de graaf met 𝑘
knopen en 𝑘 zijden die een cykel van lengte 𝑘 vormt.

(iv) Een toernooi bestaande uit twee knopen is niet g-samenhangend.

(b) Geef een voorbeeld van een matching in een bipartiete graaf (als plaatje, niet volgens
de wiskundige definitie) die wel een maximum matching is, maar niet perfect. Licht je
antwoord toe.

Opgave 2. Een kabelmaatschappij moet een glasvezelkabelnetwerk aanleggen waarmee vijf
Schotse dorpen verbonden worden, te beginnen in Thurso. De onderstaande tabel geeft de
afstanden tussen de dorpen.

Durness Helmsdale Inverness Thurso Wick
Durness - 81 66 72 92
Helmsdale 81 - 102 71 64
Inverness 66 102 - 148 127
Thurso 72 71 148 - 48
Wick 92 64 127 48 -

(a) Geef deze informatie weer in een gewogen graaf (als plaatje, niet als graaf volgens de
wiskundige definitie).

(b) Bepaal met het algoritme van Kruskal een manier om de dorpjes vanuit Thurso te
bekabelen met zo weinig mogelijk kabel.

(c) Nogmaals, maar nu met het algoritme van Prim.
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Opgave 3. Het volgende plaatje geeft de reistijden, in minuten, aan tussen 7 steden (𝐴
t/m 𝐺).

𝐴

𝐵

𝐶

𝐷

𝐸

𝐹

𝐺

56

96

78

18

110

208

20

90

112

20

46

20

(a) Bepaal de minimale tijd nodig om van stad 𝐴 naar stad 𝐺 te reizen. Geef ook een route
waarmee deze minimale reistijd van 𝐴 naar 𝐺 behaald wordt. Bij de argumentatie mag
gebruik worden gemaakt van de directe afstandentabel en de kopie van de bovenstaande
graaf in de bijlage (pagina 3).

(b) Er wordt een weg tussen steden 𝐷 en 𝐸 aangelegd. Bij welke reistijden op dit nieuwe
traject is het mogelijk om sneller van 𝐴 naar 𝐺 te reizen (dan met de route bij (a))?
Geef ook een nieuw route waarmee de verkorte reistijd wordt behaald.

(c) De lengte van de weg tussen 𝐷 en 𝐸 wordt 100 km. Wat moet de gemiddelde snelheid
zijn op de weg tussen 𝐷 en 𝐸 om ten opzichte van de huidige situatie 10 minuten korter
onderweg te zijn?

Opgave 4. Het volgende plaatje geeft een stratennetwerk. In de winter moet een sneeuwschuiver
met zoutstrooier de straten met zout bestrooien, beginnend bij de zoutopslagplaats die zich
bij 𝐴 bevindt.

𝐴
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(a) Leg uit waarom het niet mogelijk is beginnend bij 𝐴 een route langs alle straten te
maken die weer bij 𝐴 eindigt en die precies éénmaal door elke straat gaat.

(b) Hoeveel straten moeten er in de route beschreven bij (a) minimaal twee keer doorlopen
worden?

(c) Bepaal een kortste route, beginnend en eindigend in 𝐴 die langs alle straten gaat.
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Opgave 5. Tijdens een vakantie biedt een reisorganisatie op een dag vijf activiteiten aan.
De onderstaande tabel geeft bij elke instructeur van de reisorganisatie aan welke van de
activiteiten ze kunnen begeleiden.

Naam Activiteiten
Lisa surfen, zeilen
Karel rotsklimmen, oriëntatieloop
Hans surfen, rotsklimmen
Petra zeilen, duiken
Felix oriëntatieloop, duiken, zeilen

(a) Geef de situatie weer in een bipartiete graaf (als plaatje, niet volgens de wiskundige
definitie).

(b) In eerste instantie worden Lisa, Karel, Petra en Felix ingedeeld bij hun eerste activiteit
in de tabel. Pas het algoritme uit het dictaat toe om beginnend met deze matching
een perfecte matching van de instructeurs en activiteiten te bepalen.

Bijlage

Bij Opgave 1 (a). correct incorrect
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Bij Opgave 3.
De graaf:

𝐴

𝐵

𝐶

𝐷

𝐸

𝐹

𝐺

En de directe afstanden tabel

A B C D E F G
A 0 56 96 78 - - -
B 56 0 - 18 110 208 -
C 96 - 0 20 - 90 -
D 78 18 20 0 - 112 -
E - 110 - - 0 20 46
F - 208 90 112 20 - 20
G - - - - 46 20 0
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Enkele Engels-Nederlands vertalingen

graph/graphs: graaf/grafen

vertex/vertices: knoop/knopen

edge: zijde

adjacency matrix: verbindingsmatrix

loop: lus

simple graph: enkelvoudige graaf

planar graph: planaire graaf

connected graph: samenhangende graaf

components: (samenhangs)componenten

tree: boom

complete 𝑘-graph: volledige 𝑘-graaf

(complete) bipartite graph: (volledige) bipartiete graaf

𝑘-regular graph: 𝑘-reguliere graaf

(spanning) subgraph: (opspannende) deelgraaf

induced subgraph: gëınduceerde deelgraaf

(vertex) degree: graad van een knoop

k-vertex cut: k-knopen-snede

k-edge cut: k-zijden-snede

k-(vertex) connected: k-knopen-samenhangend

k-edge connected: k-zijden-samenhangend

(vertex) connectivity: k-knopen-samenhangendheid

edge connectivity: k-zijden-samenhangendheid

walk: pad

trail: een pad dat elke zijde maximaal één maal doorloopt (geen terminologie voor gëıntroduceerd)

path: een pad dat elke zijde maximaal één maal doorloopt en elke knoop maximaal één
maal bezoekt (geen terminologie voor gëıntroduceerd)

cycle: cykel

Euler trial: Euler-pad

Euler tour: Euler-circuit

(maximum/perfect) matching: (maximum/perfecte) matching

𝑀-alternating path: 𝑀-alternerend pad

𝑀-augmenting path: 𝑀-augmenterend pad

digraph: g-graaf

diconnected: g-samenhangend

𝑘-arc-diconnected: 𝑘-zijde-g-samenhangend

orientation: orientatie

tournament: toernooi
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Oplossing Opgave 1.

(a)

correct incorrect
(i) X
(ii) X
(iii) X
(iv) X

(b) De onderstaande matching bestaat alleen uit de zijde 𝑥1𝑦1. Dit is een maximum match-
ing, want de enige zijden-deelverzameling met meer zijden bevat alle twee de zijden,
maar dit is geen matching omdat de twee zijden op elkaar aansluiten. De matching is
niet perfect omdat knoop 𝑥2 geen uiteinde is van een van de zijden in de matching.

𝑥1 𝑥2

𝑦1

Oplossing Opgave 2.

(a) In de graaf worden de plaatsen met hun eerste letter aangegeven.

92

72

66

81
48

127

64148

71

102

𝐷

𝑊

𝑇

𝐼

𝐻

(b) Met het algoritme van Kruskal bepalen we een kortste opspannende boom in de graaf.
Beginnend met de lege deelgraaf ˜𝐺 = ( ˜𝑉 , ˜𝐸) met ˜𝑉 = ∅ = ˜𝐸, doorlopen we de zijden,
oplopend in gewicht, en voegen zijden toe aan de deelgraaf als hierdoor in de deelgraaf
geen cykels ontstaan. De procedure stopt als de deelgraaf opspannend is. De zijden
worden toegevoegd in de volgorde

𝑊𝑇, 𝑊𝐻, 𝐷𝐼, 𝐷𝑇.

Met deze vier zijden is een opspannende boom ontstaan. Merk op dat zijde 𝐻𝑇 is
overgeslagen omdat bij toevoegen van deze zijden de cykel 𝑇𝑊𝐻𝑇 zou zijn ontstaan.

(c) We passen het matrix-algoritme van Prim toe, beginnend in knoop 𝑇 . Na het doorlopen
van het algoritme krijgen we de volgende tabel
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D H I T W
D - —–81 —–66 72 —–92
H —–81 - —–102 —–71 64
I 66 —–102 - —–148 —–127
T —–72 —–71 —–148 - —–48
W —–92 —–64 —–127 48 -

waarbij de posities van de onderstreepte getallen de gekozen zijden aangeven. De zijden
worden toegevoegd in de volgorde

𝑇𝑊, 𝑊𝐻, 𝑇𝐷, 𝐷𝐼,

waarna alle getallen in de tabel, behalve degene behorende bij deze zijden, doorgestreept
zijn en het algoritme stopt. Merk op dat dit dezelfde matching is als bij (b), maar dat
de zijden in een andere volgorde worden toegevoegd.

Oplossing Opgave 3.

(a) We passen het algoritme van Dijkstra toe om een korste pad van 𝐴 naar de overige
plaatsen te bepalen. Hiertoe passen we de matrix variant van het algoritme toe op de
gegeven directe reistijden tabel:

A B C D E F G
rij 𝐴 + 0 0 56 96 78 ∞ ∞ ∞
rij 𝐵 + 56 - - ∞ 74 166 264 ∞
rij 𝐷 + 74 - - 94 - ∞ 186 ∞
rij 𝐶 + 94 - - - - ∞ 184 ∞
rij 𝐸 + 166 - - - - - 186 212
rij 𝐹 + 184 - - - - - - 204
rij 𝐺+ 204 - - - - - - -

De posities van de onderstreepte getallen geven de gekozen zijden aan; de posities met
een streep zijn niet relevant voor het algoritme. We vinden een minimale reistijd van
𝐴 naar 𝐺 van 204 minuten via de route 𝐴𝐵𝐷𝐶𝐹𝐺. De overige berekende reistijden,
vanaf 𝐴, zijn in de onderstaande graaf bij de knopen weergegeven; de dikgedrukte
zijden geven de routes aan.

𝐴 (0 min.)

𝐵 (56 min.)

𝐶 (94 min.)

𝐷 (74 min.)

𝐸 (166 min.)

𝐹 (184 min.)

𝐺 (204 min.)
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(b) Stel de reistijd voor het nieuwe traject 𝐷𝐸 is 𝑥 minuten. Merk op dat de kortste route
(zonder het nieuwe traject) van 𝐸 naar 𝐺 40 minuten is via 𝐸𝐹𝐺; dit kunnen we direct
zien omdat zowel 𝐸𝐺 als 𝐸𝐵 een langere reistijd dan 40 minuten hebben (pas anders
nog een keer het algoritme van Dijkstra toe). Er zijn twee routes die in aanmerking
komen als nieuwe korste route van 𝐴 naar 𝐺 via het nieuwe traject

(i) De kortste route van 𝐴 naar 𝐸, ED en vervolgens de kortste route van 𝐷 naar 𝐺.
Dit geeft de route 𝐴𝐵𝐸𝐷𝐶𝐹𝐺 met reistijd 166 + 𝑥+ (204− 74) = 294 + 𝑥, wat
dus onmogelijk korter dan 204 minuten kan zijn.

(ii) De kortste route van 𝐴 naar 𝐷, 𝐷𝐸 en vervolgens de kortste route van 𝐸 naar
𝐺. In dit geval wordt de route 𝐴𝐵𝐷𝐸𝐹𝐺 met reistijd 74 + 𝑥 + 40 = 114 + 𝑥.
Hieruit volgt dat voor 𝑥 < 90 er een kortere route van 𝐴 naar 𝐺 ontstaat.

(c) Een 10 minuten kortere route ontstaat dus bij 𝑥 = 80 min.= 4/3 uur, over een traject
van 100 km. De gemiddelde snelheid wordt dan 100

4/3
= 300

4
= 75 km/uur.

Oplossing Opgave 4.

(a) De beschreven route is een Euler circuit in de gegeven graaf. Aangezien er twee knopen
met oneven graad zijn, te weten 𝐵 en 𝐷, en de overige knopen allen even graad hebben,
heeft de graaf geen Euler circuit, maar wel een Euler pad.

(b) Er bestaat een Euler-pad van 𝐵 naar 𝐷, de twee knopen met oneven graad. Dit pad
doorloopt elke zijde precies één keer, maar is niet gesloten. Om toch een gesloten
pad te krijgen volstaat het dit Euler pad te verlengen met de zijde 𝐷𝐵, waarbij er
dus maar één zijde tweemaal doorlopen wordt, wat uiteraard het minimale aantal is.
Het gevraagd pad, van 𝐴 naar 𝐴, ontstaat dan door het gesloten pad in 𝐴 te laten
beginnen.

(c) Dit is een voorbeeld van het Chinese Postbode Probleem. Een oplossing hiervoor
vinden we door een Euler-pad van 𝐵 naar 𝐷, wat te bepalen is met het algoritme van
Fleury, uit te breiden met een kortste pad van 𝐵 naar 𝐷. Fleury’s algoritme geeft
bijvoorbeeld 𝐵𝐴𝐶𝐵𝐹𝐸𝐵𝐷𝐶𝐸𝐷 als Euler-pad van 𝐵 naar 𝐷. Het korste pad van 𝐷
naar 𝐵 is 𝐷𝐶𝐵. Merk op dat 𝐷𝐵 langer is en een pad beginnend met 𝐷𝐸 of een
ander pad beginnend met 𝐷𝐶 in de volgende stap ook altijd langer is dan 𝐷𝐶𝐵, pas
anders het algoritme van Dijkstra nogmaals toe. Dus 𝐵𝐴𝐶𝐵𝐹𝐸𝐵𝐷𝐶𝐸𝐷𝐶𝐵 is een
kortste route door de graaf, die lijdt tot de route 𝐴𝐶𝐵𝐹𝐸𝐵𝐷𝐶𝐸𝐷𝐶𝐵𝐴 beginnend
en eindigend in 𝐴.

Oplossing Opgave 5.

(a) In de graaf worden de instructeurs (boven) en activiteiten (beneden) weergegeven met
hun eerste letter. De dikgedrukte zijden geven de matching 𝑀 aan die bij onderdeel
(b) gegeven is.
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S Z R O D

L H K P F

(b) Er moet een 𝑀-augmenterend pad geconstrueerd worden. Deze moet dus van 𝐻 naar
𝐷 (of van 𝐷 naar 𝐻) gaan. In dit geval volstaat het pad KSLZPD. Na het omklappen
van de zijden in dit 𝑀-augmenterend pad krijgen we:

S Z R O D

L H K P F

Deze matching is een perfecte matching van de instructeurs en de activiteiten.
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