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i

Voorwoord

Er zijn voor mij twee bezigheden die me urenlang uit de werkelijkheid doen ontsnappen: lezen
en wiskunde. Als er een studie bestond waarin je de hele dag alle boeken mocht lezen die je
maar wou, had ik die beslist gevolgd. Gelukkig bestaat zo’n studie niet. Anders zou ik nooit
mijn voorliefde voor discrete wiskunde, en in het bijzonder voor grafentheorie, hebben ontdekt.
Ik zou nooit geweten hebben hoe mooi de wiskunde kan zijn, en zou de rest van mijn leven in
de waan zijn geweest dat wiskunde enkel maar uit afleiden en integreren bestond.

Je zou het misschien niet verwachten van een wiskundige, maar afleiden en integreren behoren
tot mijn minst favoriete activiteiten, samen met sommen uitrekenen, differentiaalvergelijkingen
oplossen en formules afleiden uit andere formules die we daarvoor al hadden afgeleid. Eigenlijk
zowat alles dat met rekenen te maken heeft. Deze thesis is dan ook uitgelezen voor mij: hij
bevat helemaal geen afleidingen en integralen, en bovendien maar vier sommen, waarvan er twee
voor mij werden uitgerekend door Sage.

Dat ik daarbovenop graag programmeer ontdekte ik pas later tijdens mijn studies. Hoewel ik
op voorhand schrik had dat mijn beperkte kennis op vlak van informatica een struikelblok zou
vormen bij het maken van deze thesis, koos ik toch bewust voor een masterproef die een mooi
evenwicht biedt tussen grafentheorie en programmeren.

Bij het maken van een thesis komt veel werk kijken, en dat verricht je lang niet alleen. Ik wil
dan ook graag mijn twee promotoren, Jan Goedgebeur en Carol T. Zamfirescu, bedanken voor
de uitstekende begeleiding die ze mij boden, voor het helpen nadenken over nieuwe ideeën en
voor het geduldig uitleggen van voor mij nieuwe concepten rond het programmeren. Ik kon bij
hen altijd terecht met mijn vragen. Ze hebben dan ook veel tijd gestoken in het ondersteunen
en bijsturen waar nodig. Daar ben ik hen ongelooflijk dankbaar voor.

Als tweede bedank ik mijn ouders. Zonder hen zou ik mijn studies nooit voltooid kunnen hebben.
Verder wil ik ook mijn vrienden bedanken die samen met mij deze opleiding volgden. Ik kon al
die jaren altijd op hen rekenen, niet alleen binnen de studies maar ook daarbuiten. Ook bedank
ik iedereen die dit werk heeft nagelezen om er de eindeloos veel spellingsfouten uit te halen,
en in het bijzonder bedank ik mijn broer om me tegen te houden taalmopjes te maken in een
wetenschappelijk werk.

Tot slot bedank ik mijn vriend, Quinten, voor zijn eindeloos geduld met mij, om me aan te
moedigen wanneer ik het zelf even niet meer zag zitten en om me te helpen met mijn vele
technische problemen. Ik ben hem bovendien ook dankbaar om er op aan te dringen dat je soms
de dingen moet automatiseren i.p.v. alles met de hand te doen.

Barbara Meersman
januari 2018
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Toelating tot bruikleen

De auteur geeft de toelating deze masterproef voor consultatie beschikbaar te stellen en delen
van de masterproef te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de be-
perkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron
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1 Inleiding

1.1 Inleiding in de grafentheorie

Wie zich reeds eerder verdiepte in de grafentheorie, weet beslist dat er vele manieren zijn om
grafen en aanverwante begrippen te definiëren. Opdat iedereen op dezelfde lijn zit worden in
dit hoofdstuk de voornaamste definities uit de grafentheorie vastgelegd. Ook zullen we enkele
notaties definiëren die in de rest van dit werk zullen gebruikt worden.

Een graaf G = (V,E) is een koppel van twee verzamelingen V 6= ∅ en E, waarbij E ⊆
(V

2
)

een
deelverzameling is van alle deelverzamelingen van grootte 2 van V . Voor de duidelijkheid is
V ∩ E = ∅.

De verzameling V noemen we de verzameling toppen van de graaf G, de verzameling E de
verzameling bogen. Wanneer e = {v,w} ∈ E, zeggen we dat e een boog is tussen v en w. De
orde van de graaf is gedefinieerd als de kardinaliteit van de verzameling V . In deze thesis zullen
we de kardinaliteit van een verzameling S steeds noteren als |S|. Hier zullen we enkel werken
met grafen van eindige orde.

Merk op dat E een verzameling is, en er dus tussen elk paar v,w ∈ V hoogstens één boog kan
zijn. Een graaf die hieraan voldoet heet een enkelvoudige graaf. Een andere klasse van grafen
laat wel meerdere bogen toe tussen eenzelfde toppenpaar, namelijk de klasse van multigrafen.
Men kan ook de verzameling bogen definiëren als deelverzameling van V ×V , dus als geordende
paren. In dat geval spreken we over gerichte grafen, en een boog e = (v,w), noemen we dan een
boog van v naar w. We kunnen met deze definitie toelaten dat koppels (v,v) in E zitten. Een
boog (v,v) noemen we dan een lus.

In deze thesis zullen we alleen enkelvoudige grafen zonder lussen behandelen, dus laten we de
details van multigrafen achterwege. Wanneer we vanaf nu over een graaf spreken bedoelen we
steeds een niet-gerichte, enkelvoudige graaf zonder lussen.

Notatie. Als G = (V,E) een graaf is en {v, w} ∈ E een boog van G, dan zullen we voor de
eenvoud soms vw noteren in plaats van {v,w}.

We kunnen een graaf G = (V,E) grafisch voorstellen in het vlak door elke top v ∈ V met een
punt pv in het vlak te associëren en elke twee punten pv en pw te verbinden a.s.a. vw ∈ E. We
verbinden de punten enkel via krommen die zichzelf niet snijden.

Wanneer we een graaf G zo in het vlak kunnen tekenen dat elke paar bogen alleen maar snijdt
in een gemeenschappelijke top, of helemaal niet, is de graaf planair. Een planaire graaf G samen
met zo’n inbedding in het vlak is een vlakke graaf. De samenhangscomponenten van het vlak
zonder G noemen we de vlakken van de graaf. Een vlakke graaf zal steeds één onbegrensd vlak
hebben, de rest is begrensd.
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Figuur 1.1: De graaf G = ({0,1,2,3} , {{0,1} , {0,3} , {1,2} , {1,3} , {2,3}}).

• Zij G = (V,E) een graaf en v,w ∈ V . Dan zijn v en w adjacent als vw ∈ E. We zeggen dat
v en w buren zijn. We noteren v ∼G w, of v ∼ w als de graaf G duidelijk is uit de context.

• Als e ∈ E en v ∈ V , dan zijn v en e incident als v ∈ e.

• De graad van een top v ∈ V is gelijk aan het aantal buren van v en noteren we als deg(v),
dus deg(v) = | {w ∈ V |vw ∈ E} |.

De minimumgraad van een graaf G is de laagste graad over alle toppen van G en noteren we
als δ(G). Analoog is de maximumgraad van G de hoogste graad over alle toppen van G en deze
noteren we als ∆(G).

Als alle toppen in een graaf G dezelfde graad hebben, is G een reguliere graaf. We zeggen dat
G k-regulier is als deze graad gelijk is aan k. In het bijzonder noemen we 3-reguliere grafen ook
wel kubische grafen.

Het is vaak interessant om te kijken naar bepaalde deelstructuren van een graaf G = (V,E).
Sommige koppels (V ′,E′) met V ′ ⊆ V en E′ ⊆ E zullen op zich ook een graaf vormen. Zo’n
graaf noemen we een deelgraaf van G. Dus als G = (V,E) en G′ = (V ′,E′) twee grafen zijn, dan
is G′ een deelgraaf van G (notatie: G′ ⊆ G) a.s.a. V ′ ⊆ V en E′ ⊆ E.

Voor twee gegeven grafen kunnen we afbeeldingen beschouwen tussen de toppenverzamelingen
en isomorfismen tussen grafen definiëren.

Zij G = (V,E) en G′ = (V ′,E′) twee grafen. Een isomorfisme tussen G en G′ is een bijectieve
afbeelding ϕ : V → V ′ zo dat voor alle v,w ∈ V geldt dat vw ∈ E a.s.a. ϕ(v)ϕ(w) ∈ E′.

Merk op dat deze definitie symmetrisch is in G en G′: als ϕ : V → V ′ een isomorfisme is, dan
is de inverse afbeelding ϕ−1 : V ′ → V eveneens een isomorfisme. Als er een isomorfisme bestaat
tussen twee grafen G en G′, dan zeggen we dat de grafen isomorf zijn. Een isomorfisme van een
graaf naar zichzelf is een automorfisme.

In de volgende hoofdstukken zullen we af en toe operaties toepassen op grafen om nieuwe grafen
te construeren. Hier zullen we enkele van de belangrijkste operaties formeel neerschrijven.
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Zij G = (V,E) een graaf.

• De graaf G′ = (V ′,E′) wordt uit G geconstrueerd door een top v toe te voegen als V ′ =
V ∪ {v} en E′ = E.

• De graaf G′ = (V ′,E′) wordt uit G geconstrueerd door een top v te verwijderen als V ′ =
V \ {v} en E′ = E\ {vw|w ∼G v}.

• De graaf G′ = (V ′,E′) wordt uit G geconstrueerd door een boog vw toe te voegen als
v,w ∈ V , V ′ = V en E′ = E ∪ {vw}.

• De graaf G′ = (V ′,E′) wordt uit G geconstrueerd door een boog vw te verwijderen als
vw ∈ E, V ′ = V en E′ = E\ {vw}.

• De graaf G′ = (V ′,E′) wordt uit G geconstrueerd door twee toppen v,w ∈ V te identificeren
als V ′ = V \ {w} en E′ = E\ {xw|x ∼G w} ∪ {xv|x ∼G w, x 6= v}.

Een padgraaf (of kortweg pad) P = (V,E) is een graaf met V = {v0, . . . , vn} en E =
{vivi+1|i = 0, . . . , n− 1}. Als P een pad is van orde n+1, zeggen we dat P een pad is van lengte
n (dus het aantal bogen van P ), en we noteren Pn als we de lengte van het pad duidelijk willen
maken. We noteren soms ook kort P = {v0, . . . , vn} of zelfs P = v0, . . . , vn voor de graaf P . We
noemen v0 en vn het begin- en eindpunt van het pad.

Een graaf G = (V,E) kan een deelgraaf P = (V ′,E′) bevatten die isomorf is aan een padgraaf
Pn. In dat geval spreken we over een pad in de graaf G, en we duiden de toppen v ∈ V ′ aan als
toppen van het pad.

Een graaf G is samenhangend als er tussen elk paar toppen een pad in G bestaat met deze
toppen als begin- en eindpunt.

Een cykelgraaf (of kortweg cykel) C = (V,E) is een graaf met V = {v1, . . . , vn} en E =
{vivi+1|i = 1, . . . , n− 1} ∪ {vnv1}. Een cykel van orde n noemen we soms een cykel van lengte
n, en we noteren Cn wanneer we de lengte van de cykel duidelijk willen maken.

Net als met paden kunnen grafen uiteraard ook cykels als deelgrafen bevatten. Een graaf die
geen cykels bevat heet acyclisch, en een samenhangende acyclische graaf heet een boom.

• De girth van een graaf is de lengte van de kleinste cykel die de graaf bevat. Als de graaf
acyclisch is definiëren we de girth als ∞.

• Een graaf die geen cykels van lengte 3 (4) bevat heet driehoeksvrij (vierkantsvrij).

Een bijzonder soort paden of cykels in een graaf G zijn paden of cykels die alle toppen van G

bevatten.

• Een hamiltoniaans pad in een graaf is een pad dat alle toppen van de graaf bevat.

• Een hamiltoniaanse cykel in een graaf is een cykel die alle toppen van de graaf bevat.

• Een graaf is traceerbaar als hij een hamiltoniaans pad bevat.
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• Een graaf is hamiltoniaans als hij een hamiltoniaanse cykel bevat. Grafen zonder hamil-
toniaanse cykel noemen we niet-hamiltoniaans.

Hamiltoniaanse cykels zijn genoemd naar William Rowan Hamilton, die in 1857 een spelletje
uitvond waarbij het de bedoeling was een hamiltoniaanse cykel te maken langs de randen van
een dodecaëder. De meest gekende toepassing van het zoeken naar hamiltoniaanse cykels in
grafen is het handelsreizigersprobleem. Hierbij wordt een reeks steden voorgesteld als toppen
van een graaf, met tussen elke twee toppen een boog met als gewicht de afstand tussen de twee
steden. Het probleem draait erom dat een handelsreiziger al de steden juist één keer wil bezoeken
en terug wil keren naar de stad waar hij begint, maar de kortst mogelijke afstand wil afleggen
terwijl hij dit doet. Om dit probleem op te lossen moet hij een hamiltoniaanse cykel in de graaf
vinden met een zo klein mogelijk gewicht. Het handelsreizigersprobleem komt vandaag de dag
in vele varianten terug, o.a. in logistieke problemen en in het bepalen van DNA-sequenties.

In deze thesis bestuderen we het aantal hamiltoniaanse cykels van grafen, in het bijzonder gra-
fen met weinig hamiltoniaanse cykels. Eén van de belangrijkste soort grafen die we hier zullen
bekijken zijn uniek hamiltoniaanse grafen.

Definitie 1.1.1. Een uniek hamiltoniaanse graaf is een graaf die juist één hamiltoniaanse cykel
bevat.

Voor elke n ≥ 3 bestaat er zeker een uniek hamiltoniaanse graaf van orde n: elke cykel van
lengte n ≥ 3 is immers uniek hamiltoniaans. Ook cykels waar één boog aan toegevoegd is zijn
uniek hamiltoniaans. Dit zijn lang niet de enige voorbeelden van uniek hamiltoniaanse grafen.

1.2 Uniek hamiltoniaanse grafen

Het onderwerp van unieke hamiltoniciteit bij grafen leeft al lang in de literatuur. Een eerste
resultaat dateert van 1946, toen een stelling van Smith verscheen in een artikel van Tutte [25].
Deze intussen alom bekende stelling zegt dat in kubische grafen elke boog bevat is in een even
aantal hamiltoniaanse cykels. Hieruit volgt dat hamiltoniaanse kubische grafen minstens drie
hamiltoniaanse cykels bevatten en er dus geen uniek hamiltoniaanse kubische grafen bestaan. In
1978 werd dit resultaat versterkt door Thomason [23] tot grafen met enkel toppen van oneven
graad. Uniek hamiltoniaanse grafen zonder toppen met even graad en in het bijzonder r-reguliere
uniek hamiltoniaanse grafen, waarbij r oneven is, kunnen dus niet bestaan. Hieruit rijst de vraag
of er dan wel r-reguliere uniek hamiltoniaanse grafen bestaan waarbij r even is. Thomassen [24]
bewees dat dit niet het geval is wanneer r ≥ 300. Door dezelfde redenering toe te passen als in
het bewijs van Thomassen, werd dit resultaat versterkt tot r ≥ 48 door Ghandehari en Hatami
[11] en tot r ≥ 24 door Haxell et al. [12]. Eerder al uitte Sheehan [21] het vermoeden dat er
geen 4-reguliere uniek hamiltoniaanse grafen bestaan. Als dit vermoeden waar is, volgt hieruit
dat er geen r-reguliere grafen bestaan voor elke r > 2.
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In een ander artikel [22] onderzocht Sheehan hoeveel bogen een uniek hamiltoniaanse graaf
maximaal kan bezitten en bewees dat uniek hamiltoniaanse grafen van orde n ≥ 3 maximaal
bn2

4 c+ 1 bogen hebben. In ditzelfde artikel geeft hij voor elke orde een voorbeeld van een uniek
hamiltoniaanse graaf met dit maximale aantal bogen, en beweert hij bovendien dat deze grafen
de enige uniek hamiltoniaanse grafen zijn met een maximaal aantal bogen. Deze bewering wordt
door Barefoot en Entringer [2] ontkracht: er bestaan voor elke orde n ≥ 7 exact 2d

n
2 e−4 zo’n

grafen.

Het resultaat van Thomason heeft vele gevolgen. Eén van deze gevolgen is dat elke uniek hamil-
toniaanse graaf ten minste twee toppen heeft met een even graad. Dat de graden van de toppen
van de graaf blijkbaar bepalen of deze al dan niet uniek hamiltoniaans is, doet ons afvragen
wat we nog meer kunnen vertellen over de graden van toppen in uniek hamiltoniaanse grafen.
Zijn er bijvoorbeeld uniek hamiltoniaanse grafen met minimumgraad minstens 3? Entringer en
Swart gaven hierop een positief antwoord door een oneindige familie van grafen te construeren
met exact twee toppen van graad 4 en de rest graad 3, zie [9]. Seamone [20] toonde aan dat
er zelfs driehoeksvrije uniek hamiltoniaanse grafen bestaan met exact twee toppen van graad 4
en de rest graad 3. Dat er uniek hamiltoniaanse grafen met minimumgraad 4 bestaan werd re-
cent aangetoond door Fleischner [10], die een oneindige familie van uniek hamiltoniaanse grafen
construeerde waarbij alle toppen graad 4 of 14 hebben.

Bondy en Jackson [3] deden eveneens onderzoek naar de minimumgraad van uniek hamiltoni-
aanse grafen en bewezen volgend belangrijk resultaat: een uniek hamiltoniaanse graaf van orde
n heeft ten minste één top van graad ten hoogste c log28n + 3 i.e. de minimumgraad kan niet
groter zijn dan deze grens, waarbij c ≈ 2,41. Deze grens is intussen scherper gemaakt door
Abbasi en Jamshed [1]. Ze hebben bewezen dat een uniek hamiltoniaanse graaf van orde n een
top met graad ten hoogste c log2n+ 2 heeft, waarbij c ≈ 1,71.

In hun artikel keken Bondy en Jackson in het bijzonder naar planaire uniek hamiltoniaanse
grafen, en bewezen dat zo’n grafen ten minste twee toppen moeten bezitten van graad 2 of 3. Ze
uitten het vermoeden dat elke planaire uniek hamiltoniaanse graaf ten minste twee toppen van
graad 2 heeft. Als reactie hierop probeerden Klocker et al. [14] een planaire uniek hamiltoniaanse
graaf te vinden, maar slaagden daar niet in. Tot nu toe blijft dit vermoeden noch bewezen, noch
ontkracht.

1.3 Het nauty pakket

Voor het computationele gedeelte van deze thesis maken we vaak gebruik van het nauty pakket
[16]. Dit is een pakket waarmee je automorfismen van een graaf kan berekenen en werd ont-
wikkeld door B. D. McKay. nauty bevat bovendien een reeks programma’s waarmee je efficiënt
enkele berekeningen kan doen met grafen, bijvoorbeeld uit een lijst van grafen enkel de niet-
isomorfe grafen filteren, of grafen testen op planariteit. We zullen hier niet alle toepassingen van
deze programma’s bespreken. Wanneer we een van de functionaliteiten van nauty gebruiken,
leggen we op het moment zelf uit welke toepassing we gebruiken en hoe deze werkt.
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2 Theoretische resultaten

2.1 Bijna-kubische uniek hamiltoniaanse grafen

In een artikel van Tutte uit 1946 [25] staat een stelling van Smith die zegt dat in kubische grafen
elke boog bevat is in een even aantal hamiltoniaanse cykels. Hieruit kunnen we een belangrijk
gevolg trekken over het aantal hamiltoniaanse cykels in kubische grafen.

Gevolg 2.1.1. Een hamiltoniaanse kubische graaf heeft ten minste drie hamiltoniaanse cykels.

Bewijs. Zij G een kubische graaf met hamiltoniaanse cykel H. Alle bogen van H zijn wegens de
stelling van Smith bevat in een tweede hamiltoniaanse cykel verschillend van H, aangezien elke
boog in een even aantal hamiltoniaanse cykels is bevat. De bogen van H kunnen niet allemaal
in dezelfde tweede cykel zijn bevat, deze cykel zou immers gewoon H zijn. Er is dus zeker nog
een derde hamiltoniaanse cykel in G.

Als gevolg van de stelling van Smith kunnen uniek hamiltoniaanse kubische grafen dus nooit
bestaan. De vraag is dan of er bijna-kubische grafen bestaan met minimumgraad 3 en exact één
hamiltoniaanse cykel. Met bijna-kubisch wordt bedoeld dat alle toppen graad 3 hebben behalve
2 toppen die graad 4 hebben (merk op dat een uniek hamiltoniaanse graaf minstens twee toppen
van even graad moet hebben als gevolg van de stelling van Thomason).

Observatie 2.1.2. Een bijna-kubische graaf is altijd van even orde.

Bewijs. Zij G = (V,E) een bijna kubische graaf van orde n. Dan kunnen we het aantal bogen
tellen via de bekende formule

|E| = 1
2
∑
v∈V

deg(v).

Er zijn exact 2 toppen met graad 4 en n− 2 met graad 3, dus is |E| = n−2
2 · 3 + 1 · 4. Hierdoor

is n noodzakelijk even.

Entringer en Swart bewezen in [9] dat er voor elke n = 2k met k ≥ 11 een bijna-kubische uniek
hamiltoniaanse graaf van orde n bestaat.

In 2017 construeerde Royle een bijna-kubische graaf met 18 toppen die uniek hamiltoniaans
is [18]. Hij beweert dat dit de kleinste graaf is die hieraan voldoet. Dit hebben we computationeel
nagegaan en bevestigd. In Sectie 5.2 wordt uitgelegd hoe we dit deden.
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Figuur 2.1: De kleinste bijna-kubische uniek hamiltoniaanse graaf, geconstrueerd door Royle.

Dan is enkel nog onbekend of er ook bijna-kubische grafen bestaan van orde 20 die uniek ha-
miltoniaans zijn. We zullen nu aantonen dat dit inderdaad het geval is: je kan voorbeelden van
grafen met 20 toppen construeren uit de graaf die Royle gaf via ‘edge insertion’.

Definitie 2.1.1. Zij G = (V,E) een graaf en vw, v′w′ ∈ E met v,v′,w,w′ ∈ V,w 6= w′ en waarbij
v en v′ gelijk kunnen zijn. Dan wordt de graaf G′ = (V ′,E′) uit G geconstrueerd via edge
insertion als V ′ = V ∪ {x,y} en E′ = E\ {vw, v′w′} ∪ {xv,xw,yv′,yw′,xy}.

Informeel zou je kunnen zeggen dat men bij edge insertion op twee verschillende bogen een top
toevoegt en tussen deze toegevoegde toppen een nieuwe boog toevoegt, zoals in Figuur 2.2.

Figuur 2.2: Edge insertion.

Er werd vertrokken met de graaf van Royle en tussen alle paren van bogen werd een keer de
edge insertion operatie uitgevoerd. Daarna werd met een algoritme dat cykels telt nagegaan
of de nieuwe graaf uniek hamiltoniaans was. Dit algoritme wordt beschreven in Sectie 3.1. De
grafen die hier positief uit kwamen werden met het programma shortg, dat deel is van het nauty
pakket, gefilterd. shortg kort een lijst van grafen in zo dat voor elke graaf in de lijst juist één
isomorfe graaf overblijft. Uiteindelijk bleven er 8 grafen over. Een van deze grafen is te zien in
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onderstaande figuur, de andere in Appendix C. De bogen die in het rood zijn aangeduid zijn de
nieuw tussengevoegde bogen via edge insertion. Voor de graaf in Figuur 2.3 zijn de toppen 18
en 19 toegevoegd op de bogen 0-17 en 8-9 en is een boog toegevoegd tussen de nieuwe toppen.

Figuur 2.3: Bijna-kubische uniek hamiltoniaanse graaf van orde 20.

Later zullen we met een algoritme dat uniek hamiltoniaanse grafen genereert nog meer bijna-
kubische uniek hamiltoniaanse grafen kunnen vinden. We komen hierop terug in Hoofdstuk 5.2.
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2.2 Uniek traceerbare grafen

In deze sectie zullen we niet naar uniek hamiltoniaanse grafen kijken, maar naar uniek traceerbare
grafen. Een uniek traceerbare graaf is een graaf met juist één hamiltoniaans pad.

In [22] bewijst Sheehan een bovengrens voor het aantal bogen van uniek hamiltoniaanse grafen:
uniek hamiltoniaanse grafen van orde n ≥ 3 hebben maximaal bn2

4 c+ 1 bogen. Deze bovengrens
is bovendien strikt en Sheehan geeft voor elke n ≥ 3 een voorbeeld van een graaf van orde n die
deze bovengrens bereikt. In zijn paper uit hij het vermoeden dat dit de enige grafen zijn die
deze grens bereiken. Voor grafen van orde n ≤ 8 is dit inderdaad het geval, maar algemeen is
dit niet zo. Het vermoeden van Sheehan wordt in [2] ontkracht door Barefoot en Entringer en
daar bewijzen ze dat er exact 2d

n
2 e−4 maximaal uniek hamiltoniaanse grafen van orde n bestaan

voor n ≥ 7. Een maximaal uniek hamiltoniaanse graaf van orde n is een uniek hamiltoniaanse
graaf die juist de bovengrens van bn2

4 c+ 1 bogen bereikt.

We vragen ons af of we voor uniek traceerbare grafen ook een bovengrens kunnen vinden voor
het aantal bogen. Dit is inderdaad het geval: hieronder wordt via een gelijkaardige redenering
aan die van Sheehan de volgende stelling aangetoond.

Stelling 2.2.1. Een uniek traceerbare graaf van orde n heeft maximaal b (n−1)2

4 c+ 1 bogen voor
n ≥ 2. Bovendien bestaat voor elke n ≥ 2 een uniek traceerbare graaf van orde n met b (n−1)2

4 c+1
bogen.

Voor we aan het bewijs van de stelling beginnen, zullen we eerst een aantal vaststellingen doen
over uniek traceerbare grafen.

Observatie 2.2.2. Een uniek traceerbare graaf heeft exact 2 toppen met graad 1, namelijk de
begin- en eindtop van het hamiltoniaans pad.

Bewijs. Zij G een uniek traceerbare graaf van orde n met hamiltoniaans pad v1, . . . , vn. Stel
dat de graad van v1 minstens 2 is, dan is v1 adjacent met een top vi waarbij i 6= 2. Dan is
H ′ = vi−1, vi−2, . . . , v1, vi, vi+1, . . . , vn een tweede hamiltoniaans pad in G. Dit kan niet want G
is uniek traceerbaar. De top v1 heeft dus graad 1 en analoog heeft vn graad 1. De andere toppen
hebben graad minstens 2 want elke top vi heeft als buren zeker vi−1 en vi+1 voor 1 < i < n.

Figuur 2.4: Wanneer deg(v1) ≥ 2 zijn er minstens 2 hamiltoniaanse paden.
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Dat uniek traceerbare grafen exact twee toppen van graad 1 hebben, zorgt ervoor dat we een
mooie samenhang hebben tussen uniek traceerbare grafen en uniek hamiltoniaanse grafen met
een top van graad 2.

Observatie 2.2.3. Een uniek traceerbare graaf G kan omgezet worden in een uniek hamilto-
niaanse graaf G′ met een top van graad 2 door de eindtoppen van het hamiltoniaans pad in G

te identificeren. Omgekeerd kan een uniek hamiltoniaanse graaf met top van graad 2 omgezet
worden in een uniek traceerbare graaf via de inverse operatie.

Bewijs. Als we een uniek traceerbare graaf G = (V,E) hebben met v en w als de twee toppen
van graad 1, dan kunnen we hieruit een graaf G′ maken door de toppen v en w te identificeren,
dus G′ = (V \ {w} , E\ {uw|u ∼G w} ∪ {uv|u ∼G w}).

Figuur 2.5: Identificatie van de eindtoppen van het hamiltoniaans pad.

Doordat w graad 1 had wordt er voor het maken van G′ één boog verwijderd (die incident met
w) en één boog toegevoegd (tussen v en de unieke buur van w). Het aantal bogen van G en G′

blijft hierdoor gelijk en top v heeft in G′ graad 2. Elke hamiltoniaanse cykel in G′ zal zeker door
de twee bogen incident met v gaan. G′ heeft al zeker één hamiltoniaanse cykel, namelijk alle
bogen die op het hamiltoniaans pad van G lagen, samen met de nieuwe boog die is toegevoegd.
Stel nu dat er nog een tweede hamiltoniaanse cykel zou zijn, dan zijn er twee paden tussen de
buren van v die alle andere toppen bevatten. Dit is onmogelijk want dan zouden deze paden er in
G ook al zijn geweest en was G niet uniek traceerbaar. De graaf G′ is dus uniek hamiltoniaans.

Omgekeerd, als een graaf G uniek hamiltoniaans is en een top v met graad 2 heeft, dat kunnen
we daar een uniek traceerbare graaf uit maken door v te vervangen door twee toppen met graad 1
die elk adjacent zijn met één buur van v. Het is duidelijk dat deze graaf uniek traceerbaar is.

Figuur 2.6: Een uniek traceerbare graaf afkomstig van een uniek hamiltoniaanse graaf met top
van graad 2.
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We kunnen dus steeds van een uniek traceerbare graaf met n toppen een uniek hamiltoniaanse
graaf maken met evenveel bogen en n − 1 toppen en omgekeerd. Het is deze connectie tussen
uniek hamiltoniaanse en uniek traceerbare grafen die we zullen gebruiken om de redenering van
Sheehan uit te breiden.

Lemma 2.2.4. Voor elke n ≥ 2 bestaat een uniek traceerbare graaf van orde n met b (n−1)2

4 c+ 1
bogen.

Bewijs. Voor n ∈ {2,3} is dit meteen duidelijk door een pad van lengte n− 1 te beschouwen. In
[22] geeft Sheehan een uniek hamiltoniaanse graaf van orde n met bn2

4 c + 1 bogen voor n ≥ 3.
Dit is de graaf G = (V,E) met V = {v1, . . . , vn} en E = {vivi+1|i = 1, . . . , n− 1} ∪ {vnv1} ∪
{vivj |i oneven, i+ 1 < j < n}. Hierin heeft vn graad 2, dus kunnen we van G een uniek traceer-
bare graaf G′ = (V ′,E′) maken als volgt: V ′ = V ∪{v0} en E′ = E\ {v1vn}∪{v0v1}. Deze graaf
heeft nu n + 1 toppen en bn2

4 c + 1 bogen. Voor elke n ≥ 2 bestaat dus een uniek traceerbare
graaf van orde n met b (n−1)2

4 c+ 1 bogen.

Figuur 2.7: Maximaal uniek hamiltoniaanse graaf van orde 9, gegeven door Sheehan.

Om aan te tonen dat deze grens niet overschreden kan worden, maken we opnieuw gebruik van
de redenering die Sheehan gebruikte.

Lemma 2.2.5. Een uniek traceerbare graaf heeft maximaal b (n−1)2

4 c+ 1 bogen.

Zij G een uniek traceerbare graaf van orde n en hernummer de toppen zo dat het hamiltoniaans
pad v1, v2, . . . , vn is. We noemen de bogen die niet tot het pad behoren koorden. Als vivj een
koorde is met i < j, dan noemen we vi het beginpunt van de koorde en vj het eindpunt. De
lengte van een koorde met beginpunt vi en eindpunt vj definiëren we als j − i. Een koorde van
lengte l kan als beginpunt een van de toppen v2, . . . , vn−l−1 hebben (v1 en vn hebben immers
graad 1 dus zijn niet incident met koorden).
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We kunnen voor elke l het aantal koorden van lengte l naar boven begrenzen. Als vivj een koorde
is, dan is nooit vi+1vj+1 ook een koorde in de graaf: anders zou v1, v2, . . . , vi, vj , vj−1vj−2, . . . , vi+1,

vj+1, vj+2, . . . , vn een tweede hamiltoniaans pad zijn. Slechts de helft van de n− l− 2 mogelijke
beginpunten zal dus ook effectief een beginpunt van een koorde van lengte l kunnen zijn. Meer
concreet is het maximaal aantal koorden van lengte l, dat we zullen noteren als M(n,l) gegeven
door onderstaande formule.

M(n,l) = n− l − 2 + ((n− l) mod 2)
2 .

Het maximaal aantal bogen van een uniek traceerbare graaf is nu begrensd door het aantal
bogen van het hamiltoniaans pad en het maximaal aantal koorden M(n,l) van lengte l voor
2 ≤ l ≤ n− 3. We splitsen de berekening op in twee gevallen, afhankelijk of n even of oneven is.

n even:

|E| ≤ n− 1 +
n−3∑
l=2

l even

n− l − 2
2 +

n−3∑
l=2

l oneven

n− l − 1
2

= n− 1 +
(n−4)/2∑

k=1

n− 2k − 1
2 + n− (2k + 1)− 1

2

= n− 1 +
(n−4)/2∑

k=1
n− 2− 2k

= 1
4n(n− 2) + 1.

n oneven:

|E| ≤ n− 1 +
n−3∑
l=2

l even

n− l − 2
2 +

n−3∑
l=2

l oneven

n− l − 1
2

= n− 1 + 1 +
(n−5)/2∑

k=1

n− 2k − 1
2 + n− (2k + 1)− 1

2

= n+
(n−5)/2∑

k=1
n− 2− 2k

= 1
4(n− 1)2 + 1.

Voor n oneven is het meteen duidelijk dat dit resultaat gelijk is aan b (n−1)2

4 c+ 1. Na wat een-
voudig rekenwerk kan men aantonen dat voor n even de uitdrukkingen b (n−1)2

4 c en 1
4n(n − 2)

gelijk zijn. Daarmee is aangetoond dat een uniek traceerbare graaf van orde n nooit meer dan
b (n−1)2

4 c+ 1 bogen kan hebben.
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Met Stelling 2.2.1 kunnen we nog een sterker resultaat bewijzen.

Stelling 2.2.6. Voor een gegeven n ≥ 2 bestaat er voor elke m met n − 1 ≤ m ≤ b (n−1)2

4 c + 1
een uniek traceerbare graaf van orde n met exact m bogen.

Bewijs. Men kan voor gegeven n en m vertrekken van de uniek traceerbare graaf die in
Lemma 2.2.4 wordt gegeven en daaruit koorden verwijderen tot er m− (n− 1) koorden overblij-
ven. Deze graaf heeft zeker nog een hamiltoniaans pad doordat er geen bogen uit het bestaande
pad verwijderd zijn, en dit pad is uniek doordat er geen tweede pad bij kan komen door bogen
te verwijderen.

In [2] wordt het aantal maximaal uniek hamiltoniaanse grafen geteld, dit is het aantal uniek
hamiltoniaanse grafen met exact bn2

4 c+1 bogen. Gebruik makend van het verband tussen uniek
hamiltioniaanse en uniek traceerbare grafen kunnen we ook het aantal uniek traceerbare grafen
met exact b (n−1)2

4 c+ 1 bogen tellen.

Definitie 2.2.1. Een uniek traceerbare graaf met exact b (n−1)2

4 c+1 bogen wordt een maximaal
uniek traceerbare graaf genoemd.

In [2] wordt volgende stelling bewezen.

Stelling 2.2.7. (Barefoot en Entringer). Er zijn voor elke n ≥ 7 exact 2dn/2e−4 maximaal uniek
hamiltoniaanse grafen van orde n.

In deze paper wordt een eigenschap gegeven waaraan maximaal uniek hamiltoniaanse grafen
van orde n met n ≥ 7 voldoen: er is steeds een deelpad van de hamiltoniaanse cykel waarin de
opeenvolgende toppen graden 2, n− 1, 2, n− 2, 3 hebben, en alle andere toppen hebben graden
meer dan 2 en minder dan n − 2. Als we de twee toppen van graad 2 gebruiken om een uniek
traceerbare graaf van te maken, bekomen we dus twee niet-isomorfe grafen. De eindtoppen van
de eerste graaf zijn immers adjacent met toppen van graden n−1 en n−2, en die van de tweede
graaf met toppen van graden n− 1 en < n− 2.
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Figuur 2.8: Twee niet-isomorfe uniek traceerbare grafen geconstrueerd uit een maximaal uniek
hamiltoniaanse graaf.

Stelling 2.2.8. Er zijn exact 2d(n−1)/2e−3 maximaal uniek traceerbare grafen van orde n voor
elke n ≥ 8.

Bewijs. Uit elke maximaal uniek hamiltoniaanse graaf kunnen twee uniek traceerbare grafen
geconstrueerd worden die al zeker niet isomorf zijn, via de hierboven uitgelegde constructie.
De vraag is nu of uit twee verschillende maximaal uniek hamiltoniaanse grafen G1 en G2 nooit
isomorfe uniek traceerbare grafen worden geconstrueerd. Stel dat dit wel het geval is, dus dat
uit twee niet-isomorfe grafen G1 en G2 van orde n twee isomorfe grafen G′1 en G′2 van orde n+ 1
worden geconstrueerd. We noteren de toppen van G1 met {x, v1, . . . , vn−1} en die van G′1 als{
v′0, v

′
1, . . . , v

′
n−1, v

′
n

}
zo dat na identificatie van v′0 en v′n in G′1 alle toppen v′i en vi overeenkomen

voor 1 ≤ i ≤ n− 1 (x is dan de nieuwe top die ontstaat door identificatie van v′0 en v′n en heeft
graad 2). We nummeren op dezelfde manier de toppen van G2 en G′2 als {y, w1, . . . , wn−1} en{
w′0, w

′
1, . . . , w

′
n−1, w

′
n

}
.

Zij ϕ : G′1 → G′2 een isomorfisme. Dan worden de begin- en eindtop v′0 en v′n−1 van het
hamiltoniaanse pad in G′1 op de begin- en eindtop in G′2 al zeker op elkaar afgebeeld, waarbij
de toppen adjacent met toppen met graad n− 1 op elkaar worden afgebeeld. Bijgevolg worden
ook de buren van deze toppen op elkaar afgebeeld door ϕ. Maar dan kunnen we uit ϕ een
isomorfisme ϕ̃ : G1 → G2 maken door ϕ̃(x) = y en ϕ̃(vi) = wj als ϕ(v′i) = w′j , met 1 ≤ i ≤ n−1.
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Twee uniek traceerbare grafen die geconstrueerd worden uit niet-isomorfe maximaal uniek ha-
miltoniaanse grafen zijn dus ook steeds niet-isomorf. Er zijn voor elke n ≥ 7 exact 2dn/2e−4 maxi-
maal uniek traceerbare grafen van orde n. De constructie geeft ons dus al minstens 2 · 2dn/2e−4

maximaal uniek traceerbare grafen van orde n+ 1.

Dit zijn ook alle maximaal uniek traceerbare grafen van orde n + 1. Je kan van een maximaal
uniek traceerbare graaf van orde n+ 1 immers altijd een maximaal uniek hamiltoniaanse graaf
van orde n maken door de eindtoppen te identificeren. Maar de nieuwe top heeft dan graad 2,
dus dan kunnen we via de constructie opnieuw de maximaal uniek traceerbare graaf terugvin-
den. Elke maximaal uniek traceerbare graaf kan dus uit een maximaal uniek hamiltoniaanse
graaf geconstrueerd worden, en we vinden zo dus alle maximaal uniek traceerbare grafen van
orde n ≥ 8 uit de maximaal uniek hamiltoniaanse grafen van orde n− 1. We concluderen dat er
voor n ≥ 8 exact 2d(n−1)/2e−3 maximaal uniek traceerbare grafen zijn.

De eigenschap dat maximaal uniek hamiltoniaanse grafen steeds opeenvolgende toppen met gra-
den 2, n− 1, 2, n− 2, 3 hebben langs de hamiltoniaanse cykel komt pas voor bij grafen met orde
n ≥ 7. Daarom wordt in [2] enkel gekeken naar grafen vanaf orde 7. Voor 3 ≤ n ≤ 6 is er
juist één maximaal uniek hamiltoniaanse graaf, en daaruit kan je steeds één maximaal uniek
traceerbare graaf van orde n + 1 maken. Deze grafen zijn te vinden in Tabel 2.1. Hierin staat
UH voor uniek hamiltoniaans en UT voor uniek traceerbaar.

n maximaal UH graaf van orde n maximaal UT graaf van orde n+ 1

3

4

5

6

Tabel 2.1: Maximaal uniek hamiltoniaanse (traceerbare) grafen van orde n (n+ 1), 3 ≤ n ≤ 6.
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2.3 Kubische grafen met drie hamiltoniaanse cykels

Zoals reeds eerder gezegd heeft een hamiltoniaanse kubische graaf minstens drie hamiltoniaanse
cykels. Omdat dit het kleinste aantal hamiltoniaanse cykels is dat een hamiltoniaanse kubische
graaf kan hebben, bekijken we in deze sectie kubische grafen met exact drie hamiltoniaanse
cykels.

Dat dit soort grafen bestaat wordt gegeven in [13]. Een voorbeeld van een kubische graaf met
juist drie hamiltoniaanse cykels is onderstaande graaf.

Figuur 2.9: Kubische graaf met juist drie hamiltoniaanse cykels.

Een ander voorbeeld is K4, de complete graaf van orde 4. We kunnen vanuit kubische grafen
met drie hamiltoniaanse cykels andere kubische grafen construeren die ook drie hamiltoniaanse
cykels hebben. Hieronder geven we de constructie om dit te doen zoals het in [13] wordt uitge-
legd. Daarna breiden we de constructie uit met nieuwe ideeën.

Observatie 2.3.1. Zij G = (V,E) een kubische graaf met juist drie hamiltoniaanse cykels, en
v ∈ V . Dan gaat door elk paar bogen incident met v juist één hamiltoniaanse cykel.

Bewijs. Zij e1, e2 en e3 de drie bogen incident met v. Als door één van deze bogen geen
hamiltoniaanse cykel zou gaan, wil dit zeggen dat de drie cykels allemaal door hetzelfde paar
bogen gaan. Maar dan zouden deze bogen in een oneven aantal cykels liggen, wat niet kan
door Smith [25]. De bogen zijn dus bevat in minstens twee hamiltoniaanse cykels. Ze kunnen
bovendien niet in vier hamiltoniaanse cykels bevat zijn doordat er maar drie hamiltoniaanse
cykels zijn. De enige mogelijkheid voor de drie bogen om elk in twee cykels te liggen is als elke
cykel door een verschillend paar bogen gaat.

Figuur 2.10: Drie hamiltoniaanse cykels door een top in een kubische graaf met juist drie
hamiltoniaanse cykels.
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We kunnen nu vanuit een kubische graaf G een nieuwe kubische graaf G′ maken door een top
te vervangen door een driehoek zoals in Figuur 2.11.

Figuur 2.11: Een kubische top vervangen door een driehoek.

Een hamiltoniaanse cykel moet nu door deze driehoek passeren. Zo’n cykel komt dus binnen
langs één van de bogen die incident waren met v, gaat dan langs twee bogen van de driehoek
en gaat daarna weer weg langs een andere boog incident met v. Een hamiltoniaanse cykel uit
G′ komt dus overeen met een hamiltoniaanse cykel uit G die deze twee bogen aan v gebruikte.
Omgekeerd is er voor elke hamiltoniaanse cykel uit G een hamiltoniaanse cykel in G′ door juist
die twee bogen te passeren. Het aantal hamiltoniaanse cykels van de nieuwe graaf G′ is dus gelijk
aan het aantal hamiltoniaanse cykels van G. Als het aantal hamiltoniaanse cykels in G gelijk
was aan 3, is dit ook zo in G′ en hebben we een nieuwe kubische graaf met drie hamiltoniaanse
cykels geconstrueerd.

Figuur 2.12: Hamiltoniaanse cykels door een driehoek in een kubische graaf met juist drie
hamiltoniaanse cykels.

Door in K4 achtereenvolgens toppen te vervangen door driehoeken kan men voor elke k ≥ 2 een
planaire kubische graaf van orde n = 2k maken met exact drie hamiltoniaanse cykels. Merk op
dat de graaf in Figuur 2.9 op deze manier uit K4 geconstrueerd is.

Deze grafen hebben duidelijk allemaal girth 3. De vraag is nu of er kubische grafen bestaan met
girth minstens 4 en juist drie hamiltoniaanse cykels. Om deze grafen te vinden gebruiken we de
ideeën van Chia en Yu uit [8], die we hieronder uitleggen. Daarna zullen we deze toepassen om
driehoeksvrije grafen te vinden met juist drie hamiltoniaanse cykels.
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In [8] wordt de constructie die toppen vervangt door driehoeken uitgebreid. Daarvoor moeten
we eerst begrijpen hoe het precies komt dat deze constructie werkt. Dit komt door het feit dat
in de driehoek tussen elk paar toppen juist één hamiltoniaans pad is, en dat een hamiltoniaanse
cykel in de graaf G′ juist in één keer door de driehoek moet gaan aangezien de driehoek maar
met drie bogen verbonden is met de rest van de graaf. Men zou dus net zo goed de driehoek
kunnen vervangen door een zogeheten ‘tup’, een graaf die in [8] wordt gëıntroduceerd.

Definitie 2.3.1. Een tup is een graaf waarin alle toppen graad 3 hebben, behalve drie toppen
die graad 2 hebben. Bovendien is tussen elk paar toppen van graad 2 juist één hamiltoniaans
pad in de graaf.

Men kan van elke kubische graaf met drie hamiltoniaanse cykels een tup maken door een top v

te verwijderen uit de graaf. Voor elk paar buren x en y van die top is immers één hamiltoniaanse
cykel die achtereenvolgens x,v,y heeft, dus is er maar één hamiltoniaans pad van x naar y in de
nieuwe graaf.

Het is duidelijk dat wanneer G een kubische graaf is en v een top in G, dat men v kan vervangen
door een tup H, waarbij de drie bogen incident met v elk verbonden worden met een top van
graad 2 in H, en dat het aantal hamiltoniaanse cykels in de nieuwe graaf gelijk blijft aan het
aantal hamiltoniaanse cykels in G.

Een top vervangen door een tup komt eigenlijk op het volgende neer: we verwijderen eerst de
top in de graaf G, de nieuwe graaf G′ is dan een tup. Vervolgens beschouwen we een andere tup
H en maken we een graaf door in G′ ∪ H drie bogen toe te voegen die telkens tussen een top
met graad 2 in G′ en een top met graad 2 in H liggen. Het samenvoegen van twee tups door op
deze manier bogen toe te voegen wordt het ‘mergen’ van twee tups genoemd.

Definitie 2.3.2. Zij G en H twee tups met als verzameling toppen van graad 2 respectievelijk
{x1, x2, x3} en {y1, y2, y3}. Dan is de merger van G en H de graaf die bekomen wordt door in
G ∪H de bogen xiyi, i = 1,2,3 toe te voegen.

De merger van een top v en een tup G met toppen {x1, x2, x3} van graad 2 is de graaf die
bekomen wordt door de bogen vxi, i = 1,2,3 toe te voegen.

In [8] wordt de volgende stelling bewezen.

Stelling 2.3.2. (Chia en Yu). Zij G een kubische hamiltoniaanse graaf. Dan heeft G exact drie
hamiltoniaanse cykels a.s.a. G de merger is van twee tups, of van een top en een tup.

Een driehoeksvrije kubische graaf met juist drie hamiltoniaanse cykels is dus de merger van
twee driehoeksvrije tups, of de merger van een driehoeksvrije tup en een top. De zoektocht naar
driehoeksvrije kubische grafen is dus herleid naar een zoektocht naar driehoeksvrije tups.

Omdat we tups kunnen maken uit kubische grafen met drie hamiltoniaanse cykels door een top
te verwijderen, zoeken we eerst met het algoritme dat hamiltoniaanse cykels telt of we drie-
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hoeksvrije kubische grafen vinden met drie cykels, gebruik makend van de lijsten van kubische
grafen die beschikbaar zijn op House of Graphs [5]. Dit leverde het resultaat uit Lemma 2.3.3 op.

Lemma 2.3.3. Behalve de veralgemeende Petersen graaf GP (9,2), die 18 toppen heeft, zijn er
voor n ≤ 24 geen driehoeksvrije kubische grafen van orde n met juist drie hamiltoniaanse cykels.

Definitie 2.3.3. De veralgemeende Petersen graafGP (n,k) = (VGP ,EGP ) is de graaf met VGP =
{v0, . . . ,vn−1,u0, . . . ,un−1} en EGP =

{
viv(i+1) mod n, viui, uiu(i+k) mod n|i = 0, . . . ,n− 1

}
.

Dat de veralgemeende Petersen graaf GP (9,2) juist drie hamiltoniaanse cykels heeft werd bewe-
zen door Schwenk in 1989 [19]. In zijn artikel geeft hij voor elke n > 0 het aantal hamiltoniaanse
cykels van de graaf GP (n,2) en bewijst hij dat GP (n,2) juist drie hamiltoniaanse cykels heeft
a.s.a. n ≡ 3 mod 6. De veralgemeende Petersen grafen GP (n,2) met n ≡ 3 mod 6 hebben
allemaal girth 5, dus is er al een oneindige familie van driehoeksvrije kubische grafen gevonden
met drie hamiltoniaanse cykels.

De vraag is of er nog andere driehoeksvrije kubische grafen bestaan met drie hamiltoniaanse
cykels buiten de veralgemeende Petersen grafen. Het antwoord is ja: door tups te construeren
uit de veralgemeende Petersen grafen kunnen we zeker voor elke n ≥ 34, n even, een graaf van
orde n vinden die aan de voorwaarden voldoet. We tonen dit aan in Stelling 2.3.5. We doen
dit aan de hand van een tup gemaakt uit een laddergraaf. We zullen hieronder stapsgewijs
constructies van tups uitbouwen tot we de stelling kunnen bewijzen.

Constructie 1. We weten al dat we een tup kunnen maken uit een kubische graaf met drie
hamiltoniaanse cykels door een top te verwijderen. We kunnen uit elke veralgemeende Petersen
graaf GP (n,2), n ≡ 3 mod 6, dus al zeker een tup vinden van orde 2n− 1. We zouden om een
driehoeksvrije tup te maken ook kunnen vertrekken van een kubische graaf met één driehoek en
juist drie hamiltoniaanse cykels. Er werd gezocht naar zo’n graaf en dit leverde volgend resultaat
op.

Lemma 2.3.4. De kleinste kubische grafen met één driehoek en drie hamiltoniaanse cykels
zijn twee grafen met 20 toppen en vier met 22 toppen, die hieronder worden geconstrueerd uit
GP (9,2). De kleinste driehoeksvrije tup heeft dus orde 17 en wordt uit GP (9,2) gemaakt door
een top te verwijderen.

Constructie 2. We kunnen in elke veralgemeende Petersen graaf met drie hamiltoniaanse cykels
een top vervangen door een driehoek. Dan hebben we opnieuw een graaf met drie hamiltoniaanse
cykels, maar met één driehoek. Verwijderen we uit deze graaf een top van de driehoek, dan
hebben we een driehoeksvrije tup gevonden. Deze operatie, een top vervangen door een driehoek
en daarna een top van de driehoek verwijderen, is eigenlijk hetzelfde als een boog tussen twee
toppen van de graaf verwijderen en dan op een boog incident met één van de twee toppen een
top toevoegen. Zo vinden we voor elke n ≡ 3 mod 6 een tup van orde 2n+ 1.
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Figuur 2.13: Kubische top vervangen door driehoek en daarna top van de driehoek verwijderen.

De twee grafen van orde 20 met één driehoek zijn juist de grafen die door deze constructie uit
de veralgemeende Petersen graaf GP (9,2) bekomen worden (er zijn twee verschillende soorten
toppen in de veralgemeende Petersen graaf, namelijk de toppen vi en ui, en je kan elk zo’n top
eens vervangen door een driehoek).

Constructie 3. We zetten de redenering verder: als we een tup met één driehoek mergen met
een tup zonder driehoeken, en daarna een top wegnemen hebben we weer een driehoeksvrije tup.
De graaf in Figuur 2.15 is een tup met één driehoek, die een top uit een graaf met drie cykels
kan vervangen om een nieuwe graaf met drie cykels te hebben.

Figuur 2.14: Tup van orde 5 met juist een hamiltoniaans pad tussen elk paar toppen van graad
2.

Figuur 2.15: Kubische top vervangen door tup van orde 5.

Door uit de nieuwe graaf een top van de driehoek te verwijderen, hebben we weer een drie-
hoeksvrije tup. Nu zijn er twee mogelijke toppen om te verwijderen, die elk resulteren in een
andere tup. De eerste tup is uit de oorspronkelijke graaf gemaakt door een boog te verwijderen
en van een van de twee toppen een vierhoek te maken, de andere door op twee bogen van een
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top respectievelijk een en twee toppen toe te voegen. Door deze constructie toe te passen op
veralgemeende Petersen grafen hebben we nu dus tups van orde 2n + 3, n ≡ 3 mod 6. We
gebruiken de eerste mogelijkheid om oneindig veel tups te maken uit een kubische driehoeksvrije
graaf met drie hamiltoniaanse cykels.

Figuur 2.16: Twee mogelijkheden om een top uit de driehoek te verwijderen.

Constructie 4 −∞. We kunnen in de kleine tup uit Figuur 2.14 de vierhoek vervangen door
een laddergraaf. We voegen deze op dezelfde manier als constructie 3 in een kubische graaf en
verwijderen dan de top die geen deel uitmaakt van een vierhoek (dus eigenlijk verwijderen we
een boog en vervangen een van de twee toppen door een laddergraaf). Door de grootte van
de laddergraaf goed te kiezen kan je op deze manier voor elke k ≥ 1 van elke veralgemeende
Petersen graaf GP (n,2) met n ≡ 3 mod 6 een tup maken met 2n+ 2k + 1 toppen.

Figuur 2.17: Kubische top vervangen door tup van orde 2k + 1, k ≥ 1.

Enkel al vertrekkend van GP (9,2) vinden we op deze manier voor elke n ≥ 17, n oneven, een
tup van orde n. Hieruit volgt volgende stelling.
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Stelling 2.3.5. Er zijn geen driehoeksvrije kubische grafen met drie hamiltoniaanse cykels van
orde n ≤ 24, met uitzondering van de veralgemeende Petersen graaf GP (9,2). De graaf GP (15,2)
heeft orde 30 en exact drie hamiltoniaanse cykels. Voor elke n = 2k, met k ≥ 17 bestaat er een
driehoeksvrije kubische graaf van orde n met exact drie hamiltoniaanse cykels.

Enkel voor ordes 26,28 en 32 is nog niet gekend of er zo’n kubische grafen bestaan.

De veralgemeende Petersen grafen GP (n,2) hebben allemaal girth 5, evenals de grafen die uit
veralgemeende Petersen grafen geconstrueerd worden met constructies 1, 2 en 3 waarbij je de
onderste top verwijdert zoals in Figuur 2.16. De andere grafen hebben girth 4. Door te vertrek-
ken van GP (9,2) kan je vanaf orde 21 tups maken met girth 4. Deze tups mergen met de tups
van orde 17 geeft:

Stelling 2.3.6. Voor elke n = 2k, met k ≥ 19 bestaat er een kubische graaf van orde n met
girth 4 en exact drie hamiltoniaanse cykels.

Nu vragen we ons af voor welke ordes er zo’n grafen bestaan met girth 5. We kunnen voor elke
veralgemeende Petersen graaf een top verwijderen, 1 of 3 toppen toevoegen om een tup met
girth 5 te maken. Een top met buren v1, v2, v3 vervangen door een zeshoek x1, . . . , x6 en bogen
v1x1, v2x2 en v3x4 maakt een tup waarbij we 5 toppen hebben toegevoegd, zoals in Figuur 2.18.
De drie hamiltoniaanse paden tussen de toppen van graad 2 zijn te zien in Figuur 2.19.

Figuur 2.18: Kubische top vervangen door een zeshoek.

Figuur 2.19: Drie hamiltoniaanse paden tussen elk paar toppen uit {x3,x5,x6} in de tup. Elk
pad komt overeen met een hamiltoniaanse cykel in de oorspronkelijke graaf.
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Stelling 2.3.7. Voor elke n = 2k, met k ≥ 17 bestaat er een kubische graaf met girth 5 en exact
drie hamiltoniaanse cykels.

Bewijs. Als k ≡ 3 mod 6 is de veralgemeende Petersen graaf GP (k,2) een voorbeeld van een
kubische graaf van orde 2k met girth 5 en exact drie hamiltoniaanse cykels. We zullen met
inductie bewijzen dat er voor elke n ≥ 34 een kubische graaf met girth 5 bestaat die juist
drie hamiltoniaanse cykels heeft. We bewijzen eerst voor n ∈ {34,36,38,40,44} dat er een graaf
bestaat van orde n die aan de voorwaarden voldoet (voor n = 42 is dit GP (21,2)). Zij G1, G2,G3
en G4 vier tups die uit GP (9,2) geconstrueerd worden door respectievelijk een top te verwijderen,
één, drie of vijf toppen toe te voegen zoals in bovenstaande constructies. Dan hebben G1, G2,G3
en G4 ordes 17,19,21 en 23. We mergen de juiste tups zo dat we voor elke orde een graaf kunnen
construeren.
n merger van twee tups
34 G1 en G1
36 G1 en G2
38 G1 en G3 of G2 en G2
40 G1 en G4 of G2 en G3
44 G3 en G4

Zij n ∈ {46,48}. Dan kunnen we twee tups T1 en T2 maken uit GP (15,2) door respectievelijk
een top te verwijderen en een top toe te voegen. Mergen we deze tups met G1, dan krijgen we
twee grafen van ordes 46 en 48 die girth 5 en juist drie hamiltoniaanse cykels hebben. Zij nu
n = 2k ≥ 50. De inductiehypothese zegt dat er een kubische graaf van orde n− 16 bestaat met
girth 5 en juist drie hamiltoniaanse cykels. Verwijderen we uit deze graaf een top, dan hebben
we een tup van orde n− 17 met girth minstens 5. Wanneer we deze tup mergen met G1, krijgen
we een kubische graaf van orde n met girth 5 en juist drie hamiltoniaanse cykels.

Alle driehoeksvrije kubische grafen met exact drie hamiltoniaanse cykels die we hierboven hebben
geconstrueerd, zijn uit veralgemeende Petersen grafen geconstrueerd. We kunnen ons afvragen
of er nog andere driehoeksvrije kubische grafen met exact drie hamiltoniaanse cykels bestaan, die
niet uit Petersen grafen geconstrueerd worden. Dit is een open probleem waar we in de toekomst
eventueel over kunnen nadenken. Verder zijn er oneindig veel planaire kubische grafen met exact
drie hamiltoniaanse cykels, maar de voorbeelden met girth minstens 4 zijn allemaal niet planair.
We kunnen in de toekomst zoeken of er planaire kubische grafen met girth minstens 4 en juist
drie hamiltoniaanse cykels bestaan.
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2.4 Het vermoeden van Bondy en Jackson

Hieronder gaan we dieper in op planaire uniek hamiltoniaanse grafen, meer bepaald op het ver-
moeden van Bondy en Jackson. In hun artikel ‘Vertices of small degree in uniquely hamiltonian
graphs’ uit 1998 [3] bewezen Bondy en Jackson dat elke planaire uniek hamiltoniaanse graaf
minstens twee ‘kleine’ toppen bevat. In hun artikel noemen ze een top klein wanneer hij een
graad heeft van ten hoogste 3.

Stelling 2.4.1. (Bondy en Jackson). Elke uniek hamiltoniaanse planaire graaf heeft minstens
twee toppen met graad ten hoogste 3.

Alle gekende uniek hamiltoniaanse planaire grafen hebben minstens twee toppen van graad 2.
Als gevolg hiervan uitten Bondy en Jackson het volgende vermoeden.

Vermoeden 2.4.2. Elke uniek hamiltoniaanse planaire graaf heeft minstens twee toppen van
graad 2.

In 2016 probeerden Klocker et al. een tegenvoorbeeld te vinden voor dit vermoeden. Dit de-
den ze door koorden in de graaf zo te leggen dat zowel het aantal toppen met graad 2 als het
kruisingsgetal van de graaf geminimaliseerd werd. Ze vonden op deze manier echter geen tegen-
voorbeeld, maar slaagden er wel in om met een generatie algoritme aan te tonen dat er geen
uniek hamiltoniaanse planaire grafen van orde kleiner dan 22 bestaan met minimumgraad 3.

Merk op dat een tegenvoorbeeld voor het vermoeden van Bondy en Jackson een van de volgende
twee grafen is:

1. Een uniek hamiltoniaanse planaire graaf met minimumgraad 3.

2. Een uniek hamiltoniaanse planaire graaf met juist één top van graad 2.

Het is eenvoudig in te zien dat er een tegenvoorbeeld bestaat met minimumgraad 3 als en
slechts als er een tegenvoorbeeld bestaat met juist één top van graad 2. Als G immers een uniek
hamiltoniaanse planaire graaf is met minimumgraad 3 en hamiltoniaanse cykel H, kan je een top
toevoegen op een boog in H. Op die manier is de graaf nog steeds planair, uniek hamiltoniaans
en heeft hij één top van graad 2.

Figuur 2.20: Van minimumgraad 3 naar één top van graad 2.

Omgekeerd, als G een uniek hamiltoniaanse planaire graaf is met één top van graad 2 kunnen
we uit G een uniek hamiltoniaanse planaire graaf met minimumgraad 3 construeren zoals in
Figuur 2.21. We doen dit door een inbedding van G te kiezen zo dat de top van graad 2 in het
buitenste vlak ligt. Zij v de top van graad 2 en v1 en v2 de buren van v. We verwijderen v
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en voegen de boog v1v2 toe. Daarna kopiëren we G\v ∪ v1v2 tot een graaf G′. Zij v′1 en v′2 de
overeenkomstige toppen van v1 en v2 in de kopie G′. Als we nu de toppen vi en v′i identificeren
voor i = 1,2 hebben alle toppen in de nieuwe graaf minstens graad 3. De graaf is hamiltoniaans,
want er was een hamiltoniaans pad van v1 naar v2 in G\v ∪ v1v2, en ditzelfde pad was er ook
in G′. De unie van deze twee paden vormt een hamiltoniaanse cykel in de nieuwe graaf. Er kan
bovendien geen tweede hamiltoniaanse cykel zijn. Een hamiltoniaanse cykel kan immers niet
door de boog v1v2 gaan, dus moet hij bij het passeren door v1 door de twee andere buren van v1
gaan, en hetzelfde geldt voor v2. Een hamiltoniaanse cykel kan in de nieuwe graaf ook nooit van
een top uit G\v ∪ v1v2 naar een top uit G′ gaan (verschillend van v1 en v2) en omgekeerd. Elke
hamiltoniaanse cykel moet dus een hamiltoniaanse pad in G\v∪v1v2 van v1 naar v2 bevatten en
een hamiltoniaans pad in G′ van v1 naar v2. Door de unieke hamiltoniciteit van G is er telkens
maar één zo’n pad. Er is dus ook maar één hamitoniaanse cykel in de nieuwe graaf. De nieuwe
graaf is bovendien duidelijk planair. We hebben op deze manier dus een uniek hamiltoniaanse
planaire graaf geconstrueerd met minimumgraad 3.

Figuur 2.21: Van één top van graad 2 naar minimumgraad 3.

Wanneer we vanaf nu spreken van een tegenvoorbeeld voor het vermoeden van Bondy en Jackson,
mogen we kiezen of dit voorbeeld minimumgraad 3 heeft of juist één top van graad 2: de ene
graaf zal bestaan als de andere bestaat en omgekeerd. Sterker nog, als er één tegenvoorbeeld
bestaat voor het vermoeden van Bondy en Jackson bestaan er door bovenstaande constructies
oneindig veel tegenvoorbeelden van elke soort. We kunnen van elk tegenvoorbeeld van orde n
met minimumgraad 3 een tegenvoorbeeld van orde n + 1 maken met één top van graad 2, en
we kunnen van elk tegenvoorbeeld van orde n met één top van graad 2 een tegenvoorbeeld van
orde 2n− 4 maken met minimumgraad 3.

Hieronder kijken we naar enkele varianten op het vermoeden van Bondy en Jackson. We zullen
kijken naar grafen met juist twee hamiltoniaanse cykels, en naar niet-hamiltoniaanse grafen met
een unieke (n − 1)-cykel. In beide gevallen zullen we iets kunnen zeggen over het bestaan van
deze grafen i.v.m. het vermoeden van Bondy en Jackson. We beginnen met grafen met juist
twee hamiltoniaanse cykels.

Planaire grafen met juist twee hamiltoniaanse cykels

Als analogon aan het vermoeden van Bondy en Jackson onderzoeken we hier het bestaan van
planaire grafen met juist twee hamiltoniaanse cykels en maximaal één top van graad twee. We
vervangen in het vermoeden dus ‘uniek hamiltoniaans’ door ‘exact twee hamiltoniaanse cykels’.
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Omdat een van de twee types tegenvoorbeelden voor het vermoeden exact één top met graad 2
heeft, onderzoeken we eerst of er planaire grafen met juist twee hamiltoniaanse cykels bestaan
met juist één top van graad 2. Dit is zeker het geval: er bestaan zelfs oneindig veel planaire
grafen met twee hamiltoniaanse cykels, één top van graad 2 en de andere toppen van graad 3.
We kunnen deze grafen maken uit de planaire kubische grafen uit Sectie 2.3, die geconstrueerd
werden door te vertrekken van K4 en achtereenvolgens toppen te vervangen door driehoeken.
Zo bestaat er voor elke n een planaire kubische graaf van orde n met juist 3 hamiltoniaanse
cykels. In deze grafen is elke boog bevat in juist twee hamiltoniaanse cykels. Plaatsen we op
een van de bogen een top zoals in Figuur 2.20, dan krijgen we een planaire graaf met juist twee
hamiltoniaanse cykels en juist één top van graad 2. In Figuur 2.22 werd een top toegevoegd aan
een boog van K4. Dit is het kleinste voorbeeld van een planaire graaf met twee hamiltoniaanse
cykels en één top van graad 2.

Figuur 2.22: Kleinste planaire graaf met twee hamiltoniaanse cykels en één top van graad 2.

Hoe zit het nu met planaire grafen met juist twee hamiltoniaanse cykels en minimumgraad 3?
De volgende stelling legt de existentie van dit soort grafen vast.

Stelling 2.4.3. Er bestaat een planaire graaf met juist twee hamiltoniaanse cykels en mini-
mumgraad minstens 3 a.s.a. er een tegenvoorbeeld bestaat voor het vermoeden van Bondy en
Jackson.

Bewijs. Stel dat G een planaire graaf is met minimumgraad minstens 3 en juist twee hamilto-
niaanse cykels, noem ze H1 en H2. Dan kan je een top toevoegen op een boog die in H1 bevat
is maar niet in H2. Een hamiltoniaanse cykel in deze nieuwe graaf moet verplicht door deze top
gaan, waardoor de nieuwe graaf uniek hamiltoniaans is. Alle toppen in de nieuwe graaf hebben
dezelfde graad als in G, dus hebben we nu juist één top van graad 2, en de nieuwe graaf is
duidelijk ook planair. Dit betekent dat we een tegenvoorbeeld voor het vermoeden van Bondy
en Jackson hebben gevonden.

Stel nu dat er een tegenvoorbeeld bestaat voor het vermoeden van Bondy en Jackson en neem
aan dat dit voorbeeld minimumgraad 3 heeft. Noem de hamiltoniaanse cykel H. Dan kunnen
we een boog vw van H vervangen door een diamond, dit is een graaf K4 waaruit een boog is
verwijderd. Een diamond heeft dus twee toppen van graad 3 en twee van graad 2. We vervangen
vw door een diamond zo dat de toppen van graad 2 gëıdentificeerd worden met v en w, zoals in
Figuur 2.23.
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Er zijn twee hamiltoniaanse paden van v naar w door deze diamond en in de graaf is er juist één
hamiltoniaans pad van v naar w. De nieuwe graaf is dus planair met juist twee hamiltoniaanse
cykels en minimumgraad 3.

Figuur 2.23: Boog vervangen door diamond.

Figuur 2.24: Twee hamiltoniaanse cykels in de graaf.

Planaire grafen met een unieke (n− 1)-cykel

In de vorige paragraaf vertrokken we van het vermoeden van Bondy en Jackson en vervingen
we ‘uniek hamiltoniaans’ door ‘twee hamiltoniaanse cykels’. Nu kijken we wat er gebeurt als we
uniek hamiltoniaans vervangen door ‘unieke cykel van lengte n − 1 en niet-hamiltoniaans’. De
volgende stelling geldt i.v.m. het bestaan van dit soort grafen.

Stelling 2.4.4. Er bestaat een niet-hamiltoniaanse planaire graaf met unieke (n − 1)-cykel en
hoogstens één top van graad 2 a.s.a. er tegenvoorbeeld voor het vermoeden van Bondy en Jackson
bestaat.

We zullen er in deze paragraaf steeds van uit gaan dat de niet-hamiltoniaanse grafen met unieke
(n− 1)-cykel geen toppen van graad 1 bevatten. Een top van graad 1 is dan immers de top die
niet in de (n−1)-cykel ligt. We kunnen deze top wegnemen en krijgen een uniek hamiltoniaanse
graaf. Omgekeerd kan je van een uniek hamiltoniaanse graaf steeds een niet-hamiltoniaanse
graaf met unieke (n − 1)-cykel maken door ergens een top met graad 1 toe te voegen aan een
andere top. Het is duidelijk dat er dan een tegenvoorbeeld bestaat voor het vermoeden van
Bondy en Jackson a.s.a. er een niet-hamiltoniaanse graaf met unieke (n− 1)-cykel bestaat met
een top van graad 1 en de andere toppen minstens graad 3 (eventueel met uitzondering van één
top).

Met ‘niet-hamiltoniaanse graaf met unieke (n− 1)-cykel’ bedoelen we in Stelling 2.4.4 dus ‘niet-
hamiltoniaanse graaf met unieke (n− 1)-cykel en minimumgraad 2’.

We bewijzen de stelling in twee delen: als er een tegenvoorbeeld bestaat voor het vermoeden
van Bondy en Jackson, dan bestaat er een planaire graaf met unieke (n − 1)-cykel en één top
van graad 2. Omgekeerd kan je van zo’n graaf steeds een tegenvoorbeeld voor het vermoeden
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van Bondy en Jackson construeren.

Lemma 2.4.5. Als er een tegenvoorbeeld bestaat voor het vermoeden van Bondy en Jackson
van orde n, dan bestaat er een niet-hamiltoniaanse planaire graaf van orde 2n − 3 met unieke
(2n− 4)-cykel en één top van graad 2.

Bewijs. Zij G een tegenvoorbeeld voor het vermoeden van Bondy en Jackson met een top van
graad 2. Analoog als in Figuur 2.21 construeren we een uniek hamiltoniaanse planaire graaf
met 2n − 4 toppen. Nu voegen we een top w toe op de boog v1v2, zoals in Figuur 2.25. Deze
graaf heeft nu een unieke cykel van lengte 2n− 4, en is niet hamiltoniaans (een hamiltoniaanse
cykel zou door wv1 en wv2 moeten gaan). De graaf is duidelijk planair, en voldoet dus aan alle
voorwaarden van de stelling.

Figuur 2.25: Constructie van niet-hamiltoniaanse planaire graaf met unieke (n − 1)-cykel uit
tegenvoorbeeld voor het vermoeden van Bondy en Jackson.

Lemma 2.4.6. Als er een niet-hamiltoniaanse planaire graaf bestaat van orde n met een unieke
(n− 1)-cykel met minimumgraad 2 en hoogstens één top van graad 2, dan bestaat er een tegen-
voorbeeld voor het vermoeden van Bondy en Jackson van orde n− 1.

Bewijs. Zij G een niet-hamiltoniaanse planaire graaf van orde n met een unieke (n − 1)-cykel
C, en zij v de top die niet in C ligt. Stel d de graad van v en noem v1, . . . , vd de buren van v.
Neem dan een planaire inbedding van G\v zo dat v en zijn buren in een stergraaf liggen.

Merk op dat G een top van graad 2 kan bevatten en dat dit v kan zijn. Dit maakt echter niet uit
voor de redenering die volgt. De graaf G\v is uniek hamiltoniaans en planair. Als alle toppen
minstens graad 3 hebben met uitzondering van hoogstens één top, is het een tegenvoorbeeld
voor het vermoeden van Bondy en Jackson. De graden van de toppen die niet v1, . . . , vd zijn,
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zijn ongewijzigd gebleven. We moeten er nu dus voor zorgen dat ook de graden van v1, . . . , vd

hoog genoeg zijn. Dit doen we door bogen vivi+1 toe te voegen waar nodig. Als de graden
van vi en vi+1 al minstens 3 zijn is het niet nodig een boog toe te voegen. In het andere geval
zijn de graden van vi en vi+1 minstens 2 aangezien er van elke top slechts één incidente boog is
verwijderd en de minimumgraad 3 was. (vi kan in G geen graad 2 hebben gehad want dan zou
C door v lopen.)

Het enige probleem kan zijn dat vi en vi+1 al adjacent waren in G. We bewijzen dat de graden
van vi en vi+1 in dit geval sowieso al hoog genoeg zijn. Als vi en vi+1 adjacent zijn, dan is
het onmogelijk dat de boog vivi+1 in C zit. Anders zouden we van C een hamiltoniaanse cykel
kunnen maken die vi,v,vi+1 in deze volgorde passeert. Dit is in strijd met de niet-hamiltoniciteit
van G. Zowel vi als vi+1 zijn dus minstens nog incident met twee andere bogen, namelijk de
bogen die in C bevat zijn. Samen met de boog vivi+1 stellen we vast dat de graden van vi en vi+1
al minstens 3 zijn, en dat het niet nodig is om een boog toe te voegen tussen de twee toppen.

We kunnen er dus voor zorgen dat de graden van alle toppen minstens 3 zijn, behalve misschien
van één top met graad 2 die al in G zat. We kunnen de toegevoegde bogen vivi+1 ook zo tekenen
dat de graaf planair blijft. De nieuwe graaf vormt nu een tegenvoorbeeld voor het vermoeden
van Bondy en Jackson.

We hebben een samenhang tussen tegenvoorbeelden voor het vermoeden van Bondy en Jackson
en niet-hamiltoniaanse grafen met unieke (n − 1)-cykel en hoogstens één top met graad 2. We
kunnen ons afvragen of we deze grens niet kunnen verzwakken en kijken naar grafen met meer
dan één top met graad 2.

Stelling 2.4.7. Er bestaat voor elke n ≥ 10 een planaire niet-hamiltoniaanse graaf van orde n
met unieke (n− 1)-cykel, juist twee toppen met graad 2 en de andere toppen graad minstens 3.

Een planaire niet-hamiltoniaanse graaf van orde 10 met unieke 9-cykel en juist twee toppen van
graad 2 wordt gegeven door Carol T. Zamfirescu. Deze is te zien in Figuur 2.26. Men kan
willekeurig veel toppen en bogen toevoegen zoals aangeduid in de figuur, zodat er voor elke
n ≥ 10 een planaire niet-hamiltoniaanse graaf van orde n met unieke (n− 1)-cykel en juist twee
toppen van graad 2 kan gemaakt worden.

Figuur 2.26: Oneindige familie van planaire niet-hamiltoniaanse grafen met unieke (n−1)-cykel
en juist twee toppen van graad 2.
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Deze grafen hebben allemaal maximumgraad n − 1. We kunnen ook een andere familie van
planaire niet-hamiltoniaanse grafen met unieke (n − 1)-cykel en juist twee toppen van graad 2
construeren waarbij de maximumgraad beperkt is tot 4. We doen dit door te vertrekken van de
graaf in Figuur 2.27.

Figuur 2.27: Planaire niet-hamiltoniaanse graaf met 13 toppen en unieke cykel van lengte 12,
met juist twee toppen van graad 2.

In deze graaf kunnen we op drie plaatsen een willekeurig aantal bogen toevoegen zoals in Figuur
2.28 om een oneindige familie van planaire niet-hamiltoniaanse grafen met unieke (n− 1)-cykel
te construeren waarbij er juist twee toppen zijn van graad 2, een van graad 4 en de rest graad 3.

Figuur 2.28: Oneindige familie van planaire niet-hamiltoniaanse grafen met unieke cykel en juist
twee toppen van graad 2.
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3 Generatie van uniek hamiltoniaanse grafen

In dit hoofdstuk zullen we het algoritme beschrijven dat we ontworpen om uniek hamiltoniaanse
grafen te genereren. We beginnen echter met een ander algoritme dat we in het generatie-
algoritme zullen gebruiken, en dat we eveneens zullen gebruiken als controle voor dit algoritme.

3.1 Generatie van uniek hamiltoniaanse grafen via filtering

Als eerste stap om een algoritme te ontwikkelen dat uniek hamiltoniaanse grafen genereert,
maakten we een algoritme dat het aantal hamiltoniaanse cykels van een gegeven graaf kan
tellen. We kunnen dit algoritme als filter gebruiken: als we van alle grafen van een gegeven orde
kunnen tellen hoeveel hamiltoniaanse cykels ze hebben, kunnen we er alle uniek hamiltoniaanse
grafen uit halen. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor niet-hamiltoniaanse grafen of grafen met
een gegeven aantal hamiltoniaanse cykels.

We zullen alle grafen van een gegeven orde eerst genereren via geng, een van de programma’s in
het nauty pakket. geng kan voor een gegeven orde alle niet-isomorfe grafen genereren. Je kan
er bovendien enkele opties aan meegeven zoals het maximaal aantal bogen dat de grafen mogen
hebben, of enkel samenhangende grafen genereren. Nadat we de grafen gegenereerd hebben zul-
len we voor elke gegenereerde graaf tellen hoeveel hamiltoniaanse cykels hij heeft en deze eruit
filteren met juist één hamiltoniaanse cykel. Aangezien het aantal uniek hamiltoniaanse (niet-
hamiltoniaanse...) grafen relatief klein is t.o.v. van het totaal aantal samenhangende grafen van
een gegeven orde (Zie Tabel 3.1 en 3.2), zal dit een inefficiënte manier zijn om uniek hamiltoni-
aanse grafen te genereren. We zullen de resultaten van dit algoritme later echter gebruiken als
verificatie van het uiteindelijke algoritme.

We tellen het aantal hamiltoniaanse cykels via een backtracking algoritme. We proberen een
hamiltoniaanse cykel in een graaf te maken door een pad steeds verder uit te breiden tot het
lengte n heeft, waarna we kijken of de eindpunten van het pad adjacent zijn. Als dit het geval
is hebben we een hamiltoniaanse cykel geconstrueerd.

Een pad dat we willen opbouwen in de graaf G moet uiteraard ergens starten. Omdat we
uiteindelijk een hamiltoniaanse cykel willen maken, dus elke top van de graaf in de cykel zal
zitten, kunnen we in principe met een willekeurige top in de graaf starten. Omdat we zo weinig
mogelijk vertakkingen willen aan de recursieboom van het backtracking algoritme, kiezen we
ervoor om te vertrekken van een top v met minimale graad d. We slaan de buren {v1, . . . , vd}
op in een lijst. Ons doel is om elke hamiltoniaanse cykel in G te tellen. Een hamiltoniaanse
cykel zal langs één van de buren van v binnenkomen en langs een andere weer buitengaan. Als
we voor elk paar buren vi en vj met i < j tellen hoeveel hamiltoniaanse cykels opeenvolgend vi,
v en vj bevatten, hebben we alle hamiltoniaanse cykels van G geteld. Daarom vertrekken we
voor elk paar buren vi en vj van het pad vi, v, vj . We proberen dit pad telkens langer te maken,
tot zover dit mogelijk is. Wanneer het pad lengte n heeft, kijken we of de laatste top op het pad
adjacent is met vi.
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Figuur 3.1: Voor elk paar bogen aan de minimale top tellen we het aantal hamiltoniaanse cykels
door deze bogen.

Een gegeven pad w1, . . . , wl van lengte l uitbreiden doen we als volgt. Wanneer l = n, kijken
we zoals eerder gezegd of w1 en wl adjacent zijn. Als dit zo is, hebben we een hamiltoniaanse
cykel gevonden. We keren daarna terug in de recursie om een ander pad te proberen maken.
Wanneer l < n, proberen we het pad langer te maken. We overlopen alle buren van wl en kijken
welke nog niet in het pad zitten. Al deze buren zullen we een voor een eens toevoegen aan het
pad om het langer te maken. Dit levert Algoritmen 1 en 2 op.

Algorithm 1 count hamiltonian cycles(graaf G)
1: aantal cykels ← 0
2: zoek top v met minimale graad d

3: stel lijst L op van buren van v, L = {v1, . . . , vd}
4: for i = 1, . . . , d− 1 do
5: for j = i+ 1, . . . , d do
6: start ← vi

7: huidige top ← vj

8: huidig pad ← vi, v, vj

9: huidige lengte ← 3
10: build cycle(G, start, huidige top, huidig pad, huidige lengte)
11: end for
12: end for
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Algorithm 2 build cycle(graaf G, start, huidige top, huidig pad, huidige lengte)
1: if huidige lengte = n then
2: if huidige top ∼ start then
3: aantal cykels + = 1
4: end if
5: return
6: end if
7: for each buur b van huidige top do
8: if b zit nog niet in huidig pad then
9: huidige top ← b

10: huidig pad ← huidig pad ∪ b
11: build cycle(G, start, huidige top, huidig pad, huidige lengte + 1)
12: end if
13: end for

Een groot nadeel van backtracking algoritmen is dat ze zeer tijdsintensief zijn. Gelukkig kunnen
we enkele slimme aanpassingen doen die het algoritme iets sneller zullen maken. Een eerste
aanpassing is eenvoudig: grafen met een top met graad 0 of 1 kunnen nooit hamiltoniaans zijn.
Voor die grafen kan het algoritme direct weergeven dat ze niet-hamiltoniaans zijn. Controleren
of de graaf toppen met graad 0 of 1 heeft kan gemakkelijk tijdens het zoeken naar de top met
minimale graad.

Een tweede aanpassing is gebaseerd op volgende observatie: als een top v graad 2 heeft, ligt het
vast dat elke hamiltoniaanse cykel door de twee bogen incident met v passeert. Ook onderweg
tijdens het opbouwen van het pad is dit zo: als een top maar twee buren meer over heeft die
nog niet in het pad zitten, moet het pad verplicht door de twee bogen gaan die de top met zijn
buren verbinden. Daarom houden we voor elke top in elke stap bij hoeveel buren hij nog over
heeft die niet in het pad zitten. Wanneer we dan een pad w1, . . . , wl proberen uitbreiden, weten
we voor elke buur b van wl hoeveel buren die nog heeft die niet in het pad zitten. Als een buur b
van wl nog maar één buur heeft die niet in het pad zit, moeten we het pad verplicht uitbreiden
als w1, . . . , wl, b. Op die manier hoeven we niet alle buren van wl eens toe te voegen aan het
pad, en doen we minder werk.

Bijvoorbeeld, stel dat het huidige pad in de graaf in Figuur 3.2 het pad 1,5,0,8 is, en dat we
alle buren van top 8 bekijken. Dan zien we dat top 6 nog maar één buur over heeft die nog
niet in het pad zit. Als we een hamiltoniaanse cykel willen maken moeten we het pad verplicht
uitbreiden als 1,5,0,8,6, en hoeven we de andere mogelijke uitbreidingen vanaf top 8 dus niet
meer te doen.
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Figuur 3.2: We moeten het pad 1,5,0,8 verplicht verderzetten langs top 6.

Het wordt zelfs nog beter: als er meer dan één buur van wl is met de eigenschap dat hij nog maar
één buur heeft niet in het pad, dan betekent dit dat het onmogelijk is om een hamiltoniaanse
cykel te kunnen maken vanuit w1, . . . , wl, en kunnen we direct terugkeren in de recursie. Ook
als er een buur is die geen buren meer over heeft die nog niet in het pad zitten, kunnen we
direct terugkeren. Voor de graaf in Figuur 3.2 is dit het geval: niet alleen top 6 heeft nog maar
één buur die niet in het pad zit. Ook voor top 4 is dit het geval. We moeten het pad dus ook
verplicht uitbreiden als 1,5,0,8,4. Dit kan natuurlijk niet en hieruit zien we dat we vertrekkend
van 1,5,0,8 nooit een hamiltoniaanse cykel kunnen maken.

Figuur 3.3: We hebben twee verplichte wegen waarlangs we het pad moeten verderzetten.

Aangezien we toch alle buren van wl overlopen om te controleren of ze nog niet in het pad zitten,
is het maar een kleine moeite om daarbij nog eens te kijken hoeveel buren ze nog niet in het
pad hebben. Ook deze aanpassing bespaart ons alweer wat werk.

We kunnen bovendien een limiet zetten op het aantal hamiltoniaanse cykels dat een graaf mag
hebben. Zijn we enkel maar gëınteresseerd in uniek hamiltoniaanse grafen, dan kunnen we
tijdens het tellen van hamiltoniaanse cykels al meteen stoppen zodra we twee cykels gevonden
hebben. Hoe hoger we de limiet zetten, hoe langer het zal duren om voor een graaf te beslissen
of hij al dan niet meer hamiltoniaanse cykels heeft.
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Helaas zijn al deze aanpassingen niet voldoende om op een efficiënte manier niet-hamiltoniaanse
grafen, uniek hamiltoniaanse grafen of grafen met gegeven aantal cykels te vinden. Voor uniek
hamiltoniaanse grafen kunnen we tot 10 toppen alle samenhangende grafen genereren en filteren
in ongeveer 70 seconden. Voor 11 toppen hebben we iets slimmer enkel samenhangende grafen
gegenereerd met maximaal 31 bogen, want een uniek hamiltoniaanse graaf van orde n heeft
maximaal bn2

4 c+ 1 bogen. Enkel op deze grafen het algoritme als filter toepassen duurde al 70
minuten. Het algoritme toepassen op grafen van orde 12 lieten we dan maar achterwege.

Ook voor niet-hamiltoniaanse grafen duurde het te lang om tot orde 12 te raken. Alle grafen van
orde 10 genereren en filteren duurde 54 seconden, hetzelfde proces met samenhangende grafen
van orde 11 heeft 74 minuten geduurd. Op OEIS.org (A246446) is het aantal niet-hamiltoniaanse
grafen van een gegeven orde maar gekend tot aan orde 12.

Onderstaande tabel geeft voor alle samenhangende grafen van een zekere orde n hoeveel er zijn
met een gegeven aantal hamiltoniaanse cykels k, waarbij k varieert tussen 0 en 10, en hoeveel
grafen er zijn met meer dan 10 hamiltoniaanse cykels.

n totaal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 10
3 2 1 1
4 6 3 2 0 1
5 21 13 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1
6 112 64 12 11 3 4 2 6 1 1 0 2 6
7 853 470 49 75 17 50 8 31 3 29 3 7 111
8 11 117 4 921 482 740 283 575 167 367 133 351 98 180 2 820

Tabel 3.1: Aantal hamiltoniaanse cykels in samenhangende grafen van orde ≤ 8.

n totaal 0 1 2 3 4 > 4
9 261 080 83 997 6 380 10 692 5 069 9 495 145 447
10 11 716 571 2 411 453 135 252 229 068 132 345 222 340 8 586 113
11 1 006 700 565 123 544 541 3 939 509 ? ? ? ?

Tabel 3.2: Aantal hamiltoniaanse cykels in samenhangende grafen van orde 9-11.

Alle aantallen in deze tabel hebben we zelf kunnen bepalen door hamiltoniaanse cykels te tellen
in samenhangende grafen. Je kan aflezen uit de tabel dat het aantal uniek hamiltoniaanse
grafen klein is t.o.v. het totaal aantal grafen. In Tabel 3.3 worden de percentages van uniek
hamiltoniaanse grafen onder de samenhangende grafen gegeven.

n 3 4 5 6 7 8 9 10 11
% 50 33,33 14,29 10,71 5,74 2,34 2,44 1,15 0,39

Tabel 3.3: Percentage uniek hamiltoniaanse grafen van het totaal aantal samenhangende grafen
van orde n.
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De tijdsduur om de aantallen te berekenen kan je in volgende tabel aflezen. Hierbij werd
tot orde 10 het totaal aantal hamiltoniaanse cykels geteld tot 10, anders werd gewoon > 10
weergegeven. Grafen van orde 10 werden nog eens apart gegenereerd en gefilterd om de niet-
hamiltoniaanse grafen er uit te halen. Ook voor het aantal niet-hamiltoniaanse grafen van
orde 11 werden alle samenhangende grafen gegenereerd en gefilterd. Voor het aantal uniek
hamiltoniaanse grafen van orde 11 werden alle samenhangende grafen met maximaal 31 bogen
gegenereerd en gefilterd. De tijdsduur van deze berekeningen werd telkens bepaald door het
tellen van het aantal hamiltoniaanse cykels, en niet door de generatie via geng.

n tijd n tijd
3 0s 9 1,439s
4 0s 10 69s
5 0s 10 (niet-ham) 52s
6 0s 11 (niet-ham) 73m34s
7 0,011s 11 (UH) 70m30s
8 0,067s

Tabel 3.4: Tijdsduur voor het tellen van hamiltoniaanse cykels in alle samenhangende grafen
van gegeven orde.

Het is duidelijk dat we met dit algoritme als filter niet ver raken om uniek hamiltoniaanse
grafen te vinden. We zullen een betere oplossing moeten vinden, die geen gebruik maakt van
alle samenhangende grafen om enkel deze eruit te halen met maar één hamiltoniaanse cykel.

3.2 Generatie via canonical construction path methode

Hieronder beschrijven we een nieuw algoritme dat ontwikkeld werd om uniek hamiltoniaanse
grafen te genereren. Later in de thesis zullen we dit algoritme uitbreiden zodat het meer toe-
passingen heeft dan enkel generatie van uniek hamiltoniaanse grafen. Het algoritme kan nu ook
alle grafen genereren met een gegeven aantal hamiltoniaanse cykels, niet-hamiltoniaanse grafen,
grafen met maximale graad kleiner dan een opgegeven waarde en driehoeksvrije, vierkantsvrije
of planaire grafen met een gegeven aantal hamiltoniaanse cykels. De code van het algoritme is
geschreven in C en is te vinden in [17]. We beschrijven hier eerst het basisalgoritme dat uniek
hamiltoniaanse grafen genereert. In het volgende hoofdstuk overlopen we dan alle aanvullingen.

Het algoritme genereert alle grafen met juist één hamiltoniaanse cykel van een gegeven orde n.
Het zal aan twee grote voorwaarden moeten voldoen:

1. Het genereert álle grafen van orde n met juist een hamiltoniaanse cykel.

2. Het genereert elk zo’n graaf maar één keer, d.w.z. er worden geen isomorfe grafen gegene-
reerd.

Het genereren van objecten zo dat alle objecten worden gegenereerd en er geen isomorfe objecten
worden gegenereerd, heet isomorfievrije exhaustieve generatie.
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Het moeilijkste gedeelte bij dit soort generatie is meestal de tweede voorwaarde: vermijden dat
isomorfe objecten worden gegenereerd. Enkele methoden om bepaalde klassen van grafen te
genereren zonder isomorfieën worden gegeven in [15]. De methode die hier gebruikt wordt is de
canonical construction path methode.

De canonical construction path methode is een manier om isomorfievrije exhaustieve generatie
van grafen uit te voeren. In zijn artikel ‘Isomorph-free Exhaustive Generation’ beschrijft Brendan
McKay hoe de canonical construction path methode werkt en bewijst hij de correctheid van deze
methode [15]. De canonical construction path methode is intussen gebruikt bij de generatie van
verschillende klassen van grafen, waaronder [6] en [7]. Sommige van de bewijzen die in [15]
algemeen worden bewezen, zullen we in deze thesis licht aanpassen om te bewijzen dat de
methode specifiek voor uniek hamiltoniaanse grafen werkt.

Om grafen te genereren via de canonical construction path methode volgen we onderstaand
stappenplan.

1. Leg op voorhand voor elke te genereren graaf een unieke canonische voorganger vast.

2. Genereer grafen door eerder gegenereerde grafen uit te breiden.

3. Aanvaard een graaf enkel als hij via zijn canonische voorganger werd uitgebreid.

Belangrijk hierbij is dat we erop letten dat vanuit een voorganger nooit twee isomorfe grafen
gegenereerd worden. We hebben bovendien ook een graaf (of meerdere grafen) nodig om het
algoritme te starten en die graaf uit te breiden zo dat we elke uniek hamiltoniaanse graaf vinden.
Het feit dat er maar één hamiltoniaanse cykel is, maakt de keuze van zo’n startgraaf gemakkelijk:
we kiezen ervoor om te starten met de cykelgraaf Cn en deze uit te breiden om zo alle uniek
hamiltoniaanse grafen van orde n te genereren.

Het antwoord op de vraag hoe we gegeven uniek hamiltoniaanse grafen van orde n uitbreiden
tot andere uniek hamiltoniaanse grafen is ook eenvoudig: we voegen een boog toe aan de graaf
en kijken of er een nieuwe hamiltoniaanse cykel is bijgekomen. Als dit niet het geval is, hebben
we een nieuwe uniek hamiltoniaanse graaf geconstrueerd. We zullen niet elke mogelijke boog
proberen toevoegen aan de graaf om te vermijden dat er isomorfe grafen gegenereerd worden.
We zullen uit elke baan van toppenparen onder de actie van de automorfismegroep op de graaf
slechts één boog toevoegen. Later in deze sectie zullen we dit verduidelijken.

De volgende stap is nu de voorganger van elke uniek hamiltoniaanse graaf bepalen. We leggen
voor elke graaf G = (V,E) een speciale boog e vast: de canonische boog. De voorganger van
G is dan de graaf (V,E\ {e}). Het verwijderen van de canonische boog uit de graaf noemen
we canonische reductie. De voorganger van G, die geconstrueerd wordt uit G via canonische
reductie, noemen we de canonische ouder van G. De canonische boog is uniek op automorfisme
van G na, waardoor de canonissche ouder van G uniek is op isomorfisme na. De omgekeerde
bewerking aan canonische reductie noemen we canonische expansie. Bij het uitvoeren van de
canonical construction path methode zullen we een graaf dus enkel aanvaarden wanneer hij door
een canonische expansie is geconstrueerd. Doordat de canonische boog van de graaf invariant is
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onder automorfismen, is wel mogelijk dat meerdere bogen canonisch zijn, maar alleen als deze
allemaal in dezelfde baan zitten onder de automorfismen van de graaf. Hoe we de canonische
boog bepalen wordt straks uitgelegd.

De stappen die nodig zijn voor de canonical construction path methode zijn hier dus concreet
dit geworden:

1. Leg voor elke uniek hamiltoniaanse graaf de canonische boog vast.

2. Start met Cn en voeg telkens één boog toe uit elke baan van toppenparen.

3. Aanvaard een graaf enkel als de laatst toegevoegde boog de canonische boog was.

4. Breid elke aanvaarde graaf uit door telkens één boog toe te voegen uit de bogen die nog
toegevoegd kunnen worden.

Stappen 3 en 4 herhalen we recursief, dus van zodra we een graaf aanvaarden beginnen we
deze uit te breiden, tot dit niet meer kan. Dan keren we terug in de recursie en breiden we de
oorspronkelijke graaf weer uit.

Zoals eerder gezegd is het belangrijk dat we erop letten dat we vanuit een voorganger nooit
twee isomorfe grafen maken. We mogen dus vanuit een graaf nooit twee bogen toevoegen die
aanleiding geven tot isomorfe grafen. Hiervoor hebben we eerst wat kennis nodig over acties van
groepen op verzamelingen.

Zij H een groep, X een verzameling en α : H ×X → X een afbeelding. Dan is α een actie van
H op X als het voldoet aan volgende voorwaarden voor alle g,h ∈ H en x ∈ X:

1. α(1,x) = x

2. α(g · h, x) = α(g, α(h,x)).

We zeggen dat de groep H inwerkt op X via α. In het bijzonder bestaat er voor elke graaf
G = (V,E) een actie van Aut(G) op V , namelijk de actie α(ϕ,v) := ϕ(v), ϕ ∈ Aut(G), v ∈ V .
Aut(G) werkt niet alleen in op de toppen van G, maar ook op de toppenparen, via de actie
β(ϕ, {v,w}) = {ϕ(v), ϕ(w)}.

Een actie van een groep H op een verzameling X deelt X op in banen. Twee elementen x,y ∈ X
zitten in dezelfde baan als er een g ∈ H bestaat zo dat α(g,x) = y. De verzameling banen vormt
dan een partitie van X: elk element zit in een baan en twee verschillende banen zijn disjunct.
Men kan eenvoudig bewijzen dan de banen juist verzamelingen zijn van de vorm {α(g,x)|g ∈ H}.

In de volgende stelling gebruiken we de actie van Aut(G) op de verzameling toppenparen van G
om te kijken wanneer uit een graaf G twee isomorfe grafen geconstrueerd worden.

Stelling 3.2.1. Zij G = (V,E) een graaf en v1,v2,w1,w2 ∈ V waarbij viwi /∈ E. Stel ei = viwi

en Gi = (V,E ∪{ei}). Als e1 en e2 in dezelfde baan zitten onder de actie van Aut(G) op G, dan
is G1 ∼= G2.
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Bewijs. Als e1 en e2 in dezelfde baan zitten, bestaat er een automorfisme ϕ : G → G met
{ϕ(v1),ϕ(w1)} = {v2, w2}. We kunnen ϕ uitbreiden naar een afbeelding ϕ′ : G1 → G2 door
ϕ′(v) = ϕ(v) ∀v ∈ V te stellen. Dan is ϕ′ een isomorfisme want voor elk paar toppen v,w ∈ G1
geldt ϕ′(v)ϕ′(w) ∈ E ∪ {e1} ⇔ vw ∈ E ∪ {e2}.

Notatie. Wanneer p = {v,w} een toppenpaar is en ϕ ∈ Aut(G) zullen we vanaf nu kort ϕ(p)
noteren i.p.v. {ϕ(v),ϕ(w)}.

We kunnen ook omgekeerd bewijzen dat wanneer twee isomorfe grafen G1 en G2 worden aan-
vaard door Algoritmen 3 en 4, de canonische ouders dan ook isomorf zijn en dat de grafen
bovendien zijn geconstrueerd door toevoeging van bogen e1 en e2 die in dezelfde baan zitten.

Stelling 3.2.2. Zij G1 ∼= G2 twee isomorfe grafen die door Algoritmen 3 en 4 worden aanvaard.
Dan zijn G1 en G2 vanuit dezelfde ouder G gegenereerd. Stel dat G uit Gi is geconstrueerd door
verwijdering van een boog ei = viwi, dan zitten de paren v1w1 en v2w2 bovendien in dezelfde
baan onder de actie van Aut(G) op G.

Bewijs. Doordat G1 en G2 isomorf zijn, zijn de canonische ouders van G1 en G2 isomorf. Noem
G′i de ouder van Gi en stel ϕ : G1 → G2 een isomorfisme. De canonische ouder van G1 en
G2 is uniek bepaald op isomorfisme na, door de canonische reductie die op voorhand werd
vastgelegd. In dit geval is de canonische reductie het verwijderen van de canonische boog. Zij e1
de canonische boog in G1 en e2 de canonische boog in G2. We kijken naar de boog ϕ(e1) in G2.
Wanneer we deze verwijderen uit G2 krijgen we een graaf isomorf aan de canonische ouder van
G2, dus is de verwijdering van ϕ(e1) uit G2 eveneens een canonische reductie. De canonische
reductie is uniek op automorfisme na. De bogen ϕ(e1) en e2 zitten dus in dezelfde baan van de
actie van Aut(G2) op G2. Het automorfisme ψ : G2 → G2 dat deze bogen op elkaar afbeeldt kan
omgezet worden naar een automorfisme ψ′ : G′2 → G′2 door ψ′(v) = ψ(v) ∀v, en de toppenparen
die corresponderen met ϕ(e1) en e2 zitten dan in dezelfde baan onder ψ′. De grafen G1 en G2
zijn dus uit dezelfde ouder geconstrueerd door toevoeging van twee bogen tussen toppenparen
in dezelfde baan.

Stellingen 3.2.1 en 3.2.2 geven samen de volgende stelling.

Stelling 3.2.3. Zij G = (V,E) een graaf en v1,v2,w1,w2 ∈ V waarbij viwi /∈ E. Stel ei = viwi

en Gi = (V,E∪{ei}) en stel dat G de canonische ouder is van zowel G1 als G2. Dan is G1 ∼= G2
a.s.a. e1 en e2 in dezelfde baan zitten onder de actie van Aut(G) op G.

Om te vermijden dat we twee maal dezelfde boog toevoegen aan een graaf G moeten we dus de
banen van de toppenparen bepalen van de actie van Aut(G) op G. Eens we de banen kennen
kunnen we uit elke baan één toppenpaar kiezen en daartussen een boog toevoegen. Zo zijn
we zeker dat we nooit twee isomorfe grafen zullen construeren vanuit dezelfde graaf. Nu ook
dit probleem is opgelost, zijn de grote bouwstenen van het algoritme af. De pseudocode wordt
hieronder gegeven in Algoritmen 3 en 4.
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Algorithm 3 Genereer alle uniek hamiltoniaanse grafen van orde n
1: Cn = cykel van orde n
2: expand(Cn)

Algorithm 4 expand(graaf G)
1: output G
2: bepaal een lijst L van toe te voegen bogen
3: bepaal banen B van toppenparen in L
4: for each baan b in B do
5: G′ = G ∪ e voor een boog e in b

6: if e is canonisch in G′ then
7: if geen hamiltoniaanse cykels in G′ door e then
8: expand(G′)
9: end if

10: end if
11: end for

Regel 6 uit Algoritme 4 wordt later uitgelegd in Algoritme 6 in Sectie 3.4. Doordat voor een
graaf G uit elke baan slechts één boog wordt toegevoegd, en we een graaf enkel aanvaarden als
de toegevoegde boog de canonische boog is (dus toegevoegd vanuit zijn canonische voorganger),
zijn we zeker dat we elke graaf hoogstens één keer genereren. Maar zijn we zeker dat we elke
graaf genereren?

Stelling 3.2.4. Het algoritme genereert elke uniek hamiltoniaanse graaf van orde n juist één
keer.

Bewijs. Uit Stelling 3.2.3 volgt dat we eenzelfde graaf twee maal genereren uit dezelfde ouder
a.s.a we twee bogen uit dezelfde baan toevoegen. Omdat we uit elke baan maar één boog
toevoegen gebeurt dit nooit. Een graaf wordt bovendien enkel aanvaard als hij vanuit zijn ouder
wordt gegenereerd, dus kan nooit vanuit een andere graaf worden aanvaard. Hierdoor wordt
elke uniek hamiltoniaanse graaf ten hoogste één keer gegenereerd.

We bewijzen door inductie op het aantal bogen dat elke uniek hamiltoniaanse graaf zeker wordt
gegenereerd. Er is maar één uniek hamiltoniaanse graaf met n bogen, namelijk Cn. Deze wordt
uiteraard gegenereerd. Zij G een graaf met m > n bogen. Dan heeft de voorganger G′ van G

juist m− 1 bogen en wordt door de inductiehypothese gegenereerd. In het algoritme wordt elke
mogelijke boog die G′ zou kunnen uitbreiden tot een uniek hamiltoniaanse graaf aan een lijst
toegevoegd. De canonische boog e van G zal een van deze mogelijke bogen zijn. Uit elke baan
wordt een boog toegevoegd, ook uit de baan waar e in zit. Stel e′ de boog uit de baan van e die
wordt toegevoegd. Zoals in het bewijs van Stelling 3.2.1 is de graaf G′ samen met e′ isomorf aan
G en bovendien wordt e′ op e afgebeeld door het isomorfisme. Hierdoor is e′ ook de canonische
boog in de uitgebreide graaf en wordt de graaf aanvaard. Voor elke uniek hamiltoniaanse graaf
G genereert het algoritme dus zeker een isomorfe kopie.
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Nu resten ons nog twee grote vragen. Hoe bepalen we de banen van toppenparen en wanneer
is een boog canonisch? Als we deze twee problemen kunnen oplossen is het algoritme af. We
beginnen met de bepaling van de banen van toppenparen van een graaf.

3.3 Banen van toppenparen bepalen

Om de banen van de actie van Aut(G) op G te vinden, moeten we eerst Aut(G) bepalen. Dit
gebeurt via nauty. nauty kan voor een gegeven graaf de automorfismegroep bepalen. Omdat
alle elementen van Aut(G) opslaan te veel geheugen zou vragen, wordt enkel een verzameling
generatoren van de groep opgeslagen. Aan de hand van de generatoren kunnen we immers alle
automorfismen vinden. Als de verzameling generatoren van Aut(G) gelijk is aan {ϕ1, . . . , ϕl},
kan elk automorfisme ϕ ∈ Aut(G) geschreven worden als een eindige combinatie ϕ = ϕk1

i1
· · ·ϕkm

im
,

met i1, . . . , im ∈ {1, . . . , l}.

Aan de hand van de generatoren kunnen we de banen van toppenparen bepalen. Dit gebeurt
via een union-find algoritme.

Union-find algoritmen

Union-find algoritmen worden gebruikt om equivalentieklassen te bepalen. Een equivalentiere-
latie op een verzameling V is een binaire relatie ≡ die aan volgende drie eigenschappen voldoet:

• Reflexief: ∀x ∈ V : x ≡ x.

• Symmetrisch: ∀x,y ∈ V : x ≡ y ⇔ y ≡ x.

• Transitief: ∀x,y,z ∈ V : (x ≡ y en y ≡ z) ⇒ x ≡ z.

De verzameling elementen die equivalent zijn aan een element x ∈ V noemen we de equivalentie-
klasse van x. De equivalentieklassen bepalen een partitie van V : elk element zit in één klasse en
twee verschillende klassen zijn disjunct. Union-find algoritmen hebben als doel voor een gegeven
relatie de equivalentieklassen van de elementen te bepalen.

Een union-find algoritme verloopt als volgt: tijdens het algoritme zullen we een reeks verza-
melingen bijhouden zo dat elementen in dezelfde verzameling in dezelfde klasse zitten. In het
begin zit elk element van V in een verschillende verzameling. Wanneer we voor twee elementen
x,y ∈ V vinden dat ze equivalent zijn, kunnen we de twee verzamelingen waarin x en y zitten
samenvoegen tot één verzameling: door transitiviteit zitten alle elementen in die verzamelingen
immers allemaal in dezelfde klasse. Wanneer we alle equivalenties gevonden hebben zijn de
overblijvende verzamelingen de equivalentieklassen.

Om gemakkelijk de verzameling te kunnen vinden waar een gegeven element in zit, of om twee
verzamelingen samen te voegen, hebben we een goede datastructuur nodig. We stellen een
verzameling voor als een gewortelde boom, waar de kinderen naar hun ouders wijzen en de
wortel naar zichzelf. We kunnen zo’n boom gemakkelijk opslaan in een array parent, waarbij
voor elke x ∈ V parent[x] verwijst naar de ouder van x in de boom waar x op dat moment in zit.
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Hiervoor moeten we op voorhand een nummering vastleggen voor de elementen van V . Wanneer
we willen weten in welke boom een element x zit, volgen we het pad van ouders tot we bij de
wortel zijn gekomen. Wanneer we twee bomen met wortels r1 en r2 willen samenvoegen, stellen
we gewoon parent[r1] = r2. Om ervoor te zorgen dat het zoeken naar de wortel van een boom
niet te lang duurt, hangen we steeds de wortel van de kleinste boom aan die van de grootste.

Voorbeeld. Zij V = {a,b,c,d,e,f,g,h} een verzameling met de equivalentierelatie ≡ gegeven door
{{a,b} , {d,f} , {a,c} , {e,h} , {b,c} , {b,d} , {a,d} , {c,f} , {a,f} , {b,f} , {c,d}}. We starten met alle
elementen in een verschillende boom, waarbij elke element zijn eigen ouder is.

Figuur 3.4: Bomen in het union-find algoritme bij start.

Na twee iteraties van het union-find algoritme zijn de elementen a en b in dezelfde boom gestopt,
evenals d en f .

Figuur 3.5: Bomen in het union-find algoritme na twee iteraties.

Bij de derde iteratie wordt gevonden dat a en c equivalent zijn. De boom waar a in zit heeft
grootte 2, die waar c in zit grootte 1, dus wordt de wortel van de boom van c (hier c zelf) aan
die van a gehangen. In de volgende iteratie komen e en h in dezelfde boom terecht.

Figuur 3.6: Bomen in het union-find algoritme na vier iteraties.

In de vijfde iteratie wordt gevonden dat b en c equivalent zijn. Deze zitten al in dezelfde boom
dus gebeurt er niets. In de zesde iteratie zijn b en d equivalent, en deze hebben bomen met
groottes 3 en 2. De wortel van de boom waar d in zit wordt dus aan die waar b in zit gehangen.
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In de volgende iteraties zitten alle equivalente elementen al in dezelfde boom dus gebeurt er
niets.

Figuur 3.7: Bomen in het union-find algoritme na eindigen.

De relatie ‘in dezelfde baan zitten onder de actie van Aut(G) op G’ vormt een equivalentierelatie
op de toppenparen van G:

• Reflexief: als p = {v,w} een toppenpaar is, dan is id(p) = p.

• Symmetrisch: als p1 = ϕ(p2) voor twee toppenparen p1 en p2, dan is ϕ−1(p1) = p2.

• Transitief: als p1 = ϕ(p2) en p2 = ψ(p3), dan is p1 = ϕ(ψ(p3)).

Om de banen van toppenparen te zoeken kunnen we dus gebruik maken van een union-find
algoritme. De pseudocode van het algoritme is te lezen in Algoritme 5.

Algorithm 5 determine orbits(L,G)
1: for each toppenpaar p in L do
2: root(p) ← p

3: end for
4: for each generator ϕ van Aut(G) do
5: for each toppenpaar p in L do
6: p′ ← ϕ(p)
7: if root(p) 6= root(p′) then
8: voeg de bomen samen
9: end if

10: end for
11: end for

In het algoritme gebeurt het volgende: in het begin plaatsen we elk toppenpaar in een verschil-
lende boom. Het paar vormt dus zijn eigen wortel. Daarna worden alle generatoren overlopen
en voor elke generator worden alle toppenparen in de lijst L overlopen. Voor een gegeven ge-
nerator ϕ en een gegeven paar p, wordt ϕ toegepast op p. Het toppenpaar p′ dat we op die
manier bekomen zit in dezelfde baan van p, aangezien dan p′ = ϕ(p). Als de bomen waar p′

en p op dat moment in zitten verschillend zijn, moeten we ze samenvoegen. Om te kijken of
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de bomen verschillend zijn, kijken we of de wortels verschillend zijn. Twee bomen samenvoegen
doen we zoals hierboven beschreven, waarbij de kleinste boom aan de wortel van de grootste
wordt gehangen. Dat we met dit algoritme wel degelijk alle banen van toppenparen vinden,
wordt hieronder bewezen.

Stelling 3.3.1. Zij G een graaf en p1 en p2 twee toppenparen. Dan zitten p1 en p2 in dezelfde
baan van de actie van Aut(G) op G a.s.a. p1 en p2 in dezelfde boom zitten na toepassing van
Algoritme 5.

Bewijs. We bewijzen de ene implicatie van de stelling via inductie op de grootte van de boom.
Als de twee paren p en p′ in een boom met grootte 2 zitten, zijn de twee bomen samengevoegd
op het moment dat voor een automorfisme ϕ werd gevonden dat p = ϕ(p′) of p′ = ϕ(p). Het is
duidelijk dat p en p′ in dezelfde baan zitten. Stel nu dat p1 en p2 in dezelfde boom zitten met
grootte minstens 3. Als p1 en p2 in dezelfde boom zitten na toepassing van Algoritme 5, zijn op
een bepaald moment in het algoritme de bomen waarin p1 en p2 zaten samengevoegd. Stel ϕ
de generator en p en p′ de paren waarbij dit is gebeurd, dus p′ = ϕ(p), en stel z.v.v.a. dat p en
p1 in dezelfde boom zaten en dat p′ en p2 in dezelfde boom zaten. Door inductie zitten p en p1
in dezelfde baan, evenals p′ en p2. Maar ook p en p′ zitten in dezelfde baan. Door transitiviteit
van de equivalentierelatie ‘in dezelfde baan zitten’, zitten p1 en p2 ook in dezelfde baan.

Omgekeerd, stel dat p1 en p2 in dezelfde baan zitten, dan moeten we bewijzen dat het algoritme
effectief deze twee paren in dezelfde boom stopt. p1 en p2 zitten in dezelfde baan, dus bestaan
er generatoren ϕ1, . . . , ϕm (niet noodzakelijk allemaal verschillend) en k1, . . . , km ∈ N zo dat
ϕk1

1 (ϕk2
2 (· · ·ϕkm

m (p1) · · · )) = p2. We bewijzen opnieuw met inductie dat p1 en p2 in dezelfde
boom terecht komen. We passen de inductie toe op m +

∑m
i=1 km. Als m = 1 en k1 = 1 is het

meteen duidelijk. Zij nu k1 > 1 of m > 1 en stel p3 = ϕk1−1
1 (ϕk2

2 (· · ·ϕkm
m (p1) · · · )). Door inductie

komen p3 en p1 in dezelfde boom terecht, en ook p2 en p3 komen in dezelfde boom terecht want
p2 = ϕ1(p3). p1 en p2 zitten na toepassing van Algoritme 5 dus in dezelfde boom.

Het vastleggen van de banen van toppenparen kunnen we via union-find vrij eenvoudig oplossen.
Ons tweede probleem, het vastleggen van de canonische boog van een uniek hamiltoniaanse graaf,
lossen we in de volgende sectie op.

3.4 Keuze van de canonische boog

Zoals hierboven besproken, leggen we voor elke uniek hamiltoniaanse graaf een voorganger vast,
die we de canonische ouder van de graaf noemen. We accepteren een uniek hamiltoniaanse graaf
alleen maar wanneer deze vanuit zijn canonische ouder gegenereerd wordt. Doordat de generatie
werkt via toevoeging van bogen, zal de ouder van een graaf steeds uit de graaf gemaakt kunnen
worden door een boog te verwijderen. Deze boog noemen we de canonische boog. We herhalen
nogmaals dat de canonische boog uniek is op automorfisme na, en dat de canonische ouder van
een graaf daardoor uniek is op isomorfsme na.
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We moeten uiteraard voor elke graaf op voorhand vastleggen welke boog de canonische is. In
principe kunnen we dit eenvoudig doen: we leggen een canonische labeling van de toppen vast.
Een canonische labeling van een graaf G is een labeling van de toppen zo dat alle grafen isomorf
aan G dezelfde canonische labeling hebben. Als we zo’n canonische labeling hebben kunnen we
de canonische boog gelijk stellen aan de koorde tussen de lexicografisch grootste toppen. We
kunnen een canonische labeling van een graaf bepalen via nauty. In onderstaand voorbeeld is
de canonische labeling gegeven van een uniek hamiltoniaanse graaf van orde 9. De canonische
boog is hier de boog 8-6. Enkel wanneer we in het algoritme deze boog toevoegen aanvaarden
we de graaf.

Figuur 3.8: Canonische labeling door nauty van een uniek hamiltoniaanse graaf met 9 toppen
en canonische boog 8-6.

Het is natuurlijk erg mooi dat we zo’n eenvoudige oplossing hebben om de canonische boog
eenduidig te bepalen. Helaas duurt het berekenen van de canonische labeling van een graaf
relatief lang, het oproepen van nauty is exponentieel in het aantal toppen van de graaf. Wanneer
we het algoritme zo maken, met deze keuze van de canonische boog, duurt het al 7 minuten om
alle uniek hamiltoniaanse grafen met 11 toppen te genereren. Voor grafen van orde 12 duurt het
meer dan 4 uur. We zullen er dus iets op moeten vinden om zo weinig mogelijk de canonische
labeling te moeten berekenen. Dit doen we door de keuze van de canonische boog iets slimmer
aan te pakken: we leggen eerst een aantal andere voorwaarden vast waaraan de canonische
boog moet voldoen. Deze voorwaarden zullen goedkoper zijn in rekentijd dan het oproepen van
nauty. Wanneer blijkt dat een boog de enige is die aan deze voorwaarden voldoet, is hij sowieso
de canonische boog. Pas wanneer we meerdere bogen hebben die aan alle voorwaarden voldoen,
berekenen we de canonische labeling en leggen we de canonische boog vast als de lexicografisch
grootste van de overgebleven bogen. Als de toegevoegde boog aan de graaf bovendien al niet
aan deze voorwaarden voldoet, is deze al zeker niet de canonische boog.
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We leggen bijvoorbeeld vast dat de canonische boog van alle bogen lexicografisch de hoogste
graden van zijn twee toppen moet hebben. Voor de graaf in Figuur 3.8 zouden er nog 7 kandidaat-
bogen overblijven op deze manier.

Figuur 3.9: 7 kandidaat-bogen met lexicografisch maximale graad (5-5).

We gaan verder met deze bogen en eisen als tweede voorwaarde dat de canonische boog mini-
male lengte moet hebben als koorde van de unieke hamiltoniaanse cykel (zoals gedefinieerd in
Hoofdstuk 2.2). Voor de graaf in het voorbeeld blijven er dan nog drie bogen over.

Figuur 3.10: 3 kandidaat-bogen met minimale lengte als koorden.

Als derde voorwaarde eisen we het volgende: we bekijken voor een boog vw de buren van de
toppen v en w langs de hamiltoniaanse cykel (dus we bekijken voor elke top juist twee buren).
Stel de som van de graden van de buren van v gelijk aan sv en die van de graden van de buren
van w gelijk aan sw. Stel sv,w het lexicografisch minimale koppel van (sv,sw) en (sw,sv). We
eisen als derde voorwaarde dat voor onze canonische boog sv,w minimaal is.
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We passen dit toe op het voorbeeld en vinden s5,8 = (4,7), s6,7 = (5,7) en s4,6 = (5,5). Het
minimale koppel is (4,7), dus is boog 5-8 de enige overblijvende boog. We leggen nu vast dat
dit de canonische boog is.

Figuur 3.11: Boog 5-8 is de enige die aan alle voorwaarden voldoet en is dus de canonische boog.

Op deze manier hebben we de canonische boog van de graaf kunnen vastleggen zonder nauty te
moeten gebruiken om de canonische labeling te berekenen. We kunnen nog meer voorwaarden
bepalen voor we de canonische boog bepalen. Uiteindelijk zullen we 6 voorwaarden hebben. In
het algoritme is het zelfs niet nodig om de canonische boog helemaal te bepalen, we moeten
enkel maar controleren of de laatst toegevoegde boog in de graaf de canonische boog is. Als de
laatst toegevoegde boog tijdens het hierboven uitgelegde proces al geen kandidaat meer is om de
canonische boog te zijn, is het dus ook helemaal niet meer nodig om de resterende voorwaarden
te overlopen of om nauty op te roepen. Enkel wanneer we nog steeds meer dan één boog over
hebben, en de laatst toegevoegde boog hoort daarbij, roepen we uiteindelijk nauty op om de
canonische labeling te bepalen. Hoe we de voorwaarden bepaald hebben, hoeveel voorwaarden
we vastleggen en in welke volgorde we ze overlopen, wordt verder uitgelegd.

Merk op dat we wel nog steeds nauty nodig hebben, we kunnen geen voorwaarden blijven
overlopen tot we nog maar één boog over hebben. In onderstaand voorbeeld in Figuur 3.12
blijven er twee bogen over, maar wanneer we de graaf beter bestuderen, zien we dat deze twee
bogen in dezelfde baan zitten onder de automorfismegroep. Door enkel maar voorwaarden te
overlopen zouden we nooit de canonische boog vinden. We moeten hier dus wel degelijk nauty
oproepen.

Hierbij moeten we ook goed opletten wanneer we grafen aanvaarden of verwerpen tijdens het
algoritme. Eerder zeiden we dat een graaf enkel aanvaard wordt als de canonische boog de laatst
toegevoegde boog is. Dit is niet helemaal waar: stel dat in de graaf in Figuur 3.12 de boog 7-9 de
lexicografisch grootste is in de canonische labeling, maar de boog 3-5 de toegevoegde, dan moeten
we de graaf toch aanvaarden. De canonische labeling is immers invariant onder automorfismen
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van de graaf. Omdat de twee bogen in dezelfde baan zitten had nauty de graaf net zo goed een
andere labeling kunnen geven die de bogen op elkaar afbeeldt: het zou nog steeds een canonische
labeling geweest zijn. Wanneer we de canonische boog via nauty bepaald hebben, moeten we
dus nog kijken of de toegevoegde boog in dezelfde baan zit als de canonische boog. Als dit niet
het geval is verwerpen we de graaf, anders aanvaarden we hem.

Figuur 3.12: Twee kandidaat canonische bogen die in dezelfde baan zitten.

Het bepalen van de banen gebeurt op dezelfde manier als Algoritme 5, via union-find. Alleen
kunnen we hier een beetje sneller gaan: vanaf het moment dat we de bomen van de canonische
boog en de toegevoegde boog samenvoegen kunnen we stoppen met het bepalen van de banen.

De bespreking hierboven kunnen we samenvatten in Algoritme 6, dat test of de laatst toege-
voegde boog e in een graaf G canonisch is.
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Algorithm 6 is canonical(graaf G,boog e)
1: bepaal lijst L van kandidaat canonische bogen
2: while er zijn nog voorwaarden do
3: probeer L kleiner te maken door een voorwaarde toe te passen
4: if e /∈ L then
5: return 0
6: end if
7: if |L| = 1 then
8: return 1
9: end if

10: end while
11: bepaal canonische labeling
12: bepaal lexicografisch grootste boog c in L

13: if c en e in dezelfde baan then
14: return 1
15: end if
16: return 0

3.5 Keuze van de voorwaarden voor efficiënte bepaling van canonische boog

Nu zullen we overlopen wat de voorwaarden zijn waaraan een canonische boog moet voldoen en
in welke volgorde. Formeel willen we eigenlijk met elke boog e een tupel te = (x1, . . . , xk) ⊆ Zk

associëren. De canonische boog leggen we vast als de boog e waarvoor te lexicografisch maximaal
is. Zoals eerder verteld zullen xk−1 en xk de labels van de toppen van e zijn in de canonische
labeling, waarbij xk−1 > xk. Pas wanneer de tupels van meerdere bogen samenvallen op de
eerste k − 2 componenten, hebben we nauty nodig om xk−1 en xk te bepalen.

Om de andere componenten xi van de tupel te bepalen zijn we enkel begrensd door onze eigen
creativiteit. We bedenken eerst meerdere mogelijke voorwaarden, en kijken achteraf welke van
de voorwaarden de beste zijn, en in welke volgorde. Hier hebben we 7 mogelijke voorwaarden
bedacht, en voor elk van deze voorwaarden xi zou je kunnen eisen dat xi minimaal, of juist
maximaal is. In totaal waren er dus 14 mogelijke voorwaarden. We overlopen ze hier een voor
een.

1. Graad van de toppen aan de boog. Deze voorwaarde bespraken we al in de vorige para-
graaf. We kijken voor een boog e = vw naar de twee koppels (deg(v),deg(w)) en (deg(w),deg(v)).
Stel (x,y) de lexicografisch grootste van deze twee koppels en (y,x) de kleinste. Dan kunnen we
ergens in de tupel xi en xi+1 gelijk stellen aan x en y, of juist aan −y en −x. Eisen dat een tupel
maximaal is komt dan neer op eisen dat de boog toppen met maximale graad resp. minimale
graad heeft.

2. Afstand langs de unieke cykel. Alle mogelijke reducibele bogen zijn koorden aan de
unieke hamiltoniaanse cykel. We kunnen als een van de componenten xi de lengte l van de
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koorde kiezen, of −l. Op die manier eisen we dat de canonische boog maximale/minimale lengte
heeft als koorde.

3. Aantal gemeenschappelijke buren. Dit is een eenvoudig criterium: we tellen voor een
boog e = vw het aantal gemeenschappelijke buren van v en w. We kiezen opnieuw dit aantal en
het tegengestelde van dit aantal als een component.

4. Aantal toppen op afstand hoogstens twee. Dit criterium is bijna hetzelfde als het
vorige: we tellen voor een boog e = vw het aantal toppen op afstand hoogstens twee van v of
van w.

5. Graad van tegenoverstaande top. Deze voorwaarde zal weer een koppel van gehele
getallen voorstellen dat ofwel maximaal, ofwel minimaal moet zijn. Zij e = vw een boog in een
graaf van orde n. Als n even is, dan kunnen we naar de graden van de tegenoverstaande toppen
kijken langs de hamiltoniaanse cykel. Stel v′ de top die langs de cykel op afstand n/2 staat van
v en w′ de top op afstand n/2 van w. Dan nemen we het maximale koppel uit (deg(v′),deg(w′))
en (deg(w′),deg(v′)), of juist het minimale. Wanneer n oneven is, nemen we de som van de
graden van de twee toppen op afstand (n− 1)/2 van v en w.

6. Graad van buren langs de cykel. Ook deze voorwaarde hangt af van de unieke hamilto-
niaanse cykel in de graaf. Hier kijken we naar de graden van de twee buren van een top, langs
de hamiltoniaanse cykel. We kiezen opnieuw of deze maximaal of juist minimaal moeten zijn.

7. Aantal vierkanten. Een laatste mogelijke voorwaarde is het aantal vierkanten waarin een
boog is bevat. We kunnen dit opnieuw maximaal of minimaal laten zijn.

We hebben nu 7 mogelijke componenten voor de tupel, die elk een maximale of juist minimale
waarde kunnen hebben. We zullen deze voorwaarden nummeren zoals hierboven, waarbij voor-
waarde Xa eist dat de waarde maximaal is en Xb minimaal, met X ∈ {1, . . . , 7}. Bijvoorbeeld
voorwaarde 2a is de maximale afstand als koorde van de cykel en voorwaarde 2b de minimale
afstand.

Nu is de vraag of al deze voorwaarden even efficiënt zijn. Het antwoord is uiteraard neen.
Sommige van deze criteria zullen het algoritme heel wat sneller maken, andere niet. Nog andere
voorwaarden zullen het algoritme sneller maken wanneer ze in combinatie met elkaar worden
gebruikt. Maar hoe kunnen we nu weten hoeveel van de voorwaarden we nodig hebben en in
welke volgorde om het algoritme optimaal te maken?

We zouden alle mogelijke combinaties kunnen uittesten en tijdsmetingen uitvoeren bij elke moge-
lijke combinaties. Maar dan bekijken we eens het aantal mogelijke combinaties in alle mogelijke
volgordes. Wanneer we i voorwaarden uit de 7 kiezen, kunnen we dit op

(7
i

)
manieren doen.

Voor elke voorwaarde kunnen we kiezen of de waarde maximaal of minimaal moet zijn. Dit geeft
2i mogelijkheden. Daarna kunnen we nog eens de volgorde van de gekozen criteria omwisselen
op i! manieren. Dit geeft in totaal:
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7∑
i=1

(
7
i

)
2ii! = 14 + 168 + 1680 + 13440 + 80640 + 322560 + 645120 = 1063622.

Zelfs als elke tijdsmeting maar 10 seconden zou duren, zou alles in totaal meer dan 100 dagen
duren. En we willen natuurlijk voor meerdere ordes tijdsmetingen uitvoeren, en bekijken of we
voor driehoeksvrije of vierkantsvrije grafen andere voorwaarden of volgordes kunnen kiezen die
beter zijn. Ook wanneer we meerdere metingen tegelijk zouden uitvoeren is dit duidelijk niet
doenbaar.

Als oplossing hierop voegen we de voorwaarden een voor een toe, i.p.v. alle mogelijke voorwaar-
den in elke mogelijke volgorde te testen. We beginnen met het algoritme uit te voeren met maar
één voorwaarde, voor alle 14 mogelijke voorwaarden, en kijken naar de tijdsduur. We nemen de
voorwaarde met de kortste tijdsduur er uit. In dit geval was dit voorwaarde 1a. Merk op dat
we nu 1b niet meer kunnen toevoegen. Daarna voegden we de overige 12 voorwaarden allemaal
eens toe aan het algoritme, telkens eens voor en eens na de eerste voorwaarde. Uit deze opties
namen we weer die met de kortste tijdsduur. Zo gingen we verder: als er al i voorwaarden waren
toegevoegd, dus een tupel (x1, . . . , xi) lag al vast, dan probeerden we elke voorwaarde uit de
overgebleven 14− 2i eens toe te voegen. Deze voorwaarde voegden we op elke mogelijke plaats
in de tupel eens in. Op die manier is het totaal aantal metingen dat we moeten doen maximaal

6∑
i=0

(14− 2i)(i+ 1) = 14 + 24 + 30 + 32 + 30 + 24 + 14 = 168.

Voor gewone uniek hamiltoniaanse grafen hebben we de tijdsmetingen getest voor grafen van
orde 10 en 11, aangezien het voor orde 12 te lang duurde. Elke volgorde van de voorwaarden
werd 3 keer getest, waarna een gemiddelde tijdsduur werd genomen. Dit zijn de voorwaarden
in de volgorde waarin ze zijn toegevoegd, met de gemiddelde tijdsduur. Men kan aflezen uit de
tabel dat de nieuwe voorwaarde die in elke stap werd toegevoegd er bijna altijd op het einde bij
kwam. Enkel voorwaarde 5b werd tussen de huidige voorwaarden gevoegd.

volgorde tijd (s), orde 10 tijd (s), orde 11
1a 0,613 26,14
1a-2b 0,387 12,14
1a-2b-6b 0,353 11,31
1a-2b-6b-3a 0,353 11,23
1a-2b-6b-5b-3a 0,353 11,21
1a-2b-6b-5b-3a-4b 0,350 11,14

Tabel 3.5: Tijdsduur tijdens het opbouwen van de juiste voorwaarden.

Men kan zich afvragen of de laatste twee criteria eigenlijk nog nut hebben, aangezien het tijds-
verschil in de metingen niet zo groot meer is. De laatste twee criteria maken het algoritme bijna
1% sneller. We lieten het algoritme daarom voor orde 12 ook eens met en eens zonder de laatste
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twee criteria werken, en daaruit bleek dat het 10% sneller is met de laatste twee criteria er bij.
Onder het motto ‘alle kleine beetjes helpen’ en wetende dat het algoritme voor grotere ordes
meer dan 10 000 uur bezig is opteren we er toch voor om deze twee criteria te houden.

Tijdens het uitvoeren van de tijdsmetingen werd al snel duidelijk dat de eerste voorwaarde
altijd 1a blijft. Dit is doordat we met deze voorwaarde al bij het opstellen van de lijst van toe
te voegen bogen rekening kunnen houden. We voegen een boog nooit toe aan deze lijst als we
al op voorhand weten dat hij nooit maximale graad kan hebben in de graaf. Daardoor worden
er minder bogen toegevoegd in het algemeen en minder grafen getest op canoniciteit. Omdat
het al duidelijk was dat dit de beste voorwaarde was om eerst te plaatsen, hebben we bij het
testen van de volgordes deze altijd als eerste laten staan, waardoor we minder testen moesten
uitvoeren.

Voor driehoeksvrije en vierkantsvrije grafen zijn we iets milder en besloten we om maar 5 criteria
te houden. Op die manier moesten we minder tijdsmetingen uitvoeren. De volgordes waarin de
criteria werden toegevoegd zijn af te lezen in Tabel 3.6. Voor driehoeksvrije grafen werden de
metingen uitgevoerd op grafen van orde 12 en 13, voor vierkantsvrije grafen op grafen van orde
13 en 14 en voor grafen met girth minstens 5 keken we naar orde 15 en 16.

driehoeksvrij vierkantsvrij girth ≥ 5
6b 6b 6b
2a-6b 2a-6b 2a-6b
1a-2a-6b 1a-2a-6b 1a-2a-6b
1a-2a-6b-7a 1a-2a-6b-5b 1a-2a-5b-6b
1a-2a-6b-7a-5a 1a-2a-6b-5b-3b 1a-2a-5b-6b-4b

Tabel 3.6: Het opbouwen van de juiste voorwaarden voor driehoeks-en/of vierkantsvrije grafen.

Door eerst een hele reeks voorwaarden te overlopen en daarna pas nauty op te roepen als het
nodig is, kunnen we al een heel pak sneller bepalen of de laatst toegevoegde boog de canonische
is. Concreet overlopen we alle voorwaarden. Wanneer de laatst toegevoegde boog niet meer
in de lijst van kandidaat-bogen voorkomt, is hij al zeker niet de canonische en keren we terug.
Wanneer er meerdere bogen over blijven na het overlopen van de voorwaarden doen we ook eerst
een hamiltoniaanse cykeltest vooraleer we nauty oproepen. Deze test of de laatst toegevoegde
boog in een tweede hamiltoniaanse cykel ligt, wat niet mag (bij de andere voorwaarden testen
we dit ook wanneer er maar een boog over is en dit is de laatst toegevoegde boog). Pas daarna
roepen we nauty op en kijken we of de canonische boog en de laatst toegevoegde boog in dezelfde
baan zitten. In Tabel 3.7 is voor elke voorwaarde het percentage grafen te zien van het totaal
aantal geteste grafen dat bij deze voorwaarde werd aanvaard/verworpen. We merken hierin
op dat er bij het laatste criterium bijna nooit kan bepaald worden of de toegevoegde boog de
canonische boog was of niet. Dit laatste criterium maakt de lijst van kandidaat-bogen echter
kleiner, waardoor het bepalen of de canonische boog in dezelfde baan zit als de toegevoegde
boog minder lang duurt. De laatste voorwaarde is dus wel degelijk nuttig omdat ze de rekentijd
van het algoritme vermindert.
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n Totaal 1 2 3 4 5 6
hamiltoniaanse

cykel test nauty
10 876335 79,151 16,264 3,435 0,443 0,320 0,000 0,011 0,376
11 28759690 82,742 14,183 2,436 0,310 0,188 0,000 0,004 0,138
12 1345894564 85,244 12,116 2,131 0,329 0,106 0,000 0,001 0,073

Tabel 3.7: Percentage van alle geteste grafen dat aanvaard of verworpen werd na elk criterium.

Zelfs na het toevoegen van alle voorwaarden om te vermijden dat we te vaak nauty moeten
oproepen, is nauty nog steeds de duurste bewerking in het algoritme. Maar liefst 30% van de
rekentijd gaat naar nauty, en ongeveer 15% van de rekentijd zit nu in het filteren van de lijst
met kandidaat-bogen door middel van de eerste voorwaarde. Ook het controleren of er een
nieuwe hamiltoniaanse cykel is bijgekomen door toevoeging van de nieuwe boog blijft een dure
bewerking, deze neemt 8% van de tijd in beslag. Verrassend genoeg is een laatste dure bewerking
het opstellen van de lijst van toe te voegen bogen bij een aanvaarde graaf. Deze neemt ongeveer
6% van de tijd in beslag, terwijl de andere methodes telkens minder dan 5% van de rekentijd
innemen.
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4 Uitbreidingen op generatie van uniek hamiltoniaanse grafen

In dit hoofdstuk zullen we alle uitbreidingen overlopen die we hebben toegevoegd aan het algo-
ritme dat uniek hamiltoniaanse grafen genereert. Een eerste en eenvoudigste toevoeging is dat
we opleggen dat de grafen die gegenereerd worden driehoeksvrij of vierkantsvrij zijn.

4.1 Driehoeksvrije en vierkantsvrije grafen

Om te vermijden dat de grafen die we genereren driehoeken bevatten, kunnen we in elke stap
de lijst van toe te voegen bogen beperken. We zullen een boog niet meer aan de lijst toevoegen
als zijn toppen een gemeenschappelijke buur hebben. Op die manier zullen we nooit een boog
toevoegen die een driehoek maakt en genereren we enkel driehoeksvrije grafen. Dit is nodig
omdat we enkel bogen toevoegen aan de graaf en nooit bogen verwijderen. Een driehoek in een
graaf blijft in het algoritme ook bij alle volgende grafen bestaan.

Analoog beperken we de lijst voor vierkantsvrije grafen: we zullen een boog vw niet meer aan
de lijst toevoegen als een buur van v een gemeenschappelijke buur met w heeft. Op die manier
vermijden we dat er vierkanten gecreëerd worden.

Wanneer we deze twee opties combineren, genereren we bovendien enkel grafen met girth min-
stens 5.

4.2 Beperking van maximale graad

Een tweede eenvoudige aanpassing is de beperking van de maximumgraad van alle gegenereerde
grafen. Als we willen dat de maximumgraad van de gegenereerde grafen ten hoogste d is, kunnen
we de lijst met toe te voegen bogen beperken. We voegen nooit een boog toe aan de lijst als die
een top met graad meer dan d zou creëren. Bij het wegschrijven van de grafen is er ook de optie
om enkel de grafen met maximumgraad d weer te geven of om alle grafen met maximumgraad
ten hoogste d weer te geven.

We kunnen ook een grens l zetten op het aantal toppen met graad d. Dit doen we opnieuw door
de lijst met toe te voegen bogen te beperken: wanneer er al l toppen graad d hebben bereikt,
voegen we geen bogen meer toe die aanleiding geven tot toppen van graad d. We zullen dit
nodig hebben in Sectie 5.2.

4.3 Planaire grafen

Omdat we het vermoeden van Bondy en Jackson proberen te bevestigen tot een zekere orde,
voegen we de optie ‘planair’ toe. We aanvaarden hiermee enkel planaire grafen. nauty bevat een
implementatie van het algoritme om planariteit te testen van Boyer en Myrvold [4]. We voegen
de planariteitstest toe helemaal op het einde van de methode is canonical in Algoritme 6, omdat
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tijdsmetingen uitwijzen dat het testen of de graaf planair is de duurste bewerking is. Zelfs met
de controle of de graaf planair is op deze plaats in het algoritme neem de planariteitstest toch
30% van de tijd in beslag, terwijl nauty nu slechts 7% in beslag neemt en de andere methodes
minder dan 3%. Pas wanneer een toegevoegde boog canonisch is controleren we dus of de graaf
die we geconstrueerd hebben planair is. Slechts dan aanvaarden we hem.

Dat we hiermee alle planaire uniek hamiltoniaanse grafen genereren wordt op dezelfde manier
bewezen als Stelling 3.2.4: we genereren uiteraard nog steeds geen twee keer dezelfde graaf uit
een gegeven graaf, en elke ouder van een planaire uniek hamiltoniaanse graaf is met dezelfde
keuze van canonische boog ook planair en uniek hamiltoniaans.

4.4 Grafen met gegeven aantal hamiltoniaanse cykels

We kunnen het algoritme ook aanpassen zodat het alle grafen met ten hoogste een gegeven
aantal hamiltoniaanse cykels k genereert. We doen dit door opnieuw te vertrekken van de cykel-
graaf Cn en bogen toe te voegen. We zullen nu alle grafen aanvaarden met hoogstens k cykels
en waarvoor de toegevoegde boog de canonische is. De functie ‘expand’ uit Algoritme 4 blijft
volledig gelijk, de aanpassing gebeurt in de functie ‘is canonical’. Wanneer we de lijst van redu-
ciebele bogen opstellen, laten we nu niet alleen koorden toe, maar alle bogen e zo dat G\e nog
steeds hamiltoniaans is. Wanneer de boog canonisch is tellen we hoeveel hamiltoniaanse cykels
er door de boog gaan. Zijn er in totaal meer dan k cykels, dan verwerpen we de graaf.

Stelling 4.4.1. We genereren op deze manier alle hamiltoniaanse grafen met ten hoogste k

hamiltoniaanse cykels.

Bewijs. Elke graaf heeft een unieke ouder, en we genereren uit elke ouder nooit twee isomorfe
grafen. Elke graaf wordt dus ten hoogste een keer gegenereerd. We bewijzen via inductie op het
aantal bogen dat elke hamiltoniaanse graaf van orde n met hoogstens k hamiltoniaanse cykels
gegenereerd wordt. De enige mogelijke graaf met n bogen, Cn, wordt gegenereerd. Zij G nu
een hamiltoniaanse graaf met hoogstens k hamiltoniaanse cykels en meer dan n bogen, en e de
canonische boog. We hebben e zo vastgelegd dat G\e nog steeds hamiltoniaans is, en deze graaf
heeft ook ten hoogste k hamiltoniaanse cykels. Door inductie wordt deze graaf gegenereerd, en
elke mogelijke boog (of een boog uit dezelfde baan) wordt toegevoegd. Er wordt dus zeker een
graaf isomorf aan G gegenereerd.

Opmerking. In het algoritme dat uniek hamiltoniaanse grafen genereert hangen sommige
voorwaarden die we aan de canonische boog opleggen af van de unieke cykel, zoals graad van de
tegenoverstaande toppen, of graden van de buren langs de cykel. Deze kunnen we hier niet meer
gebruiken omdat er meerdere hamiltoniaanse cykels kunnen zijn in de graaf, en de generatie er
geen rekening mee houdt welke cykel de ‘vaste’ cykel is, die waar we mee vertrokken, en welke
cykel er bijgekomen is. Daarom slaan we deze voorwaarden allemaal over wanneer we grafen
met meer dan één hamiltoniaanse cykel willen genereren.
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We kunnen bij het uitprinten van de grafen eisen dat enkel grafen met exact k hamiltoniaanse
cykels worden weergegeven. Dit is een eenvoudige aanpassing omdat we op elk moment het
huidige aantal hamiltoniaanse cykels in de graaf bijhouden.

Wanneer we gëınteresseerd zijn in grafen met een gegeven aantal hamiltoniaanse cykels k, zullen
we helaas nog steeds alle hamiltoniaanse grafen met ten hoogste k cykels moeten genereren. Voor
kleine aantallen k is dit niet zo erg, omdat het aantal grafen met juist k hamiltoniaanse cykels
dan relatief groot is t.o.v. het aantal grafen met hoogstens k hamiltoniaanse cykels. Wanneer
we k echter groter maken, is het aantal grafen dat we eerst moeten genereren vooraleer we
aan grafen met juist k hamiltoniaanse cykels komen veel groter dan het aantal grafen waar we
in gëınteresseerd zijn. In Tabel 4.1 is het percentage van grafen met exact k hamiltoniaanse
cykels onder alle grafen met hoogstens k hamiltoniaanse cykels gegeven. Vooral voor k oneven
is het aantal grafen met exact k hamiltoniaanse cykels relatief klein. In de toekomst is het zeker
interessant om een betere oplossing te bedenken om alle grafen met exact k hamiltoniaanse
cykels te genereren.

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 100
4 100 0 33,3
5 100 40 0 16,7 0 14,3
6 100 47,8 11,5 13,3 6,3 15,8 2,6 2,5 0 4,8
7 100 60,5 12,1 26,2 4 13,5 1,3 11,1 1,1 2,6
8 100 60,1 18,8 27,6 7,4 14 4,8 11,3 3,1 5,3
9 100 62,6 23 30 10,4 16,4 6 14 4,3 7,8
10 100 62,9 26,6 31 12,7 17,7 8,1 14,7 6 9,1

Tabel 4.1: Percentage grafen met exact k hamiltoniaanse cykels t.o.v. alle hamiltoniaanse grafen
met ten hoogste k hamiltoniaanse cykels, k ≤ 10.

4.5 Niet-hamiltoniaanse grafen

We hebben het algoritme verder ook aangepast zodat het alle niet-hamiltoniaanse grafen gene-
reert van een gegeven orde n. Dit doen we door in het oorspronkelijke algoritme te vertrekken
van een ‘lege’ graaf met n toppen, G = ({0, . . . , n− 1} , ∅). We proberen opnieuw alle mogelijke
bogen toe te voegen, maar geen twee uit dezelfde baan. Bij elke boog die we toevoegen kijken we
of er een hamiltoniaanse cykel is gemaakt of niet. Als dit niet zo is, kijken we of de toegevoegde
boog canonisch is. De berekening van de canonische boog gebeurt hetzelfde als voor grafen met
meerdere cykels, alleen is de lijst van reducibele bogen nu gewoon de lijst van alle bogen. De
voorwaarden die afhangen van de unieke cykel, kunnen we hier opnieuw niet gebruiken.

Stelling 4.5.1. Alle niet-hamiltoniaanse grafen worden gegenereerd.

Bewijs. Elke graaf heeft een unieke ouder, alle bogen zijn immers reducibel dus er is een unieke
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canonische boog. We genereren nooit twee keer dezelfde graaf uit een ouder, dus wordt elke graaf
ten hoogste één keer gegenereerd. We bewijzen via inductie op het aantal bogen dat we elke
niet-hamiltoniaanse graaf genereren. We starten van een graaf met 0 bogen, deze wordt al zeker
gegenereerd. Zij nu G een niet-hamiltoniaanse graaf met m bogen. Dan heeft zijn ouder m− 1
bogen, deze wordt zeker gegenereerd. In het algoritme wordt elke mogelijke boog toegevoegd
(of een boog in dezelfde baan), er wordt dus zeker een graaf isomorf aan G gegenereerd.

Opmerking. We kunnen nu alle niet-hamiltoniaanse grafen genereren. Hierbij horen ook
alle niet-samenhangende grafen. We weten echter op voorhand al dat een niet-samenhangende
graaf niet-hamiltoniaans zal zijn. We zouden het algoritme beter kunnen maken door enkel alle
samenhangende niet-hamiltoniaanse grafen te genereren.

Het idee is om i.p.v. te vertrekken van een lege graaf, te starten van een lijst met alle bo-
men van orde n. Elke samenhangende graaf van orde n bevat een opspannende boom, dus
lijkt het aannemelijk dat wanneer we van alle mogelijke bomen van orde n vertrekken, we alle
samenhangende niet-hamiltoniaanse grafen zullen genereren. Dit is inderdaad het geval en we
bewijzen dit in Stelling 4.5.2. Als lijst van reducibele bogen stellen we dan de lijst van alle bogen
die geen brug zijn (dus zo dat de graaf nog steeds samenhangend is na verwijdering van de boog).

Stelling 4.5.2. Wanneer we vertrekken van een lijst van alle bomen van orde n en deze één
voor één uitbreiden met het algoritme, en de lijst van reducibele bogen van een graaf zijn alle
bogen die geen brug zijn, genereren we alle samenhangende niet-hamiltoniaanse grafen van orde
n.

Bewijs. Het uitbreiden van een graaf is nog steeds hetzelfde als voordien: er wordt uit elke baan
van toppenparen slechts één boog toegevoegd, dus genereren we nooit twee keer dezelfde graaf
vanuit een gegeven graaf. We bewijzen dat alle samenhangende niet-hamiltoniaanse grafen gege-
nereerd worden via inductie op de bogen. De kleinste samenhangende niet-hamiltoniaanse grafen
van orde n zijn juist alle bomen van orde n en hebben n− 1 bogen. Doordat we vertrekken van
zo’n lijst, worden deze al zeker gegenereerd. Zij nu G een samenhangende niet-hamiltoniaanse
graaf van orde n met minstens n bogen. De verzameling reducibele bogen is de verzameling van
alle bogen die geen brug zijn. De canonische boog zal één van deze bogen zijn. Na verwijdering
van deze boog is de graaf nog steeds samenhangend en niet-hamiltoniaans en heeft hij een boog
minder. Deze graaf wordt door inductie gegenereerd. We voegen uit elke baan een boog toe,
dus ook uit de baan van de canonische boog. Er wordt dus zeker een graaf isomorf aan G

gegenereerd.

Het idee om met een lijst van alle bomen te vertrekken is nog niet gëımplementeerd. Het is
zeker aan te raden om dit in de toekomst te doen, aangezien het aantal samenhangende niet-
hamiltoniaanse grafen slechts gekend is tot 12 toppen. De verwachting is dat we met deze
aanpassing zeker een of twee stappen verder zouden raken.
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4.6 Grafen zonder (n− 1)-cykels

In Sectie 2.1 werden bijna-kubische uniek hamiltoniaanse grafen geconstrueerd uit een graaf
van orde 18 die gegeven werd door Royle. Hier gaat het om uniek hamiltoniaanse grafen met
minimumgraad minstens 3. Een vraag van Royle is of er uniek hamiltoniaanse grafen met
minimumgraad ten minste 3 bestaan zonder (n−1)-cykels. Met als doel deze vraag op te lossen,
werd de optie toegevoegd aan het algoritme om enkel grafen zonder (n− 1)-cykels te genereren.

Wanneer een toegevoegde boog canonisch is, testen we of er eventueel een (n − 1)-cykel door
deze boog gaat. Als dit zo is, verwerpen we de graaf. Doordat we vertrekken van een cykel
maken we op deze manier nooit (n− 1)-cykels. Het testen of er een (n− 1)-cykel door een boog
gaat, doen we op dezelfde manier als hamiltoniaanse cykels door een boog tellen. We moeten
enkel de lengte van de cykel die we proberen construeren met één verminderen.

Een eerste idee om de vraag van Royle op te lossen is om simpelweg alle uniek hamiltoniaanse
grafen te genereren zonder (n − 1)-cykels en achteraf te kijken of er grafen bij zijn met mini-
mumgraad minstens 3.

Een tweede idee is het volgende: als G een uniek hamiltoniaanse graaf is zonder (n− 1)-cykels
met juist één top van graad 2, kunnen we de operatie uit Figuur 2.21 toepassen om een uniek
hamiltoniaanse graaf te maken met minimumgraad 3. Deze graaf zal ook geen (n − 1)-cykels
bevatten. Om een uniek hamiltoniaanse graaf zonder (n−1)-cykels met minimumgraad minstens
3 te vinden, volstaat het dus om een uniek hamiltoniaanse graaf zonder (n− 1)-cykels met een
top van graad 2 te vinden en de constructie toe te passen.

Beide ideeën werden getest voor grafen tot aan orde 15, maar er werd geen graaf gevonden die
aan de voorwaarden voldoet.
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5 Resultaten

5.1 Aantallen uniek hamiltoniaanse grafen

Het aantal uniek hamiltoniaanse grafen van een gegeven orde n hebben we kunnen genereren
voor n ≤ 14. Voor driehoeksvrije grafen zijn we tot aan orde 18 geraakt en voor grafen met
girth minstens 5 tot aan orde 22. De aantallen uniek hamiltoniaanse grafen van elke orde zijn
te lezen in Tabel 5.1.

n totaal UH grafen girth ≥ 4 girth ≥ 5
3 1 0 0
4 2 1 0
5 3 1 1
6 12 2 1
7 49 3 1
8 482 11 3
9 6 380 38 4
10 135 252 250 10
11 3 939 509 2 171 32
12 166 800 470 25 518 167
13 9 739 584 172 388 854 899
14 818 717 312 364 7 283 110 6 470
15 ? 171 355 621 55 815
16 ? 4 915 591 680 549 981
17 ? 174 203 813 967 6 155 795
18 ? 7 526 329 299 531 78 520 177
19 ? ? 1 123 544 810
20 ? ? 18 005 054 988
21 ? ? 322 434 738 089
22 ? ? 6 427 598 615 569

Tabel 5.1: Aantallen uniek hamiltoniaanse grafen met girth ≥ 3, 4 of 5.

De groei van de aantallen hamiltoniaanse grafen is meer dan exponentieel. Uit een exponentiële
extrapolatie van de gekende aantallen verwachten we dat het aantal uniek hamiltoniaanse grafen
van orde 15 van grootte-orde 1014 zal zijn.
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Figuur 5.1: Gekende aantallen uniek hamiltoniaanse grafen t.e.m. orde 14 en verwachte aantallen
van orde 15 en 16.

Ook de tijdsduur om alle uniek hamiltoniaanse grafen van een gegeven orde te genereren groeit
enorm. De tijdsduur om de uniek hamiltoniaanse grafen te genereren wordt gegeven in Tabel 5.2.
Deze rekentijden werden bekomen met een code geschreven in C, gecompileerd met gcc en
uitgevoerd op een Intel E5-2660v3 CPU bij 2,6 GHz. De verwachte rekentijd voor grafen van
orde 15 is meer dan 108 seconden, dit is ongeveer 3 jaar.

n 3 - 10 11 12 13 14
tijd <1s 11s 9m 9u30m 897u

Tabel 5.2: Tijdsduur om alle uniek hamiltoniaanse grafen van orde n te genereren.

n 3 - 12 13 14 15 16 17 18
tijd <1s 1s 30s 1u30m 51u 433u 12482u

Tabel 5.3: Tijdsduur om alle uniek hamiltoniaanse grafen van orde n en girth ≥ 4 te genereren.

n 3 - 15 16 17 18 19 20 21 22
tijd <1s 2s 30s 7m 65u 311u 2243u 16716u

Tabel 5.4: Tijdsduur om alle uniek hamiltoniaanse grafen van orde n en girth ≥ 5 te genereren.
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Figuur 5.2: Verwachte rekentijd voor het berekenen van het aantal uniek hamiltoniaanse grafen
van orde 15.

5.2 Terugblik op bijna-kubische uniek hamiltoniaanse grafen

In Sectie 2.1 keken we naar bijna-kubische uniek hamiltoniaanse grafen, dit zijn uniek hamilto-
niaanse grafen met twee toppen met graad 4 en de rest graad 3. Royle had een graaf gevonden
van orde 18 die aan deze eigenschap voldoet, en via edge insertion op deze graaf vonden we
8 grafen van orde 20. Met het algoritme kunnen we echter meer doen: we zoeken naar alle
bijna-kubische uniek hamiltoniaanse grafen van een gegeven orde. Dit doen we als volgt: we
genereren alle uniek hamiltoniaanse grafen met maximumgraad 4 en juist twee toppen van graad
4. Zoals in het vorige hoofdstuk werd uitgelegd kunnen we de maximumgraad van de grafen die
we genereren beperken, en ook het aantal toppen met deze graad. Op deze manier genereren we
ook grafen met toppen van graad 2, maar we kunnen met het algoritme niet de minimumgraad
begrenzen. Daarom filteren we de uitvoer achteraf zodat we enkel grafen met minimumgraad 3
uitschrijven. Zo hebben we enkel grafen met juist twee toppen van graad 4 en minimumgraad
3, dus bijna-kubische grafen.

Op deze manier konden we bevestigen dat er voor n ≤ 16 geen bijna-kubische uniek hamiltoni-
aanse grafen van orde n zijn. De graaf die Royle gaf is bovendien de enige bijna-kubische uniek
hamiltoniaanse graaf van orde 18. Van orde 20 zijn er in totaal maar 20 bijna-kubische uniek
hamiltoniaanse grafen (waaronder de 8 die we eerder vonden). Verder konden we het aantal
bijna-kubische uniek hamiltoniaanse grafen van orde 22 en 24 bepalen. De gekende aantallen
bijna-kubische uniek hamiltoniaanse zijn te zien in Tabel 5.5.
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n ≤ 16 18 20 22 24
Aantal 0 1 20 337 4592

Tabel 5.5: Aantal bijna-kubische uniek hamiltoniaanse grafen.

Samen met het resultaat van Entringer en Swart [9] krijgen we de volgende stelling.

Stelling 5.2.1. Er bestaat een bijna-kubische uniek hamiltoniaanse graaf van orde n a.s.a. n
even is en n ≥ 18. Bovendien is er maar één bijna-kubische uniek hamiltoniaanse graaf van
orde 18.

5.3 Verificatie van het vermoeden van Bondy en Jackson

Door enkel planaire uniek hamiltoniaanse grafen te genereren kunnen we het vermoeden van
Bondy en Jackson nagaan of een tegenvoorbeeld proberen te vinden. We doen dit door alle
planaire uniek hamiltoniaanse grafen van een gegeven orde n te genereren en daarna te contro-
leren of er grafen bij zijn met minimumgraad 3 of juist één top van graad 2. Omdat het aantal
planaire uniek hamiltoniaanse grafen meer dan exponentieel groeit hebben we dit enkel kunnen
doen voor alle grafen van orde hoogstens 16. Door enkel driehoeksvrije of vierkantsvrije grafen
te genereren konden we nog enkele stappen verder raken. Dit resulteert in de volgende stelling.

Stelling 5.3.1. Het vermoeden van Bondy en Jackson is waar voor grafen van orde ≤ 16, voor
driehoeksvrije grafen van orde ≤ 19 en voor grafen met girth minstens 5 van orde ≤ 23.

In Tabel 5.6 zijn de aantallen te vinden van planaire uniek hamiltoniaanse grafen, planaire
uniek hamiltoniaanse grafen met girth minstens 4 of 5 en vierkantsvrije planaire uniek hamil-
toniaanse grafen. De tijdsduur om alle planaire uniek hamiltoniaanse grafen te genereren van
orde hoogstens 16 wordt gegeven in Tabel 5.7.
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n planaire UH grafen girth ≥ 4 girth ≥ 5
3 1 0 0
4 2 1 0
5 3 1 1
6 12 2 1
7 49 3 1
8 460 11 3
9 4 994 33 4
10 68 234 178 8
11 997 486 1 011 23
12 15 582 567 6 816 91
13 253 005 521 47 669 317
14 4 250 680 376 352 901 1 353
15 73 293 572 869 2 680 512 6 473
16 1 293 638 724 177 20 939 433 30 834
17 ? 166 713 951 148 907
18 ? 1 352 143 860 768 178
19 ? 11 129 922 982 3 987 517
20 ? ? 20 767 030
21 ? ? 110 819 167
22 ? ? 599 311 836
23 ? ? 3 256 610 004

Tabel 5.6: Aantallen planaire uniek hamiltoniaanse grafen.

n 3 - 9 10 11 12 13 14 15 16
tijd 0s 1s 17s 5m 1u 28u 462u 10092u

Tabel 5.7: Tijdsduur om alle planaire uniek hamiltoniaanse grafen van orde n te genereren.
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Appendices

A English summary

Hamiltonicity is a widely studied field of graph theory. A hamiltonian cycle in a graph is a cycle
containing all vertices of the graph. If a graph contains a hamiltonian cycle, the graph is called
hamiltonian. In this thesis we focus on graphs with few hamiltonian cycles. Our main goal is to
design an algorithm for generating uniquely hamiltonian graphs, i.e. graphs containing exactly
one hamiltonian cycle. Besides developing this algorithm we studied some unsolved problems
concerning uniquely hamiltonian graphs, uniquely traceable graphs and cubic graphs with few
hamiltonian cycles, gaining new insights.

A classic theorem which will recur several times in this thesis is a theorem of Smith [25].

Theorem 1. (Smith). In a cubic graph, every edge is contained in an even number of hamilto-
nian cycles.

As a result of this theorem, hamiltonian cubic graphs contain at least three hamiltonian cycles,
thus cubic graphs can never be uniquely hamiltonian. Entringer and Swart [9] studied uniquely
hamiltonian graphs that are nearly cubic, i.e. all vertices are of degree 3 except for two vertices
of degree 4, and showed that for every n = 2k, k ≥ 11, there exists a nearly cubic graph of
order n. Gordon Royle gave a nearly cubic uniquely hamiltonian graph on 18 vertices and stated
that this is the smallest nearly cubic uniquely hamiltonian graph. Combining these two results
implies that only the case on 20 vertices is still unknown.

Via an operation called ‘edge insertion’, applied to the graph Royle gave, we were able to
construct eight nearly cubic uniquely hamiltonian graphs on 20 vertices. Later we proved com-
putationally that there are only 20 nearly cubic uniquely hamiltonian graphs on 20 vertices in
total. This results in the following theorem.

Theorem 2. There exists a nearly cubic uniquely hamiltonian graph of order n iff n is even
and n ≥ 18.

Next we studied the link between uniquely hamiltonian graphs and uniquely traceable graphs.
Analogous to a hamiltonian cycle, a hamiltonian path in a graph is a path containing every
vertex of the graph, and a graph is called uniquely traceable if it contains exactly one hamil-
tonian path. Using a connection between uniquely hamiltonian and uniquely traceable graphs
and computations similar to those of Sheehan [22], as well as Barefoot and Entringer [2] we were
able to prove the following results.

Theorem 3. A uniquely traceable graph of order n has at most b (n−1)2

4 c+1 edges, and for every
n ≥ 2 exists a uniquely traceable graph of order n with exactly b (n−1)2

4 c+ 1 edges.
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Theorem 4. For every n ≥ 7 there exist exactly 2d(n−1)/2e−3 uniquely traceable graphs of order
n with b (n−1)2

4 c+ 1 edges.

Earlier we remarked that every hamiltonian cubic graph has at least three hamiltonian cycles.
Because this is the least number of cycles a hamiltonian cubic graph can have, we looked into
cubic graphs with exactly three hamiltonian cycles. It is already proven that there exist infini-
tely many such graphs [13]. These graphs all have girth 3, so we studied the existence of cubic
graphs with exactly three hamiltonian cycles and girth ≥ 4. Using operations on generalized
Petersen graphs GP (n,2) we were able to construct so-called tups: these are graphs with all
vertices of degree 3 and three vertices of degree 2. In addition, between every pair of vertices of
degree 2 there is exactly one hamiltonian path in the tup. Starting with two such tups one can
construct a cubic graph with exactly three hamiltonian cycles. By constructing tups of girth 4
and 5 we were able to prove the following theorem.

Theorem 5. For every even n ≥ 36 there exists a cubic graph of order n with exactly three
hamiltonian cycles and girth 4. Furthermore, for n′ ∈ {18,30} and for every even n′ ≥ 34 there
exists a cubic graph of order n′ with exactly three hamiltonian cycles and girth 5.

As a final theoretical result we studied a classic conjecture of Bondy and Jackson [3].

Conjecture 1. (Bondy and Jackson). Every uniquely hamiltonian planar graph has at least
two vertices of degree 2.

We looked at two similar classes of graphs and proved results regarding the existence of such
graphs and the existence of a possible counterexample to the conjecture.

Theorem 6. The following statements are equivalent.

1. There exists a counterexample to the conjecture of Bondy and Jackson.

2. There exists a planar graph with minimum degree 3 and exactly two hamiltonian cycles.

3. There exists a planar nonhamiltonian graph of order n with a unique cycle of length n−1,
minimum degree 2 and at most one vertex of degree 2.

Now we proceed to the algorithm for generating uniquely hamiltonian graphs of a given order
n. The algorithm we designed is intended for isomorph-free exhaustive generation of graphs.
The method we used to achieve this is the canonical construction path method introduced by
Brendan McKay [15]. In our case the steps necessary for the canonical construction path are

1. For each uniquely hamiltonian graph, fix a canonical parent graph which is also uniquely
hamiltonian.

2. Start with the cycle graph Cn.

3. For each graph generated, expand the graph by adding an edge for each pair of vertices in
the same orbit under automorphisms.
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4. Accept an expanded graph only if it is expanded from its canonical parent.

We can prove that by applying these steps the algorithm generates every uniquely hamiltonian
graph of order n exactly once. To fix the canonical parent of each uniquely hamiltonian graph
one special edge of the graph is fixed: the canonical edge. The canonical parent is created by
removal of this edge. To determine the canonical edge, every edge in the graph is associated with
a tuple (x1, . . . , x10) ∈ Z10 of various attributes, e.g. the values of x1 and x2 are the degrees of
the vertices of the edge. The canonical edge is defined to be the edge with the lexicographically
largest value of this tuple. The values x9 and x10 are the labels of the vertices of the edge
given a canonical labeling of the graph, so that the canonical edge is uniquely determined up to
automorphisms of the graph.

With this algorithm designed for generating uniquely hamiltonian graphs in place, we can make
certain adaptations. We can limit the maximum degree of the graphs, or can restrict the
generation to planar graphs and graphs with girth at least 4 or 5. Furthermore, it can generate
all nonhamiltonian graphs of a given order, or generate all graphs with a given number of
hamiltonian cycles.

With the algorithm we were able to generate all uniquely hamiltonian graphs of order at most
14. We could generate all uniquely hamiltonian planar graphs of a given order and verified that
the conjecture of Bondy and Jackson is true for graphs of order at most 16.





73

B Nederlandstalige samenvatting voor een breed publiek

Deze thesis is gekaderd in het domein van de grafentheorie. Meer bepaald onderzochten we
hamiltoniaanse cykels in grafen, en keken we naar grafen met weinig hamiltoniaanse cykels.

Grafen

Een graaf bestaat uit een verzameling punten, die we toppen noemen. Sommige van deze toppen
kunnen verbonden zijn door een lijn, deze lijnen zijn de bogen van een graaf. Een graaf wordt
meestal gebruikt als een vereenvoudigde voorstelling van een netwerk, bv. een wegennetwerk.
Hierbij stellen we de straten voor als bogen en de kruispunten tussen de straten als toppen.

Figuur 1: Graaf als voorstelling van een stratenplan1.

Je kan andere netwerken voorstellen als grafen, bijvoorbeeld door mensen voor te stellen als
toppen en ze te verbinden met een lijn als ze bevriend zijn met elkaar op een sociaal netwerk.
Grafen worden eveneens gebruikt om chemische structuren voor te stellen: dan is elk atoom een
top en worden bindingen tussen de atomen voorgesteld als bogen.

Hamiltoniaanse cykels

Wanneer je een graaf hebt, kan je een soort van ‘wandeling’ maken door de graaf, door van
top naar top te gaan langs de bogen. Wanneer je zo’n wandeling hebt waarbij je terug bij het
beginpunt uitkomt, en je nooit twee keer hetzelfde punt bent gepasseerd, heet dat een cykel.

1Grondplan Campus Sterre UGent, geraadpleegd van https://www.ugent.be/

https://www.ugent.be/
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Een speciaal soort cykels in een graaf zijn ‘hamiltoniaanse cykels’, dit zijn cykels die élke top
van de graaf bevatten, dus een wandeling waarbij je start en eindigt in dezelfde top, alle toppen
van de graaf passeert maar geen twee keer langs dezelfde top gaat.

Hamiltoniaanse cykels zijn genoemd naar William Rowan Hamilton, die in 1857 een spelletje
uitvond waarbij het de bedoeling was een hamiltoniaanse cykel te maken langs de randen van
een dodecaëder. De meest gekende toepassing van het zoeken naar hamiltoniaanse cykels in
grafen is het handelsreizigersprobleem. Hierbij wordt een reeks steden voorgesteld als toppen
van een graaf, met tussen elke twee toppen een boog met als gewicht de afstand tussen de twee
steden. Het probleem draait erom dat een handelsreiziger al de steden juist één keer wil bezoeken
en terug wil keren naar de stad waar hij begint, maar de kortst mogelijke afstand wil afleggen
terwijl hij dit doet. Om dit probleem op te lossen moet hij een hamiltoniaanse cykel in de graaf
vinden met een zo klein mogelijk gewicht. Het handelsreizigersprobleem komt vandaag de dag
in vele varianten terug, o.a. in logistieke problemen en in het bepalen van DNA-sequenties. Het
probleem is moeilijk en er wordt nog steeds gezocht naar efficiënte algoritmes om dit op te lossen.

In deze thesis bestuderen we het aantal hamiltoniaanse cykels van grafen, in het bijzonder
grafen met weinig hamiltoniaanse cykels. Eén van de belangrijkste soort grafen die we hier
zullen bekijken zijn ‘uniek hamiltoniaanse grafen’, dit zijn grafen met juist één hamiltoniaanse
cykel. De eerste graaf in Figuur 2 is uniek hamiltoniaans, de tweede niet. Er is een tweede
hamiltoniaanse cykel in het rood aangeduid.

Figuur 2: Voorbeeld van een uniek hamiltoniaanse graaf en een graaf met twee hamiltoniaanse
cykels.

Algoritme om uniek hamiltoniaanse grafen te genereren

Als deel van de thesis werd een algoritme ontworpen dat voor een gegeven getal n alle uniek
hamiltoniaanse grafen kan genereren met n toppen. In Tabel 1 zijn bijvoorbeeld alle uniek
hamiltoniaanse grafen met 6 toppen te zien. Om deze grafen te genereren vertrekken we van
een gewone cykel met n toppen en voegen we sequentieel bogen toe, maar letten we er op dat
we nooit een boog toevoegen die een tweede hamiltoniaanse cykel maakt in de graaf. Door op
een slimme manier bogen toe te voegen kunnen we er bovendien voor zorgen dat we nooit twee
keer dezelfde graaf zullen genereren. Het algoritme kan uniek hamiltoniaanse grafen genereren
tot aan grafen met 14 toppen, daarbij zijn er in totaal 818 717 312 364 uniek hamiltoniaanse
grafen, voor 15 toppen duurt het te lang.
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Door aanpassingen te doen aan het algoritme kunnen we een belangrijk vermoeden van Bondy
en Jackson [3] uit 1998 verifiëren voor grafen met minder dan 16 toppen. Een andere aanpassing
zorgt ervoor dat we voor een gegeven n juist alle niet-hamiltoniaanse grafen kunnen genereren
met n toppen, dus alle grafen die géén hamiltoniaanse cykel hebben.

Tabel 1: Alle uniek hamiltoniaanse grafen met 6 toppen.

Theoretische resultaten rond grafen met weinig hamiltoniaanse cykels

Als tweede luik van de thesis werden enkele onopgeloste problemen rond grafen met weinig
hamiltoniaanse cykels onderzocht. Zo keken we naar grafen met juist één hamiltoniaans pad.
Een hamiltoniaans pad moet net zoals een hamiltoniaanse cykel elke top van de graaf bevatten
en gaat geen twee keer door dezelfde top, maar eindigt in een ander punt dan het beginpunt. Een
graaf met juist één hamiltoniaanse pad noemen we ‘uniek traceerbaar’. We vonden een verband
tussen uniek hamiltoniaanse grafen en uniek traceerbare grafen en konden hierdoor voor elke
n ≥ 2 het aantal uniek traceerbare grafen met n toppen en een maximaal aantal bogen bepalen.
De graaf in Figuur 3 is bijvoorbeeld zo’n graaf met 7 toppen.

Figuur 3: Uniek traceerbare graaf met 7 toppen en een maximaal aantal bogen.
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Verder keken we naar het eerder vermelde vermoeden van Bondy en Jackson, dat over uniek
hamiltoniaanse grafen gaat. We bekeken gelijkaardige klassen van grafen en vonden enkele
equivalenties aan het vermoeden van Bondy en Jackson. Tot slot bestudeerden we een bijzondere
klasse van grafen: kubische grafen. In een kubische graaf is elke top verbonden met exact drie
andere toppen. Uit een gekende stelling volgt dat als een kubische graaf hamiltoniaans is,
hij minstens drie hamiltoniaanse cykels heeft. Daarom onderzochten we kubische grafen met
juist drie hamiltoniaanse cykels, het minimum aantal dat een hamiltoniaanse kubische graaf
kan hebben. De graaf in Figuur 4 is een voorbeeld van een kubische graaf met juist drie
hamiltoniaanse cykels. In deze graaf kan je twee driehoeken zien. In de thesis zochten we naar
zo’n grafen die geen driehoeken bevatten, en vonden dat er voor elke n ≥ 34 een graaf met n
toppen bestaat die hieraan voldoet.

Figuur 4: Kubische graaf met juist drie hamiltoniaanse cykels.
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C Bijna-kubische uniek hamiltoniaanse grafen van orde 20
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Figuur 1: Grafen met 20 toppen geconstrueerd uit de graaf van Royle door toppen toe te voegen
tussen aangeduide bogen
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