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1. Zij G = (V, R) een graaf. Definiëer de relatie E op V inductief als
de kleinste equivalentierelatie op V waardoor R omvat wordt. (Dus
E = R als R zelf al een equivalentierelatie op V is.)

(a) Geef expliciet de basisverzameling B en de regelverzameling Φ
die bij de inductieve definitie van E horen.

(b) Derfiniëer: een conversierij in de graaf G is een eindige rij x0, . . . , xn
van knopen van G zodanig dat voor elke index i < n geldt, dat
xi R xi+1 of xi+1 R xi. Toon (voor willekeurige x, y ∈ V) aan dat,
x E y precies dan gelt als er een conversierij is van x naar y.

(c) Toon aan dat de equivalentieklassen van E precies de samen-
hangscomponenten zijn van de ongerichte graaf G′ = (V, R′)
die met G correspondeert.

2. Beschouw het volgende stel vergelijkingen voor een (partiële of tota-
le) functie f van N naar N:

(a) f (0) = f (1) = 0,

(b) f (n) = f (n/2) + 1 als n even > 1 is

(c) f (n) = f (3n + 1) + 1 als n oneven > 1 is.

Kunnen we dit stel vergelijkingen zinvol zien als een stel recursie-
vergelijkingen? Duidelijk is dat de gedaante ervan aanzienlijk ver-
schilt van die van de stellen recursievergelijkingen die bij fac en fib
horen. Bij die vergelijkingen is het zo dat in het rechterlid van een
vergelijking voor de functiewaarde in een argument n hooguit ver-
wezen worden naar functiewaarden in kleinere argumenten. In dat
licht komt de sprong naar 3n + 1 in de laatste vergelijking hierboven
ietwat verdacht over.

Desalniettemijn kunnen we stel vergelijkingen hierboven op zinnige
wijze lezen als een recursieve definitie van een partiële functie f van
N naar N, en wel door toepassing van de stelling in handout 3A, p. 4
ondersaan. Daarover gaan de volgende onderdelen van deze opgave.

(a) Transformeer het stel vergelijkingen hierboven voor f In een in-
ductieve definitie van f, gezien als relatie, en wel in de stijl van
Voorbeeld 8 op p. 4 in handout 3A. Geef hierbij ook expliciet het
paar (B, Φ) van de basisverzameling en de regelverzameling.
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(b) Controleer dat dit paar (B, Φ) voldoet aan de aannamen (1), (2),
(3) in de stelling in handout 3A, p. 4 (met V = W = N). Na de-
ze controle mag geconcludeerd worden dat er (ten aanzien van
de betrekking ” ⊆”) een kleinste functie f is die aan het hierbo-
ven gegeven stel vergelijkingen voldoet. Deze functie heet de
door het stel recursief gedefiniëerde functie. Commentaar. Deze
functie f is een partiële functie van N naar N. Een andere vraag
— te scheiden van de bevestigend beantwoorde vragen naar het
bestaan van f en naar de zinvolheid van het stel vergelijkingen
als, puur, een recursieve definitie — is de vraag of f totaal is;
d.w.z.: of f gedefiniëerd is voor elke natuurlijk getal n. Een be-
antwoording van deze vraag is verre van eenvoudig. In feite
hebben velen, ook specialisten op het gebied van getaltheorie,
zich al met deze vraag beziggehouden, maar het antwoord is
vooralsnog onbekend.

3. Construeer de graaf met knopenverzameling {0, 1}3, d.w.z. de ver-
zameling {0, 1} × {0, 1} × {0, 1} en met kanten tussen de knopen die
verschillen in precies twee coördinaten.

(a) Hoeveel samenhangscomponenten heeft de graaf?

(b) Hoeveel knopen heeft de graaf en wat is hun graad?

(c) Heeft de graaf een Euler-circuit?

(d) Idem voor een graaf met dezelfde knopenverzameling, maar nu
met kanten tussen knopen die in twee of drie coördinaten ver-
schillen.
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