
0.1 Bomen en ‘Matrix-Tree’-stelling

De volledige graaf met 3 knooppunten de K3 heeft als opspannende bomen
alle deelgrafen met 2 takken. De K4 heeft in het totaal 16 opspannende
bomen.

Opgave 0.1.1. Bepaal alle opspannende bomen van de K4.

De zogenaamde Matrix-Tree stelling specificeert het aantal opspannende
bomen van een willekeurige graaf. Er zijn heel veel bewijzen van deze
stelling. Het simpelste bewijs, naar mijn weten, is een inductiebewijs.

Hiervoor moeten we de aanwezigheid van parallelle takken toestaan:
zij m(i, j) het aantal takken tussen knooppunt i en j, en N(i) ⊂ V de
knooppunten die incident zijn met i. Voor de graad van knooppunt i
krijgen we dan d(i) =

∑
j∈N(i)m(i, j). Merk op dat m(i, j) = m(j, i).

i j

m(i,j)=m(j,i)=5

De Laplaciaan van G is als volgt gedefinieerd:

LG(i, j) =

{
d(i), j = i
−m(i, j), j ∈ N(i).

De Laplaciaan is dus een symmetrische matrix, met rijsommen gelijk aan
0. De determinant is daardoor ook gelijk aan 0!

We schrijven LG,[i1,...,ik] voor de Laplaciaan waaruit weggelaten de rijen
en kolommen van knooppunten i1, . . . , ik ∈ V (k < n!). Lussen worden
dus niet in aanmerking genomen! We staan wel toe dat de graaf niet
samenhangend is (het aantal opspannende bomen is dan 0!). Zij τ(G) het
aantal opspannende bomen van de graaf G.

Stelling 0.1.1 (Matrix-Tree stelling). Zij G = (V,E) een graaf met mo-
gelijk parallelle takken, zonder lussen. Dan geldt τ(G) = det LG,[i], i ∈ V .

Controle voor de K4 geeft inderdaad antwoord 16:

τ(K4) = det

 3 −1 −1
−1 3 −1
−1 −1 3

 = 16.



Bewijs Stelling 0.1.1 We maken gebruik van volledige inductie naar het
aantal knooppunten van de graaf, met daarin een geneste inductie naar
het aantal takken. Laat n = 2. Als de graaf 0 takken heeft, dan is de
Laplaciaan een 2 × 2 nulmatrix. Dus det LG,[i] = 0 voor i = 1, 2. Het
aantal opspannende bomen is ook 0.

Stel er zijn m(1, 2) takken tussen knooppunten 1 en 2. Dan is

LG =

(
m(1, 2) −m(1, 2)
−m(2, 1) m(2, 1)

)
.

Het aantal opspannende bomen is gelijk aan m(1, 2) = m(2, 1), en dit ook
det LG,[i], i = 1, 2.

Stel nu dat de bewering waar is voor alle grafen met minder dan n
knooppunten en een willekeurig aantal takken, en voor alle grafen met
n knooppunten en hooguit m takken. We zullen eerst laten zien dat de
bewering ook waar is voor grafen met n knooppunten en m+ 1 takken.

Laat G zo’n graaf zijn. In het geval dat G niet samenhangend is, mag
U de correctheid van de bewering zelf beargumenteren. Stel dat G wel
samenhangend is.

Kies a ∈ V willekeurig. Na eventuele hernummering van de knooppun-
ten mogen we aannemen dat a = 1. Stel (a, b) ∈ E (er is minstens één
zo’n tak wegens de samenhang). We mogen ook weer aannemen dat b = 2.
Een opspannende boom van G kan geen enkele tak (1, 2) (geval ∗) of wel
een tak (1, 2) (geval ∗∗) bevatten.

In geval ∗ kan de inductieveronderstelling meteen worden toegepast.
Het aantal opspannende bomen dat geen enkele tak (1, 2) bevat is gelijk
aan det LG∗,[1], waarbij G∗ de graaf is die uit G ontstaat door de m(1, 2)
takken tussen knooppunten 1 en 2 te verwijderen. De matrix LG∗ heeft de
volgende vorm

LG∗ =

 d(1)−m(1, 2) 0 . . .
0 d(2)−m(1, 2) . . .
...

... LG,[1,2]

 .

In geval ∗∗ contraheren we de twee knooppunten 1 en 2 tot 1 knooppunt,
v̄ zeg. We construeren een nieuwe graaf G∗∗ = (V ∗∗, E∗∗) met V ∗∗ =
{v∗∗, 3, . . . , n} en takken

(i, j) ∈ E∗∗ ⇔

 (i, j) ∈ E, i, j ∈ {3, . . . , n}
(i, 2) ∈ E, j = v∗∗, i ∈ {3, . . . , n}
(i, 1) ∈ E j = v∗∗, i ∈ {3, . . . , n}



Gaat U na dat met elke opspannende boom van G∗∗ m(1, 2) opspannende
bomen van G corresponderen. Het aantal opspannende bomen van G∗∗ is
per inductieveronderstelling gelijk aan det LG∗∗,[v∗∗], waarbij

LG∗∗ =

 d(1) + d(2)− 2m(1, 2) −(m(1, 3) +m(2, 3)) . . .

−(m(1, 3) +m(2, 3))
...

LG,[1,2]


Nu geldt dat

τ(G) = m(1, 2) · det LG∗∗,[v∗∗] + det LG∗,[1]

= m(1, 2) · det LG,[1,2] + det

(
d(2)−m(1, 2) . . .

... LG,[1,2]

)

= det

(
d(2) . . .

... LG,[1,2]

)
= det LG,[1].

Dit bewijst de correctheid van de uitspraak voor alle grafen met hooguit
n knooppunten. De inductiestap voor grafen met n+1 knooppunten volgt
analoog: zolang er geen samenhang is, is de uitspraak trivialiter waar. Met
inductie naar het aantal takken volgt het gestelde.

Een direct gevolg van de Matrix-Tree stelling dat we nodig hebben, is
het volgende. De correctheid ervan blijkt gemakkelijk uit het bewijs van
deze stelling.

Gevolg 0.1.2. Laat (a, b) ∈ E. Dan is het aantal opspannende bomen dat
de tak (a, b) bevat gelijk aan det LG,[a,b].

Opgave 0.1.2. • Beargumenteer de correctheid van bovenstaande uit-
spraak.

• Laat T ⊂ G een deelboom van G zijn. Bedenk een formule voor het
aantal opspannende bomen van G dat de deelboom T bevat.

• Bereken het aantal deelbomen in de graaf K5 dat de deelboom T =
(VT , ET ) bevat met VT = {1, 2, 3} en ET = {(1, 2), (1, 3)}.

• Beantwoord de vraag in het geval van de K5 met multicipliteit van
de takken gegeven door: m12 = 2, m14 = 3, m35 = 2, waarbij de
overige multipliciteiten allemaal gelijk aan 1 zijn. m12 = 2 betekent
dat er twee parallelle takken tussen knooppunten 1 en 2 zijn.
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