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Hoofdstuk 1

Inleiding

Ik zal me in deze scriptie onder andere bezig houden met de Stelling van Frucht en het bewijs
hiervan. Deze stelling zegt het volgende.

Stelling 1.1 (Stelling van Frucht, [11, p. 42]). Zij Γ een eindige groep. Dan bestaat er een eindige
graaf G zodat Aut(G) ∼= Γ, oftewel, zodat de automorfismegroep van G isomorf is aan Γ.

In deze stelling staat een aantal begrippen die meer toelichting nodig hebben, bijvoorbeeld de be-
grippen graaf en automorfismegroep van een graaf. Om deze reden zal ik voordat we de stelling
gaan bewijzen eerst een aantal definities en voorbeelden geven, waarbij ik begin met uitleggen wat
een graaf is.

Nadat ik deze definities en voorbeelden heb gegeven, zal ik overgaan tot het definiëren van Cayley
grafen en zal ik een aantal stellingen over Cayley grafen bewijzen, welke we ook zullen gebruiken
in het bewijs van de Stelling van Frucht. Gewapend met deze nieuwe definities en stellingen zal ik
een bewijs formuleren van de Stelling van Frucht.

Nadat ik de Stelling van Frucht heb bewezen, zal ik me richten op de universaliteit van grafen,
en in het bijzonder op de universaliteit van planaire grafen. Dit zal ik doen aan de hand van het
artikel ‘Automorphism groups of planar graphs’ van László Babai. [2]

Om de bewijzen in deze scriptie niet te langdradig te maken, heb ik een aantal bewijzen van
lemma’s die in de literatuur niet worden bewezen toegevoegd als bijlage. Wanneer een van deze
lemma’s wordt gebruikt in een bewijs, zal er naar deze bijlage worden verwezen.

Ten slotte zal ik, voor ik begin met het wiskundige deel van deze scriptie, eerst wat achtergrondin-
formatie geven over het ontstaan van de stelling en over Frucht zelf.
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Hoofdstuk 2

Achtergrondinformatie over Frucht en
zijn stelling

Dit hoofdstuk is gebaseerd op het artikel ‘How I became Interested in Graphs and Groups’; een
artikel dat is geschreven door Robert Wertheimer Frucht zelf en gepubliceerd is in het tijdschrift
Journal of Graph Theory. [8] Frucht schrijft in dit artikel dat hij in 1924 begon met het studeren
van wiskunde aan de Universiteit van Berlijn; hij was toen achttien jaar. Hij vervolgt zijn studie
met een PhD in de richting van groepentheorie. Nadat hij in 1930 zijn PhD afrondt is het op
wiskundig vlak een behoorlijke tijd erg rustig in het leven van Frucht. Het was in die tijd namelijk
voor wiskundigen erg lastig om aan werk te komen en Frucht kon door zijn Tsjecho-Slowaakse na-
tionaliteit nog geen eens leraar op een middelbare school worden. Hij verhuist daarom naar Italië
om daar als actuaris voor een verzekeringsbedrijf te gaan werken en doet weinig meer met zijn
wiskundige achtergrond.

Hier komt verandering in als Frucht op een dag in 1936 een catalogus toegestuurd krijgt van het
Akademische Verlagsgesellschaft waarin een beschrijving staat van het boek Theorie der endlichen
und unendlichen Graphen van Dénes König. [10] Omdat in de beschrijving staat dat het boek
toepassingen in de groepentheorie bevat, bestelt Frucht het boek gelijk en vanaf de dag dat het
boek arriveert is hij een enthousiast grafentheoreticus.

König formuleert in zijn boek twee problemen over de automorfismegroepen van grafen die de
aandacht van Frucht trekken. Een van deze problemen is de volgende vraag die König op pagina 5
van het boek stelt:

‘Wanneer kan een gegeven abstracte groep opgevat worden als de groep van een graaf en,
wanneer dit het geval is, hoe kan de desbetreffende graaf geconstrueerd worden?’

Na een aantal maanden vergeefse pogingen gedaan te hebben vindt Frucht het antwoord op deze
vraag; de Stelling van Frucht is geboren. Hij ontdekt dat het antwoord op de vraag relatief ge-
makkelijk te vinden is door gebruik te maken van zogeheten Cayley grafen, een begrip wat ik in
hoofdstuk 5 zal introduceren. Frucht publiceert zijn bevindingen in 1939 in het artikel ‘Herstellung
von Graphen mit vorgegebener abstrakter Gruppe’ in het tijdschrift Compositio Mathematica [7].

In 1939 vertrekt Frucht voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog vanuit Italië naar Zuid-
Amerika. Na een korte tijd opnieuw te hebben gewerkt als actuaris, krijgt hij een aanstelling aan
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de Santa Maria Universiteit in Chili. Hij had verwacht dat hij door deze nieuwe baan genoeg tijd
zou hebben om zijn onderzoek over grafen en automorfismegroepen voort te zetten, maar om ver-
scheidene redenen was dit niet het geval.

Pas een aantal jaar later gaat Frucht hier weer mee aan de slag, namelijk wanneer hij gevraagd
wordt om een artikel te schrijven voor het nieuwe tijdschrift de Canadian Journal of Mathematics.
Hij schrijft een artikel over de hierboven besproken vraag uit het boek van König, waar hij dit
keer de eis dat de grafen 3-regulier moeten zijn aan toevoegt. [9] Wat het precies betekent voor
een graaf om 3-regulier te zijn, leg ik uit in hoofdstuk 3. Na het schrijven van dit artikel heeft
Frucht nog veel onderzoek gedaan in de grafentheorie, waarbij hij zich niet alleen heeft beperkt tot
onderwerpen met betrekking tot automorfismegroepen.
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Hoofdstuk 3

Grafen

De definities in dit hoofdstuk heb ik, tenzij anders aangegeven, gebaseerd op de definities in de
boeken [11] en [6], waarbij ik voor het vertalen gebruik heb gemaakt van [15].

Een graaf G is een paar G = (V (G), E(G)) dat bestaat uit twee disjuncte verzamelingen, waarbij
geldt dat E(G) bestaat uit ongeordende paren {u, v} van verschillende elementen u en v van V (G).
De elementen van de verzameling V (G) worden punten genoemd en de elementen van E(G) lijnen.
In deze scriptie zal, tenzij anders aangegeven, de verzameling V (G) altijd een eindige verzameling
zijn. Als er voor twee grafen G en G′ geldt dat V (G′) ⊆ V (G) en dat E(G′) ⊆ E(G), dan heet G′

ook wel een subgraaf van G. Wanneer er sprake is van strikte deelverzamelingen en dus geldt dat
V (G′) ⊂ V (G) en dat E(G′) ⊂ E(G), dan heet G′ een echte subgraaf van G. We kunnen grafen
ook afbeelden; hierbij worden de punten afgebeeld met een stip en wordt een lijn {u, v} afgebeeld
als lijnstuk tussen de stippen die horen bij de punten u en v. Om een beeld te schetsen van hoe
grafen eruit kunnen zien, zijn hieronder een paar voorbeelden van grafen afgebeeld.

1

2

3 4

(a) Voorbeeld 1

1 2

3

4 5

(b) Voorbeeld 2

1 2

3

4 5

(c) Voorbeeld 3

Figuur 3.1: Voorbeelden van grafen

Het is echter onbelangrijk hoe een graaf precies wordt afgebeeld; het is namelijk slechts van belang
welke paren van punten een lijn vormen en welke niet. Twee punten u en v van een graaf G heten
verbonden als {u, v} ∈ E(G), oftewel als het paar {u, v} een lijn vormt. Als dit het geval is, dan
heet u een buur van v en andersom. Als alle punten van een graaf G buren van elkaar zijn, dan
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heet de graaf volledig. Een volledige graaf met n punten wordt genoteerd met Kn. Figuur 3.1a is
een voorbeeld van een volledige graaf; dit is namelijk de volledige graaf K4. Verder heet een punt
v verbonden met een lijn e als v ∈ e en heten verschillende lijnen e en f verbonden als ze eenzelfde
punt bevatten.

De graad van een punt v is gelijk aan het aantal verschillende lijnen waarmee v verbonden is
en wordt genoteerd met deg(v). Merk op dat de graad van een punt v dus ook gelijk is aan het
aantal buren van v. Als alle punten van een graaf dezelfde graad hebben, dan wordt de graaf re-
gulier genoemd. Hebben alle punten graad k, dan heet de graaf k-regulier. Een voorbeeld van een
reguliere graaf is Figuur 3.1a; dit is namelijk een 3-reguliere graaf. Verder worden punten waarvan
de graad gelijk is aan 1 de eindpunten van de graaf genoemd. Naast dat punten een graad hebben,
hebben grafen als geheel ook een soort graad, twee zelfs; die de orde en de grootte van de graaf
worden genoemd. De orde van een graaf G wordt gedefineerd door het aantal punten van G en
wordt genoteerd met |G|, waarbij dus geldt dat |G| = |V (G)|. De grootte van een graaf G is gelijk
aan het aantal lijnen en wordt genoteerd met ‖G‖, waarbij dus geldt dat ‖G‖ = |E(G)|.

Grafen kennen ook een complement; het complement van de graaf G heeft dezelfde verzameling
punten als G, maar twee punten zijn buren dan en slechts dan als ze geen buren zijn in G. Het
complement van een graaf G wordt genoteerd met G. In Figuur 3.1 is te zien dat Figuur 3.1b en
Figuur 3.1c elkaars complement zijn.

Verder is het mogelijk om punten en lijnen te verwijderen uit grafen. Als G een graaf is en S
een verzameling punten van G, dan wordt met G−S de graaf bedoeld met als verzameling punten
de verzameling V (G) \ S en als verzameling lijnen de verzameling die verkregen wordt door alle
lijnen uit E(G) te verwijderen waarvoor geldt dat ze verbonden zijn met een of meerdere punten
uit S. Als F een verzameling lijnen is van een graaf G, dan wordt met G−F de graaf bedoeld met
V (G) als verzameling punten en E(G) \ F als verzameling lijnen. Als S en F maar uit één punt
of lijn bestaan, en dus geschreven kunnen worden als S = {u} en F = {e}, dan worden G − S en
G− F ook wel genoteerd met respectievelijk G− u en G− e.

Zij nu G opnieuw een graaf en S weer een verzameling punten van G. De door S gëınduceerde
subgraaf van G is de subgraaf van G met als verzameling punten de verzameling S en als verzame-
ling lijnen alle lijnen {u, v} ∈ E(G) waarvoor geldt dat u, v ∈ S. De door S gëınduceerde subgraaf
van G wordt genoteerd met G[S].

Een rij punten punten v1, v2, ..., vk+1 van een graaf G, zodanig dat {vi, vi+1} voor elke i = 1, ..., k
een lijn van G is, heet een wandeling. Als de punten v1, v2, ..., vk onderling verschillend zijn, dan
heet de wandeling een pad, en als geldt dat v1 en vk als enige twee punten gelijk zijn, dan heet
de wandeling een cykel. De lengte van een wandeling wordt gegeven door het aantal lijnen in de
wandeling. Als v1, v2, ..., vk+1 een wandeling is, dan geldt er dat deze wandeling v1 en vk+1 verbindt.
Er volgt nu een stelling die verband houdt met wandelingen en paden. Deze stelling, en ook het
bewijs ervan, is gebaseerd op Theorem 1.16 uit [5, p. 32].

Stelling 3.1. Zij u en v twee punten van een graaf G. Voor elke wandeling W die u met v verbindt,
geldt er dat er een pad P bestaat zodat elke lijn uit P ook deel uitmaakt van W .
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Bewijs. Om deze stelling te bewijzen, stellen we dat W een wandeling is die u en v verbindt. Stel
vervolgens dat P de kortste wandeling is die u en v verbindt en waarvan alle lijnen deel uitmaken
van W , en dat we deze wandeling kunnen schrijven als u = p1, p2, ..., pk+1 = v. De lengte van deze
wandeling is gelijk aan k. We willen nu bewijzen dat P niet alleen een wandeling, maar zelfs een
pad is dat u en v verbindt. Dit doet we met behulp van een contradictie. Stel dus dat P geen pad
is. Dan geldt er dat er een punt van G bestaat dat meerdere keren voorkomt in P . Er geldt dus
dat er een i en j met 1 ≤ i < j ≤ k+1 bestaan zodat ui = uj . Als we nu de punten ui+1 tot en met
uj verwijderen uit P , verkrijgen we de wandeling u = u1, u2, ..., ui−1, ui = uj , uj+1, ..., uk+1 = v.
Dit is een wandeling die u en v verbindt en waarvan alle lijnen deel uitmaken van W , maar met
een lengte die kleiner is dan k. Dit is een tegenspraak, aangezien we hadden aangenomen dat P
de kortste wandeling was waarvoor dit geldt. Hieruit kunnen we concluderen dat P inderdaad een
pad is dat u en v verbindt en waarvan alle lijnen deel uitmaken van W .

Een graaf G heet samenhangend als tussen elk tweetal punten een pad loopt. In de gegeven voor-
beelden geldt dat Figuur 3.1a en Figuur 3.1c samenhangende grafen zijn, maar Figuur 3.1b niet.
Het is namelijk zo dat er in Figuur 3.1b bijvoorbeeld tussen de punten 1 en 2 geen enkel pad loopt.
Punten v ∈ V (G) van een samenhangende graaf G waarvoor geldt dat G− v geen samenhangende
graaf meer is, heten ook wel de snijpunten van de graaf G. In een samenhangende graaf wordt
de afstand tussen twee punten u en v gedefinieerd als de lengte van het kortste pad wat u en v
verbindt; dit wordt genoteerd met d(u, v). In Figuur 3.1c geldt bijvoorbeeld dat d(4, 5), de afstand
tussen het punt 4 en het punt 5, gelijk is aan 2; namelijk gelijk aan de lengte van het pad 4, 2, 5.

Een samenhangende graaf die geen enkele cykel bevat, heet een boom. In de onderstaande fi-
guur is aan de linkerkant een graaf afgebeeld die een boom is en aan de rechterkant een graaf die
geen boom is. De aan de linkerkant afgebeelde graaf bevat namelijk geen enkele cykel, terwijl de
aan de rechterkant afgebeelde graaf de cykel 1, 3, 5, 7, 6, 4, 1 bevat.

1

2 3 4

5 6

7

1

2 3 4

5 6

7

Figuur 3.2: Afbeeldingen van een graaf die een boom is en een graaf die geen boom is

Zij G = (V (G), E(G)) een graaf en zij S ⊆ V (G). De door S gëınduceerde subgraaf van G heet
een component van G als deze samenhangend is, en als voor alle punten in S geldt dat ze niet
verbonden zijn met punten in G− S. We zien dus dat in Figuur 3.1 geldt dat de grafen afgebeeld
in Figuur 3.1a en Figuur 3.1c bestaan uit 1 component en dat de graaf afgebeeld in Figuur 3.1b
bestaat uit 2 componenten.

Het volgende deel van dit hoofdstuk is gebaseerd op Theorem 2.10 uit [5, p. 62] en op de tekst
die voorafgaat aan Theorem 2.10. Een lijn e = {u, v} in een samenhangende graaf G heet een brug
als het verwijderen van deze lijn ervoor zorgt dat de graaf niet meer samenhangend is. Er geldt
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dan dus dat G− e bestaat uit twee componenten, waarbij één van de componenten u bevat en de
ander v. We zullen nu de volgende stelling over bruggen bewijzen.

Stelling 3.2. Een lijn e = {u, v} van een samenhangende graaf G is een brug dan en slechts dan
als e van geen enkele cykel van G deel uitmaakt.

Bewijs. We bewijzen eerst de stelling van rechts naar links. Dit doen we met een bewijs op basis
van contrapositie. Stel dus dat e = {u, v} geen brug is, wat hetzelfde is als stellen dat G − e een
samenhangende graaf is. Dan geldt er dat er een pad P bestaat tussen u en v. In de graaf G geldt
dan dat het pad P samen met de lijn e een cykel vormt van G waar de lijn e deel van uitmaakt,
waarmee we de stelling van rechts naar links hebben bewezen.

Vervolgens bewijzen we de stelling van links naar rechts. We maken opnieuw gebruik van een
bewijs op basis van contrapositie. Stel hiervoor dat e = {u, v} deel uitmaakt van een cykel van G.
Dan geldt er dat er een pad P ′ tussen u en v bestaat waar e geen deel van uitmaakt. Vervolgens
willen we bewijzen dat e geen brug is, en dus dat de graaf G− e een samenhangende graaf is. Stel
hiervoor dat x en y willekeurige punten in de graaf G zijn. Omdat G een samenhangende graaf is,
weten we dat er een pad Q bestaat tussen x en y. Als e geen deel uitmaakt van Q, dan weten we
dat x en y ook in G− e verbonden zijn, namelijk door het pad Q. Stel nu dat e wel deel uitmaakt
van Q. Dan kunnen we e in het pad Q vervangen door het pad P ′. Hieruit volgt dat er in de graaf
G − e een wandeling bestaat tussen de punten x en y, en kunnen we met behulp van Stelling 3.1
concluderen dat de punten x en y in de graaf G− e verbonden zijn door een pad. Hiermee hebben
we de stelling ook van links naar rechts bewezen.

3.1 Gerichte grafen

Een ander soort grafen zijn de gerichte grafen. Een gerichte graaf D is een paar D = (V (D), A(D))
dat bestaat uit twee disjuncte verzamelingen, waarbij geldt dat A(D) ⊂ V (D)× V (D) bestaat uit
geordende paren van verschillende elementen van V (D). De elementen van V (D) heten net zoals
in een ongerichte graaf punten, maar de elementen van A(D) heten in een gerichte graaf geen lijnen
maar pijlen.

Gerichte grafen kunnen we ook weergeven in een afbeelding. Hierbij worden de punten afgebeeld
als stippen en pijlen tussen twee punten als pijlen tussen de bijbehorende stippen. Wanneer er voor
bepaalde u, v ∈ V (D) geldt dat zowel (u, v) als (v, u) element is van A(D), wordt dit in plaats
van met twee pijlen ook wel aangegeven met een lijn. Een voorbeeld hiervan is hieronder gegeven,
waarbij de afgebeelde grafen dezelfde graaf weergeven.

9



65

3

4

21

65

3

4

21

Figuur 3.3: Verschillende afbeeldingen van dezelfde gerichte graaf

Ook in gerichte grafen kunnen we wandelingen en paden definiëren; dit doen we op de volgende ma-
nier. Een rij punten punten v1, v2, ..., vk+1 van een gerichte graaf D, zodanig dat (vi, vi+1) voor elke
i = 1, ..., k een pijl van D is, heet een wandeling. Als de punten v1, v2, ..., vk onderling verschillend
zijn, dan heet de wandeling een pad, en als geldt dat v1 en vk als enige twee punten gelijk zijn, dan
heet de wandeling een cykel. De lengte van een wandeling wordt gegeven door het aantal lijnen in de
wandeling. Als v1, v2, ..., vk+1 een wandeling is, dan geldt er dat deze wandeling v1 en vk+1 verbindt.

Een gerichte graaf D heet sterk samenhangend als voor elk tweetal punten u en v er zowel een
pad van u naar v bestaat als een pad van v naar u.
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Hoofdstuk 4

Automorfismegroepen van grafen

In dit hoofdstuk behandel ik het andere onbekende begrip uit de Stelling van Frucht, namelijk het
begrip automorfismegroep van een graaf. Om dit begrip uit te kunnen leggen, zal ik eerst definiëren
wat een isomorfisme is. De definities uit dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de definities in het boek
[11].

Definitie 4.1 (Isomorfisme). Zij G en G′ twee grafen. Een functie α : V (G) → V (G′) is een
isomorfisme als α bijectief is en als voor alle u, v ∈ V (G) geldt dat {u, v} ∈ E(G) dan en slechts
dan als {α(u), α(v)} ∈ E(G′). De grafen G en G′ worden in dit geval isomorf genoemd; dit wordt
genoteerd met G ∼= G′.

Op dezelfde manier kunnen we definiëren wat een isomorfisme tussen twee gerichte grafen D en D′

is, daarbij geldt dan dat (u, v) ∈ A(D) dan en slechts dan als (α(u), α(v)) ∈ A(D′).

Nu ik heb gedefinieerd wat een isomorfisme is, kan ik verdergaan met het definiëren van een auto-
morfisme. Als de grafen G en G′ uit de definitie van een isomorfisme namelijk dezelfde graaf zijn,
dan heet α een automorfisme van G. Hetzelfde geldt in het geval van gerichte grafen D en D′. Een
automorfisme is dus een functie die als het ware de structuur van een graaf onveranderd laat. Ik
zal dit illustreren met een voorbeeld.

Voorbeeld 4.1. In dit voorbeeld bekijken we de onderstaande graaf G.

1

2 3

4 5

6

Figuur 4.1: Graaf G
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Het is gemakkelijk in te zien dat de functie α1 : V (G)→ V (G) die alle punten naar zichzelf stuurt,
de identiteit op V (G) dus, een automorfisme van G is. Dit is overigens niet alleen in dit voorbeeld
het geval, maar geldt voor alle grafen; dit wordt bewezen in het bewijs van Lemma A.1. Verder
geldt dat de functie

α2(u) =


u als u ∈ {1, 2, 5, 6}
3 als u = 4

4 als u = 3

ook een automorfisme is van G. Dit is gemakkelijk te zien als we naar het beeld van deze functie
kijken; dat is afgebeeld in de onderstaande figuur.

1

2 4

3 5

6

Figuur 4.2: Graaf α2(G)

De andere twee mogelijke automorfismes van G zijn

α3(u) =



u als u ∈ {3, 4}
1 als u = 6

2 als u = 5

5 als u = 2

6 als u = 1

en α4(u) =



1 als u = 6

2 als u = 5

3 als u = 4

4 als u = 3

5 als u = 2

6 als u = 1

,

met als bijbehorend beeld de onderstaande figuren.
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(a) Graaf α3(G)

6

5 4

3 2

1

(b) Graaf α4(G)

Figuur 4.3: Beelden van G onder α3 en α4

Ik zal nu bewijzen dat deze vier automorfismes ook echt alle mogelijke automorfismes van G zijn.
Dit zal ik doen door alle verschillende mogelijkheden voor automorfismes van G af te gaan.

We bekijken ten eerste alle automorfismes die op het punt 1 gelijk zijn aan de identiteit. Aan-
gezien punt 1 en punt 6 de enige twee punten zijn die graad 1 hebben, moet er dan ook gelden dat
deze automorfismes op het punt 6 gelijk zijn aan de identiteit. Er geldt namelijk dat automorfismes
de graad van een punt behouden; zie voor het bewijs Lemma A.2. Verder moet er dan gelden dat
deze automorfismes ook op de punten 2 en 5 gelijk zijn aan de identiteit. De reden hiervoor is dat
automorfismes de afstand tussen punten behouden; zie voor het bewijs Lemma A.3. Omdat dit
het geval is, moeten deze automorfismes op de punten 2 en 5 dus wel gelijk zijn aan de identiteit,
anders kan de afstand tussen het punt 1 en het beeld van punt 2 nooit gelijk zijn aan 1; hetzelfde
geldt voor de punten 6 en 5. Dan zijn er nog de punten 3 en 4 over. We kunnen ervoor kiezen
om het automorfisme ook op deze punten gelijk te laten zijn aan de identiteit; dit resulteert in
het automorfisme α1. Ook kunnen we ervoor kiezen om deze punten op elkaar af te beelden; dat
resulteert in het automorfisme α2.

We hebben nu alle automorfismes bekeken die op het punt 1 gelijk zijn aan de identiteit. Ver-
volgens zullen we de automorfismes bekijken die op punt 1 niet gelijk zijn aan de identiteit. Zoals
ik hierboven al had opgemerkt, geldt het dat automorfismes de graad van punten behouden. Als
een automorfisme op het punt 1 dus niet gelijk is aan de identiteit, dan moet het wel gelden dat
dit automorfisme de punten 1 en 6 op elkaar afbeeldt, aangezien dit de enige punten zijn met
graad 1. Omdat automorfismes de afstand tussen punten behouden, moet dan ook gelden dat de
automorfismes die de punten 1 en 6 op elkaar afbeelden, ook de punten 2 en 5 op elkaar afbeelden,
anders kan de afstand tussen het beeld van punt 1 en het beeld van punt 2 nooit gelijk zijn aan 1;
hetzelfde geldt voor de punten 6 en 5. Ten slotte bekijken we weer de punten 3 en 4. We kunnen er
weer voor kiezen om het automorfisme op deze punten gelijk te zijn aan de identiteit; dit resulteert
in het automorfisme α3. Ook kunnen we er weer voor kiezen om deze punten om te wisselen; dat
resulteert in het automorfisme α4.

We zijn nu zowel alle mogelijke automorfismes die de identiteit zijn op het punt 1 afgegaan als
alle mogelijke automorfismes die dat niet zijn en hebben hiermee dus alle automorfismes van G
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behandeld. Hiermee is nu bewezen dat de automorfismes α1, α2, α3 en α4 alle mogelijke automor-
fismes van de graaf G zijn.

Nu we hebben gedefineerd wat een automorfisme van een graaf G is, zijn we ook in staat om te
definiëren wat een automorfismegroep van een graaf G is. Er geldt namelijk dat de verzameling
automorfismes van G samen met de operatie samenstelling van functies een groep vormt; dit wordt
bewezen in het bewijs van Lemma A.4. Deze groep wordt de automorfismegroep van de graaf G
genoemd en wordt genoteerd met Aut(G).

Voorbeeld 4.2. In dit voorbeeld zullen we de automorfismegroep van de graaf G uit Voorbeeld 4.1
bekijken. We hebben in Voorbeeld 4.1 gezien dat de verzameling automorfismes van G bestaat uit
de elementen α1, α2, α3 en α4. Wanneer we deze elementen nader bekijken, is het gemakkelijk om
in te zien dat er geldt dat α1 = Id, dat α2

2 = α2
3 = α2

4 = Id en dat voor verschillende elementen i,
j en k van {2, 3, 4} geldt dat αiαj = αk. We zien dus dat deze groep isomorf is aan de viergroep
van Klein, en dus ook isomorf aan Z2 × Z2.

We hebben nu gezien wat alle begrippen uit de Stelling van Frucht inhouden, maar ook in het bewijs
van de stelling komen begrippen voor die uitleg behoeven. Voordat ik de stelling ga bewijzen, zal
ik daarom in het volgende hoofdstuk nog een aantal begrippen en stellingen over deze begrippen
introduceren.
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Hoofdstuk 5

Cayley grafen

In het bewijs van de Stelling van Frucht gaan we gebruik maken van Cayley grafen. Wat dat precies
zijn, zal ik in dit hoofdstuk uitleggen. Een Cayley graaf is een manier om uit een gegeven groep
een graaf te construeren. Dat gaat op de volgende manier.

Definitie 5.1 (Cayley graaf). Zij Γ een eindige groep en X ⊆ Γ een deelverzameling van de
elementen van Γ. De Cayley graaf van Γ ten opzichte van X is een gerichte graaf, met als punten
de elementen van Γ en als pijlen de verzameling {(γ, γx) | γ ∈ Γ, x ∈ X en γ 6= γx}. Verder wordt
aan de pijl (γ, γx) het label x gegeven. Deze labels worden ook wel kleuren genoemd, vandaar dat
de Cayley graaf van Γ ten opzichte van X genoteerd wordt met Col(Γ, X).

Omdat deze definitie op het eerste zicht erg onduidelijk kan zijn, zal ik proberen wat duidelijkheid
te scheppen met behulp van een aantal voorbeelden.

Voorbeeld 5.1 (Cayley graaf van D4). In dit voorbeeld bekijken we een Cayley graaf van de
dihedrale groep D4. Deze groep kan worden geschreven als D4 = 〈a, b | a4 = b2 = e, ab = ba3〉 =
{e, a, a2, a3, b, ab, a2b, a3b}. De verzameling X = {a, b} is dus een deelverzameling van de elementen
van D4, waarvoor verder ook nog geldt dat X de groep D4 voortbrengt. Als we nu a associëren
met de kleur blauw en b met de kleur rood, dan kunnen we de Cayley graaf van D4 ten opzichte
van {a, b} als volgt weergeven.

a3b a2b

abb

a3

e

a2

a

Figuur 5.1: Col(D4, {a, b})
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Voorbeeld 5.2 (Cayley grafen van (Z/7Z)∗). In dit voorbeeld bekijken we twee Cayley grafen
van de groep (Z/7Z)∗. Deze groep wordt gegeven door de verzameling {1, 2, 3, 4, 5, 6} samen met
de operatie ◦7, waarbij a ◦7 b = a · b (mod 7). We bekijken de Cayley grafen ten opzichte van twee
verzamelingen die beide de groep voortbrengen, namelijk ten opzichte van de verzameling {2, 5} en
ten opzichte van de verzameling {3}. Hierbij associëren we 2 met de kleur blauw, 6 met de kleur
rood en 3 met de kleur oranje. De Cayley grafen zien er dan als volgt uit.

1

2

3

4 5

6

(a) Col((Z/7Z)∗, {2, 6})

1

2

3

4 5

6

(b) Col((Z/7Z)∗, {3})

Figuur 5.2: Cayley grafen van (Z/7Z)∗

Er geldt dat de Cayley graaf van een groep Γ ten opzichte van een verzameling X sterk samenhan-
gend is dan en slechts dan als X een verzameling is die Γ voortbrengt. Dit wordt bewezen in het
bewijs van Lemma A.5. Het is ook terug te zien als we kijken naar een Cayley graaf van een groep
ten opzichte van een verzameling die de groep niet voortbrengt; een voorbeeld hiervan is hieronder
te vinden.

Voorbeeld 5.3 (Cayley grafen van Z2×Z2). In dit voorbeeld bekijken we twee Cayley grafen van
de groep Z2 × Z2. De elementen van deze groep kunnen worden weergegeven als {e, α1, α2, α3},
waarbij er verder geldt dat α2

2 = α2
3 = α2

4 = e en dat voor verschillende elementen i, j en k van
{2, 3, 4} geldt dat αiαj = αk. We bekijken nu de Cayley graaf van Z2 × Z2 ten opzichte van de
verzameling {α1, α2} en ten opzichte van de verzameling {α3}. Hierbij associëren we α1 met de
kleur rood, α2 met de kleur blauw en α3 met de kleur oranje. Er geldt dat {α1, α2} een verzameling
is die Z2 × Z2 voortbrengt en dat {α3} een verzameling is die dat niet doet en dit is ook terug
te zien in de Cayley grafen. Zoals te zien geldt er namelijk dat Col(Z2 × Z2, {α1, α2}) een sterk
samenhangende graaf is en dat Col(Z2 × Z2, {α3}) dat niet is.
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e

α2

α1

α3

(a) Col(Z2 × Z2, {α1, α2})

e

α2

α1

α3

(b) Col(Z2 × Z2, {α3})

Figuur 5.3: Cayley grafen van Z2 × Z2

Op dezelfde manier dat we op gewone gerichte grafen automorfismes kunnen bekijken, kunnen we
op Cayley grafen automorfismes bekijken. Een bijzonder soort automorfismes op Cayley grafen zijn
de zogeheten kleurbehoudende automorfismes; die als volgt zijn gedefinieerd.

Definitie 5.2 (Kleurbehoudend automorfisme). Zij Col(Γ, X) de Cayley graaf van een groep Γ
ten opzichte van een verzameling X. Een element α van Aut(Col(Γ, X)) heet een kleurbehoudend
automorfisme van Col(Γ, X) als voor alle γ1, γ2 ∈ Γ en alle x ∈ X geldt dat (γ1, γ2) een pijl met de
kleur x is dan en slechts dan als (α(γ1), α(γ2)) een pijl met de kleur x is.

De verzameling kleurbehoudende automorfismes van Col(Γ, X) is een ondergroep van Aut(Col(Γ, X));
dit wordt bewezen in het bewijs van LemmaA.6. We zullen deze groep noteren met AutCol(Col(Γ, X)).
Om het begrip kleurbehoudend automorfisme nog wat meer toe te lichten, volgt hieronder een voor-
beeld.

Voorbeeld 5.4 (Kleurbehoudende automorfismes van Col(D4, {a, b})). In dit voorbeeld bekijken
we een aantal kleurbehoudende automorfismes van de Cayley graaf Col(D4, {a, b}), die is afgebeeld
in Figuur 5.1. Voorbeelden van kleurbehoudende automorfismes van deze graaf zijn de functies α1,
α2 en α3, die gegeven worden door

α1(u) = au, α2(u) = a2u en α3(u) = a3u.

Het is gemakkelijk in te zien dat dit kleurbehoudende automorfismes zijn als we de beelden van deze
functies bekijken. De beelden van Col(D4, {a, b}) onder α1, α2 en α3 kunnen als volgt afgebeeld
worden.
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b a3b

a2bab

e

a

a3

a2

(a) α1(Col(D4, {a, b}))

ab b

a3ba2b

a

a2

e

a3

(b) α2(Col(D4, {a, b}))
a2b ab

ba3b

a2

a3

a

e

(c) α3(Col(D4, {a, b}))

Figuur 5.4: Beelden van Col(D4, {a, b}) onder α1, α2 en α3

We zullen nu twee belangrijke stellingen over Cayley grafen bewijzen die we ook zullen gebruiken
in het bewijs van de stelling van Frucht. Ik heb deze stellingen en bewijzen gebaseerd op Lemma
3.1 en Theorem 3.2 uit [11, p. 41-42] en op Theorem 5.4 en Theorem 5.5 uit [5, p. 209].

Stelling 5.1. Zij Γ een niet triviale eindige groep en X ⊆ Γ een verzameling die Γ voortbrengt.
Zij verder α een permutatie van V (Col(Γ, X)). Dan is α een kleurbehoudend automorfisme van
Col(Γ, X) dan en slechts dan als α(γx) = α(γ)x voor alle γ ∈ Γ en x ∈ X.

Bewijs. We bewijzen eerst de bewering van links naar rechts. Stel hiervoor dat α een kleurbehou-
dend automorfisme is en zij γ ∈ Γ en x ∈ X. We weten dat er geldt dat (γ, γx) een pijl is die de
kleur x heeft. Omdat α een kleurbehoudend automorfisme is, geldt er dan ook dat (α(γ), α(γx))
een pijl is die de kleur x heeft, en dus dat α(γx) = α(γ)x.

Vervolgens bewijzen we de bewering van rechts naar links. Stel hiervoor dat voor alle γ ∈ Γ
en x ∈ X geldt dat α(γx) = α(γ)x en zij γ1, γ2 ∈ Γ en y ∈ X zodat (γ1, γ2) een pijl is met
de kleur y. Dit is het geval dan en slechts dan als γ2 = γ1y, en dus dan en slechts dan als
α(γ2) = α(γ1y) = α(γ1)y, en dus ook dan en slechts dan als (α(γ1), α(γ2)) een pijl is met de kleur
y. Hieruit volgt vervolgens dat α een kleurbehoudend automorfisme is, waarmee we de stelling
hebben bewezen.

Stelling 5.2. Zij Γ een niet triviale eindige groep en X ⊆ Γ een verzameling die Γ voortbrengt.
Dan is AutCol(Col(Γ, X)), de groep van kleurbehoudende automorfismes van de Cayley graaf van Γ
ten opzichte van X, isomorf aan Γ.

Bewijs. Om te beginnen, zij de orde van Γ gelijk aan n, dan kunnen we Γ schrijven als Γ =
{γ1, γ2, ..., γn}. We definiëren vervolgens voor elke 1 ≤ i ≤ n de functie αi : V (Col(Γ, X)) →
V (Col(Γ, X)) door αi(γs) = γiγs voor alle 1 ≤ s ≤ n. Dit is een injectieve functie. Stel namelijk
dat αi(γs) = αi(γt), dan geldt er dat γiγs = γiγt. Omdat Γ een groep is, weten we dat er een
element γ−1i bestaat zodat γ−1i γi = e. Er geldt dus ook dat γ−1i γiγs = γ−1i γiγt, en dus dat γs = γt,
waaruit volgt dat αi injectief is. Omdat αi een injectieve functie is van een eindige verzameling
naar zichzelf, weten we ook dat αi surjectief is, en dus bijectief. Zij nu γ een willekeurig element
van Γ en x een willekeurig element van X. Er geldt dan dat αi(γx) = γiγx = αi(γ)x, waaruit met
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behulp van Stelling 5.1 volgt dat αi een kleurbehoudend automorfisme van Col(Γ, X) is.

We bekijken een willekeurig element α in AutCol(Col(Γ, X)) en stellen dat γ1 = e. Stel vervol-
gens dat α(γ1) = γr en zij γs een willekeurig element van Γ. Dan kunnen we, omdat X de hele
groep voortbrengt, γs schrijven als γs = x1x2...xt = γ1x1x2...xt, waarbij xi ∈ X voor alle 1 ≤ i ≤ t.
Ook geldt er dan, met behulp van Stelling 5.1, dat

α(γs) = α(γ1x1x2...xt) = α(γ1x1x2...xt−1)xt = ... = α(γ1)x1x2...xt = γrγs.

Hieruit volgt nu dat α = αr.

Ten slotte bekijken we de functie φ : Γ → AutCol(Col(Γ, X)), gegeven door φ(γi) = αi voor
alle 1 ≤ i ≤ n. We willen bewijzen dat deze functie een groepsisomorfisme is. Uit het voorgaande
deel van het bewijs volgt al dat deze functie bijectief is, dus hoeven we alleen te bewijzen dat er
voor alle γi, γj ∈ Γ geldt dat φ(γiγj) = φ(γi) ◦ φ(γj). Dit doen we door willekeurige elementen
γi en γj van Γ te bekijken. We noemen verder het product γiγj = γk ∈ Γ. Er geldt dan dat
φ(γiγj) = φ(γk) = αk en dat φ(γi) ◦ φ(γj) = αi ◦ αj . We willen bewijzen dat deze functies dezelfde
functie zijn; dit doen we door voor een willekeurig element γs ∈ Γ te kijken naar

αk(γs) = γkγs = (γiγj)γs = γi(γjγs) = αi(γjγs) = αi(αj(γs)) = αi ◦ αj(γs).

Hieruit volgt nu dat φ een isomorfisme is, en dus dat Γ ∼= AutCol(Col(Γ, X)), wat precies is wat we
wilden bewijzen.
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Hoofdstuk 6

Stelling van Frucht

Nu ik alle benodigde begrippen heb gëıntroduceerd en een aantal voorbereidende stellingen heb
bewezen, zijn we in staat om de stelling van Frucht te bewijzen, wat ik nu dan ook zal doen. Het
bewijs heb ik gebaseerd op het bewijs van Theorem 3.3 in [11, p. 42], het bewijs van Theorem 5.6
in [5, p. 210-211], de uitwerking van opgave 5 uit paragraaf 12 in [12, p. 496] en Frucht’s eigen tekst
in [7].

Stelling 6.1 (Stelling van Frucht, [11, p. 42]). Zij Γ een eindige groep. Dan bestaat er een eindige
graaf G zodat Aut(G) ∼= Γ, oftewel, zodat de automorfismegroep van G isomorf is aan Γ.

Bewijs. We beschouwen eerst het geval dat Γ de triviale groep is. In dit geval geldt er voor G = K1,
de volledige graaf met |V (G)| = 1, dat Aut(G) ∼= Γ.

Zij daarom Γ een niet triviale eindige groep, dan bestaat er een verzameling X = {x1, x2, ..., xn} die
Γ voortbrengt, waarbij 1 ≤ n ≤ |Γ| en |Γ| ≥ 2. Met behulp van Stelling 5.2 weten we dat Γ isomorf
is aan AutCol(Col(Γ, X)); de groep van kleurbehoudende automorfismes van de Cayley graaf van Γ
ten opzichte van X. Om de stelling te bewijzen willen we nu vanuit Col(Γ, X) een ongerichte graaf
G construeren waarvan de automorfismegroep isomorf is aan de groep AutCol(Col(Γ, X)). Deze
graaf G construeren we door in Col(Γ, X) voor elke 1 ≤ i ≤ n elke pijl met de kleur xi te vervangen
door een stukje graaf zoals hieronder afgebeeld.

x1

x2
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xn

n n+ 1

Het enige wat we nu nog hoeven te bewijzen is dat de automorfismegroep van deze graaf isomorf
is aan AutCol(Col(Γ, X)).

Hiervoor merken we op dat elk kleurbehoudend automorfisme α van de graaf Col(Γ, X) uniek
een automorfisme van de graaf G induceert. Het kleurbehoudende automorfisme beeldt namelijk
elementen van Γ af op elementen van Γ, waarbij het beeld van een pijl met de kleur xi opnieuw een
pijl met de kleur xi is. In de graaf G betekent dit dat een punt γ uit Col(Γ, X) afgebeeld wordt
op α(γ) en dat, in plaats van dat pijlen op pijlen worden afgebeeld, vervangende stukjes graaf op
dezelfde soort vervangende stukjes graaf worden afgebeeld. Hieruit volgt dat elk kleurbehoudend
automorfisme van Col(Γ, X) inderdaad een uniek automorfisme van G induceert.

Vervolgens laten we zien dat elk automorfisme van G een uniek kleurbehoudend automorfisme
van Col(Γ, X) induceert. Daarvoor merken we op dat de punten V (Col(Γ, X)) precies de punten
van G zijn die zowel geen eindpunt als snijpunt van G zijn. Met behulp van Lemma A.2 weten
we dat een automorfisme van G eindpunten op eindpunten afbeeldt en uit Lemma A.7 volgt dat
een automorfisme van G snijpunten op snijpunten afbeeldt. Hieruit volgt dat voor alle α ∈ Aut(G)
geldt dat α(V (Col(Γ, X))) = V (Col(Γ, X)). Hieruit volgt ook dat α(V (G) − V (Col(Γ, X))) =
V (G) − V (Col(Γ, X)), en dus dat de vervangende stukjes graaf op elkaar worden afgebeeld. Deze
vervangende stukjes graaf kunnen alleen op elkaar worden afgebeeld als ze een pijl van dezelfde
kleur vervangen en zijn ook op een unieke manier gebonden aan een pijl met een bepaalde kleur.
Hieruit volgt vervolgens dat in Col(Γ, X) geldt dat voor alle γ1, γ2 ∈ Γ en alle x ∈ X geldt dat
(γ1, γ2) een pijl met de kleur x is dan en slechts dan als (α(γ1), α(γ2)) een pijl met de kleur x is;
en dus dat α een kleurbehoudend automorfisme van Col(Γ, X) induceert. Ten slotte kunnen we
concluderen dat er geldt dat Aut(G) ∼= AutCol(Col(Γ, X)) ∼= Γ, en dus dat er een eindige graaf G
bestaat zodat de automorfismegroep van G isomorf is aan Γ.

Voorbeeld 6.1. Dit is een voorbeeld ter illustratie van het bewijs van de Stelling van Frucht.
We bekijken, net als in Voorbeeld 5.3, de Cayley graaf van de groep Z2 × Z2 ten opzichte van
de verzameling {α1, α2}. Hierbij associëren we α1 met de kleur rood en α2 met de kleur blauw.
We weten dat er geldt dat de groep van kleurbehoudende automorfismes van de Cayley graaf van
Z2×Z2 ten opzichte van {α1, α2} isomorf is aan Z2×Z2. Als we nu α1 zien als de x1 in het bewijs
van de Stelling van Frucht en α2 als de x2, en we de pijlen vervangen door de stukjes graaf zoals
beschreven in het bewijs van de Stelling van Frucht, dan verkrijgen we de graaf zoals afgebeeld in
Figuur 6.1b. Zoals we net hebben bewezen, geldt er dus dat de automorfismegroep van deze graaf
isomorf is aan Z2 × Z2.
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(a) Col(Z2 × Z2, {α1, α2})

e
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α1
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(b) Col(Z2 × Z2, {α1, α2}) met vervangen pijlen

Figuur 6.1: Voorbeeld ter illustratie van het bewijs van de Stelling van Frucht
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Hoofdstuk 7

Universaliteit: planaire grafen

Een klasse grafen is een verzameling grafen met een overeenkomende eigenschap. Een voorbeeld
van een klasse grafen is de klasse van eindige grafen; oftewel de verzameling van alle grafen met
een eindige orde. Een klasse grafen heet universeel als er geldt dat voor elke eindige groep Γ er een
graaf G in de klasse bestaat zodat de automorfismegroep van G isomorf is aan Γ. De Stelling van
Frucht zegt dus ook wel dat de klasse van eindige grafen universeel is. Nu ik de Stelling van Frucht
heb bewezen, is het een logische stap om na te gaan denken welke andere klassen grafen universeel
zijn en welke niet. Frucht heeft hier zelf, na bewezen te hebben dat de eindige grafen universeel
zijn, ook over nagedacht en publiceerde in 1949 een artikel waarin hij bewijst dat ook de 3-reguliere
eindige grafen universeel zijn. [9] Wij zullen gaan kijken naar een klasse grafen die niet universeel
is; namelijk de klasse van planaire grafen.

László Babai heeft in zijn in 1972 gepubliceerde artikel ‘Automorphism Groups of Planar Graphs,
I’ laten zien dat er een klasse grafen bestaat die niet universeel is; namelijk de klasse van planaire
grafen. [2] Een planaire graaf is een graaf die in het platte vlak kan worden afgebeeld zonder dat
er lijnen zijn die elkaar snijden. In deze paragraaf zal ik aan de hand van het artikel van Babai de
volgende stelling bewijzen.

Stelling 7.1. Er zijn oneindig veel groepen die voor elke planaire graaf G niet isomorf zijn aan
Aut(G).

Merk op dat uit deze stelling volgt dat de klasse van planaire grafen, zoals eerder aangegeven, niet
universeel is. Voor we kunnen beginnnen met het bewijs van Stelling 7.1, is het eerst belangrijk om
een aantal definities te introduceren.

Bij een afbeelding van een planaire graaf waarin er geen twee lijnen zijn die elkaar snijden is
het mogelijk om te spreken van facetten. De afbeelding van de planaire graaf verdeelt het platte
vlak namelijk in een aantal gebieden, en precies deze gebieden zijn de facetten. Hierbij is het zo
dat het oneindig grote buitenste gebied ook een facet is. Zo heeft de onderstaande planaire graaf
bijvoorbeeld 14 facetten.
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Figuur 7.1: Graaf met 14 facetten

Nu we hebben gedefinieerd wat facetten zijn, kunnen we overgaan naar het bewijzen van een stelling
die van toepassing is op alle samenhangende planaire grafen en die we zullen gebruiken in het bewijs
van Stelling 7.1; de Euler Identiteit. Het bewijs van deze stelling is gebaseerd op het bewijs van
Theorem 6.1 in [5, p. 225]. De stelling luidt als volgt.

Stelling 7.2 (De Euler Identiteit). Zij G een samenhangende planaire graaf met v punten, e lijnen
en f facetten. Dan geldt er dat

v − e+ f = 2.

Bewijs. We bewijzen deze stelling door middel van inductie op het aantal lijnen van G. De induc-
tiebasis is als volgt.

Zij e = 0. Er is maar één mogelijke samenhangende planaire graaf met 0 lijnen; en dat is K1.
K1 is een graaf met 1 punt, 0 lijnen en 1 facet. Er geldt dus dat v− e+ f = 1− 0 + 1 = 2, waaruit
volgt dat K1 voldoet aan de stelling.

We formuleren de inductiehypothese op de volgende manier. Stel dat voor e > 0 geldt dat voor alle
samenhangende planaire grafen met v′ punten, e′ < e lijnen en f ′ facetten geldt dat v′−e′+f ′ = 2.
Vervolgens bekijken we de graaf G met v punten, e lijnen en f facetten. We onderscheiden de
volgende twee gevallen.

1. G is een boom. In dit geval geldt er dat e = v − 1 en dat f = 1. Hieruit volgt dat
v − e+ f = v − (v − 1) + 1 = v − v + 1 + 1 = 2.

2. G is geen boom. Er geldt dan dat G een cykel bevat. Zij l een lijn die deel uitmaakt van
deze cykel. Dan weten we met behulp van Stelling 3.2 dat de lijn l geen brug is, en dat er
dus geldt dat G − l een samenhangende graaf is. Deze lijn l is onderdeel van de rand van
twee verschillende facetten, die door de verwijdering van l worden samengevoegd tot één facet.

Om dit idee wat te verduidelijken, heb ik Figuur 7.2 toegevoegd. Zoals is te zien is de
lijn {1, 3} in de graaf die in het linkerfiguur is afgebeeld onderdeel van meerdere cykels, bij-
voorbeeld van de cykel 1, 3, 6, 1. Verder behoort deze lijn tot de rand van de facetten A en C.
Als de lijn {1, 3} wordt verwijderd, worden deze facetten samengevoegd tot één facet, zoals
is te zien in de rechterfiguur.

De graaf die ontstaat door verwijdering van de lijn l uit de graaf G, ook wel genoteerd met
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G− l, is dus een graaf met v punten, e−1 lijnen en f−1 facetten. Omdat e−1 < e kunnen we
nu met behulp van de inductiehypothese concluderen dat v− (e−1)+(f −1) = v−e+f = 2.

Op basis van inductie kunnen we nu concluderen dat voor elke samenhangende planaire graaf met
v punten, e lijnen en f facetten geldt dat v − e+ f = 2.

1 2

3 4

5 6

A

B C D

1 2

3 4

5 6

A+C

B D

Figuur 7.2: Afbeelding ter verduidelijking van het bewijs van Stelling 7.2

Om Stelling 7.1 te bewijzen, gaan we bewijzen dat voor elke gegeneraliseerde quaternionengroep
Qn geldt dat er geen planaire graaf G bestaat zodat Qn isomorf is aan Aut(G). Voordat we dit
gaan bewijzen, is het natuurlijk van belang om te weten wat de gegeneraliseerde quaternionengroep
is. Deze groep is voor elke n ≥ 3 gedefinieerd als

Qn = 〈α, β |α2n−1
= 1, βαβ−1 = α−1, β2 = α2n−2〉.

Deze groep heet ook wel de dicyclische groep van orde 2n, voor meer informatie over deze groep,
zie bijvoorbeeld [13, p. 347-348]. Er geldt dat de orde van de groep Qn gelijk is aan |Qn| = 2n en
dat γ = β2 het enige element van orde 2 is. Verder weten we dat voor elk element x ∈ Qn geldt
dat de orde van x, genoteerd met ord(x), de orde van de groep, 2n dus, moet delen. Zie voor het
bewijs hiervan Corollary 11.2 in [1, p. 58]. Voor alle x met ord(x) ≥ 2, en dus voor alle x ongelijk

aan e, volgt hier vervolgens uit dat ord(γ) = 2 | ord(x), en ook dat ord(x
1
2
ord(x)) = 2, waar weer uit

volgt dat γ = x
1
2
ord(x). Er geldt dus dat γ voor alle elementen x van Qn ongelijk aan e geschreven

kan worden als een macht van x.

Voor we beginnen met het bewijs van Stelling 7.1, is het belangrijk om nog een aantal andere
definities te introduceren. We beginnen met definiëren wat een relationeel systeem is.

Een relationeel systeem X is een paar (V (X),R(X)), waarbij V (X) de niet-lege verzameling punten
van X is en R(X) = {Rα |α ∈ A} een familie van relaties gedefinieerd op V (X) is. In ons geval
zullen we kijken naar relationele systemen X met alleen unaire en binaire relaties; respectievelijk
deelverzamelingen van V (X) en V (X)×V (X). De verzameling van unaire relaties op V (X) wordt
ook wel genoteerd met R1(X), die van binaire relaties met R2(X).

Als er geldt dat R(X) = R2(X) = {R}, dan is het relationele systeem X een graaf met als
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verzameling punten de verzameling V (X) en als verzameling lijnen de verzameling E(X) = R. Als
R symmetrisch is; dat wil zeggen dat voor alle (u, v) ∈ R ook geldt dat (v, u) ∈ R, dan is X een
ongerichte graaf. Als voor u, v ∈ V (X) geldt dat (u, v) ∈ Rα ∈ R2(X), dan zeggen we ook wel dat
er een pijl met kleur α van u naar v bestaat.

Net als op grafen kunnen we ook op relationele systemen automorfismes definiëren. Zij hiervoor
X = (V (X),R(X)) een relationeel systeem. Een functie p : V (X)→ V (X) heet een automorfisme
als p bijectief is en als voor alle α ∈ A en u, v ∈ V (X) geldt dat (u, v) ∈ Rα dan en slechts dan als
(p(u), p(v)) ∈ Rα. Op dezelfde manier dat de verzameling automorfismes van een graaf een groep
vormt, vormt de verzameling automorfismes van een relationeel systeem X samen met de operatie
samenstelling van functies ook een groep; deze groep zullen we net als voor grafen noteren met
Aut(X).

Ook als een relationeel systeem geen graaf is, is het wel mogelijk om vanuit het relationele sys-
teem een graaf te construeren; deze graaf wordt ook wel de schaduw van het relationele systeem
genoemd en is op de volgende manier gedefinieerd.

Definitie 7.1 (Schaduw). Zij X = (V (X),R(X)) een relationeel systeem met alleen unaire en
binaire relaties; er geldt dus R(X) = R1(X) ∪ R2(X). De schaduw X̃ van X is een ongerichte
graaf met de volgende verzamelingen punten en lijnen

V (X̃) = V (X),

E(X̃) = {(u, v), (v, u) |u, v ∈ V (X), u 6= v en er bestaat eenRα ∈ R2 zodat (u, v) ∈ Rα}.

Merk op dat er geldt dat Aut(X) ⊆ Aut(X̃). Merk verder op dat, wanneer X een graaf is, er geldt
dat X̃ = X. Hieruit volgt dat er dan ook geldt dat X̃ een planaire graaf is dan en slechts dan als
X een planaire graaf is.

Nu we hebben gëıntroduceerd wat een schaduw is, kunnen we overgaan tot het bewijzen van een
lemma dat we nodig zullen hebben in het bewijs van Stelling 7.1. Dit lemma luidt als volgt.

Lemma 7.3. Zij X een verzameling die de gegeneraliseerde quaternionengroep Qn voortbrengt.
Dan geldt voor elke n ≥ 3 dat de schaduw van de Cayley graaf Col(Qn, X) geen planaire graaf is.

Bewijs. We weten dat Qn een niet-commutatieve groep is. Omdat X de groep Qn voorbrengt volgt
hieruit dat X twee niet-commuterende elementen a en b moet bevatten; elementen waarvoor dus
geldt dat ab 6= ba. Zij nu Y = Col(Qn, {a, b}) en bekijk Ỹ .

Er moet gelden dat ord(a) 6= 2 en ord(b) 6= 2. Zoals eerder opgemerkt, geldt namelijk dat het
element van orde 2 geschreven kan worden als macht van elk willekeurig element van Qn. Als a of b
orde 2 zou hebben, zou het dus een macht van de ander zijn en dit is tegenspraak met de aanname
dat a en b niet commuteren. Uit het feit dat beide elementen niet orde 2 hebben volgt dat voor
elke x ∈ Qn de elementen xa, xa−1, xb en xb−1 vier verschillende elementen zijn, en dus dat Ỹ een
4-reguliere graaf is.

Vervolgens willen we bewijzen dat Ỹ geen driehoeken bevat. Dit doen we door te kijken naar
alle mogelijke producten van drie elementen uit de verzameling {a, a−1, b, b−1} en vervolgens te

26



laten zien dat al deze producten ongelijk zijn aan het eenheidselement van Qn. We laten dit zien
door gebruik te maken van een bewijs op basis van contradictie. Stel dus dat er juist wel geldt dat
a±1a±1b±1 = 1, dat a±1b±1a±1 = 1 of dat b±1a±1a±1 = 1. Uit elk van deze gelijkheden zou volgen
dat b een macht is van a, maar dit leidt tot een contradictie. Als dit namelijk het geval zou zijn, dan
zouden a en b commuteren, en we hebben juist aangenomen dat dit niet zo is. Stel vervolgens dat
er geldt dat a±1a±1a±1 = 1. We weten dat ord(a) | 2n, waaruit volgt dat ggd(ord(a), 3) = 1. Verder
weten we ook dat a±1a±1a±1 ∈ {a, a3, a−1, a−3}, waaruit we kunnen concluderen dat ord(a) = 1,
en dus dat a = 1. Dit leidt ook weer tot een contradictie, aangezien a en b niet-commuterende
elementen zijn en elk element commuteert met het eenheidselement. We kunnen dit bewijs uitbrei-
den door de rollen van a en b om te draaien. Op deze manier hebben we alle mogelijke producten
van drie elementen uit de verzameling {a, a−1, b, b−1} bekeken en bewezen dat deze allemaal onge-
lijk zijn aan het eenheidselement van Qn, waarmee we hebben bewezen dat Ỹ geen driehoeken bevat.

Stel nu dat Ỹ getekend kan worden in het vlak zonder dat er lijnen zijn die elkaar snijden. Zij v het
aantal punten van Ỹ , e het aantal lijnen en f het aantal facetten. Omdat Ỹ een 4-reguliere graaf
is, weten we dat er geldt dat e = 2v. Verder geldt er dat, omdat Ỹ geen driehoeken bevat, de rand
van elk facet bestaat uit tenminste 4 lijnen en dat elke lijn behoort tot de rand van 2 verschillende
facetten. Hieruit volgt dat e ≥ 2f , waaruit we kunnen afleiden dat 2v ≥ 2f , en dus dat v ≥ f .
Hieruit volgt vervolgens dat e = 2v = v + v ≥ v + f . Aangezien Ỹ een 4-reguliere graaf is, en dus
een samenhangende graaf, kunnen we de Euler Identiteit gebruiken. Deze vertelt ons dat er ook
geldt dat v−e+f = 2, en dus dat v+f > e. Dit is een tegenspraak en dus kunnen we concluderen
dat er geldt dat voor elke n ≥ 3 de schaduw van de Cayley graaf Col(Qn, X) geen planaire graaf
is.

Nu we dit lemma hebben bewezen, zullen we verdergaan met het bewijzen van Stelling 7.1. Voor
we hiermee kunnen beginnen, is het noodzakelijk nog een aantal nieuwe definities en nieuwe notatie
te introduceren. We beginnen met de notatie van de restrictie van de permutatiegroep.

We zullen, wanneer deze goed gedefinieerd is, met P |T de restrictie van de permutatiegroep P
op de verzameling T noteren. Deze restrictie is goed gedefinieerd als T invariant is onder alle
elementen van P .

De reguliere representatie PG van een groep G bestaat uit de permutaties πg van de elementen
van G, waarbij g ∈ G, die voor x ∈ G zijn gedefinieerd als πg(x) = gx. Voor de reguliere represen-
tatie geldt dat PG ∼= G. Verder geldt er voor alle H ⊆ G dat PG ⊆ Aut(Col(G,H)). Ook geldt er
voor elke graaf Y met PG ⊆ Aut(Y ) dat er een H ⊆ G bestaat zodat Y gelijk is aan de schaduw
van Col(G,H). Dit is een gevolg van Theorem 2 in [14, p. 431], wat we gebruiken zonder een bewijs
te geven. Deze schaduw is een samenhangende graaf dan en slechts dan als H een verzameling is
die G voortbrengt; dit is een gevolg van Lemma A.5.

Definitie 7.2 (Contractie). Zij X en Y twee grafen en zij V (X) = {x0, x1, ..., xn} en V (Y ) =
{y1, y2, ..., yn}. Een afbeelding Ψ : V (X)→ V (Y ), gegeven door

Ψ(xi) =

{
y1 als i = 0,

yi als i 6= 0,

heet een contractie van de lijn {x0, x1} als de grafen voldoen aan het volgende
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� {x0, x1} ∈ E(X),

� voor alle 2 ≤ i < j ≤ n geldt dat {xi, xj} ∈ E(X) ⇐⇒ {yi, yj} ∈ E(Y ),

� voor alle 2 ≤ j ≤ n geldt dat {x1, xj} ∈ E(X) of {x0, xj} ∈ E(X) ⇐⇒ {y1, yj} ∈ E(Y ).

Als dit het geval is, dan schrijven we ook wel Y = Ψ(X).

Zij nu Ψ1,Ψ2, ...,Ψk contracties van lijnen van X. Dan heet de afbeelding φ = ΨkΨk−1...Ψ1 een
verbonden-homomorfisme. Zij vervolgens Z = φ(X). Er geldt dan dat Z net als X een graaf is en
dat, als X een planaire graaf is, Z ook planair is.

Gewapend met al deze nieuwe definities zijn we klaar om te beginnen aan het bewijs van Stel-
ling 7.1; en dat is wat we dan ook zullen doen.

Bewijs Stelling 7.1. Zij X = (V (X),R(X)) een relationeel systeem van orde k met alleen unaire en
binaire relaties; er geldt dus dat |V (X)| = k en dat R(X) = R1(X) ∪R2(X). We zullen bewijzen
dat uit de aanname dat Aut(X) ∼= Qn volgt dat de schaduw X̃ van X geen planaire graaf is. Als
we dit hebben bewezen, dan weten we ook dat voor elke gegeneraliseerde quaternionengroep Qn

geldt dat er geen planaire graaf G bestaat met Aut(G) ∼= Qn, aangezien een planaire graaf ook een
relationeel systeem is en er geldt dat de schaduw van een planaire graaf gelijk is aan de planaire
graaf zelf. Hieruit volgt vervolgens dat de klasse van planaire grafen niet universeel is, omdat er
oneindig veel groepen bestaan die niet isomorf zijn aan de automorfismegroep van een planaire graaf.

Om te bewijzen dat uit de aanname dat Aut(X) ∼= Qn volgt dat de schaduw X̃ van X geen
planaire graaf is, stellen we dat Aut(X) = P ∼= Qn. Zij verder p ∈ P het enige element van P van
orde 2; het element wat correspondeert met het element γ in Qn. We weten dat p ongelijk is aan
de identiteit en dus dat er een x ∈ V (X) bestaat zodat p(x) 6= x. Verder geldt er voor elke q ∈ P
dat uit q(x) = x volgt dat q = Id. Stel namelijk dat voor een q ∈ P ongelijk aan Id geldt dat

q(x) = x. Dan geldt er ook dat q
1
2
ord(q) = p(x) = x, maar dit is in tegenspraak met de aanname

dat p(x) 6= x. Hieruit volgt dus dat voor elke q ∈ P uit q(x) = x volgt dat q = Id.

Voor elk punt a ∈ V (X) noteren we de baan van a onder P met Ta. Er geldt dus dat Ta =
{q(a) | q ∈ P}.

Vervolgens onderscheiden we de volgende twee gevallen.

1. Het eerste geval is het geval dat voor alle y ∈ V (X)\Tx met {x, y} ∈ E(X̃) geldt dat p(y) = y.

Zij K de door Tx gëınduceerde subgraaf van X̃ en zij S = P |Tx . Het is gemakkelijk in
te zien dat deze restrictie goed gedefinieerd is; er volgt namelijk direct uit de definitie van
Tx dat voor alle q ∈ P geldt dat q(Tx) = Tx. Verder is de functie die een element q van
Qn afbeeldt op het element q(x) in Tx een bijectieve functie. Het is gemakkelijk in te zien
dat dit een surjectieve functie is, dus zullen we bewijzen dat deze functie injectief is. Zij
daarvoor q1 en q2 elementen van Qn waarvoor geldt dat q1(x) = q2(x). Dan geldt er ook dat
q−12 (q1(x)) = q−12 (q2(x)) = x. Hieruit volgt vervolgens dat q−12 ◦ q1 = Id, en dus dat q2 = q1.
Nu we weten dat dit een bijectieve functie is, verkrijgen we dat S de reguliere representatie
is van Qn. Hieruit kunnen we vervolgens concluderen dat S ∼= P ∼= Qn. Verder geldt er dat
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S ⊆ Aut(K), waaruit volgt dat er een H ⊆ Qn bestaat zodat K gelijk is aan de schaduw van
de Cayley graaf Col(Qn, H). We kunnen nu opnieuw twee gevallen onderscheiden.

(a) H is een verzameling die de gegeneraliseerde quaternionengroep Qn voortbrengt. Volgens
Lemma 7.3 geldt in dit geval dat K geen planaire graaf is, en omdat geldt dat K ⊆ X̃
kan X̃ ook geen planaire graaf zijn en zijn we klaar.

(b) H is een verzameling die de gegeneraliseerde quaternionengroep Qn niet voortbrengt.
Dan geldt er, omdat p geschreven kan worden als macht van elk element van P ongelijk
aan Id, ook dat H ′ = H ∪ {p} de gegeneraliseerde quaternionengroep Qn niet voort-
brengt. Hieruit volgt dat de schaduw van Col(Qn, H ′) onsamenhangend is; we noemen
deze schaduw K ′. Zij nu L een component van K ′ dat het punt x niet bevat.

We definiëren de permutatie q van V (X) als

q(u) =

{
u als u /∈ V (L),

p(u) als u ∈ V (L).

Omdat p ∈ H ′ geldt er dat p(V (L)) = V (L); oftewel dat het beeld van V (L) onder p
gelijk is aan V (L). Hieruit volgt dat

q(V (X)) = q(V (X) \ V (L)) ∪ q(V (L))

= (V (X) \ V (L)) ∪ p(V (L))

= (V (X) \ V (L)) ∪ V (L)

= V (X),

en dus dat q een permutatie van V (X) is. We zullen nu bewijzen dat er ook geldt dat
q ∈ Aut(X). Stel hiervoor dat R een verzameling van binaire relaties van X is en zij u
en v elementen van V (X) waarvoor geldt dat (u, v) ∈ R. Dan zijn er vier gevallen die we
kunnen onderscheiden om te bewijzen dat q een automorfisme van X is. Deze gevallen
zijn als volgt.

(i) In het eerste geval stellen we dat geldt dat zowel u als v geen element van V (L) is.
Er geldt dan dat q(u) = u en q(v) = v. Hieruit volgt vervolgens dat (u, v) ∈ R dan
en slechts dan als (q(u), q(v)) = (u, v) ∈ R.

(ii) In het tweede geval stellen we dat zowel u als v wel een element van V (L) is. Er geldt
dan dat q(u) = p(u) en dat q(v) = p(v). We weten al dat p een automorfisme van X
is. Hieruit volgt dat (u, v) ∈ R dan en slechts dan als (q(u), q(v)) = (p(u), p(v)) ∈ R.

(iii) In het derde en laatste geval stellen we dat u ∈ V (L) en dat v /∈ V (L). In dit geval
volgt uit (u, v) ∈ R dat v /∈ Tx. Stel namelijk dat het tegendeel het geval is, en dus
dat v ∈ Tx. Dan geldt er dat v ∈ V (K), waar uit volgt dat v ∈ V (K ′). Omdat er
geldt dat u ∈ V (L) en dat L een component is van K ′, weten we dat er ook geldt
dat u ∈ V (K ′). Dan volgt er nu uit (u, v) ∈ R dat u en v verbonden zijn in de
graaf K ′. Omdat L een component van K ′ is en u ∈ V (L), volgt hier ook uit dat
v ∈ V (L), maar dit is in tegenspraak met wat we hebben aangenomen. We kunnen
dus concluderen dat v /∈ Tx.
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Stel nu dat p(v) = v. Dan geldt er, omdat p een automorfisme van X is, dat
(u, v) ∈ R dan en slechts dan als (q(u), q(v)) = (p(u), v) = (p(u), p(v)) ∈ R.

We bekijken vervolgens het geval dat p(v) 6= v. We zullen bewijzen dat er dan
uit (u, v) ∈ R volgt dat (x, v) ∈ E(X̃).1 We doen dit met behulp van een bewijs op
basis van een tegenspraak. Stel daarom dat (x, v) /∈ E(X̃). Zij nu φ een automor-
fisme van X waarvoor geldt dat φ(u) = x. We weten dat dit automorfime bestaat;
er geldt namelijk dat u een element is van V (L) en dus van Tx. Vervolgens definiëren
we w = φ(v); het beeld van v onder φ. Dan geldt er, omdat φ een automorfisme
van X is, dat uit (u, v) ∈ R volgt dat (φ(u), φ(v)) = (x,w) ∈ R. Omdat we hebben
aangenomen dat (x, v) /∈ E(X̃), volgt er uit (u, v) ∈ R dat v 6= w. Verder volgt er
uit v /∈ Tx dat w /∈ Tx, waar, in combinatie met de aanname dat (x,w) ∈ E(X̃),
weer uit volgt dat p(w) = w.

We bekijken nu het automorfisme ψ = φ−1 ◦ p ◦ φ. We weten dat er geldt dat

ψ(v) = φ−1(p(φ(v))) = φ−1(p(w)) = φ−1(w) = v.

Omdat er geldt dat p(v) 6= v, volgt hieruit dat ψ = e, en dus dat ψ(u) = u. Er
geldt dus dat φ−1(p(φ(u))) = φ−1(p(x)) = u. Omdat φ(u) = x volgt hieruit dat
p(x) = x, maar dit is in tegenspraak met wat we aan hebben genomen. We kunnen
dus concluderen dat er moet gelden dat uit (u, v) ∈ R volgt dat (x, v) ∈ E(X̃).

We weten nu dat uit (u, v) ∈ R volgt dat v /∈ Tx en dat (x, v) ∈ E(X̃). Hier-
uit volgt dat er geldt dat p(v) = v, en dus, zoals eerder bewezen, dat (u, v) ∈ R dan
en slechts dan als (q(u), q(v)) ∈ R.

(iv) Het vierde en laatste geval is het geval dat u /∈ V (L) en dat v ∈ V (L). Het bewijs
van dit geval verkrijgen we door de rollen van u en v in het geval (iii) te verwisselen.

Door deze vier gevallen te combineren, kunnen we concluderen dat er geldt dat q ∈
Aut(X).

We weten ook dat q(x) = x, omdat x /∈ V (L), en dat q 6= e, omdat geen van de
punten van L onveranderd blijven onder q. Stel namelijk dat er elementen u en v van
V (L) bestaan waarvoor q(u) = q(v), dan geldt er dus dat p(u) = p(v). Als we nu p
op beide kanten laten werken, verkrijgen we dat u = v. Dit leidt tot een contradictie,
aangezien voor alle q ∈ Aut(X) geldt dat uit q(x) = x volgt dat q = e. Hieruit volgt
vervolgens dat H een verzameling moet zijn die de gegeneraliseerde quaternionengroep
Qn voortbrengt en zijn we klaar met het bewijs van het eerste geval; wat betekent dat
we door kunnen gaan met het bewijzen van het tweede geval.

2. Het tweede geval is het geval dat er een y ∈ V (X) \ Tx met {x, y} ∈ E(X̃) bestaat waarvoor
geldt dat p(y) 6= y.

Voor alle q, r ∈ P geldt er dat

q(x) = r(x) ⇐⇒ q(y) = r(y) ⇐⇒ q = r.

1Ik wil Marieke van der Wegen bedanken voor het aanleveren van dit bewijs.
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Zij nu z een punt waarvoor geldt dat z /∈ V (X). We schrijven de elementen in Tz, de baan
van z onder P , als zq, waarbij q ∈ P . Met behulp van deze nieuwe notatie kunnen we een
nieuw relationeel systeem X1 definiëren; een relationeel systeem wat, net als X, alleen unaire
en binaire relaties bevat. De verzameling punten van dit systeem is de volgende verzameling

V (X1) = (V (X) ∪ Tz) \ (Tx ∪ Ty).

Voordat we de verzameling relaties van X1 kunnen definiëren, moeten we eerst een aantal
nieuwe relaties op de punten van X1 definiëren. Voor een willekeurige R ∈ R1(X) definiëren
we de volgende nieuwe relatie

R′ = R ∩ V (X1).

Voor een willekeurige R ∈ R2(X) definiëren we de relaties

Ri ={(u, v) | (u, v) ∈ R, u, v ∈ V (X) ∩ V (X1)}
∪ {(u, zq) | (u, q(x)) ∈ R, u ∈ V (X) ∩ V (X1)}
∪ {(zq, v) | (q(x), v) ∈ R, v ∈ V (X) ∩ V (X1)}
∪ {(zq, zr) | (q(x), r(x)) ∈ R},

Rii ={(u, zq) | (u, q(y)) ∈ R, u ∈ V (X) ∩ V (X1)}
∪ {(zq, v) | (q(y), v) ∈ R, v ∈ V (X) ∩ V (X1)}
∪ {(zq, zr) | (q(y), r(y)) ∈ R},

Riii ={(zq, zr) | (q(x), r(y)) ∈ R},
Riv ={(zq, zr) | (q(y), r(x)) ∈ R}.

Nu we deze nieuwe relaties hebben gedefinieerd, kunnen we de verzamelingen unaire en binaire
relaties van X1 definiëren. Deze definiëren we als volgt

R1(X1) = {Tz} ∪ {R′ |R ∈ R1(X)},
R2(X1) = {Ri, Rii, Riii, Riv |R ∈ R2(X)}.

Vervolgens definiëren we voor elke q ∈ P een permutatie q′ van V (X1) op de volgende manier

q′(u) =

{
q(u) alsu ∈ V (X) ∩ V (X1),

zqr alsu ∈ Tz enu = zr voor een r ∈ P.

Er geldt voor elke q ∈ P dat q′ een automorfisme van X1 is. Een idee van het bewijs hiervan
is te vinden in het bewijs van Lemma A.8. Verder is de functie die een element q van P
naar q′ in de verzameling {q′ | q ∈ P} stuurt een bijectieve functie. Deze functie is duidelijk
surjectief, dus we zullen bewijzen dat er ook geldt dat de functie injectief is. Stel hiervoor
dat q1 en q2 elementen zijn van P waarvoor geldt dat q1 6= q2. Dan geldt er dat er een u ∈ X
bestaat zodat q1(u) 6= q2(u). Als er geldt dat deze u ∈ V (X) ∩ V (X1), dan weten we dat
er ook geldt dat q′1(u) 6= q′2(u), en dus dat q′1 6= q′2. Als deze u een element is van Tz en
geschreven kan worden als u = zr, dan geldt er ook dat q′1(u) = zq1r 6= zq2r = q′2(u). Het is
namelijk zo dat uit q1 6= q2 volgt dat q1 ◦ r 6= q2 ◦ r, en hieruit volgt dat zq1r 6= zq2r.

Uit het feit dat deze functie bijectief is volgt dat de verzameling P ′ = {q′ | q ∈ P} een
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ondergroep van Aut(X1) is en dat P ′ ∼= P ∼= Qn. We zullen nu bewijzen dat P ′ niet alleen
een ondergroep van Aut(X1) is, maar zelfs gelijk is aan Aut(X1); en dus dat elk element van
Aut(X1) van de vorm q′ is, voor een q ∈ P . Stel hiervoor dat t ∈ Aut(X1). We definiëren de
permutatie q van V (X) als volgt

q(u) =


t(u) alsu ∈ V (X) ∩ V (X1),

r(x) alsu = s(x) en t(zs) = zr,

r(y) alsu = s(y) en t(zs) = zr, waarbij r, s ∈ P.

Voor deze q geldt nu, vanwege hoe R1(X1) en R2(X1) zijn gedefinieerd, dat q ∈ Aut(X). Een
idee van het bewijs hiervan is te vinden in het bewijs van Lemma A.9. Verder geldt er dat
t = q′. Het is evident dat er geldt dat q′(u) = t(u) voor alle elementen u ∈ V (X) ∩ V (X1).
Verder geldt er voor alle r ∈ P dat t(zr) = zqr. Stel namelijk dat er een r ∈ P bestaat zodat
t(zr) 6= zqr, dan volgt hieruit dat voor u = r(x) geldt dat q(u) = q(r(x)) 6= q(r(x)), maar dit
is een tegenspraak. Hieruit volgt dus dat er geldt dat q′ = t, waaruit we kunnen concluderen
dat P ′ = Aut(X1).

Zij nu de afbeelding φ : V (X)→ V (X1) als volgt gedefinieerd:

φ(u) =

{
u alsu ∈ V (X) ∩ V (X1),

zq alsu = q(x) ofu = q(y) voor een q ∈ P.

Vanuit hoe φ is gedefinieerd volgt dat φ een verbonden-homomorfisme van X̃ naar X̃1 is. Er
geldt namelijk, wanneer we P schrijven als P = {q1, q2, ..., q2n}, dat φ de samenstelling van
de contracties Ψ1 tot en met Ψ2n is, waarbij Ψi voor alle 1 ≤ i ≤ 2n gedefinieerd is als

Ψi(u) =

{
zqi alsu = qi(x) ofu = qi(y),

u in alle andere gevallen.

Verder weten we dat er geldt dat |V (X1)| < |V (X)|. Stel nu dat X̃ een planaire graaf is, dan
geldt er, omdat φ een verbonden-homomorfisme van X̃ naar X̃1 is, dat X̃1 ook een planaire
graaf is. We kunnen nu voor X1 het volledige bewijs opnieuw doorlopen. Als geldt dat X1

onder het eerste geval van het bewijs valt, dan leidt dit tot een tegenspraak, omdat uit het
eerste geval volgt dat X̃1 geen planaire graaf is. Stel daarom dat X1 onder het tweede geval
van het bewijs valt. We verkrijgen dan een X2 waarvoor we weer het volledige bewijs kunnen
doorlopen. Dit kunnen we blijven herhalen tot we een relationeel systeem Xi verkrijgen
waarvoor geldt dat |V (Xi)| < 2, maar ook dit leidt tot een tegenspraak. We weten namelijk
dat er een element in de automorfismegroep van Xi bestaat dat ongelijk is aan de identiteit,
maar het bestaan van dit element is niet mogelijk in een relationeel systeem met een orde
kleiner dan 2. Hieruit kunnen we ten slotte concluderen dat X̃ geen planaire graaf is en zijn we
klaar met het bewijs. Uit het bewijs volgt nu namelijk dat de schaduw X̃ van een relationeel
systeem X met alleen unaire en binaire relaties en waarvoor geldt dat Aut(X) ∼= Qn nooit een
planaire graaf is, en dus ook dat de automorfismegroep van een planaire graaf nooit isomorf
kan zijn aan de gegeneraliseerde quaternionengroep Qn. Aangezien dit geldt voor elke n ≥ 3,
volgt er inderdaad dat er oneindig veel groepen bestaan die voor elke planaire graaf G niet
isomorf zijn aan Aut(G).
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Hoofdstuk 8

Conclusie

We hebben nu de Stelling van Frucht en het bewijs ervan gezien, en hebben bewezen dat de
klasse van planaire grafen niet universeel is. Op het gebied van de universaliteit van grafen zijn
er echter nog veel andere interessante resultaten bekend. Een van deze resultaten is een resultaat
met betrekking tot minoren, die als volgt zijn gedefinieerd. Ik heb deze definitie gebaseerd op de
definitie in [5, p. 241-242].

Definitie 8.1 (Minor). Een graaf H heet een minor van een graaf G als ofwel geldt dat H ∼= G
ofwel dat H verkregen kan worden uit een subgraaf van G door een opeenvolging van contracties.

Babai schrijft in [3, p. 1499] dat er voor elke eindige graaf Y een eindige groep G bestaat zodat voor
elke graaf X met Aut(X) ∼= G geldt dat Y een minor is van X; het bewijs hiervan is te vinden in
Babai’s artikel [4]. Met behulp van de Stelling van Wagner kunnen we opmerken dat de stelling die
zegt dat de klasse van planaire grafen niet universeel is een gevolg is van dit resultaat. De Stelling
van Wagner zegt namelijk het volgende.

Stelling 8.1 (Stelling van Wagner, [5, p. 243]). Een graaf G is een planaire graaf dan en slechts
dan als zowel K5 als K3,3 geen minor van G is.

Hierbij geldt dat de graaf K3,3 op de volgende manier afgebeeld kan worden.

1

4

2

5 6

3

Figuur 8.1: Afbeelding van K3,3

Na het voorgaande resultaat formuleert Babai het vermoeden dat de grafen in de klasse van eindige
grafen met Y als minor maar eindig veel niet-abelse eindige simpele groepen als automorfismegroep
hebben; iets wat ook zeker stof tot nadenken biedt. [3, p. 1499]
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Bijlage A

Verificaties

In dit hoofdstuk staat een aantal bewijzen van lemma’s die in de literatuur niet worden bewezen,
waarschijnlijk aangezien ze redelijk gemakkelijk te verifiëren zijn. Voor de volledigheid heb ik de
lemma’s zelf bewezen en de bewijzen via dit hoofdstuk aan mijn scriptie toegevoegd.

Lemma A.1. Zij G een graaf. De functie Id : V (G) → V (G), gegeven door Id(u) = u, is een
automorfisme van G.

Bewijs. Om te bewijzen dat Id een automorfisme is van G, moeten we bewijzen dat Id bijectief is
en dat voor alle u, v ∈ V (G) geldt dat {u, v} ∈ E(G) dan en slechts dan als {Id(u), Id(v)} ∈ E(G).
We bewijzen eerst dat Id injectief is. Zij hiervoor u, v ∈ V (G) met u 6= v, dan geldt dat Id(u) = u 6=
v = Id(v), waaruit volgt dat Id injectief is. Omdat Id een injectieve functie van V (G) naar zichzelf
is, volgt er dat Id ook surjectief, en dus bijectief, is. Verder geldt er ook dat {u, v} ∈ E(G) dan en
slechts dan als {Id(u), Id(v)} ∈ E(G), aangezien er geldt dat {u, v} = {Id(u), Id(v)}. Hieruit volgt
nu dat er inderdaad geldt dat Id een automorfisme is van G.

Lemma A.2. Zij G een graaf en α een automorfisme van G. Dan geldt er voor alle punten
u ∈ V (G) dat de graad van u gelijk is aan de graad van α(u).

Bewijs. Zij u een willekeurig element van V (G) en zij k de graad van u. We kunnen dan de
verzameling buren van u weergeven als {v1, v2, ..., vk}. Voor alle i ∈ {1, 2, ..., k} geldt dus dat
{u, vi} ∈ E(G). Omdat α een automorfisme is, geldt er dan ook dat {α(u), α(vi)} ∈ E(α(G)).
Verder geldt er, aangezien α bijectief is, dat α(vi) 6= α(vj) voor alle i, j ∈ {1, 2, ..., k} met i 6= j.
Hieruit volgt al dat de graad van α(u) groter of gelijk is aan de graad van u. Stel nu dat w een
buur is van α(u), dan geldt er ook dat α−1(w) een buur is van u, en dus dat w = α(xi) voor een
i ∈ {1, 2, ..., k}. Hieruit volgt dat de graad van α(u) kleiner of gelijk is aan de graad van u, waaruit
vervolgens volgt dat de graad van α(u) gelijk is aan de graad van u.

Lemma A.3. Zij G een graaf en α een automorfisme van G. Dan geldt er voor alle punten
u, v ∈ V (G) dat de afstand tussen u en v gelijk is aan de afstand tussen α(u) en α(v).

Bewijs. Zij u en v willekeurige elementen van V (G) en zij k de afstand tussen deze twee ele-
menten. Dan geldt er dat het kortste pad tussen de punten u en v geschreven kan worden als
u, x1, x2, ..., xk−1, v. Er geldt dan ook dat α(u), α(x1), α(x2), ..., α(xk−1), α(v) een pad is tussen
α(u) en α(v). Hieruit volgt dat de afstand tussen u en v groter of gelijk is aan de afstand tussen
α(u) en α(v). Zij nu l de afstand tussen α(u) en α(v). Dan kunnen we het korste pad tussen α(u) en
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α(v) schrijven als α(u), y1, y2, ..., yl−1, α(v). We weten dan ook dat u, α−1(y1), α
−1(y2), ..., α(yl−1), v

een pad is tussen u en v, en dus dat de afstand tussen u en v kleiner of gelijk is aan de afstand
tussen α(u) en α(v). Hieruit volgt ten slotte dat de afstand tussen u en v gelijk is aan de afstand
tussen α(u) en α(v).

Lemma A.4. Zij G een graaf. De verzameling automorfismes van G vormt met de operatie sa-
menstelling van functies een groep.

Bewijs. We zullen de verzameling automorfismes van G noteren met Aut(G), en samenstelling van
functies met ◦. Om te bewijzen dat Aut(G) samen met de operatie ◦ een groep vormt, bewijzen
we de volgende dingen:

(i) Voor alle α1, α2 ∈ Aut(G) geldt dat α1 ◦ α2 ∈ Aut(G).

We bekijken α1 ◦ α2 voor willekeurige α1, α2 ∈ Aut(G). Om te bewijzen dat de functie
α1 ◦ α2 : V (G) → V (G) een element is van Aut(G), moeten we bewijzen dat het een bijec-
tieve functie is en dat voor alle u, v ∈ V (G) geldt dat {u, v} ∈ E(G) dan en slechts dan
als {α1 ◦ α2(u), α1 ◦ α2(v)} ∈ E(G). Dat α1 ◦ α2 een bijectieve functie van V (G) naar
V (G) is, volgt uit het feit dat zowel α1 als α2 een bijectieve functie van V (G) naar V (G)
is. Verder weten we ook dat voor alle u, v ∈ V (G) geldt dat {u, v} ∈ E(G) dan en slechts
dan als {α2(u), α2(v)} ∈ E(G), omdat α2 ∈ Aut(G). Hieruit volgt vervolgens dat voor
alle u, v ∈ V (G) geldt dat {u, v} ∈ E(G) dan en slechts dan als {α1(α2(u)), α1(α2(v))} =
{α1 ◦ α2(u), α1 ◦ α2(v)} ∈ E(G), aangezien α1 ∈ Aut(G).

(ii) Voor alle α1, α2, α3 ∈ Aut(G) geldt dat α1 ◦ (α2 ◦ α3) = (α1 ◦ α2) ◦ α3.

Zij α1, α2, α3 ∈ Aut(G). Dan geldt er dat α1 ◦ (α2 ◦ α3) = α1 ◦ α2 ◦ α3 = (α1 ◦ α2) ◦ α3.

(iii) Er bestaat een element e ∈ Aut(G) zodat voor alle α ∈ Aut(G) geldt dat e ◦ α = α = α ◦ e.

We bekijken het element Id ∈ Aut(G), zoals gedefinieerd in het vorige lemma. Zij nu α een wil-
lekeurig element in Aut(G). Er geldt dat Id ◦α(u) = Id(α(u)) = α(u) = α(Id(u)) = α ◦ Id(u)
voor alle u ∈ V (G), en dus dat Id ◦ α = α = α ◦ Id. Hieruit volgt dat Id een element van
Aut(G) is zodat voor alle α ∈ Aut(G) geldt dat Id ◦ α = α = α ◦ Id.

(iv) Voor elk element α ∈ Aut(G) bestaat er een element β ∈ Aut(G) zodat α ◦ β = e = β ◦ α.

Zij α een willekeurig element in Aut(G), dan geldt er dat α een bijectieve functie is, en dus
ook dat er een bijectieve functie α−1 : V (G)→ V (G) bestaat zodat α ◦ α−1 = Id = α−1 ◦ α.
Nu willen we nog laten zien dat er ook geldt dat α−1 ∈ Aut(G). Bekijk hiervoor wille-
keurige u, v ∈ V (G) met {u, v} ∈ E(G). Er geldt dan, omdat α bijectief is, dat er een
x, y ∈ V (G) bestaan zodat {u, v} = {α(x), α(y)}. Omdat α een automorfisme is van G geldt
er dat {α(x), α(y)} ∈ E(G) dan en slechts dan als {x, y} ∈ E(G). Verder weten we dat
{x, y} = {α−1(α(x)), α−1(α(y))} = {α−1(u), α−1(v)}. Hieruit volgt ten slotte dat voor alle
u, v ∈ V (G) geldt dat {u, v} ∈ E(G) dan en slechts dan als {α−1(u), α−1(v)} ∈ E(G).

Lemma A.5. Zij Γ een groep en X een deelverzameling van de elementen van Γ. Dan is de Cayley
graaf van Γ ten opzichte van X, genoteerd met Col(Γ, X) een sterk samenhangende graaf dan en
slechts dan als X een verzameling is die Γ voortbrengt.
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Bewijs. We bewijzen eerst het lemma van links naar rechts. Zij hiervoor Γ een groep en X een
deelverzameling van de elementen van Γ en schrijf X als X = {x1, x2, ..., xn}. Stel nu dat Col(Γ, X)
een sterk samenhangende graaf is en zij verder γ een willekeurig element van Γ. Om te bewijzen dat
X een verzameling is die Γ voortbrengt, moeten we laten zien dat γ geschreven kan worden als een
woord van elementen van X. Als γ ∈ X, dan is γ zelf al een woord van elementen van X, dus stellen
we dat γ /∈ X. Zij nu xi een willekeurig element van X. Omdat Col(Γ, X) sterk samenhangend
is, weten we dat er een pad van xi naar γ bestaat. Verder weten we, omdat Col(Γ, X) een Cayley
graaf is, dat dit pad bestaat uit gekleurde pijlen, waarbij de kleur van de pijl een element van X is.
Dit betekent dat we van xi naar γ kunnen komen door alleen maar van rechts te vermenigvuldigen
met elementen uit X, en dus dat γ geschreven kan worden als een woord van elementen van X.
Hieruit volgt nu dat X een verzameling is die Γ voortbrengt.

Vervolgens bewijzen we het lemma van rechts naar links. Dit doen we met een bewijs op basis
van contrapositie. Zij dus Γ een groep en zij X ⊆ Γ een verzameling die Γ niet voortbrengt. We
schrijven X opnieuw als X = {x1, x2, ...xn}. Omdat X een verzameling is die Γ niet voortbrengt,
weten we dat er een element γ ∈ Γ bestaat waarvoor geldt dat γ niet geschreven kan worden als een
woord in elementen van X. Stel nu dat Col(Γ, X) een sterk samenhangende graaf is. Dan geldt er,
volgens het bewijs wat we zojuist hebben uitgevoerd, dat elk element van Γ geschreven kan worden
als een woord in elementen van X. Dit is in tegenspraak met het bestaan van γ, en dus geldt er dat
Col(Γ, X) geen sterk samenhangende graaf is. We hebben nu het lemma beide kanten op bewezen
en zijn daarmee klaar met het bewijs.

Lemma A.6. Zij Col(Γ, X) de Cayley graaf van een groep Γ ten opzichte van een verzameling
generatoren X. Dan geldt er dat de verzameling kleurbehoudende automorfismes van Col(Γ, X) een
ondergroep is van Aut(Col(Γ, X)).

Bewijs. We zullen de verzameling kleurbehoudende automorfismes van Col(Γ, X) noteren met
AutCol(Col(Γ, X)) en de samenstelling van functies met ◦. Om te bewijzen dat AutCol(Col(Γ, X))
een ondergroep is van Aut(Col(Γ, X)), moeten we bewijzen dat AutCol(Col(Γ, X)) een groep vormt
onder de operatie horende bij Aut(Col(Γ, X)); de samenstelling van functies. Om dit te bewijzen,
bewijzen we de volgende dingen:

(i) Voor alle α1, α2 ∈ AutCol(Col(Γ, X)) geldt dat α1 ◦ α2 ∈ AutCol(Col(Γ, X)).

Zij α1 en α2 willekeurige elementen van AutCol(Col(Γ, X)), dan geldt er dat α1, α2 ∈
Aut(Col(Γ, X)) en dus ook dat α1 ◦ α2 ∈ Aut(Col(Γ, X)). Om nu te bewijzen dat α1 ◦ α2 ∈
AutCol(Col(Γ, X)), hoeven we alleen nog te bewijzen dat er voor alle γ1, γ2 ∈ Γ en alle x ∈ X
geldt dat (γ1, γ2) een pijl met de kleur x is dan en slechts dan als (α1 ◦ α2(γ1), α1 ◦ α2(γ2))
een pijl met de kleur x is. We weten dat er voor alle γ1, γ2 ∈ Γ en alle x ∈ X geldt dat
(γ1, γ2) een pijl met de kleur x is dan en slechts dan als (α2(γ1), α2(γ2)) een pijl met de
kleur x is. Omdat α2(γ1), α2(γ2) elementen zijn van Γ is dit het geval dan en slechts dan als
(α1(α2(γ1)), α1(α2(γ2))) = (α1 ◦ α2(γ1), α1 ◦ α2(γ2)) een pijl met de kleur x is. Hieruit volgt
dat er inderdaad geldt dat α1 ◦ α2 ∈ AutCol(Col(Γ, X)).

(ii) Er geldt dat Id ∈ AutCol(Col(Γ, X)).

Om te bewijzen dat Id ∈ AutCol(Col(Γ, X)), moeten we bewijzen dat er voor alle γ1, γ2 ∈ Γ en
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alle x ∈ X geldt dat (γ1, γ2) een pijl met de kleur x is dan en slechts dan als (Id(γ1), Id(γ2)) een
pijl met de kleur x is. Dit is inderdaad het geval, omdat er geldt dat (Id(γ1), Id(γ2)) = (γ1, γ2).

(iii) Voor elk element α ∈ AutCol(Col(Γ, X)) bestaat er een element β ∈ AutCol(Col(Γ, X)) zodat
α ◦ β = e = β ◦ α.

Zij α een willekeurig element van AutCol(Col(Γ, X)), dan bestaat er een element β = α−1 ∈
Aut(Col(Γ, X)) zodat α ◦ β = Id = β ◦ α. We hoeven dus alleen nog te bewijzen dat er geldt
dat β = α−1 ∈ AutCol(Col(Γ, X)). Stel hiervoor dat γ1, γ2 ∈ Γ en x ∈ X zodat (γ1, γ2) een
pijl is met de kleur x. Omdat α een bijectieve functie is, geldt er dat er elementen σ1, σ2 ∈ Γ
bestaan zodat (α(σ1), α(σ2)) = (γ1, γ2). Omdat α een kleurbehoudend automorfisme is, geldt
er dat (γ1, γ2) = (α(σ1), α(σ2)) een pijl met de kleur x is dan en slechts dan als (σ1, σ2)
een pijl met de kleur x is. Verder weten we dat (σ1, σ2) = (α−1(α(σ1)), α

−1(α(σ2))) =
(α−1(γ1), α

−1(γ2)). Hieruit volgt vervolgens dat (γ1, γ2) een pijl is met de kleur x dan
en slechts dan als (α−1(γ1), α

−1(γ2)) een pijl is met de kleur x, en dus dat er geldt dat
β = α−1 ∈ AutCol(Col(Γ, X)).

Lemma A.7. Zij G en H twee samenhangende grafen en α : G → H een isomorfisme tussen G
en H. Dan geldt er dat α snijpunten op snijpunten afbeeldt.

Bewijs. Om dit te bewijzen stellen we dat g ∈ G een snijpunt is; er geldt dus dat G − g een
onsamenhangende graaf is. Omdat α een isomorfisme is tussen G en H, geldt er dat

G− g ∼= α(G− g) = α(G)− α(g) = H − α(g).

Hieruit volgt vervolgens, omdat G− g een onsamenhangende graaf is, dat H − α(g) een onsamen-
hangende graaf is, en dus dat α(g) een snijpunt van H is.

Lemma A.8. Zij q een automorfisme van X en q′ de bijbehorende permutatie van V (X1) zoals
gedefinieerd op pagina 31. Dan is q′ een automorfisme van X1.

Bewijs. We zullen geen compleet bewijs geven, maar zullen enige gevallen behandelen. Het is ge-
makkelijk te bewijzen dat de unaire relaties behouden blijven onder q′, dus zullen we alleen de
binaire relaties bekijken. Zij hiervoor u, v elementen van V (X1) waarvoor geldt dat (u, v) ∈ S voor
een S ∈ R2(X1).

Als u, v ∈ V (X) ∩ V (X1), weten we dat er moet gelden dat (u, v) ∈ R voor een R ∈ R2(X);
(u, v) is dus element van Ri. Er geldt dan ook dat (q′(u), q′(v)) = (q(u), q(v)). Omdat u, v ∈ V (X)
en q ∈ Aut(X), weten we ook dat er geldt dat (q(u), q(v)) ∈ R. Hier volgt vervolgens uit dat
(q′(u), q′(v)) ∈ Ri.

Stel dan dat u ∈ V (X) ∩ V (X1) en dat v ∈ Tz, waarbij v = zr voor een r ∈ P . Dan kan het
zo zijn dat (u, v) = (u, zr) ∈ Ri, en dus dat er een R ∈ R2(X) bestaat met (u, r(x)) ∈ R. Verder
geldt er dat (q′(u), q′(v)) = (q′(u), q′(zr)) = (q(u), zqr). Omdat (u, r(x)) ∈ R en q ∈ Aut(X), geldt
er dat (q(u), q(r(x))) ∈ R. Hieruit volgt vervolgens dat (q′(u), q′(v)) = (q(u), zqr) ∈ Ri. Het kan
ook het geval zijn dat (u, v) ∈ Rii, maar het bewijs van dit geval gaat op eenzelfde manier.

Vervolgens stellen we dat u, v ∈ Tz, waarbij u = zr en v = zs voor r, s ∈ P . We bekijken het
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geval dat (u, v) ∈ Riii, en dus dat er een R ∈ R2(X) bestaat zodat (r(x), s(y)) ∈ R. Omdat
q ∈ Aut(X) weten we dat er dan ook geldt dat (q(r(x)), q(s(y))) ∈ R. Verder is het zo dat
(q′(u), q′(v)) = (zqr, zqs). Als we dit combineren, volgt hieruit dat (q′(u), q′(v)) ∈ Riii.

Alle overige gevallen kunnen op een vergelijkbare manier bewezen worden. We zien dus dat er
geldt dat q′ de relaties van X1 behoudt, waaruit volgt dat q′ een automorfisme is.

Lemma A.9. Zij t een automorfisme van X1 en q de permutatie van X zoals gedefinieerd op pagina
32. Dan is q een automorfisme van X.

Bewijs. Opnieuw zullen we geen compleet bewijs geven, maar enige gevallen behandelen. We begin-
nen met bewijzen dat de unaire relaties van X behouden blijven onder q. Zij hiervoor u een element
van V (X) waarvoor geldt dat er een R ∈ R1(X) bestaat zodat u ∈ R. Als u ∈ V (X) ∩ V (X1),
dan geldt er dat u ∈ R′, en omdat t een automorfisme is van X1, geldt er dan ook dat t(u) ∈ R′.
Hieruit kunnen we concluderen dat q(u) = t(u) ∈ R.

Als u gelijk is aan s(x) voor een s ∈ P en er geldt dat t(zs) = zr, dan geldt er dat q(u) = r(x).
Omdat s(x) en r(x) beide in de baan van x zitten, geldt er dat er een automorfisme q1 van X
bestaat zodat q1(s(x)) = r(x). Omdat dit automorfisme unaire relaties behoudt, geldt er dat er uit
u ∈ R volgt dat q1(u) = r(x) = q(u) ∈ R. Als u gelijk is aan s(y) voor een s ∈ P , dan kunnen we
op eenzelfde manier bewijzen dat uit u ∈ volgt dat q(u) ∈ R.

Vervolgens bewijzen we dat ook de binaire relaties behouden blijven onder q. Zij hiervoor u en
v elementen van V (X) waarvoor geldt dat er een R ∈ R2(X) bestaat zodat (u, v) ∈ R. Als
u, v ∈ V (X) ∩ V (X1), weten we dat er ook geldt dat (u, v) ∈ Ri, en omdat t een automorfisme is
van X1, dat (t(u), t(v)) ∈ Ri. Hieruit volgt vervolgens dat (q(u), q(v)) = (t(u), t(v)) ∈ R.

Als u ∈ V (X) ∩ V (X1) en v = s(x) voor een s ∈ P en er geldt dat t(zs) = zr, dan weten we
dat (q(u), q(v)) = (t(u), r(x)). Verder weten we dat uit (u, s(x)) ∈ R volgt dat (u, zs) ∈ Ri, en
omdat t een automorfisme van X1 is, volgt hier weer uit dat (t(u), t(zs)) = (t(u), zr) ∈ Ri. Hieruit
kunnen we concluderen dat (q(u), q(v)) = (t(u), r(x)) ∈ R.

Als u = s1(x) en v = s2(x) voor s1, s2 ∈ P en er geldt dat t(zs1) = zr1 en dat t(zs2) = zr2 , dan
is (q(u), q(v)) gelijk aan (r1(x), r2(x)). Uit het feit dat (s1(x), s2(x)) ∈ R volgt dat (zs1 , zs2) ∈ Ri.
Omdat t een automorfisme van X1 is volgt hieruit dat (t(zs1), t(zs2)) = (zr1 , zr2) ∈ Ri. Hieruit
kunnen we concluderen dat (r1(x), r2(x)) ∈ R.

Als u = s1(x) en v = s2(y) voor s1, s2 ∈ P en er geldt dat t(zs1) = zr1 en dat t(zs2) = zr2 , dan is
(q(u), q(v)) gelijk aan (r1(x), r2(y)). Uit het feit dat (s1(x), s2(y)) ∈ R volgt dat (zs1 , zs2) ∈ Riii.
Omdat t een automorfisme van X1 is volgt hieruit dat (t(zs1), t(zs2)) = (zr1 , zr2) ∈ Riii. Hieruit
kunnen we concluderen dat (r1(x), r2(y)) ∈ R.

De bewijzen van alle overige gevallen zijn vergelijkbaar met minstens een van de bovenstaande
bewijzen en daarom overbodig om hier op te schrijven. Op deze manier zien we dat ook de binaire
relaties van X behouden blijven onder q, en dus dat q een automorfisme van X is.
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eens precies begreep waar mijn vragen überhaupt over gingen, was het erg fijn om altijd met jou te
kunnen overleggen als ik ergens niet uitkwam, want alleen al door uit te leggen wat ik niet begreep,
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