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CYCLE HAMILTON BENT  PADA GRAF GRID
Q(n1, n2, ..., nd) UNTUK 2 ≤ d ≤ 4

ABSTRAK

Cycle hamilton bent pada graf grid adalah suatu cycle hamilton
dimana setiap dua garis yang berdekatan dan dipisahkan oleh satu
titik, mempunyai warna yang berbeda. Graf grid Q(n1,  n2, ..., nd)
adalah graf

dnnn PPP ××× ...
21

dengan
inP adalah path dari ni titik

dan i=1,2,..., d.
Graf grid adalah bipartite graf. Suatu bipartite graf

mempunyai bilangan kromatik 2 dan cyclenya mempunyai panjang
genap. Pada skripsi ini dibahas pencarian karakteristik cycle
hamilton bent Q(n1, n2, ..., nd) untuk 2 ≤ d ≤ 4 dan penerapannya pada
permainan The Knight s Tour Puzzle. Telah ditunjukkan jika
setidaknya terdapat satu ni genap, maka terdapat cycle hamilton bent
pada Q(n1,  n2, ..., nd) untuk 2 ≤ d ≤ 4 serta cycle hamilton bent
tersebut tidak akan muncul jika setiap ni ganjil. Pernyataan tersebut
ditunjukkan secara grafis melalui contoh beserta teorema dan bukti
yang mendukung.

Cycle hamilton bent dimensi dua dapat diterapkan pada
permainan The Knight s Tour Puzzle. Rute perjalanan kuda melewati
setiap kotak pada papan catur merupakan suatu cycle yang
mempunyai panjang genap dan dapat dikatakan sebagai suatu cycle
hamilton bent.

Kata kunci :  bipartite graf,  cycle hamilton bent, graf grid, path





BENT HAMILTON CYCLE IN GRID GRAPH
Q(n1, n2, ..., nd) FOR 2≤ d ≤ 4

ABSTRACT

Bent hamilton cycle in a grid graph is a hamilton cycle which
every two edges adjacent which is separated by one vertice, has
different colour. Grid graph Q(n1,  n2, ..., nd) is a graph

dnnn PPP ××× ...
21

where
inP is a path of ni vertices and i=1,2, ...,d.

Grid graph is bipartite graph which has chromatic’s number 2
and its cycle has even length. This final project discussed about
searching the characteristics of bent hamilton cycle Q(n1,  n2, ..., nd)
for  2 ≤ d ≤ 4 and its application in The Knight’s Tour Puzzle. It
showed that if at least one of ni even, then there is bent hamilton
cycle Q(n1, n2, ..., nd) for 2≤ d ≤ 4, and conversly for every ni is odd.
Thus expression showed graphicly by example with theorem and
supported prove.

Bent hamilton cycle two dimension can be applicated in The
Knight’s Tour Puzzle. The knight’s tour route through every boxes in
chessboard is a cycle has even length, mentioned as bent hamilton
cycle.

Key words: bipartite graph, bent hamilton cycle, grid graph, path
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teori graf pertama kali ditemukan oleh Leonhard Euler. Pada
tahun 1736 Euler menulis ”The solution of a problem relating to the
geometry of position”, yang membahas mengenai masalah yang
terjadi di sekitar Konigsberg yang membelah sungai Pregel. Pada
permasalahan tersebut, titik merepresentasikan kota yang
dihubungkan oleh jembatan, sedangkan garis adalah jembatan yang
menghubungkan antar lokasi.

Pada tahun 1857, seorang ahli matematika dari Irlandia yang
bernama Sir William Rowan Hamilton menemukan suatu permainan
puzzle ular yang dinamakan Icosian Game, dimana permainan ini
mencari sebuah cycle hamilton pada dodecahedron (sebuah objek
dengan 20 titik, 30 garis dan 12 sisi). Konsep dalam permainan ini
digunakan untuk menemukan cycle hamilton bent yang juga
merupakan perwujudan dari puzzle ular, yang direpresentasikan
dengan 27 unit kubus yang digabungkan menggunakan seikat tali
dari satu ke yang lain. Kubus tersebut dapat diputar permukaannya.
Tujuan dari puzzle ular ini adalah untuk menyusun ular tersebut
menjadi kubus berukuran 3 ×3×3, dinotasikan dengan Q(3,3,3). Jika
setiap kubus dipandang sebagai titik dari sebuah graf, maka masalah
tersebut sama dengan mencari path hamilton pada graf grid Q(3,3,3),
sebuah generalisasi dasar dari hypercube dimensi tiga. Pada versi
puzzle yang seragam, ular tersebut akan berwujud zig-zag. Versi ini
tidak dapat dipecahkan untuk 3 ×3×3, tetapi mengilhami munculnya
cycle hamilton bent. Secara umum, digunakan notasi Q(n1, n2, ..., nd)
sebagai graf grid yang nantinya digunakan untuk mencari cycle
hamilton bent, dimana ni adalah banyak titik dan d adalah
dimensinya.

Cycle hamilton bent dimensi dua dapat diterapkan untuk
menyelesaikan permainan The Knight’s Tour Puzzle, yaitu suatu
permainan yang menggunakan kuda pada papan catur berukuran
8×8. Papan catur dianggap sebagai graf grid Q(8,8), setiap kotak
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dianggap sebagai titik, dan langkah kuda pada tiap kotak dianggap
sebagai garis.

Permasalahan dalam permainan puzzle tersebut adalah mencari
kemungkinan rute kuda mengelilingi setiap kotak pada papan catur,
tanpa ada kotak yang dilewati dua kali, dan dapat kembali ke kotak
awal. Rute tersebut dicari menggunakan teorema-teorema yang
merupakan karakteristik dari cycle hamilton bent dan ditunjukkan
pula secara grafisnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun
rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik dari cycle hamilton bent pada
Q( dnnn ,...,, 21 ) untuk 2 4≤≤ d ?

2. Bagaimana penerapan cycle hamilton bent dimensi dua pada
permainan The Knight’s Tour Puzzle?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini pencarian cycle hamilton bent
hanya pada graf grid dengan ni ≥ 2, dimana ni

+Ζ∈ dan i=1,2, ..., d.

1.4 Tujuan

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Menentukan karakteristik cycle hamilton bent pada Q(n1,  n2,

..., nd) untuk 2 4≤≤ d
2. Menerapkan cycle hamilton bent dimensi dua pada permainan

The Knight’s Tour Puzzle

1.5 Manfaat

Hasil dari penulisan skripsi ini dapat diterapkan pada The
Knight’s Tour Puzzle yaitu sebuah permainan yang menggunakan
kuda pada buah catur untuk bisa melewati semua kotak pada papan
catur tanpa mengulang kotak yang sama.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Graf Sederhana dan Graf Lengkap

Definisi 2.1
Suatu graf G terdiri dari pasangan himpunan (V(G), E(G))

dimana V(G) himpunan berhingga yang tidak kosong yang anggota-
anggotanya disebut titik (vertex) dan E(G) adalah himpunan dengan
anggotanya disebut garis-garis (edges) dimana setiap garis
menghubungkan tepat dua titik. (Clark dan Holton, 1991)

Definisi 2.2
Jika terdapat dua atau lebih garis-garis yang menghubungkan

pasangan titik yang sama maka garis demikian disebut sebagai garis
ganda atau garis paralel. Sedangkan suatu garis yang
menghubungkan titik ke dirinya sendiri disebut sebagai gelung
(loop). (Chartrand dan Zhang, 2005)

Definisi 2.3
Suatu graf yang tidak memiliki gelung dan garis-garis ganda

disebut graf sederhana (simple graph), sedangkan graf ganda (multi
graph) adalah graf dimana setiap dua titiknya dapat dihubungkan
oleh sejumlah garis (dapat juga garisnya berjumlah 0). Pada graf
ganda, diperbolehkan adanya gelung (loop). (Chartrand dan Zhang,
2005)

Contoh 2.1:
Misalkan digambarkan dua buah graf dimana graf pertama tidak
memuat garis ganda dan gelung (loop), sedangkan graf kedua
sebaliknya.
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                        (a)                                                (b)

Gambar 2.1 Graf Sederhana (a) dan Graf Ganda (b)

Pada Gambar 2.1, gambar (a) merupakan graf yang tidak memuat
garis ganda dan gelung, yang disebut sebagai graf ganda, sedangkan
gambar (b) merupakan graf yang memuat garis ganda dan gelung,
yang disebut sebagai graf ganda.

Definisi 2.4
Suatu graf G dikatakan lengkap jika setiap dua titik yang

saling asing dihubungkan oleh suatu garis. Suatu graf lengkap
dengan banyak titik n dinotasikan dengan Kn. Karena setiap dua titik
yang saling asing dari Kn dihubungkan oleh suatu garis, maka banyak

garis dari Kn adalah
2

)1(
2

−
=







 nnn
 .(Chartrand dan Zhang, 2005)

Contoh 2.2:
Misalkan digambarkan graf lengkap dengan n titik, dimana
n=1,2,3,4,5,6.

K1 K2 K3 K4

K5 K6

Gambar 2.2 Graf Lengkap

1

2
5

4
3

1

2
3

e4

5
6

e7

8

e
e

e
e

e

v2

v1

v3

v4

v3e
e

v1

e
v2

e

e
e

v4
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2.2 Adjacent, Incident, dan Derajat suatu Titik

Definisi 2.5
Misalkan u dan v adalah dua buah titik dari suatu graf G, dan

e=uv adalah suatu garis yang menghubungkan titik u dan v, maka u
dan v disebut berdekatan (adjacent) dan sebaliknya jika u dan v tidak
dihubungkan dengan sebuah garis maka u dan v disebut tidak
berdekatan (non adjacent). Titik u dan v juga dikatakan bersamaan
(incident) dengan garis e dan garis e dikatakan incident dengan u dan
v. (Chartrand dan Zhang, 2005)

Contoh 2.3:
Misalkan digambarkan suatu graf dimana memuat pasangan titik
yang adjacent, dan incident dengan suatu garis.

Gambar 2.3 Graf G

Pada Gambar 2.3 u adjacent dengan v, dan u incident dengan e1.

Definisi 2.6
Misalkan G adalah graf tanpa gelung atau loop dan v adalah

titik di G. Derajat (degree, valency) dari v adalah banyaknya garis
yang incident dengan v, dan dilambangkan dengan deg(v). (Clark dan
Holton, 1991)

Contoh 2.4:
Misalkan digambarkan suatu graf yang tidak memuat gelung (loop).

Gambar 2.4 Graf tanpa gelung (loop)

w

v

u

x

e1

e2
e3

v2

v1
v3 v4
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Pada Gambar 2.4, deg (v1) = 2
                             deg (v2) = 2

deg (v3) = 3
deg (v4) = 1.

2.3 Order, Size

Definisi 2.7
Misalkan graf G=(V,E), banyaknya titik dari graf G disebut

order atau dilambangkan dengan |V(G)| dan banyaknya garis dari
graf G disebut size atau |E(G)|. (Chartrand dan Oellermann, 1993)

2.4 Walk, Trail, Path dan Cycle

Definisi 2.8
Jalan (walk) dari suatu graf G merupakan barisan berganti-

ganti dari titik-titik dan garis-garis di G yang dimulai dan berakhir
dengan titik dan setiap garis adalah incident dengan dua titik yang
mendahului dan mengikutinya.

Tapak (trail) merupakan walk dimana semua garisnya
berlainan, sedangkan alur (path) merupakan suatu walk dimana
semua titik (kecuali walk tertutup) berlainan. Jadi setiap path pasti
trail, tetapi setiap trail belum tentu path.

(Clark dan Holton, 1991)

Contoh 2.5:
Misalkan digambarkan suatu graf yang memuat walk dan path
seperti tampak pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5 Graf G yang memuat walk dan path

Barisan-barisan : v1, e1, v2, e2, v3 atau v1, e1, v2, e6, v4 atau v1, e1, v2, e5,
v5,  e4,  v4 merupakan jalan (walk) dalam graf G. Secara umum, jalan

e6e5

v5 e4

e3

v2 v3v1 e1 e2

v4
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v0, e1, v1, e2, v2, ..., vn-1, en, vn atau jalan yang menghubungkan v0 dan
vn dinotasikan sebagai v0, v1, v2, ..., vn atau sering disebut jalan v0-vn.
Apabila v0 = vn atau titik awal dan titik akhir berhimpit (sama), maka
jalan tersebut disebut jalan tertutup. Jika tidak demikian (v0 ≠ vn)
disebut jalan terbuka, sedangkan barisan-barisan: v1,  v2,  v3,  v4,  v5
adalah alur (path). Banyaknya garis dalam suatu alur (path) disebut
panjang alur.

Definisi 2.9
Putaran (cycle) merupakan sebuah jalan (walk) v1,  v2 ..., vn,  v1

dengan n ≥ 3, dimana v1,  v2, ..., vn merupakan n titik yang berbeda.
Sebuah cycle dengan panjang n biasa disebut dengan n-cycle dan
dilambangkan dengan Cn. (Chartrand dan Oellermann, 1993)

Contoh 2.6:
Misalkan digambarkan suatu n-cycle dengan n=3,4,5,6.

C3 C4 C5                            C6
Gambar 2.6 Cycle dengan panjang n

Teorema 2.1
Jika suatu graf G mempunyai titik dengan jumlah genap, maka

graf G mempunyai cycle dengan panjang genap. (http://en.wikipedia.
org/wiki/Cycle_graph)

Bukti:
Misalkan graf G mempunyai titik dengan jumlah genap. Akan

dibuktikan bahwa graf G mempunyai cycle dengan panjang genap.
Misal graf G memuat cycle C: v1, v2, ..., vn, v1. Karena |V(G)| genap,
maka n genap, sehingga garis-garis pada cycle C: v1v2,  v2v3, ..., vnv1.
Jadi, |E(G)|=n. Dengan demikian, panjang cycle C adalah n. Karena n
genap, maka cycle C mempunyai panjang genap.

v1 v1 v1 v1v2

v2

v2v2

v3v3 v3

v3

v4v4

v4

v6

v5
v5
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Dengan cara yang sama, Teorema 2.1 berlaku jika jumlah
titiknya ganjil, maka cyclenya mempunyai panjang ganjil.

2.5 Graf Terhubung

Definisi 2.10
Misalkan u dan v titik pada graf G, u dan v dikatakan

terhubung dalam graf G jika terdapat path u-v. Graf G disebut
terhubung jika semua pasangan titiknya terhubung. (Chartrand,
1977)

Definisi 2.11
Suatu graf yang tidak terhubung dapat dibagi menjadi

beberapa komponen terhubung (subgraf terhubung yang saling
asing). Jumlah dari komponen suatu graf G dilambangkan dengan
ω (G). Suatu graf dikatakan terhubung jika dan hanya jika ω (G)=1.
(Chartrand, 1977)

Contoh 2.7:
Misalkan digambarkan suatu graf tidak terhubung yang memuat tiga
buah komponen terhubung seperti tampak pada Gambar 2.7.

Gambar 2.7 Graf tidak terhubung G dengan ω (G)=3

2.6 Operasi pada Graf

2.6.1 Gabungan Graf (Union)

Definisi 2.12
Gabungan dari dua graf G1 dan G2, dinotasikan dengan

G1 ∪ G2, adalah graf dengan V(G1 ∪ G2)=V(G1) ∪ V(G2) dan
E(G1 ∪ G2)=E(G1) ∪ E(G2). (Chartrand dan Oellermann, 1993)
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Contoh 2.8:
Misalkan dibangun G1 ∪ G2, dari dua buah graf G1 dan G2, dimana
G1 merupakan cycle dengan panjang empat (C4) dan G2 merupakan
path dengan dua titik (P2).

Gambar 2.8 Graf yang memuat G1 ∪ G2

2.6.2 Join

Definisi 2.13
Jika G1 dan G2 adalah graf dengan V1 ∩ V2=φ , maka join dari

G1 dan G2, dituliskan G1+G2 adalah graf G1 ∪ G2, dan semua garis
yang menghubungkan titik-titik v1 dan v2, dimana v1∈V(G1) dan
v2∈V(G2). (Chartrand dan Oellermann, 1993)

Contoh 2.9:
Misalkan dibangun G1 + G2, dari dua buah graf G1 dan G2, dimana G1
merupakan path dengan tiga titik (P3) dan G2 merupakan path
dengan dua titik (P2).

Gambar 2.9 Graf yang memuat G1+G2

2.6.3 Komposisi

Definisi 2.14
Komposisi G=G1[G2] dari graf G1 dan G2 dengan  himpunan

titik V1 dan V2  yang  saling  asing  dan  himpunan  garis E1 dan E2

G1 G2 G1 ∪ G2

G1

G2

G1 + G2
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adalah graf dengan V=V1 ×V2 dan u=(u1, u2) adjacent dengan v=(v1,
v2) jika [u1 adjacent v1] atau [u1=v1 dan u2 adjacent v2]. (Weisstein,
2008)

Contoh 2.10:
Misalkan dibangun G=G1 [G2], dari dua buah graf G1 dan G2, dimana
G1 merupakan path dengan dua titik (P2) dan G2 merupakan cycle
dengan tiga titik (C3).

Gambar 2.10 Graf Komposisi

2.6.4 Cartesian Product

Definisi 2.15
Misal G1=(V1,  E1) dan G2=(V2,  E2), product G1 ×G2

mempunyai himpunan titik V(G1)×V(G2), dan dua titik (u1,  u2) dan
(v1, v2) adalah adjacent pada G1×G2  jika dan hanya jika [u1=v1 dan
u2 adjacent v2] atau [u2=v2 dan u1 adjacent v1]. (Chartrand dan
Oellermann,1993)

Contoh 2.11:
Misalkan dibangun G1 ×G2 dari dua buah graf G1 dan G2, dimana G1
merupakan path dengan dua titik (P2) dan G2 merupakan cycle
dengan tiga titik (C3).

u1

v1

u2

v2

w2

(u1, u2) (u1, v2) (u1, w2)

(v1, u2) (v1, v2) (v1, w2)G1 G2

G1[G2]



11

Gambar 2.11 Graf yang memuat G1 ×G2

Macam-macam Cartesian Product:
1) Graf Tangga (Ladder Graf)

Definisi 2.16
Graf tangga (Ladder Graf) adalah graf yang dibangun dari

hasil kali path P2 dan Pn, yaitu P2 × Pn. Untuk pembahasan
selanjutnya graf tangga P2 × Pn akan dinotasikan dengan Ln.
(Weisstein, 2008)

Contoh 2.12:
Misalkan dibangun suatu graf tangga L4 dari P2 ×P4.

Gambar 2.12 Graf Tangga L4

u1

v1

u2

v2

w2

(u1, u2) (u1, v2) (u1, w2)

(v1, u2) (v1, v2) (v1, w2)G1 G2 G1 ×G2

u1 v1

u2

v2

w2

x2

(u1,u2) (u1,v2) (u1,w2) (u1,x2)

(v1,u2) (v1,v2) (v1,w2) (v1,x2)
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2) Graf Prisma (Prism Graf)

Definisi 2.17
Graf prisma (Prism Graf) adalah graf yang dibangun dari hasil

kali cycle Cm dan path Pn, yaitu Cm × Pn. Untuk pembahasan
selanjutnya Cm × Pn akan dinotasikan dengan Ym,n. (Weisstein, 2008)

Contoh 2.13:
Misalkan dibangun suatu graf prisma Y6,2 dari C6 × P2.

Gambar 2.13 Graf Prisma Y6,2

3) Graf Grid

Definisi 2.18
Graf grid Q(n1,  n2, ..., nd) adalah graf

dnnn PPP ××× ...
21

dengan
inP adalah path dari ni titik dan dimensi d.

(Ruskey dan Sawada, 2003)
Pada graf grid dimensi empat perkalian pathnya sesuai dengan

sumbu cartesius.

u1 v1 w1

x1y1z1

u2 v2

C6 P2

(u1,u2) (v1,u2) (w1,u2)

(w1,v2)(v1,v2)(u1,v2)

(z1,u2) (y1,u2) (x1,u2)

(z1,v2) (y1,v2) (x1,v2)
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Gambar 2.14 Sumbu cartesius dimensi empat

(Bowen, 1981)

Pada Gambar 2.14, sumbu x merepresentasikan
1nP , sumbu y

merepresentasikan
3nP , sumbu z merepresentasikan

2nP , dan sumbu w

merepresentasikan
4nP .

Contoh 2.14:
1) Q(2,2), yaitu graf yang dibangun dari hasil kali path P2 ×P2, dapat
disebut sebagai graf tangga L2.

Gambar 2.15 Graf Grid Q(2,2)

2) Q(2,2,2), yaitu graf yang dibangun dari hasil kali path
222 PPP ×× .

x

y

z

w

P2

(u1, u2)

(u1, v2)

(v1, u2)

(v1, v2)

u2

v2

u1 v1

P2 P2 x P2
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Gambar 2.16 Graf Grid Q(2,2,2)

3) Q(2,2,2,2), yaitu graf yang dibangun dari hasil kali
2222 PPPP ××× .

P2

u2

v2

u1 v1

(u1, v2)

(u1, u2) (v1, u2)

(v1, v2)

P2 P2 ×P2

(u1, v2)

(u1, u2) (v1, u2)

(v1, v2)
P2

P2 ×P2

u3

v3

(u1,u2,u3)

(v1,u2,u3)

(u1,u2,v3) (v1,u2,v3)

(u1,v2,u3) (v1,v2,u3)

(u1,v2,v3)

(v1,v2,v3)

P2 ×P2 ×P2

P2

u2

v2

u1 v1

(u1, v2)

(u1, u2) (v1, u2)

(v1, v2)

P2 P2 ×P2

(u1, v2)

(u1, u2) (v1, u2)

(v1, v2)
P2

P2 ×P2

u3

v3

(u1,u2,u3)

(v1,u2,u3)

(u1,u2,v3) (v1,u2,v3)

(u1,v2,u3) (v1,v2,u3)

(u1,v2,v3)

(v1,v2,v3)

P2 ×P2 ×P2
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Gambar 2.17 Graf Grid Q(2,2,2,2)

Pada Gambar 2.17, graf grid Q(2,2,2,2), dapat dilihat seperti bangun
ruang dimensi tiga sebanyak dua buah yang dihubungkan dengan
garis-garis berwarna hitam. Bangun ruang yang pertama diwarnai
merah dan yang kedua diwarnai biru. Gambar 2.17 dapat
digambarkan sebagai berikut

Gambar 2.18 Graf grid Q(2,2,2,2) yang diuraikan menjadi dua buah
Q(2,2,2)

(v1,u2,u3, u4)
(u1,u2,u3,u4)

(v1,u2,v3,u4)
(u1,u2,v3, u4)

(v1,v2,u3, u4)
(u1,v2,u3, u4)

(v1,v2,v3, u4) (u1,v2,v3, u4)
(v1,u2,u3, v4) (u1,u2,u3,v4)

(v1,u2,v3, v4) (u1,u2,v3, v4)

(v1,v2,u3, v4) (u1,v2,u3, v4)

(v1,v2,v3, v4)
(u1,v2,v3,v4)

(u1,v2, u3, u4) (v1,v2 ,u3, u4)

(v1,v2,v3, u4)

(v1,u2,v3, u4)

(u1,v2,u3, v4)

(u1,u2,u3, v4)

(u1,u2,v3, v4) (v1,u2,v3, v4)

(u1,v2,v3, u4)
(v1,v2,u3, v4)

(u1,v2,v3, v4)

(u1,u2,v3, u4)

(v1,u2,u3, u4)
(u1,u2,u3, u4)

(v1,v2,v3, v4)

(v1,u2,u3, v4)

u4

v4

P2

(u1,u2, u3)

(v1,u2, u3)

(u1,u2, v3) (v1,u2, v3)

(u1,v2, u3) (v1,v2, u3)

(u1,v2, v3)

(v1,v2, v3)

P2 ×P2 ×P2
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2.7 Graf Hamilton

Definisi 2.19
Alur (path) hamilton dari graf G adalah suatu path yang berisi

semua titik dari G. (Ekaputra, 2007)

Contoh 2.15:
Misalkan digambarkan tiga buah graf, dimana satu diantaranya tidak
memuat path hamilton.

(a)                               (b)                                (c)

Gambar 2.19 Contoh Graf

Pada Gambar 2.19, (a) Graf yang memiliki path hamilton
( 4123 ,,, vvvv ), (b) Graf yang memiliki path hamilton
( 4321 ,,, vvvv ), dan (c) Graf yang tidak memiliki path hamilton.

Definisi 2.20
Jika G  = (V,  E) adalah sebuah graf atau multigraf dengan

|V| ≥ 3, graf G dikatakan mempunyai cycle hamilton jika terdapat
sebuah cycle di G yang memuat semua titik V(G). Sebuah graf yang
memuat cycle hamilton disebut graf hamilton. (Grimaldi, 1994)

Contoh 2.16:
Berikut digambarkan suatu dodecahedron hamilton dan graf yang
merupakan sisi dodecahedron hamilton tersebut, dimana memuat
suatu cycle hamilton dengan panjang 20.

V1 V2

V3V4

V1

V3

V2

V4

V1 V2

V3V4
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Gambar 2.20 (a) Dodecahedron Hamilton, (b) Graf yang
mengandung cycle Hamilton

Teorema 2.2
Setiap graf lengkap Kn merupakan graf hamilton. (Chartrand

dan Zhang, 2005)

Bukti:
Karena  graf lengkap Kn merupakan supergraf dari cycle

dengan panjang n (Cn) dan karena Cn hamilton maka Kn juga
hamilton.

2.8 Pewarnaan Garis

Definisi 2.21
Suatu pewarnaan garis pada graf G tak kosong adalah

penentuan warna pada garis-garis di G,  satu warna pada setiap garis,
sedemikian sehingga garis yang berdekatan (adjacent) mempunyai
warna yang berbeda. (Chartrand dan Zhang, 2005)

Definisi 2.22
Jumlah minimum warna yang dapat digunakan untuk

mewarnai garis-garis di G disebut sebagai bilangan kromatik (atau
terkadang disebut sebagai indeks kromatik) dan dinotasikan sebagai
λ (G)=m. (Chartrand dan Zhang, 2005)

Untuk menentukan nilai dari λ (G), maka graf G tersebut
harus terwarnai (garis) m, tetapi tidak terwarnai(garis) m-1.

Contoh 2.17:
Misalkan digambarkan dua buah graf dengan masing-masing
bilangan kromatiknya adalahλ (G1)=3  dan λ (G2)=4.
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G1  G2

λ (G1)=3 λ (G2)=4

Gambar 2.21 Pewarnaan garis pada graf G1 dan G2

Pada Gambar 2.21, angka 1,2,3, dan 4 menunjukkan macam warna
yang digunakan dalam pewarnaan.

2.9 Bipartite Graf (Bigraf)

Definisi 2.23
Suatu graf G disebut bipartite graf jika himpunan titik-titik di

G dapat dipisahkan menjadi dua himpunan yang saling asing V1 dan
V2 sedemikian sehingga garis-garis di G menghubungkan titik di V1
dengan titik di V2. (Chartrand dan Oellermann, 1993)

Contoh 2.18:
Misalkan digambarkan graf yang merupakan bigraf lengkap dengan
enam titik, seperti tampak pada Gambar 2.22 berikut.

                                Gambar 2.22 Bigraf Lengkap

Dari Gambar 2.22, V(G) = {u1, u2, u3, u4, u5, u6}, E(G) = {u1u2, u1u4,
u2u3, u3u6, u4u5, u5u6}, V1 = {u1, u3, u5} dan V2 = {u2, u4, u6}.

23

2 3

1

1
1

3 4

3
2 4

1

u3 u5

u2 u4 u6

u1
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Apabila setiap pasang titik di V1 dan V2 dihubungkan
(adjacent), maka disebut bigraf lengkap. Bigraf lengkap dimana V1
mempunyai r titik dan V2 mempunyai s titik dilambangkan dengan
Kr,s.

Teorema berikut menunjukkan karakterisasi dari bipartite graf.

Teorema 2.3
Suatu graf G mempunyai bilangan kromatik 2 jika dan hanya

jika graf G merupakan bipartite graf.(Chartrand dan Zhang, 2005)

Bukti:
(⇒ ) Jika G adalah graf dengan bilangan kromatik k, maka V(G)
dapat dipisahkan menjadi himpunan bebas sebanyak k yaitu V1,  V2,
..., Vk yang disebut sebagai kelas pewarnaan, tetapi V(G) tidak dapat
dipisahkan menjadi  himpunan bebas sebanyak k-1. Titik-titik pada
kelas pewarnaan Vi (1 ≤ i ≤ k) diberi warna i. Dengan demikian, agar
graf G mempunyai bilangan kromatik 2, maka graf G harus tak
kosong dan V(G) dapat dipisahkan menjadi dua himpunan yang
saling asing V1 dan V2. Akibatnya, setiap garis di G harus
menghubungkan setiap titik di V1 dengan titik di V2. Ini berarti
bahwa G adalah bipartite graf.
( ⇐ ) Sebaliknya, jika G adalah graf dimana himpunan titiknya dapat
dipisahkan menjadi menjadi himpunan bebas sebanyak k, maka
λ (G)=k. Dengan demikian, jika graf G merupakan bipartite graf,
maka himpunan titiknya dapat dipisahkan menjadi himpunan bebas
sebanyak 2. Akibatnya, λ (G)=2 atau bilangan kromatiknya 2.

Teorema  2.4
Suatu graf G adalah bipartite jika dan hanya jika G tidak

mempunyai cycle dengan panjang ganjil. (Chartrand dan
Oellermann, 1993)

Bukti:
(⇒ ) Asumsikan, G adalah graf bipartite. Oleh karena itu, V(G)
dapat dipisahkan menjadi dua himpunan tak kosong V1 dan V2
sedemikian sehingga setiap garis di G menghubungkan titik di V1 dan
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titik di V2. Misalkan bahwa G memuat n-cycle C: v1,  v2, ..., vn,  v1.
Akan ditunjukkan bahwa n adalah genap. Misalkan v1∈V1. Karena
garis v1v2 menghubungkan titik dari V1 dan titik dari V2, maka v2∈ V2.
Dengan alasan yang sama, v3∈V1,  v4∈ V2, dan seterusnya. Karena
vnv1 adalah garis dari G dan v1∈V1, maka vn∈ V2, sehingga n adalah
genap. Dengan demikian graf G mempunyai cycle dengan panjang
genap.
( ⇐ ) Misalkan bahwa G adalah graf tanpa cycle ganjil. Akan
ditunjukkan bahwa G adalah bipartite. Asumsikan bahwa G adalah
terhubung, maka misalkan v1 adalah titik dari G. Karena G
terhubung, maka terdapat path v1-v di G untuk setiap v di G.
Didefinisikan V1 himpunan bagian dari V(G) yang memuat v1 dan
setiap titik v di G sedemikian sehingga path terpendek v1-v di G
mempunyai panjang genap, dan didefinisikan V2 = V(G)-V1. Oleh
karena itu, setiap titik yang adjacent dengan v1 termuat pada V2.
Dengan demikian setiap garis di G menghubungkan titik di V1 dan
titik di V2. Misalkan jika pernyataan tersebut tidak terpenuhi, maka
beberapa garis e di G harus menghubungkan dua titik di V1 atau dua
titik di V2. Misalkan bahwa e menghubungkan dua titik vj dan vk di
V2. Karena vj dan vk termuat pada V2, setiap path terpendek v1-vj dan
v1-vk mempunyai panjang ganjil. Misalkan P adalah path terpendek
v1-vj dan Q adalah path terpendek v1-vk. maka P, Q, dan garis vjvk
menghasilkan walk tertutup dengan panjang ganjil, dan
mengimplikasikan bahwa G mempunyai cycle ganjil. Kontradiksi.
Dengan demikian, tidak ada dua titik dari V2 yang adjacent. Dengan
cara yang sama, dapat ditunjukkan bahwa tidak ada dua titik di V1
yang adjacent. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa G adalah
bipartite.
Jika G tidak terhubung, maka G mempunyai dua atau lebih
komponen, katakanlah G1,  G2, ..., Gn. Karena setiap dari G adalah
genap, setiap cycle dari setiap komponen di G adalah genap. Karena
komponennya terhubung, maka setiap komponennya bipartite. Oleh
karena itu, V(G1) dapat dipisahkan menjadi himpunan bagian U1 dan
W1, sehingga setiap garis di G1 memuat titik di U1 dan titik di W1.
Secara umum, untuk setiap i (1 ≤ i ≤ n), V(Gi) dapat dipisahkan
menjadi himpunan bagian Ui dan Wi sehingga setiap garis dari Gi
menghubungkan titik di Ui dan titik di Wi. Dengan demikian, setiap
garis di G menghubungkan titik di n

i 1=U ,  Ui dan titik di n
i 1=U ,  Wi,

mengimplikasikan bahwa G adalah bipartite.
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Definisi 2.24
Suatu graf grid adalah bipartite graf (bigraf). (Weisstein,

2008)

Contoh 2.19:
Misalkan digambarkan suatu graf grid Q(2,2,2), kemudian
ditunjukkan bahwa graf grid tersebut merupakan bipartite graf. Graf
grid digambarkan dengan garis putus-putus.

Gambar 2.23 Graf Grid Q(2,2,2)

Pada Gambar 2.23, V(Q) ={v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8}, E(Q) = {v1v2,
v1v4, v1v6, v2v5, v2v3, v3v4, v3v8, v4v7, v5v6, v5v8, v6v7, v7v8}, V1 = {v1, v3,
v5, v7}, V2 = {v2, v4, v6, v8}. Karena himpunan titik di Q(2,2,2) dapat
dipisah menjadi dua himpunan yang saling asing V1 dan V2, maka
Q(2,2,2) merupakan bigraf.

2.10 Bent

Definisi 2.25
Misalkan f : E(G) → C adalah pewarnaan dari garis-garis di

G, dimana E(G) adalah himpunan berhingga yang anggotanya
merupakan garis-garis (edges) dan C adalah coloring atau
pewarnaan. Suatu cycle atau path pada G dikatakan bent berkenaan
dengan f jika pasangan terurut dari garisnya mempunyai warna
yang berbeda. Misal jika v1, v2, ..., vn adalah path atau cycle maka

f(vi-1, vi) ≠ f(vi, vi+1)
untuk setiap i = 1,2, ..., n-1. (Ruskey dan Sawada, 2003)

2.11 Cycle Hamilton Bent

Definisi 2.26
Cycle hamilton bent pada graf grid adalah suatu cycle hamilton

v1

v2

v3

v6

v5

v8

v7
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dimana setiap dua garis yang berdekatan dan dipisahkan oleh satu
titik, mempunyai warna yang berbeda. (Ruskey dan Sawada, 2003)

Contoh 2.20:
Misalkan Q(2,2,2)
Langkah I: Dibangun Q(2,2,2) dari 222 PPP ×× .

Gambar 2.24 Graf Grid Q(2,2,2)

Langkah II: Dicari cycle hamilton bent pada Q(2,2,2)

Gambar 2.24 Cycle hamilton bent pada Q(2,2,2)

Pada Gambar 2.24, cycle hamilton bent pada Q(2,2,2) adalah yang
digambar dengan garis tebal. Untuk selanjutnya pada pembahasan,
cycle hamilton bent pada graf grid selalu digambarkan dengan garis
tebal dan graf grid digambarkan dengan garis putus-putus.
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BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik dari Cycle Hamilton Bent pada Q(n1,  n2, ..., nd)
untuk 2 ≤ d ≤ 4

3.1.1 Cycle Hamilton Bent pada Q(n1, n2)

Teorema 3.1
Jika setidaknya salah satu dari n1 atau n2 adalah genap, maka

terdapat cycle hamilton bent pada Q(n1, n2).

Bukti:
Jika setidaknya salah satu dari n1 atau n2 adalah genap, maka

|V(Q)|= n1.n2= genap. Karena |V(Q)| genap, maka sesuai Teorema
2.1, cyclenya mempunyai panjang genap. Dilain pihak graf grid
merupakan bipartite graf. Karena cyclenya mempunyai panjang
genap, jadi merupakan bipartite graf. Dengan demikian, cycle
tersebut merupakan cycle hamilton bent. Jadi, terdapat cycle
hamilton bent pada Q(n1, n2) jika setidaknya salah satu dari n1 atau n2
adalah genap.

Contoh 3.1:
1) Jika salah satu dari n1 atau n2 adalah genap, misalkan untuk n1=2
dan n2=3, dinotasikan Q(2,3)
Langkah I: Dibangun Q(2,3) dari P2 ×P3

Gambar 3.1 Graf grid Q(2,3)

u1 v1

P2

u2

v2

w2

(u1,u2)

(u1,v2)

(u1,w2)

(v1,u2)

(v1,v2)

(v1,w2)

P3 P2 ×P3 = Q(2,3)
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Langkah II: Dicari cycle hamilton bent pada Q(2,3)

Gambar 3.2 Cycle hamilton bent pada Q(2,3)

2) Jika n1 dan n2 keduanya adalah genap, misalkan untuk n1=2 dan
n2=2, dinotasikan Q(2,2)
Langkah I: Dibangun Q(2,2) dari P2 ×P2

Gambar 3.3 Graf grid Q(2,2)

Langkah II: Dicari cycle hamilton bent pada Q(2,2)

Gambar 3.4 Cycle hamilton bent pada Q(2,2)

Teorema 3.2
Jika n1 dan n2 keduanya adalah ganjil, maka tidak ada cycle

hamilton bent yang muncul pada Q(n1, n2).
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(u1,v2)
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(v1,v2)

u1 v1

P2 P2 ×P2 = Q(2,2)
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Bukti:
Andaikan ada cycle yang muncul jika n1 dan n2 ganjil. Untuk

n1 dan n2 ganjil, maka |V(Q)|= n1.  n2= ganjil. Karena |V(Q)| ganjil,
maka sesuai Teorema 2.1, cyclenya mempunyai panjang ganjil.
Sedangkan graf grid adalah bipartite graf. Oleh karena itu, cyclenya
harus mempunyai panjang genap. Kontradiksi. Dengan demikian,
cycle tersebut tidak akan muncul. Jadi tidak ada cycle hamilton bent
yang muncul pada Q(n1, n2) jika n1 dan n2 adalah ganjil.

Contoh 3.2:
Misalkan Q(3,3)
Langkah I: Dibangun Q(3,3) dari P3 ×P3

Gambar 3.5 Graf grid Q(3,3)

Langkah II: Dicari cycle hamilton bent pada Q(3,3)

Gambar 3.6 Path hamilton pada Q(3,3)

Pada Gambar 3.6, tampak bahwa jika n1 dan n2 keduanya adalah
ganjil, maka tidak ada cycle hamilton bent yang dapat terbentuk, dan
hanya dapat dibentuk suatu path hamilton seperti yang tampak pada
gambar tersebut.
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3.1.2 Cycle hamilton bent pada Q(n1, n2, n3)

Teorema 3.3
Jika setidaknya salah satu dari ni adalah genap, maka terdapat

suatu cycle hamilton bent pada Q(n1, n2, n3).

Bukti:
Jika setidaknya salah satu dari ni adalah genap, maka |V(Q)|=

n1.  n2.. n3= genap. Karena |V(Q)| genap, maka sesuai Teorema 2.1,
cyclenya mempunyai panjang genap. Dilain pihak graf grid
merupakan bipartite graf. Karena cyclenya mempunyai panjang
genap, jadi merupakan bipartite graf. Dengan demikian, cycle
tersebut merupakan cycle hamilton bent. Jadi, terdapat suatu cycle
hamilton bent pada Q(n1,  n2,  n3) jika setidaknya salah satu dari ni
adalah genap.

Contoh 3.3:
1) Misalkan Q(3,3,6)
Langkah I: Dibangun graf grid Q(3,3,6) yang merupakan hasil kali
dari P3 ×  P3 ×  P6.
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Kemudian didapat,

Gambar 3.7 Graf grid Q(3,3,6)
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Langkah II: Dicari cycle hamilton bent pada Q(3,3,6)

Gambar 3.8 Cycle hamilton bent pada Q(3,3,6)

Pada Gambar 3.8, cycle hamilton bent Q(3,3,6) dapat juga digambarkan seperti Gambar 3.9.
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Gambar 3.9 Cycle hamilton bent Q(3,3,6)
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Pada Contoh 3.3, dapat dilihat bahwa untuk membentuk suatu Q(n1,
n2,  n3) dengan ni yang cukup besar, adalah tidak mudah. Dengan
demikian dapat menyulitkan ketika mencari cycle hamilton bent yang
termuat didalamnya. Untuk mempermudah pencarian cycle hamilton
bent pada nilai ni  yang cukup besar, dapat digunakan pasangan garis
terhubung. Dari Teorema 3.3, diketahui bahwa terdapat cycle
hamilton bent pada graf grid jika setidaknya salah satu ni adalah
genap. Oleh karena itu, misalkan nd genap, yaitu n3 genap. Pilih
bilangan genap terkecil, yaitu 2. Jadi, n3=2. Kemudian untuk
membangun cycle hamilton bentnya, dibutuhkan definisi-definisi
serta teorema-teorema berikut.

Definisi 3.1
Sebuah titik pada cycle hamilton bent dari graf grid dimensi

tiga dikatakan dapat dihubungkan jika terdapat pada permukaan luar
(anggap graf grid sebagai kotak dimensi tiga) dan kedua titik yang
bersebelahan juga terdapat pada permukaan luar. (Ruskey dan
Sawada, 2003)

Contoh 3.4:
Berikut disajikan contoh tiga buah cycle hamilton bent pada graf grid
yang menunjukkan bahwa tiap titiknya terletak pada permukaan luar.

Gambar 3.10 Cycle hamilton bent pada Q(4,2,2), Q(3,2,2) dan
Q(3,3,2)

Definisi 3.2
Suatu pasangan garis yang terhubung pada graf grid Q(n1,  n2,

..., nd) adalah dua garis terhubung yang berada pada permukaan yang
berlawanan, dan pada posisi yang sama pada dua permukaan.
(Ruskey dan Sawada, 2003)
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Contoh 3.5:
Berikut disajikan cycle hamilton bent pada graf grid Q(3,3,2) yang
memuat pasangan garis terhubung.

Gambar 3.11 Cycle hamilton bent Q(3,3,2) yang memuat pasangan
garis yang terhubung {uv, wx}

Pada Gambar 3.11 garis uv dan wx dari cycle hamilton bent Q(3,3,2)
berada pada permukaan yang berlawanan dan berada pada posisi
yang sama pada dua permukaan yang berbeda. Oleh karena itu garis
uv dan wx disebut sebagai pasangan garis yang terhubung.

Lemma 3.1
Jika terdapat cycle hamilton bent pada Q(n1,  n2, 2) yang

mempunyai pasangan garis terhubung, maka dapat dibangun suatu
cycle hamilton bent pada Q(n1,  n2, 2a), dimana a ≥ 1 dan a Ζ∈ .
(Ruskey dan Sawada, 2003)

Bukti:
Misalkan terdapat cycle hamilton bent pada Q(n1,  n2, 2) yang

memuat pasangan garis terhubung {uv, wx}. Graf tersebut dapat
dihubungkan secara bersama-sama untuk mendapatkan sebuah cycle
hamilton bent pada Q(n1, n2, 2a) dengan membuat salinan dari cycle
hamilton bent pada Q(n1, n2, 2) sebanyak a. Masing-masing dari graf
tersebut diberi notasi Q1,  Q2, ...Qa. Kemudian hapus garis u1v1 dan
w2x2 serta tambahkan garis u1w2 dan v1x2. Ulangi sampai garis ua-1va-1
dan waxa terhapus serta ditambahkan garis ua-1wa dan va-1xa. Dengan
demikian, terbentuklah Q(n1, n2, 2a).

Contoh 3.6:
Misalkan terdapat cycle hamilton bent pada Q(3,3,2).

Kemudian akan dibangun Q(3,3,6). Untuk mendapatkan n3=6, maka
dibutuhkan graf Q(3,3,2) sebanyak 3.

w
v

x

u
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Gambar 3.12 Cycle hamilton bent Q(3,3,6) yang dibangun oleh
Q(3,3,2) menggunakan pasangan garis-garis terhubung

Pada Gambar 3.12, garis u1v1 dari Q1(3,3,2) dan garis w2x2 dari
Q2(3,3,2) dihapus. Kemudian ditambahkan garis u1w2 dan v1x2 yang
diberi warna merah. Dengan cara yang sama, dihapus garis u2v2 dari
Q2(3,3,2) dan garis w3x3 dari Q3(3,3,2), kemudian ditambahkan garis
u2w3 dan v2x3 yang diberi warna merah. Dengan demikian,
terbentuklah cycle hamilton bent Q(3,3,6).

Lemma 3.2
Terdapat cycle hamilton bent pada Q(n1,  n2, 2a) untuk setiap

n1, n2 ≥ 2, a ≥ 1, dan a Ζ∈ . (Ruskey dan Sawada, 2003)

Bukti:
Misalkan Q(n1,  n2, 2a) untuk setiap n1, n2 ≥ 2 dan a ≥ 1, maka

|V(Q)|=n1 . n2. 2a = genap, karena berapapun nilai n1 dan n2, nilai dari
2a pastilah genap untuk a ≥ 1. Jadi hasil perkaliannya juga genap.
Karena jumlah titiknya genap, maka panjang cyclenya juga genap,
sehingga memenuhi bipartite graf dan terwarnai (garis) 2. Dengan
demikian, graf tersebut memuat cycle hamilton bent. Jadi, terdapat
cycle hamilton bent pada Q(n1, n2, 2a) untuk setiap n1,  n2 ≥ 2, a ≥ 1,
dan a Ζ∈ .
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3.1.2.1 Pola Cycle Hamilton Bent pada Q(n1, n2, n3)

Cycle hamilton bent pada Q(n1,  n2,  n3) dapat dilihat polanya
dengan diambil bagian depan dan bagian belakang dari cycle
hamilton bent dimensi tiga tersebut, dengan langkah-langkah sebagai
berikut:
1) Misalkan diketahui Q(2,2,2)

Gambar 3.13 Graf grid Q(2,2,2)

2) Kemudian cari cycle hamilton bent pada Q(2,2,2)

            Gambar 3.14 Cycle hamilton bent pada Q(2,2,2)

3) Ambil bagian depan dan bagian belakang dari cycle hamilton bent
tersebut.

Bagian
depan

Bagian belakang

Gambar 3.15 Bagian depan Gambar 3.16 Bagian belakang
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Tujuan dari memisahkan cycle hamilton bent tersebut menjadi dua
bagian adalah untuk mempermudah dalam pencarian cycle hamilton
bent dengan ni yang cukup besar, yaitu ni ≥ 4. Berikut disajikan
bagian depan dan belakang dari cycle hamilton bent untuk Q(genap,
genap, genap), Q(genap, ganjil, genap), dan Q(ganjil, ganjil, genap).

1) Cycle hamilton bent pada Q(genap, genap, genap) dapat
dituliskan Q(2s, 2t, 2) dengan s,t ≥ 2.

a) Misalkan diambil s=2 dan t=2, maka Q(4,4,2).

     Bagian depan                          Bagian belakang
Gambar 3.17 Bagian depan dan bagian belakang cycle hamilton

bent pada Q(4, 4, 2)

    b) Misalkan diambil s=3 dan t=3, maka Q(6, 6, 2)

Bagian depan
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v

w

x

u

v



35

Bagian belakang

Gambar 3.18 Bagian depan dan bagian belakang cycle hamilton
bent pada Q(6, 6, 2)

Pada Gambar 3.18, garis yang berwarna merah adalah pasangan
garis terhubung yang ditambahkan pada bentuk asli bagian depan
dan bagian belakang dari cycle hamilton bent Q(4, 4, 2). Demikian
seterusnya, jika diambil nilai s, t yang lebih besar, maka garis
terhubung yang ditambahkan adalah dengan pola yang sama
seperti yang ditambahkan pada Q(4, 4, 2) untuk membangun Q(6,
6, 2).

 c) Misalkan diambil s=2 dan t=3, maka Q(4, 6, 2)

w

x



36

                    Bagian depan                        Bagian belakang

Gambar 3.19 Bagian depan dan bagian belakang cycle
hamilton bent pada Q(4,6,2)

Pada Gambar 3.19, garis yang berwarna merah adalah
pasangan garis terhubung yang ditambahkan pada bentuk asli
bagian depan dan bagian belakang dari cycle hamilton bent
Q(4, 4, 2). Demikian seterusnya, jika diambil nilai s, t yang
lebih besar, maka garis terhubung yang ditambahkan adalah
dengan pola yang sama seperti yang ditambahkan pada Q(4, 4,
2) untuk membangun Q(4, 6, 2).

2) Cycle hamilton bent pada Q(genap, ganjil, genap) dapat
dituliskan Q(2s, 2t-1, 2) dengan s,t ≥  2.

    a) Misalkan diambil s=2 dan t=2, maka Q(4, 3, 2)
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Bagian belakang

Gambar 3.20 Bagian depan dan bagian belakang cycle
hamilton bent pada Q(4,3,2)

    b) Misalkan diambil s=3 dan t=3, maka Q(6, 5, 2)

                       Bagian depan                                 Bagian belakang

Gambar 3.21 Bagian depan dan bagian belakang cycle hamilton
bent pada Q(6, 5, 2)

Pada Gambar 3.21, garis yang berwarna merah adalah pasangan
garis terhubung yang ditambahkan pada bentuk asli bagian depan
dan bagian belakang dari cycle hamilton bent Q(4, 3, 2). Demikian
seterusnya, jika diambil nilai s, t yang lebih besar, maka garis
terhubung yang ditambahkan adalah dengan pola yang sama
seperti yang ditambahkan pada Q(4, 3, 2) untuk membangun
Q(6,5, 2).

   c) Misalkan diambil s=3 dan t=2, maka Q(6, 3, 2)
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Bagian depan

Bagian belakang

Gambar 3.22 Bagian depan dan bagian belakang cycle
hamilton bent pada Q(6, 3, 2)

Pada Gambar 3.22, garis yang berwarna merah adalah
pasangan garis terhubung yang ditambahkan pada bentuk asli
bagian depan dan bagian belakang dari cycle hamilton bent
Q(4, 3, 2). Demikian seterusnya, jika diambil nilai s, t yang
lebih besar, maka garis terhubung yang ditambahkan adalah
dengan pola yang sama seperti yang ditambahkan pada Q(4, 3,
2) untuk membangun Q(6, 3, 2).

3) Cycle hamilton bent pada Q(ganjil, ganjil, genap) dapat
dituliskan Q(2s+1, 2t-1, 2) dengan s,t ≥ 2.

   a) Misalkan diambil s=2 dan t=2, maka Q(5, 3, 2)
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Bagian belakang

Gambar 3.23 Bagian depan dan bagian belakang cycle hamilton
bent pada Q(5, 3, 2)

    b) Misalkan diambil s=3 dan t=3, maka Q(7, 5, 2)

                                             Bagian depan

                                        Bagian belakang
Gambar 3.24 Bagian depan dan bagian belakang cycle hamilton bent

pada Q(7, 5, 2)
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Pada Gambar 3.24, garis yang berwarna merah adalah
pasangan garis terhubung yang ditambahkan pada bentuk asli
bagian depan dan bagian belakang dari cycle hamilton bent
Q(5, 3, 2). Demikian seterusnya, jika diambil nilai s, t yang
lebih besar, maka garis terhubung yang ditambahkan adalah
dengan pola yang sama seperti yang ditambahkan pada Q(5, 3,
2) untuk membangun Q(7, 5, 2).

     c) Misalkan diambil s=3 dan t=4, maka Q(7, 7, 2)

Bagian depan

u

v
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Bagian belakang
Gambar 3.25 Bagian depan dan bagian belakang cycle hamilton

bent pada Q(7, 7, 2)

Pada Gambar 3.25, garis yang berwarna merah adalah
pasangan garis terhubung yang ditambahkan pada bentuk asli
bagian depan dan bagian belakang dari cycle hamilton bent
Q(5, 3, 2). Demikian seterusnya, jika diambil nilai s,  t yang
lebih besar, maka garis terhubung yang ditambahkan adalah
dengan pola yang sama seperti yang ditambahkan pada Q(5, 3,
2) untuk membangun Q(7, 7, 2).

Jika Lemma 3.1 digabungkan dengan penggunaan pola
cycle hamilton bent, maka dapat digunakan untuk mencari cycle
hamilton bent pada graf grid dengan jumlah titik cukup besar,
yaitu ni ≥ 4.

Contoh 3.7:
1) Misalkan akan dicari cycle hamilton bent pada Q(6,5,6).
Q(6,5,6) mempunyai |V(Q)|= 6.5.6 = 180 titik. Akan cukup sulit
jika cycle hamitlon bent pada Q(6,5,6) dicari secara dua langkah
seperti yang digunakan pada contoh-contoh sebelumnya. Oleh
karena itu, digunakan Lemma 3.1 dan pola cycle hamilton bent
dimensi tiga. Menurut Lemma 3.1, cycle hamilton bent

w

x
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Q(6,5,6) dapat dicari dengan menggabungkan Q(6,5,2) sebanyak

2
6  = 3 buah. Kemudian, cycle hamilton bent Q(6,5,2) dicari

dengan menggunakan pola cycle hamilton bent Q(genap, ganjil,
genap). Pola cycle hamilton bent Q(genap, ganjil, genap), yaitu
Q(6,5,2) tampak sebagai berikut

             Bagian depan Bagian belakang
Gambar 3.26 Bagian depan dan bagian belakang cycle hamilton bent

Q(6,5,2)

Dengan demikian, cycle hamilton bent Q(6,5,2) akan tampak
sebagai berikut

 Gambar 3.27 Cycle hamilton bent pada Q(6,5,2)
u

v
w

x

u

v

w

x
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Dengan menggunakan Lemma 3.1, maka cycle hamilton bent Q(6,5,6) akan tampak sebagai berikut

Gambar 3.28 Cycle hamilton bent pada Q(6,5,6)

x1

w1

v1

u1

x2

w2

v2

u2

x3

w3

v3

u3
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3.1.3 Cycle hamilton bent pada Q(n1, n2,n3, n4)

Teorema 3.4
Jika setidaknya satu ni adalah genap maka Q(n1, n2,  n3,  n4)

mempunyai cycle hamilton bent. (Ruskey dan Sawada, 2003)

Bukti:
Jika salah satu ni adalah genap, misalkan nd adalah genap,

maka  |V(Q)| =  n1.  n2 .n3 .  n4= genap. Karena banyak titik genap,
maka mempunyai cycle dengan panjang genap. Jadi Q(n1,  n2, ..., nd)
adalah bipartite graf. Dengan demikian Q(n1,  n2,  n3,  n4) terwarnai
(garis) 2, sehingga cycle tersebut adalah cycle hamilton bent. Jadi,
Q(n1, n2, n3, n4) mempunyai cycle hamilton bent.

Contoh 3.8:
1) Misalkan Q(2,2,2,4)
Langkah I: Dibangun graf grid Q(2,2,2,4) yaitu graf hasil kali
P2xP2xP2xP4

P2

u2u1 v1

(v1, u2)

(u1, u2) (u1, v2)

(v1, v2)
P2 P2 ×P2

(v1, u2)

(u1, u2) (u1, v2)

(v1, v2)
P2P2 ×P2

u3

v3 (u1,u2, u3)
(u1,v2 ,u3)

(u1,u2, v3) (u1,v2, v3)

(v1,u2, u3) (v1,v2, u3)

(v1,u2, v3) (v1,v2, v3)

P2 ×P2 ×P2

P2 ×P2 ×P2

(u1,u2, u3)
(u1,v2, u3)

(u1,u2, v3) (u1,v2, v3)

(v1,u2, u3) (v1,v2, u3)

(v1,u2, v3)
(v1,v2, v3)

P4
u4

v4

w4

x4

v2
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Kemudian didapat,

P2 ×  P2 ×  P2 ×  P4

Gambar 3.29 Graf grid Q(2,2,2,4)

(v1,u2,u3,u4)  (v1,v2,u3,u4)

(v1,v2,v3,u4)(v1,u2,v3,u4)

(v1,u2,u3,v4)

(v1,u2,u3,w4)

(v1,u2,u3,x4)

(v1,v2,v3,v4)

(v1,v2,v3,w4)

(v1,v2,v3,x4)

(v1,u2,v3,v4)

(v1,u2,v3,w4)

(v1,u2,v3,x4)

(u1,v2,v3,u4)

(u1,v2,v3,v4)

(u1,v2,v3,w4)

(u1,v2,v3,x4)

(u1,u2,v3,u4)

(u1,u2,v3,v4)

(u1,u2,v3,w4)

(u1,u2,v3,x4)

(u1,u2,u3,u4)

(u1,u2,u3,v4)

(u1,u2,u3,w4)

(u1,u2,u3,x4)

(u1,v2,u3,u4)

(u1,v2,u3,v4)

(u1,v2,u3,w4)

(u1,v2,u3,x4)

(v1,v2,u3,v4)

(v1,v2,u3,w4)

(v1,v2,u3,x4)
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Langkah II: Dicari cycle hamilton bent pada Q(2,2,2,4)

Gambar 3.30 Cycle hamilton bent pada Q(2,2,2,4)

Lemma 3.3
     Jika terdapat cycle hamilton bent pada Q(n1,  n2,  n3), maka terdapat suatu cycle hamilton bent pada
Q( mnnn ,,, 321 ), dimana m ≥ 1 dan m∈ +Ζ .

(v1,u2,u3,u4)  (v1,v2,u3,u4)

(v1,v2,v3,u4)(v1,u2,v3,u4)
(v1,u2,u3,v4)

(v1,u2,u3,w4)

(v1,u2,u3,x4)

(v1,v2,v3,v4)

(v1,v2,v3,w4)

(v1,v2,v3,x4)

(v1,u2,v3,v4)

(v1,u2,v3,w4)

(v1,u2,v3,x4)

(u1,v2,v3,u4)

(u1,v2,v3,v4)

(u1,v2,v3,w4)

(u1,v2,v3,x4)

(u1,u2,v3,u4)

(u1,u2,v3,v4)

(u1,u2,v3,w4)

(u1,u2,v3,x4)

(u1,u2,u3,u4)

(u1,u2,u3,v4)

(u1,u2,u3,w4)

(u1,u2,u3,x4)

(u1,v2,u3,u4)

(u1,v2,u3,v4)

(u1,v2,u3,w4)

(u1,v2,u3,x4)

(v1,v2,u3,v4)

(v1,v2,u3,w4)

(v1,v2,u3,x4)
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Bukti:
Misalkan C adalah cycle hamilton bent pada Q(n1, n2, n3) yang

memuat garis uv dan wx. Kemudian dibangun cycle hamilton bent
pada Q(n1,  n2,  n3, m) dengan menggunakan cycle C pada setiap m
salinan dari Q(n1,  n2,  n3), yang dilabelkan dengan Q1,  Q2,, ..., Qm,
yang menunjukkan m-1 operasi. Untuk setiap i ganjil dari 1 sampai
m-1, garis uivi pada Qi dan garis ui+1vi+1 pada Qi+1 dihapus. Kemudian
tambahkan garis uiui+1 dan vivi+1. Untuk setiap i genap dari 1 sampai
m-1, garis wixi pada Qi dan garis wi+1xi+1 pada Qi+1 dihapus.
Kemudian tambahkan garis wiwi+1 dan xixi+1. Hasilnya adalah cycle
hamilton bent pada Q(n1, n2, n3, m).

Contoh 3.9:
1) Misalkan Q(2,2,2,4)
Akan dibangun suatu cycle hamilton bent Q(2,2,2,4) dari empat buah
salinan Q(2,2,2)

     Q1                    Q2                                   Q3                      Q4

Gambar 3.31 Cycle hamilton bent Q(2,2,2,4) yang
didapat dari Q(2,2,2)

Pada Gambar 3.31, untuk i=1,2,3 berlaku jika i=1 maka garis u1v1
pada Q1 dan garis u2v2 pada Q2 dihapus, kemudian ditambahkan garis
u1u2 dan v1v2, yang diberi warna merah. Untuk i=2 maka garis w2x2
pada Q2 dan w3x3 pada Q3 dihapus, kemudian ditambahkan garis
w2w3 dan x2x3, yang diberi warna merah. Terakhir, untuk i=3 maka
garis u3v3 pada Q3 dan u4v4 pada Q4 dihapus, kemudian ditambahkan
garis u3u4 dan v3v4, yang juga diberi warna merah. Dengan demikian
terbentuklah cycle hamilton bent Q(2,2,2,4).

u1

v1

w1

x1

u2
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Cycle hamilton bent Q(2,2,2,4) yang didapatkan pada Gambar 3.31, akan dibuktikan dengan cara dua langkah tanpa
Lemma 3.4, tujuannya adalah mencari tau apakah cycle hamilton bent yang didapatkan nantinya sama.
Langkah I: Dibangun Q(2,2,2,4), yaitu graf hasil kali P2 ×P2 ×P2 ×P4, dapat dilihat pada Gambar 3.29.
Pada Gambar 3.29, Graf grid Q(2,2,2,4) dapat dilihat seperti ada empat bangun ruang dimensi tiga yang saling
dihubungkan. Jika diuraikan akan tampak seperti pada Gambar 3.32

Gambar 3.32 Graf grid Q(2,2,2,4) yang diuraikan menjadi empat buah Q(2,2,2)

(v1,u2,u3,u4)
(v1,v2,u3,u4)

(v1,v2,v3,u4)
(v1,u2,v3,u4)
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(v1,u2,u3,x4)

(v1,v2,v3,v4)
(v1,v2,v3,w4)

(v1,v2,v3,x4)(v1,u2,v3,v4)

(u1,v2,v3,u4)
(u1,v2,v3,v4) (u1,v2,v3,x4)(u1,u2,v3,u4) (u1,u2,v3,v4)

(u1,u2,u3,u4)
(u1,v2,u3,u4)

(u1,v2,u3,v4) (u1,v2,u3,x4)

(v1,v2,u3,v4) (v1,v2,u3,w4) (v1,v2,u3,x4)

(u1,u2,u3,v4)

(v1,u2,v3,x4)

(u1,u2,v3,w4)

(u1,u2,u3,w4)
(u1,v2,u3,w4)

(v1,u2,v3,w4)

(u1,u2,u3,x4)

(u1,v2,v3,w4)

(u1,u2,v3,x4)
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Langkah II: Dicari cycle hamilton bent pada Q(2,2,2,4)

 Gambar 3.33 Cycle hamilton bent pada graf grid Q(2,2,2,4)

Dari Gambar 3.33, tampak bahwa cycle hamilton bent yang diketemukan pada graf grid Q(2,2,2,4) sama dengan
cycle hamilton bent yang dicari menggunakan Lemma 3.4

(u1,v2,v3,w4) (u1,u2,v3,x4)
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3.1.4 Karakteristik cycle hamilton bent pada Q(n1, n2, n3, n4)

Teorema 3.5
Jika 2 ≤ d ≤ 4 dan setidaknya satu ni adalah genap maka Q(n1,

n2, ..., nd) mempunyai cycle hamilton bent. (Ruskey dan Sawada,
2003)

Bukti:
Jika salah satu ni adalah genap, misalkan nd adalah genap,

maka  |V(Q)| =  n1.  n2. ... .nd = genap. Karena banyak titik genap,
maka mempunyai cycle dengan panjang genap. Jadi Q(n1,  n2, ..., nd)
adalah bipartite graf. Dengan demikian Q(n1,  n2, ..., nd) terwarnai
(garis) 2, sehingga cycle tersebut adalah cycle hamilton bent. Jadi,
jika 2 ≤ d ≤ 4 dan setidaknya satu ni adalah genap maka Q(n1, n2, ...,
nd) mempunyai cycle hamilton bent.

Corollary 3.1
Jika setiap ni adalah  ganjil, maka tidak ada cycle hamilton

bent yang muncul pada Q(n1, n2, ..., nd) untuk 2 ≤ d ≤ 4. (Ruskey dan
Sawada, 2003)

Bukti:
Andaikan ada cycle yang muncul jika setiap ni adalah ganjil.

Untuk setiap ni adalah ganjil, maka |V(Q)|  = n1.  n2. ...  .nd = ganjil.
Karena |V(Q)| ganjil, maka cyclenya mempunyai panjang ganjil.
Sedangkan graf grid adalah bipartite graf. Jadi, cyclenya harus
mempunyai panjang genap. Kontradiksi. Dengan demikian, cycle
tersebut tidak akan muncul. Jadi, terbukti bahwa tidak ada cycle
hamilton bent yang muncul pada Q(n1, n2, ..., nd) untuk 2 ≤ d≤ 4 jika
setiap ni adalah ganjil.

Lemma 3.4
Jika terdapat sebuah cycle hamilton bent pada Q(n1,  n2,,  n3),

maka terdapat sebuah cycle  hamilton  bent pada Q(n1, n2,  n3, m)
dimana m≥ 1 dan m∈ +Ζ . (Ruskey dan Sawada, 2003)
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Bukti:
Misalkan C adalah cycle hamilton bent pada Q(n1,  n2,  n3) yang
memuat garis uv dan wx. Kemudian dibangun cycle hamilton bent
pada Q(n1,  n2,,  n3,,m) dengan menggunakan cycle C pada setiap m
salinan dari Q(n1,  n2,  n3), yang dilabelkan dengan Q1,  Q2,  …,  Qm,
yang menunjukkan m-1 operasi. Untuk setiap i ganjil dari 1 sampai
m-1, garis uivi pada Qi dan garis ui+1vi+1 pada Qi+1 dihapus. Kemudian
tambahkan garis uiui+1 dan vivi+1. Untuk setiap i genap dari 1 sampai
m-1, garis wixi pada Qi dan garis wi+1xi+1 pada Qi+1 dihapus.
Kemudian tambahkan garis wiwi+1 dan xixi+1. Hasilnya adalah cycle
hamilton bent pada Q(n1, n2, n3, m).

3.2 Penerapan cycle hamilton bent dimensi dua dalam permainan
The Knight s Tour Puzzle

The Knight’s Tour Puzzle dikenal sebagai permainan yang
menggunakan kuda pada buah catur. Papan catur berukuran 8x8,
dimana tiap kotak berwarna hitam dan putih. Kuda ditempatkan
disalah satu kotak dari 64 kotak yang ada pada papan catur. Aturan
dalam permainan catur, kuda bergerak seperti huruf L, yaitu satu
kotak ke depan atau belakang kemudian dua kotak ke samping kanan
atau kiri, dan dua kotak ke depan atau belakang kemudian satu kotak
ke samping kanan atau kiri. Jika kuda berada pada kotak berwarna
hitam, maka langkah berikutnya kuda harus berada pada kotak
berwarna putih, demikian sebaliknya, seperti yang tampak pada
Gambar 3.34.

Gambar 3.34 Gerakan kuda pada papan catur yang berbentuk L
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Tujuan dalam permainan ini adalah mencari rute perjalanan
kuda melewati setiap kotak pada papan catur, dimana setiap kotak
hanya dilewati satu kali, dan kuda kembali pada kotak awal.

Permainan ini akan diselesaikan menggunakan cycle hamilton
bent melalui dua cara, yaitu secara teori menggunakan teorema-
teorema yang menjadi karakteristik cycle hamilton bent dan secara
grafis.

Cara pertama:
The Knight’s Tour Puzzle dapat direpresentasikan pada graf

grid dimensi dua Q(n1,  n2), dimana setiap kotak Si dianggap sebagai
titik vi, dan titik vi adjacent dengan titik vj di Q(n1, n2). Karena papan
catur berukuran 8x8, maka n1=8 dan n2=8. Jadi, Q(8,8). Menurut
Teorema 3.1, terdapat cycle hamilton bent pada Q(8,8) karena n1 dan
n2 adalah genap. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan
menghitung banyak titiknya yaitu |V(Q)|=8.8=64. Karena |V(Q)|
genap, maka sesuai Teorema 2.1, cyclenya mempunyai panjang
genap. Dilain pihak, graf grid merupakan bipartite graf. Karena
cyclenya mempunyai panjang genap, jadi merupakan bipartite graf.
Dengan demikian, cycle tersebut merupakan cycle hamilton bent.
Jadi, Q(8,8) memuat suatu cycle hamilton bent yang merupakan rute
perjalanan kuda melewati setiap kotak pada papan catur tanpa ada
kotak yang dilewati dua kali dan kuda kembali ke kotak awal.

Cara kedua:
Diasumsikan bahwa tidak diketahui adanya cycle hamilton

bent pada Q(8,8). Kemudian, untuk menyelesaikan permainan
tersebut, harus ditunjukkan bahwa graf grid Q(n1,  n2) adalah graf
hamilton. Agar memenuhi graf hamilton, maka Q(n1,  n2) harus
memuat cycle hamilton. Langkah awal pencarian cycle hamilton
adalah membangun Q(8,8) yang mewakili papan catur, kemudian
mencari kemungkinan langkah dari kuda pada setiap kotak,
sedemikian sehingga jika tiap langkah dihubungkan dapat
membentuk suatu cycle.
Langkah I: Dibangun suatu Q(8,8) dari P8 ×P8
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Gambar 3.35 Graf grid Q(8,8)
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Langkah II: Dicari kemungkinan langkah dari kuda pada setiap
kotak, sedemikian sehingga jika tiap langkah dihubungkan dapat
membentuk suatu cycle.
Langkah kuda yang berbentuk L diambil titik dimana kuda belum
melangkah dan diambil titik dimana kuda berhenti melangkah.
Kemudian, kedua titik tersebut dihubungkan menjadi suatu garis,
seperti yang tampak pada gambar berikut.

Gambar 3.36 Langkah kuda yang berbentuk L

Pada Gambar 3.36, titik yang berwarna merah dimisalkan sebagai
titik dimana kuda belum melangkah, dan titik berwarna biru
dianggap sebagai titik dimana kuda berhenti melangkah. Kemudian
kedua titik dihubungkan oleh suatu garis. Selanjutnya, dicari semua
kemungkinan langkah kuda pada setiap titik, dimana tiap titik
dimana kuda belum melangkah, dan titik dimana kuda berhenti
melangkah dihubungkan oleh suatu garis. Jika tiap garis tersebut
dihubungkan, maka akan membentuk banyak cycle yang melewati
setiap titik pada Q(8,8), seperti pada Gambar  3.37.
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Gambar 3.37 Cycle-cycle pada Q(8,8)

Gambar 3.37 jika disajikan pada papan catur akan tampak sebagai
berikut.

Gambar 3.38 Rute perjalanan kuda
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Langkah III: Dipilih salah satu cycle yang memuat semua titik Q(8,8)

Gambar 3.39 Cycle yang memuat semua titik pada Q(8,8)

Gambar 3.39 jika disajikan pada papan catur akan tampak sebagai
berikut.

Gambar 3.40 Rute perjalanan kuda melewati tiap kotak pada papan
catur
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Pada Gambar 3.39, karena cyclenya melewati setiap titik pada Q(8,8)
tanpa ada titik yang berulang maka cycle tersebut dapat disebut cycle
hamilton. Jadi, Q(8,8) merupakan graf hamilton. Jika dihitung, maka
cycle hamilton Q(8,8) mempunyai size 64. Dengan demikian cycle
hamilton tersebut mempunyai panjang genap. Dilain pihak, karena
graf grid merupakan bipartite graf, maka cycle hamilton tersebut
mempunyai bilangan kromatik 2. Jadi, cycle hamilton tersebut
merupakan cycle hamilton bent. Karena cycle hamilton bent
melewati setiap titik tanpa ada titik yang berulang dan kembali ke
titik awal, sedemikian sehingga merepresentasikan kuda yang
melewati setiap kotak pada papan catur tanpa ada kotak yang
berulang dan kembali ke kotak awal maka cycle hamilton bent adalah
rute kuda yang dicari dan permainan ini terselesaikan.
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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan Bab III, dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:

1.  a) Jika 2 ≤ d ≤ 4 dan setidaknya satu ni adalah genap maka
Q(n1, n2, ..., nd) mempunyai cycle hamilton bent.

b) Jika terdapat cycle hamilton bent pada Q(n1,  n2, 2) yang
mempunyai pasangan garis terhubung, maka dapat
dibangun suatu cycle hamilton bent pada Q(n1,  n2, 2a),
dimana a ≥ 1 dan a +Ζ∈ .

c) Cycle hamilton bent pada Q(n1, n2, n3) dapat dilihat polanya
dengan diambil bagian depan dan bagian belakang dari
cycle hamilton bent dimensi tiga tersebut.

d) Jika terdapat suatu cycle hamilton bent pada Q(n1,  n2,  n3),
maka terdapat suatu cycle hamilton bent pada Q(n1, n2, n3,
m) dimana m ≥ 1 dan m∈ Ζ +.

2. Cycle hamilton bent dimensi dua dapat diterapkan pada
permainan The Knight’s Tour Puzzle. Papan catur diasumsikan
sebagai graf grid Q(8,8), dimana setiap kotaknya dianggap
sebagai titik pada graf grid. Setelah dibuktikan menggunakan
Teorema 3.1 dan diperkuat secara grafis, maka diketahui
bahwa terdapat rute perjalanan kuda yang melewati setiap
kotak pada papan catur dan tidak ada kotak yang berulang.
Ternyata rute tersebut merupakan suatu cycle yang mempunyai
panjang genap atau dapat dikatakan sebagai suatu cycle
hamilton bent.

4.2 Saran

Pada penulisan skripsi ini hanya membahas cycle hamilton
bent pada graf grid dimensi 2 ≤ d ≤ 4. Pada penulisan selanjutnya
diharapkan untuk dapat membahas path hamilton bent pada graf grid
dimensi 2 ≤ d ≤ 4, atau mengembangkan pencarian cycle hamilton
bent pada graf toroidal, yang merupakan cartesian product

dnn CC ×× ...
1

, dengan
inC adalah cycle dari ni titik dan d dimensi.
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