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Het algemene Ramseyprobleem kan als volgt worden geformuleerd. Een r-kleuring

op een verzameling B is een afbeelding f : B → {1, . . . , r}. Zij {Ca}a∈A, met

A een willekeurige indexverzameling een collectie deelverzamelingen van B, alle-

maal van de zelfde cardinaliteit. Geldt dat er voor elke r-kleuring van B een

a ∈ A bestaat zodat alle elementen van Ca dezelfde kleur hebben, dat wil zeggen

hetzelfde beeld onder f? De grondslag van de theorie over dit probleem werd

gelegd door Ramsey in 1930.

Euclidische Ramseytheorie is een speciaal onderdeel hiervan. Hier is de vraag-

stelling de volgende. Zij C een eindige deelverzameling van Rm voor zekere m.

We noemen de verzameling C (n, r)-Ramsey, als er voor elke r-kleuring van Rn

een isometrie ϕ : Rm → Rn bestaat zodat alle elementen van ϕ(C) dezelfde kleur

hebben. We noemen de verzameling C Ramsey, als er voor elke r een n bestaat

zodat C (n, r)-Ramsey is. Euclidische Ramseytheorie werd geintroduceerd in

drie artikelen uit 1973 van Erdős, Graham, Montgomery, Rothschild, Spencer en

Straus.

Bijvoorbeeld een tweepuntsverzameling C = {x, y} ⊂ R is niet (1, 2)-Ramsey

(verdeel de reële lijn in intervallen van lengte d := |x− y| en kleur de intervallen

afwisselend rood en groen; dan hebben punten op de lijn met afstand d van

elkaar altijd een verschillende kleur). Maar C is wel (2, 2)-Ramsey (neem in R2

een gelijkzijdige driehoek met zijden van lengte d; voor elke 2-kleuring van R2

zijn er twee punten, zeg u, v van de driehoek die dezelfde kleur hebben en er is

een isometrie van R naar R2 die {x, y} afbeeldt op {u, v}). Algemener geldt dat

C (r, r)-Ramsey is voor elke r ≥ 2; dus C is Ramsey.

Het doel van dit project is om literatuur over het Euclidische Ramseyprobleem

te bekijken en enkele stellingen in deze theorie te bewijzen, bijvoorbeeld:

1) (Erdős et al., 1973) alle punten van een Ramsey-verzameling liggen op een

bol (dus bijvoorbeeld een verzameling {x, y, z} ⊂ R is niet Ramsey); het is niet

bekend of het omgekeerde geldt;

2) (Erdős et al., 1973) als C1 ⊂ Rm1 , C2 ⊂ Rm2 Ramseyverzamelingen zijn dan

is hun Cartesisch product C1 × C2 ook Ramsey;

3) (Frankl en Rödl, 1986) alle driehoeken in R2 zijn Ramsey.

Dit project vereist geen specifieke voorkennis.
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