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Н
агадаємо, що графом називається сукупність точок

та ліній (відрізків), які їх з'єднують. При цьому

точки звуться вершинами, а лінії (відрізки) —

ребрами. Якщо кожну пару з n вершин з'єднано ребром, то

такий граф називається повним графом на n вершинах і по�

значається Kn. Позначимо через R(p,q) найменше нату�

ральне число n таке, що за будь�якого розфарбування ребер

повного графа Kn у два кольори одержуємо або граф Kp

першого кольору, або граф Kq другого кольору. Вперше

існування чисел R(p,q) встановив англійський математик

Френк Плумптон Рамсей (1903—1930), на честь якого їх на�

звано (класичними) числами Рамсея й відомо небагато [1]. 

Якщо графи Kp та Kq замінити на довільні графи G та H,

то отримаємо узагальнені числа Рамсея R(G,H). У багатьох

випадках узагальнені числа Рамсея R(G,H) виражені прос�

тими формулами. Наприклад, R(nK3, nK3) = 5n для n 2, де

nK3 — граф, зображений на рис. 1. Цей результат одержали

відомі фахівці з рамсеївської теорії графів Бур, Ердеш і Спен'
сер [2]. Аналогічний результат отримав С.Г. Сальніков [3]

для графа nD (рис.2) — D = K1,3 + e, де через K1,n позначено

зірку з n кінцями (рис.3), а e — ребро графа — R(nD, nD) = 6n

для n > 2.

Зауважимо, що K3 = K1,2+e. Використовуючи конструк�

цію, яку зображено на рис. 4, неважко переконатися, що

R(nX, nX) > (m+3)n для m, n > 2, де через X позначено граф

K1,m+e. Дійсно, число вершин графа, зображеного на рис.4,

дорівнює m+n—1+2n—1+1 = (m+3)n—1. Якби було n одно�

колірних графів K1,m+e, то число вершин мало б бути

(m+1)n. Тому, ані червоний, ані блакитний круги не містять

nX. Інші частини, очевидно, також не містять моно�

хромного графа nX. Це наводить на таку правдоподібну

гіпотезу: R(nX, nX) = (m+3)n для m, n > 2, яку доведено лише

для m = 2 та m = 3.

Уперше цю гіпотезу опубліковано в журналі "Наука і

суспільство" [4] накладом майже 50 000 примірників, але

вона залишилась малопомітною для фахівців. Сподіваюся,

що тепер гіпотезу буде доведено. 
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Рис. 4*

Рис. 2

* Цей рисунок узято з першої сторінки обкладинки книги
Рональда Грехема [2].
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