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Samenvatting

Over bijna n-dimensionale ruimten

In 1940 introduceerde Paul Erdős twee interessante topologische ruimten
die nu bekend staan als de Erdősruimte E en de volledige Erdősruimte
Ec. Deze ruimten hebben de merkwaardige eigenschap dat ze eendimen-
sionaal zijn maar dat hun kwadraat niet tweedimensionaal maar ook
eendimensionaal is. Om deze reden zijn de Erdősruimten beroemde
tegenvoorbeelden in de dimensietheorie. Oversteegen en Tymchatyn
hebben in 1994 deze ruimten geplaatst in een nieuwe klasse van ruimten
– de bijna nuldimensionale ruimten. De ruimten E en Ec zijn zelf uni-
versele elementen van de klasse, dat wil zeggen een ruimte is bijna
nuldimensionaal dan en slechts als dan de ruimte topologisch equiva-
lent is met een deelruimte van E of Ec.

In dit proefschrift breiden we het begrip van bijna nuldimensionaliteit
uit naar hogere dimensies zodat er een dimensietheorie ontstaat die
gebaseerd is op de Erdős ruimten en die afwijkt van de gebruikelijke di-
mensietheorie. Daartoe onderzoeken we eerst in Hoofdstuk 2 hoe bijna
nuldimensionaliteit zich gedraagt met betrekking tot de de gebruikelijke
eigenschappen die men verwacht van een dimensiebegrip.

Hoofdstuk 3 komt voort uit het feit dat de Erdősruimten, die totaal
onsamenhangend zijn, samenhangend gemaakt kunnen worden door to-
evoeging van slechts één punt, resulterend in een zogenaamde éénpunts-
connectificatie. Wij onderzoeken hoe deze eigenschap gerelateerd is aan
cohesie. Informeel is cohesie de eigenschap dat alle losse deelverza-
melingen van de ruimte “grote verzamelingen” zijn. Deze eigenschap
was door Erdős ontdekt voor E en Ec en impliceert dat de ruimten niet
nuldimensionaal kunnen zijn. Wij onderzoeken ook éénpuntsconnectifi-
caties van E en Ec die de dekpuntseigenschap hebben, dat wil zeggen
elke continue afbeelding van de ruimte naar zichzelf heeft een vast punt.
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Een van de belangrijkste stellingen in dit proefschrift is bewezen in
Hoofdstuk 4. Het gaat om een topologische variant op de klassieke
renormeringsstelling van Kadec voor Banachruimten. Deze stelling is
van speciaal belang omdat hij een elegante karakterisering produceert
voor het begrip bijna n-dimensionaliteit dat we introduceren in Hoofd-
stuk 5.

In Hoofdstuk 5 breiden wij het begrip bijna nuldimensionaliteit als
volgt uit: een ruimte X is bijna n-dimensionaal als er een zwakkere
topologie W op X bestaat die hoogstens n-dimensionaal is en met de
eigenschap dat elk punt in X willekeurig kleine omgevingen heeft die
gesloten zijn met betrekking tot W . Het hoofdresultaat van Hoofd-
stuk 5 is de constructie van n-dimensionale varianten op de volledige
Erdősruimte die functioneren als universele elementen van de klasse van
bijna n-dimensionale ruimten. In combinatie met de eerder genoemde
karakteriseringsstelling vormt dit resultaat een zeer sterke aanwijzing
dat onze definitie van bijna n-dimensionaliteit de juiste is.


