
 4 תרגיל בית -ה ימבוא לטופולוג        
 (היה בתרגול) :תזכורת

𝜀𝜀מרחב מטרי ויהי   𝑀𝑀יהי   גדרה.ה  > 𝐴𝐴קבוצה  -. תת0 ⊆ 𝑀𝑀 נקארת 
 ε–ב רשת- 𝑀𝑀 אם לכל 𝑥𝑥 ∈ 𝑀𝑀   ת נקודה  מקיי𝑎𝑎 ∈ 𝐴𝐴 כך ש- 𝑑𝑑(𝑥𝑥, 𝑎𝑎) < 𝜀𝜀 , 

𝑀𝑀 :או בצורה אחרת =∪𝑎𝑎∈𝐴𝐴 𝐵𝐵(𝑎𝑎, 𝜀𝜀 ). 
𝜀𝜀אם לכל  לחלוטיןחסום נקרא  𝑀𝑀 מרחב מטרי  .הגדרה  >  רשת–𝜀𝜀קיימת  𝑀𝑀 -ב 0

, 𝑎𝑎1 ,𝑎𝑎2נקודות  תסופית, כלומר קיימו … ,𝑎𝑎𝑛𝑛 ∈ 𝐴𝐴 כך ש- 𝑀𝑀 =∪𝑘𝑘=1𝑛𝑛 𝐵𝐵(𝑎𝑎𝑘𝑘, 𝜀𝜀 ). 

 
   .מרחב מטרי קומפקטי 𝑀𝑀 יהי   .1

 עשינו  את זה בשיעור אבל כדאי  הערה.( .מרחב מטרי שלם  𝑀𝑀 -ש להוכיח )א'
 באופן מפורט.) לחשוב ולרשום 

 טין.חסום לחלו מרחב מטרי  𝑀𝑀 -ש להוכיח )ב'  
 

, (𝑋𝑋,𝑑𝑑𝑋𝑋)  ו ייה  הגדרה. .2 (𝑌𝑌,𝑑𝑑𝑌𝑌) ים. פונקציה מטרי יםמרחב𝑓𝑓:𝑋𝑋 → 𝑌𝑌 נקארת  
𝜀𝜀לכל  אם רציפה במידה שווה > 𝛿𝛿קיים   0 > ,𝑥𝑥1 כך שלכל  0 𝑥𝑥2 ∈ 𝑋𝑋 :מתקיים 

  𝑑𝑑𝑋𝑋(𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2) < 𝛿𝛿 ⇒ 𝑑𝑑𝑌𝑌(𝑓𝑓(𝑥𝑥1),𝑓𝑓(𝑥𝑥2)) < 𝜀𝜀    
 

 :להוכיח. יםמטרי יםמרחב 𝑋𝑋,𝑌𝑌  וייה
𝑓𝑓:𝑋𝑋פונקציה  אם )א' → 𝑌𝑌  היא רציפה.רציפה במידה שווה 
𝑓𝑓:𝑋𝑋 רציפה פונקציהאז קומםקטי   𝑋𝑋 אם  )ב' → 𝑌𝑌 ציפה במידה שווההיא ר.  
  )כיסוי" מספר לבג שלמוסג "להשתמש  בו  :רמז(
  

𝑓𝑓:𝑋𝑋-ו מרחבים טופולוגיים    𝑋𝑋,𝑌𝑌יהיו   .3 → 𝑌𝑌  פונקציה. 
𝑝𝑝ה אם ורק אם היא רציפה בכל נקודה פרצי 𝑓𝑓להוכיח:  ∈ 𝑋𝑋. 

 
 .מרחב טופולוגי  𝑋𝑋יהי  .4

𝐴𝐴  יהי )א' ⊆ 𝐵𝐵 ⊆ 𝑋𝑋 . שלהשרות טופולוגיה כיחולה: 
 או   𝐴𝐴-ל  𝑋𝑋-ישירות מ -
  - 𝐴𝐴-ל  𝐵𝐵-מולאחר מכן  𝐵𝐵-ל 𝑋𝑋-מטופולוגיה קודם להשרות  -

 זה אותו דבר.
𝐹𝐹  להראות שאם )ב' ⊆ 𝐴𝐴 ⊆ 𝑋𝑋  ו- 𝐹𝐹סגורה ב- 𝑋𝑋 , אז𝐹𝐹 סגורה ב- 𝐴𝐴. 
𝐹𝐹אם  להראות ש )'ג ⊆ 𝐴𝐴 ⊆ 𝑋𝑋  ו- 𝐹𝐹סגורה ב-  𝐴𝐴ו- 𝐴𝐴סגורה ב-𝑋𝑋   

 .𝑋𝑋 -סגורה ב 𝐹𝐹אז 
 

 



,𝜏𝜏1יהיו   .5 𝜏𝜏2  קבוצה בשתי טופולוגיות𝑋𝑋 כך ש-𝜏𝜏1 ⊆ 𝜏𝜏2   

𝜎𝜎1-כך ש 𝑌𝑌קבוצה בשתי טופולוגיות   𝜎𝜎1,𝜎𝜎2  -ו  ⊇ 𝜎𝜎2 . 
:𝑓𝑓אם פונקציה  :להוכיח (𝑋𝑋, 𝜏𝜏1) → (𝑌𝑌,𝜎𝜎1)   רציפה 

:𝑓𝑓פונקציה אז     (𝑋𝑋, 𝜏𝜏2) → (𝑌𝑌,𝜎𝜎2) רציפה. 
𝑓𝑓:𝑋𝑋זאת אותה פונקציה מבחינת תורת הקבוצות  הערה.(  → 𝑌𝑌 . 

:𝑓𝑓כמו  ןהסימואבל  (𝑋𝑋, 𝜏𝜏1) → (𝑌𝑌,𝜎𝜎1)  ה תלויה יפונקצמדגיש שרציפות של
 טווח שלה.)תחום ובטופולוגיות של 

 
ם תופולוגיות (ע [0,1)-ו (∞,0]האם קיים הומאומורפיזם בין המרחבים טופולוגיים   .6

 .הומאומורפיזםל לתת דוגמה -אם כן ?  )כמרחב אוקלידי ℝ -מהמושרות 
 
 
 
 


