Oefeningen Analyse
1. Verklaar uitvoerig waarom

Lemma. Als X enY
gr,-n

d (uoor

cle aangeduide stappen

IV

in de volgende redenering (niet) iuist ziin:

samenltanoende. topoloq'isch,e ruimten z,i.jn,, dan i,s ook

X xY

so,nrrrthan-

de prorlucttopoloqie).

Bewijs. Kies willekeurig (16, Ao) € X x Y. Dan ziin {rs} x Y[1] en X x {ys} samerr}rangend
Bijgevolg is ook ({16} x Y) U ()( x {yo}) samerrhangGncl- Er volgt dat ook Ur."({ru} x Y) U

(X

" {g}) samen}rangend

Stelling. Als Xi

is.

n

[2] l3l

sarnenharrqt;nde topoloq,ische rut"imte.n zijn uoor elke i e I (I een uti,llekan.i(te
is ookllo., xi sarnenhctnqend (uoor de prod,ucttopoloqi,e).

'ind,ea'uerzarnel'inq), dan

Bew'ijs. Per inductie volgt uit het lernma dat Xi, x . - . x Xi,, samenhangend zijn, voor elk eindig
aarrtal it, ...,'i,t e I. Kies nuwillekeurig ro: (ro,t)rcr € X::
llor, Xo.Dan is Xi1 x...x Xil,
lrorneorrrorf lrnet {(r.i)i.e1 e X: ri: ro,ívoor elke i e 1\ {rr,...,i;}}. Bijgevolg is ook

Y :: {(rt)rcr € X : er zijnslec}rts eindig veel i € f waarvoor r,; f
samerrhangerxl.
is.

[4]

Verder is

Y

ook dicht in X.

[S] Daaruit volgt dat X ook sarrren]rangend

[6]

n

[1] Toon aarr dat uit de gegevens volgt dat {lrs} x Y samenhangend
[2] Waarorrr is [J,."({16} * y) u (X x {9}) samenhangend?
[3] Hoe volgt lret gevraagde hienrit'l
[4] Waarom is Y sarnenhangend?
[5] 'Ioon aarr dat Y dicht is in X.
[6] Waarom volgt dat X samenhangend is?
2. Zit r
(X,
r/

3.

li,11,1}

<ie

r)

is.

topoiogie van cle einciige complernenten op een oneindige verzanreling

X. Tool

aarr clat

niel, Hzr,rrsdorff is.

Geef een voorbeel<i van een topologische ruirrte X en een continue aÍbeeldirrg f : X
X riie niet
operr is. (Een afbeelding is open als ze operr verzarnelingen op open verzamelingeri- aÍïreeldí.)

't 4. Zi: X
sup?e

een topologische ruimte en

y Í@)

-

sup_.7

/(z).

/

een continue afbeelding

X-

IR.. Z1j

V C X. Toon aan clat

5. Zii X ccn compactc Ilausdorff-nrimto.
(a) Toon aarr dat X regulier is.
g (b) AIs F1 en F2 twee disjuncte gesloten deelverzanielingen van X zijn, toon clan aari
v

disjuncteopendeelverzarnelingen (J1 errfl2vanXbestaarrwaarvoor

6. Zii X, Y

clat

F\e UtetF2CfI2.

genorrrreerde ruimten.

(a) Zii a'b € X. Toon aan dat het liinstuk [r, ö] e X samenhangend err cornpact is.
(b) Zíj .f: X n Y lokaal Lipschitz in heel X, rret d,ezelfd,e Lipschitz-constarrte r', d.w.z. voor
zekerec€IR,c>0geldt
(Vr e

x)(!r

> 0)(Vz' e By(r,r))|lÍ@,)

- ï@)l < cllz,- rll).

Toon aarr dat ./ dan globaal Lipschitz is met Lipschitz-constante c, d.w.z. clat

(Yr,d e x)(ll/(r')

- /(r)ll < cllr'-

HINT: gebmik deel (a). Bekiik biiv. eerst het concrete geval
te vestigen.

rll).

X :Y -lR

om cle ge4achtel

