1. (")

Z:: [/ een samenhangende deelverzameling van een topologische ruimte
[/, toon aan dat dan ook [/' samenhangend is.
(b) Bepaal de samenhangende deelverzamelingen van IR.

X. Als U C Ut C

2. Zli M, M'metrische ruimten en V een dichte deelverzamelingvan M. Zli / eengelijkmatig
continue afbeelding V - M'. Lls M' compleet is, toon dan aan dat een unieke uitbreiding van
f bestaat tot een (gelijkmatig) continue afbeelding f : M - M'.
3. Beantwoord

de vragen:

Z?,j f een cont'inue functie lR' x lR- * IRm waar"troor de partiële afgetei,rten
ff
bestaanencontinuzijn(j -1,...,m) ineenomgeu,íng inlR.'xR* uan(a,b)elR'xlR.-.
Als f(a,ö) :o endetDzf(a,b)+0, danbestaateenomgevingUxV uan(a,b) in lR'xlR- zo
dat uoor elke r e U een unieke S@) e V bestaat wa,arwoor

Stelling L.

f @, s(r))
Bouend;ien i,s de afbeetding

: s.

g: U ---+ lRm cont'inu.

Bewijs. D.m.v. een translatie mogen we aannemen dat (a, ó)

Omdat det D2f (0,0)

I

:

(0,0)-

[1] , bestaat (Dzf

Q,0))-' e Rmxra. We bekijken de afbeelding
.È' : jR.' x lR- ---* 1R.* : F(r, y) :: y
- (DzlQ,O))-'(/(r, y)).

.

0

Door de gegevens is F continu in een omgeving
contractie-ongelijkheid voldaan is. Omdat

D2F(r,y)

-H

ia

-

{Dzf (0,0))-t

o

lan (0,0).

We gaan na of aan de gelijkmatige

DzÍ(r,a) : @zÍ(0,0))-t

o (D2f (0,0)

-

D2f

(r,y))

(hierbij is id de identieke afbeelding) is

llF(*,ail

- F(r,y,)ll

sup llD2F(r,y)llllyz - yrll
? g€Lar,Yzl
i41

4ll(DzÍ(0,0))-'ll

_yup . llDzÍ$,o)

a€Lat.vz)

Omdat D2f continu is in (0,0), bestaat ó > 0 zo dat llD2l(0,0)
zodra llrll ( ó en lly{l < 6,[5] zodat

llP(*,yz)

-

F(r,sr){l

í *llyr-y1ll,

-

-

D2f (r,y)llllyz

D2f(r,y)ll <

-

yrll.

,t-RD-"fà-p)-I=ql

zodra ll"ll < ó, lly,ll < d, llyrll <

d.

We tonen nu aan dat f,(r, y) e Bn- (0, d) als U e Bw*(O, d), vermits de contractie-ongelijkheid
enkel geldt voor y € Em.-(0,d). Hiertoe merken we op dat voor llrll < d en llyll < ó,

llF(r,illl < llF(", y) - F(r,0)ll + llF(r,o)ll < àllyll + llr(r,0)ll.
Omdat f(0,0) :0 en F continu is in (0,0), bestaat 6'< 6 zo d,at llf'(r,O)ll <,6f2, zodra
ll"ll < ö', zodat llF(*,y)ll ( d, zodra ll"ll < ó/ en llyil < 6. We passen nu ... [61 toe op de
(

gerestringeerde) afbeelding

,tr'

en vinden zo voor elke
d..w.2., waaryoor

f

r

:

tre-(0, d') x Be*(0,6)

€ Bm- (0, ó') een unieke

g(r)

-

BR-(0, d),

e BR* (0, d) waarvoor F (r,

lr,S@»: 0. Ook is 9: Bp" (0, d') - En*(O,ó) continu.

g{r))

-

g(r)

,

tr

[1J Schrijf in coördinaten:. D2f (0,0).
L2,3 ,4) Verklaar de (on)gelijkheid.
[5J Leg uit waarom een ó > 0 met deze eigenschap bestaat.
[6] lN'elke stelling wordt hi.er toegepast? Ga ook na dat hier aan de voorwaarden voldaan is
om haar toe te passen.

