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OPERACJE NA ZBIORACH

Rozważamy pewien zbiór X (zwany przestrzenia̧). Wszystkie pozostaÃle zbiory
(oznaczane literami A,B, C,An itp.) sa̧ z zaÃlożenia podzbiorami tej przestrzeni.

Potrzebne nam bȩda̧ operacje na zbiorach: suma A∪B, przekrój A∩B, różnica
A \ B, różnica symetryczna A4B = (A \ B) ∪ (B \ A), i dopeÃlnienie Ac = X \ A.
Zauważmy, że każda̧ z tych operacji można zasta̧pić zÃlożeniem innych, na przykÃlad

A ∩B = (Ac ∪Bc)c, A ∪B = (Ac ∩Bc)c (wzory de Morgana),

A \B = A ∩Bc,

itp. Wszystkie operacje można wyrazić przy pomocy sumy i dopeÃlnienia.
Dalej, potrzebne nam bȩda̧ operacje na rodzinach zbiorów: JeśliA = {Aι : ι ∈ J}

jest rodzina̧ zbiorów indeksowana̧ parametrem ι przebiegaja̧cym zbiór J , to można
stworzyć sumȩ i przekrój tej rodziny:

⋃
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⋃
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Aι.

W przypadku gdy rodzinaA jest przeliczalna i ponumerowana liczbami naturalnymi
mówimy o cia̧gu zbiorów An (n ∈ N). Oprócz sumy i przekroju takiego cia̧gu można
utworzyć ich granicȩ górna̧ i dolna̧:
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Jak widać (po rozpisaniu znaków sumy i przekroju przy pomocy kwantyfikatorów),
do granicy górnej należa̧ wszystkie te elementy, które należa̧ do nieskończenie wielu
zbiorów An, a do granicy dolnej – te, które należa̧ do wszystkich oprócz skończenie
wielu zbiorów An. Jeśli granica dolna jest równa granicy górnej, to mowimy, że
cia̧g An ma granicȩ. Na przykÃlad każdy zstȩpuja̧cy lub wstȩpuja̧cy cia̧g zbiorów
ma granicȩ (dla wstȩpuja̧cego jest to suma, dla zstȩpuja̧cego – przekrój).

WYBRANE TYPY RODZIN ZBIORÓW

PIERŚCIEŃ to niepusta rodzina zbiorów zamkniȩta na sumy i różnice. PrzykÃlad:
Rodzina zbiorów skończonych (co należy czytać: rodzina wszystkich skończonych
podzbiorów przestrzeni X). Przyjmujemy, że zbiór pusty jest skończony.

FAKT 1: Każdy pierścień zawiera zbiór pusty.
FAKT 2: Pierścień jest zamkniȩty na przekroje.
Dowód: A ∩B = (A ∪B) \ ((A \B) ∪ (B \A)).



FAKT 3: Przekrój dowolnej familii pierścieni jest pierścieniem.
(Uwaga: Piszȩ “familii”, bo sÃlowa “rodzina” używam w znaczeniu “zbiór zbiorów”,

tu natomiast mamy “zbiór rodzin”, czyli “zbiór zbiorów zbiorów”.)

CIAÃLO to niepusta rodzina zbiorów zamkniȩta na sumy i dopeÃlnienia. PrzykÃlad:
Rodzina zbiorów skończonych i ich dopeÃlnienia.

FAKT 4: a) Każde ciaÃlo jest pierścieniem.
b) Pierścień jest ciaÃlem wtedy i tylko wtedy gdy zawiera X.
FAKT 5: Przekrój dowolnej familii ciaÃl jest ciaÃlem.

TWIERDZENIE 1: Dla każdej niepustej rodziny zbiorów A istnieje najm-
niejszy pierścień i najmniejsze ciaÃlo zawieraja̧ce A. Tzn. po pierwsze istnieje przy-
najmniej jeden pierścień zawieraja̧cy A, po drugie, jeden z nich (oznaczmy go przez
P (A)) ma tȩ wÃlasność, że każdy inny pieścień zawieraja̧cy A zawiera P (A). Ana-
logicznie tÃlumaczymy zdanie o istnieniu najmniejszego ciaÃla.

Obiekty powyższe nazywamy pierścieniem (ciaÃlem) generowanym przez A.
PrzykÃlad: Pierścień generowany przez rodzinȩ wszystkich zbiorów jednoelemen-

towych, to pierścień skÃladaja̧cy siȩ ze wszystkich zbiorów skończonych. CiaÃlo gene-
rowane przez tȩ rodzinȩ, to to ciaÃlo skÃladaja̧ce siȩ ze wszystkich zbiorów skończonych
i ich dopeÃlnień.

SIGMA-PIERŚCIEŃ to niepusta rodzina zbiorów zamkniȩta na przeliczalne sumy
i na różnice.
SIGMA-CIAÃLO to niepusta rodzina zbiorów zamkniȩta na przeliczalne sumy i na
dopeÃlnienia.

Każdy sigma-pierścień jest zamkniȩty na przeliczlne przekroje, zatem też na
granice górne i dolne. Każde sigma-ciaÃlo jest sigma-pierścieniem. Przekrój dowolnej
familii sigma-pierścieni (sigma-ciaÃl) jest sigma-pierścieniem (sigma-ciaÃlem). Dla
każdej niepustej rodzinyA istnieje najmniejszy sigma-pierścień i najmniejsze sigma-
ciaÃlo zawieraja̧ce A (czyli generowane oprzez A). Sigma-ciaÃlo generowane przez A
bȩdziemy oznaczać przez σ(A).
PrzykÃlad: sigma-pierścień generowany przez rodzinȩ zbiorów jednopunktowych, to
sigma-pierścień skÃladaja̧cy siȩ ze wszytskich zbiorów przeliczalnych (w tym skoń-
czonych i pustego). Sigma-ciaÃlo generowane przez tȩ rodzinȩ, to sigma-ciaÃlo skÃla-
daja̧ce siȩ ze wszytskich zbiorów przeliczalnych (w rozumieniu jak wyżej) i ich
dopeÃlnień.

RODZINA MONOTONICZNA to niepusta rodzina zbiorów zamkniȩta na przeli-
czalne wstȩpuja̧ce sumy i na przeliczalne zstȩpuja̧ce przekroje.
Przekrój dowolnej familii rodzin monotonicznych jest rodzina̧ monotoniczna̧. Dla
każdej niepustej rodziny A istnieje najmniejsza rodzina monotoniczna zawieraja̧ca
A (czyli generowana przez A). Każdy sigma-pierścień jest rodzina̧ monotoniczna̧.
PrzykÃlad: Na prostej X = R rodzina wszystkich póÃlprostych (a,∞) gdzie a > 0
plus zbiór pusty jest rodzina̧ monotoniczna̧, ale nie jest sigma-pierścieniem (różnice
sa̧ odcinkami).

TWIERDZENIE 2: Rodzina zbiorów jest sigma-pierścieniem (sigma-ciaÃlem)
wtedy i tylko wtedy gdy jest jednocześnie pierścieniem (ciaÃlem) i rodzina̧ monoto-
niczna̧.



TWIERDZENIE 3: Jeśli rodzina monotoniczna zwiera ciaÃlo, to zawiera sigma-
ciaÃlo generowane przez to ciaÃlo.

Uwaga: Dwoód wymaga indukcji pozaskończonej


