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WrocÃlaw, 26 marca 2010

ZUPEÃLNOŚĆ

Twierdzenie 1. Niech (X, d) bȩdzie przestrzenia̧ zupeÃlna̧, i niech A ⊂ X. Wtedy
nastȩpuja̧ce warunki sa̧ równoważne:
1. Podprzestrzeń (A, d) jest zupeÃlna,
2. A jest domkniȩty w X.

UWAGA: Jest to niebanalne, bowiem zupeÃlność nie jest wÃlasnościa̧ topologiczna̧,
natomiast domkniȩtość jest. Z kolei zupeÃlność nie zależy od tego, w jakiej wiȩkszej
przestrzeni rozważamy zbiór A, a domkniȩtość zależy. Tak wiȩc równoważność w
twierdzeniu MUSI wymagać dodatkowych zaÃlożeń. Tutaj jest to zupeÃlność (X, d).

Dowód: Niech (A, d) bȩdzie zupeÃlna. Pokażemy, że A jest domkniȩty w X (to
bȩdzie prawda nawet bez zaÃlożenia o zupeÃlności X). Niech (xn) bȩdzie cia̧giem w
A zbieżnym do jakiegoś x ∈ X. Mamy pokazać, że x ∈ A. Skoro (xn) jest zbieżny
w X, to jest podstawowy w X. To jest wÃlasność wewnȩtrzna cia̧gu, wiȩc (xn) jest
też podstawowy w A. Z zupeÃlności A, cia̧g (xn) jest zbieżny w A, do jakiegoś
y ∈ A. Ale oczywíscie y ∈ X i zbieżność do y jest też w X. Zatem w X cia̧g (xn)
jest zbieżny zarówno do x jak i do y. Z jednoznaczności granicy dostajemy x = y.
Ponieważ y ∈ A to i x ∈ A, a o to nam chodziÃlo.
W druga̧ stronȩ (teraz już zupeÃlność X bȩdzie ważna): ZakÃladamy, że A jest
domkniȩty, mamy pokazać, że jako przestrzeń jest zupeÃlny. Niech (xn) bȩdzie
cia̧giem podstawowym w A. Ponieważ jest to wÃlasność wewnȩtrzna, (xn) jest też
podstawowy w X. Z zaÃlożenia o zupeÃlności X, (xn) jest zbieżny do jakiegoś x ∈ X.
Teraz z domkniȩtości A wynika, że x ∈ A. Skoro cia̧g i jego granica należa̧ do A,
to zbieżność xn → x zachodzi w A. Pokazalísmy, że dowolny cia̧g podstawowy w A
jest w nim zbieżny, czyli zupeÃlność A. ¤

PRZYKÃLADY: Możemy teraz podać przykÃlady przestrzeni zupeÃlnych: wiedza̧c, że
R jest zupeÃlna wystarczy brać domkniȩte podzbiory: (−∞, 0], [1,∞), [0, 1], {0},
itp. Zauważmy, że (0, 1] nie jest domkniȩty, wiȩc nie jest zupeÃlny. Ale jest on
homeomorficzny z [1,∞) (poprzez funkcjȩ 1

x ). Widać z tego, że zupeÃlność nie jest
wÃlasnościa̧ topologiczna̧ (nie zachowuje siȩ przez homeomorfizm).

PrzykÃladu zupeÃlnej przestrzeni funkcyjnej dostarcza poniższe twierdzenie:

Twierdzenie 2. Przestrzeń C([0, 1]) funkcji cia̧gÃlych na [0, 1] z metryka̧ jednos-
tajna̧ jest zupeÃlna.

Dowód: Wymaga narzȩdzia: zbieżności jednostajnej. Bȩdzie kontynuowany po
definicji i lemacie.

Definicja 1: Cia̧g funkcji (fn) określonych na przestrzeni metrycznej (X, d) o
watrościach w przestrzeni metrycznej (Y, e) jest jednostajnie zbieżny do funkcji f ,
jeśli zbieżność zachodzi w metryce supremum, czyli

∀ε>0 ∃n0 ∀n≥n0 sup
x∈X

e(fn(x), f(x)) < ε (lub ∀ε>0 ∃n0 ∀n≥n0 ∀x e(fn(x), f(x)) < ε).



Piszemy wtedy fn ⇒ f (proszȩ nie mylić z =⇒ ).

Lemat: Jeśli fn ⇒ f i wszystkie fn sa̧ cia̧gÃle, to granica f też jest cia̧gÃla.

Dowód: Ustalmy x0 ∈ X. Pokażemy cia̧gÃlość f w tym punkcie. Ustalmy ε > 0.
Istnieje n0 takie, że powyżej tego numeru (czyli dla n ≥ n0) zachodzi

e(fn(x), f(x)) < ε
3

dla wszystkich x ∈ X (to jest wÃlaśnie jednostajna zbieżność). Ustalmy dowolne
n ≥ n0. Funkcja fn jest cia̧gÃla w x0, zatem istnieje δ > 0 taka, że

d(x, x0) < δ =⇒ e(fn(x), fn(x0)) < ε
3 .

Teraz, dla wszystkich x takich, że d(x, x0) < δ mamy

e(f(x), f(x0)) ≤ e(f(x), fn(x)) + e(fn(x), fn(x0)) + e(fn(x0), f(x0)) ≤ 3 · ε
3 = ε.

To dowodzi cia̧gÃlości f w x0. ¤
Możemy teraz udowodnić Twierdzenie 2.
Dowód Twierdzenia 2: Niech (fn) bȩdzie cia̧giem podstawowym w metryce supre-
mum. Wtedy dla każdego x ∈ X cia̧g fn(x) jest podstawowy w R. Z zupeÃlności R
istnieje granica. Możemy zatem określić funkcjȩ f(x) = limn fn(x). Jest to funkcja
rzeczywista na X, ale nie wiemy czy cia̧gÃla, i czy zbieżność jest jednostajna. Jeśli
sprawdzimy jednostajność zbieżności, to cia̧gÃlość f wyniknie z powyższego lematu.
Ustalmy ε > 0. Istnieje n0 takie, że dla n,m ≥ n0 mamy

sup
x∈X

e(fn(x), fm(x)) < ε, czyli ∀x∈X e(fn(x), fm(x)) < ε.

Wtedy, dla każdego x można przej́sć z m do granicy:

∀x∈X e(fn(x), fm(x)) ≤ ε.

WyszÃla nieostra nierówność, bo granica liczb mniejszych od ε może być mu równa,
ale to oczywíscie nie szkodzi. To jest wÃlaśnie jednostajna zbieżność i koniec dowodu.
¤

Przy okazji przypomnimy teraz definicjȩ jednostajnej cia̧gÃlości. Na razie nie bȩdziemy
z niej korzystać, ale przypomnieć warto:

Definicja 2: Funkcja f okraślona na przestrzeni metrycznej (X, d) o watrościach
w przestrzeni metrycznej (Y, e) jest jednostajnie cia̧gÃla, gdy

∀ε>0 ∃δ>0 ∀x ∀y d(x, y) < δ =⇒ e(f(x), f(y)) < ε.

Różnica miȩdzy cia̧gÃlościa̧ jednostajna̧ a zwykÃla̧ polega na tym, że dobór δ do ε
jest uniwersalny dla wszystkich x, podczas gdy dla zwykÃlej cia̧gÃlości zależy od x:
kwantyfikator ∀x jest na pocza̧tku (∀y nie ruszamy).

Czȩsto potrzebny jest fakt z analizy, którego nie bȩdziemy na razie dowodzić (kiedyś
tak, i to w ogólniejszej wersji). Teraz przytoczymy go bez dowodu:

Lemat: Każda funkcja cia̧gÃla na przedziale [0, 1] jest jednostajnie cia̧gÃla.



OŚRODKOWOŚĆ

Ośrodkowość jest kolejna̧ bardzo ważna̧ wÃlasnościa̧ topologiczna̧ przestrzeni (na
ćwiczenia). Uogólnia ona (jak wiele innych wÃlasności) coś, co posiada prosta R.

Definicja 3: Przestrzeń metryczna (X, d) jest ośrodkowa jeśli istnieje w niej podzbiór
przeliczalny gȩsty. Podzbiór taki nazywamy ośrodkiem.

PRZYKÃLADY:
1. R jest ośrodkowa, bo zawiera Q. Podprzestrzeń R \ Q też jest ośrodkowa, bo
zawiera na przykÃlad Q + π. Ogólnie: każda podprzestrzeń przestrzeni ośrodkowej
jest ośrodkowa (na ćwiczenia).
2. C([0, 1]) jest ośrodkowa. Ośrodkiem jest na przykÃlad zbiór wszystkich funkcji
Ãlamanych (tzn. wykresem jest Ãlamana o skończenie wielu odcinkach) o wierzchoÃlkach
wymiernych (tzn. obie wspóÃlrzȩdne maja̧ być wymierne).
3. R z metryka̧ dyskretna̧ nie jest ośrodkowa, bo jedyny zbiór gȩsty w metryce
dyskretnej, to caÃla przestrzeń.

PRZESTRZEŃ POLSKA
Definicja 4: Przestrzeń metryczna nazywa siȩ polska (chodzi o przymiotnik; po
angielsku pisze siȩ od dużej lietry: Polish space (polish space oznaczaÃloby ,,wypoleruj
przestrzeń”)), jeśli jest ona homeomorficzna z przestrzenia̧ ośrodkowa̧ i zupeÃlna̧.
Nazwa zostaÃla nadana dla upamiȩtniena wkÃladu polskich matematyków, gÃlównie
Sierpińskiego, Kuratowskiego i Tarskiego, w badanie takich przestrzeni.

Polskość jest wÃlasnościa̧ topologiczna̧, gdyż w definicji mówi siȩ, że ma być home-
omorficzna (z czymś). Wiȩc z przechodniości relacji homeomorficzności każda
przestrzeń homeomorficzna z polska̧ jest polska.

PRZYKÃLADY: Wszelkie przestrzenie ośrodkowe zupeÃlne, ale też na przykÃlad (0, 1),
która, choć zupeÃlna nie jest, ale za to jest homeomorficzna z R. Inny przykÃlad to
R \ N. Również IQ, ale to już jest o wiele trudniejsze do wykazania. Może kiedyś
to zrobimy.
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