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PREDGOVOR 

Veliki znacaj koji U teor.ijl nkupovr1, ka.o osrlov1. Op!!t:f' 

topologije, imaju kardinalni brojevi, morao 8е ртlгп~nп рго

jektovati i па ispitivanja u vezi ва topolo§kirn pro8tortm~: 

зvаkоm prostoru Х (оате<1епе klase) prid.ruzi ti kardina l.ni 

Јтој У(Х) koji се davati ne.ku informaciju u vezi ва Х(п3. 

)rimer, "koliko" је skupova potrebno za potpuno Opi8iv~nje 

;opologi је prostora, kakve ви тосЈ: neki interesantn1,i5 рnс1-

:kupovi prostora, i tako dalje). Otuda је potpano rаzшnl j.i vo 

to ви neke kardinalne fu.nkcije posmatrane јое оа vгеm~.nя. 

efinisanja ројта prostora. 

Iako BU ta rana istrazivanja dala n1z iпtеrеsап·t.лi ћ ге

ultata, ipak to nije poprimilo formu jedne sistematskj izu

avane teori је, јет аи rezul tati bili "ras'tJ.ti" 1 rаzногодпi . 

~k ~ezdesetih godina teorija kardinalnlh funkcija 111, k~ko 

!8tO govorimo, kardinalnih invarijanti dobija oblik nT/~a

~zovane teorije, а Te~enja dobijaju neki vrlo stari prob

!шi 1 gde u prvom red u treba .i staci re'SiH~l tat А. V • Artlallge 1 ј

:og iz 1969.god. о moci bikompakta 8 prvom э.ksiоmоm ртеЬ-
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rojivostl 6ime је re~en problem P.S.A1eksandrova star okoro 

роlа veka. Kollko је istraiivanje u оуој oblasti bilo 1nten-, 

zi vnо pokazuje i to sto эе УеС 1971.g0d. ро ;ja:vl ј1Ј. је 1- }~П, ;)i

ga I.Juhasza gde вц геzп.1 ta.ti tih istrazivanja sistета·t;п1'::i 

izlozen1; ta се knjiga 1980. god. dozivet1 i drugo izclanje 

по отај put ва saBvim novim sadrzajem. 

Ovako burnom razvo ји teori је kardina1nih fl1nkc1. ;}а п ~гe~' 

11koj mer1 dopr1nose поу! rezultati 1 тetodi u matemati~koJ 

10g1cl: refjen је kontlnu.l1m ртоћ lcm.q, ~H1f~1.1 n.ov·op; Ј1'У"оћ 1.0111:'\, С 0-"> 

henov metod forslnga. tJ topologJ.jl ее роС1 .. n;}1.! frltejl?kJ.v:r\O 

izucavati neki konkretn1 mode11 za 81 stem aksioma te·o1:'i јн 

skupova: Gode1ov konstrukti уn! ип! verzum V==IJ, аksiоша f:[о.Г·

tlna, princ1p Jensena,.itd. Оуа ргоисауапјВ, intenzivirana 

naro5ito pocetkom sedamdesetih godina. pokazalasu да ви 

nmoge ,ро ~orm.i jednostavne ,hipoteze konzistentne ва эЈ s-te~· 

тош ZFC 111, pak, nezavi впе од ri jega [52] t [811 , [116] , (1з оЈ , 
[13~] • 

Отај rad odnosi эе па izu~avanje nekih pitanja u vnzj. 

З~ gore opisanom problematikom. struktura rada је 'pl~~n(nt 

Рхуа glava је uvodnog karaktera i u пјој 08 navo~n, 

bez dokaza, poznati rezu1tati iz teorije skupova itoPQlo-

gi је, врее! jalno rezul tati о kardina1nim -iпvаr1.јапtаmп" kCJ ~1! 

ве koriste u се1оm radu. Pojedini poznati геZll1 tati. kn ;-јј, Пt.~ 

tlcu odrer1enih posebnih р! tanja daju ве 11 A-де10У1mа СН]:":П-

varajuclh odeljaka, одповпо gla~a, 1 takode ве пес10Iг;п.;~i'tЈ\1. 

u drugoj glavi posmatraju ве kardinalne f1J.l1kc1 јН пп, 
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nekim specijalnim klasama prostora. Posmatra;)ll ве P~·Pi1:·!I'Il~'1.rJ:l; 

jaln1 prostori i па njirna эе defini~e radijalna teenota'i Tn~ 

dijalni poredak i daje veza 1zme('tu njih. Tak()(1:e је dokrl,'!.,", 1')(", 

da ви pseudorad1 jalni prostori ргеЬго j1vog РS('1:tЛоl{агаkr;г~гn, 

sekve:nc1 jalni •. Dalje, uvode ве поуе klase 81а1)0 HB.'v:eiJeH:i.lJ Ј 

J{'-pr,ostora i dokazuje samosvojn.ost tih klasa р:rоstога. 17Ј11."" 
cavaju, ее овоЫпе tih prostora, рг1 Сеrnп. еи 08JlОVЛ1. ГО~·ј1.t1'tп.I:Ј: 

N' -prostor је prebro ј1 vog гаеропа ako i еато ako је t)Д[11с<1по 

lJinde1o:fov; ako је Х Hau8dorffov i prostor ехр.х: је э1аћо Щ'\~' 

vreen, tada Х ima slabu аЈ' -d1 j::lgonal11. 

U tre60j glavi posmatrano је ропаэапје Kn.:['дj_nalJl1~) Г\1H~~. 
\ 

kcija pri prelasku па pro81renja prostora. эресЈ јаln о 1'1"1 

pre1asku па bikompaktna pros1renja. Pok~zano је da ве Ryr·1k:i. 

potpuno regularan prostor 111 To,-prostor 111 пп1d1mеН'[,;.1.0п1 

prostor te~1ne ~expk moze potop1 t1, kao zaJ-vогеп росl пkl.l Р, 

U pro8tor istog tipa ва Kurepa-Su811novim svojSi;vom. f11)~t··· 

:natrano је i ропаэanје oBobine "imati ЫkошраЈг~1·.fik:элl ;јн 

gUBtine ~k, odnosno s narastom gustine ~k" ргј рrепl1.1~ с)._. 

г. 

v-anjima i dat је jedan uslov pri kome pros'tor јПl~l, ћ1 kоmг':),'-, 

i<:tifikaciju s narastom prebrojive tesnote. Ыа 1г['а;јIЈ (1,1('111.1 

~e эе i stepen pse11dokompa1ctnosti i ispi tпје llj~p;OVA.ir(!~·::) . . 
за nekim kardinalnim funkcijama. 

Cetvrta glava ровуесепа је јеапот поуот ргјlа~;Н1г':рi ... 

ti vanja kardinalnih !'unkci ја. Polaz.1 ве 0(1, ргl.I'(')(1л1m Л;'\'" 

~inom, . zadatih овоЫпа kardinalne flшkсl ;)е i :1 пр:l"t·ц ;}(.) л;Ј ("" 

lа veza ва poznatim kardinalnim fцпkсiјВtпа .. п·tоm sш1в1н 
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daje ве niz осепа, а neke funkci је BU i potpl,tnO okarakteri

sane. Иа primer, pokazano је da је kardinall1.a funkci ја 'f I 
defini вапа па klasi diadsklh bikompaJcta једТlа]:-н. tэ zJt11 w 

ako i вато ako zadovoljava data ,oe·tirl пе2;1:\'v':t·s:п.8; H.m1.o"va .. 

u POpiBU 11terature, koji i'pored opsJrnoetl prer1s'tН'v1j;;l. 
, '. 

jedva deli6 radova koji ве odnose па teorljU kardinalnih fU11-

kcija, nalaze ве 1 neki radovi па koje пета dlrektnog pozi

Tanja, а11 ваш smatrao da Ы njih6vlm 1.zоstаvlје.пјеш Op1B'tk 

radovQ Ыо dosta osiromseen. 

Autor ве najsrda~nlje zahvaljuje А.V.ЛcllапgеlјВkот, pro

!е Boru Noskovskog uni verzi teta па veliko ј РОПlосi u i zr>orll 

problema razmatranih u radu, i profesoru D.Kurepl па ро-

шос! oko konacnog oblikovanja rada~ 
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1. UVOD 

1.1. TEORIJA SKUPOVA 

T~rmj,nolog1.ja 1 ozno.ke 1~ ·toorJ.je rn10Ј.рОУН. ltn:r.18·t;o АО 17. 

\ .. 
1.:1..1. Pod ordinalom ве роdrаzuшеvа ekup evih njegov1p. 

prethodnika; .... ordinale сеша oznaCavati. 8а dv, ~ , ЈА , ••• ва 

indeksima. Kardinali ее identifikuju еа odgovaraju6im ро

cetnim ordinallma uk iste moci', а oznacavamo ih еа k, ш, 

п, .... ; Еа prebrojiv beskonacnikardinal ~o upotreыa.vace-

шо 1 oznaku c.u • Umesto 2k pisacemo expk ; lcad.a nе postoji 

opasnost od nejasnoce, exp~o oznacavacemo isa с (kako је 

i иоЫСајепо). Sa k+ oznacava ее kardinalni sledbenJk k8.r

dinala k, а'ва cf(k) kofinalnost од k, to jost, minimalna 

тос podskupa Ас k.,talcvog da za svaki ш Е k pos·toji п Е Л ta

ko da је m ~n;. kardinal k је regula.ran ako је cf(k)==k. 

Pod logaritmom logk kardinala k pod~azurneva ве пајrnапј! 

kardlnal m takav ба је ехрт ;у k. ZFO ј е О ZnA.kf:3. z:;э,. 810"tеш 

aksioma (teori је skupova) Zеrшеlо"""Рrеп1сеlа zа;)едло ва aks1-

ОШ9m i·zbora,. а rezul tati ko ј! vaze u okv;'ru ove .t~or1 је 81.1 

"nalYni~. СН је kontinuum hipoteza exp~o= ~~. 
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1.1.2. МА о znac а va ak 8i отц 11artina (I1V еа en~ 11'0. А, 11ат1:1n :) 

н.И.Sоl0vау, Internal Cohen extensiOinS, Аnn" ~1e:bh, Iюg1.с 2:.с, 

(1970) ,143-178; specijalno str.149), ci~ji top()1oK1c1 ~,nЬ,1(Ч~~h, 

kOji йаэ lntere suje ,gla.si.[ 75; etr .101] , [76; st)~· .. 231 ],.li13; tj'b:r." • 

1;1], (9з;str.521: 

Bikompakt s Kurepa-Suslinovlm svojstvomhe Moze ве pri

kazatl kao unija шапје od cnlgdegustih skuроvэ.. 

( Da је МЛ+ lСН konzi stentno ва ZFC poka.zano је 1.1 pomotltl"t;O(h 

:raduHartina i Soloveja i u: R.M.Solova:r,S.TeIihenbaum,Itera

ted Cohen extens10ns аnд. SOH.91f.n's рrоЫ('!tn.Лt1n. Мз\·tiН.tЧ!i·~ '., ". 

(1971).201-245 ; videtl о tome~[76;teor.51J.) 

1.1.3. V::::L је Gedelova alcsloma konstruktimosti (Gecl(;~lov 
," 

lconetrukti vn! uni verzum): 8vaki skup је konetrl1kti van. 

1.1.4. Vazna posledica Gedelove akeiome ko:ostruktivnosti 

је princip Jensena <> (у. R.B.Jeneen; Th'e fin~ s'!;ruc'tttre of 

the conвtructiыe hiеrаrсhу,Аnn.Иа.th.Lоgiс '4:2(1972) ,229·,,7)00. 

specljalno str.293 ) [l16;str.32J, [76;str.226], [9~;з·tr.80]" 
О;;; Postoji familija {~:~~ ц)1} podskupova оа uJi .tako ан 

је l\t с CI... 1 ako~e А с CU1 , tada је skup {d.: лпoL ::~4:JJ 

stac i onaran u w 1 • 

~ekoliko reci о pojmovima koji эе sre6u 1.1 f.оrrщ:tlа.сiјi О. 

Skup С СШ1 naziva. ве zatvorenim,a.ko za 8vak1.. tl.l.z Ј"о, .... .., ,cL'j)'" 

:SL.. ЈА) duzine ~..(.c.U., je,lim rs Е:-С ;Сс.си-1је nеоgrалiСеIJ.;аЈrо· za 
З~~ . 

Jvakicl~cViPo8tOji ~>OL tako da ~€:C;. skttp Sc:uJ1 је st;:ieJ-

Inэ.rаn 11 ц)., Hi.ko эесе 8vaki svaki zэ.-tvоrеn nеОl.~rЭ,niСеtl 0(::;:С()1 ~ 

1.1.5. А.Оst3.Йеvski u [lО9;вtr.SОб] 1ivodj. p:r1.ncip· qp 
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koji eledi iz () • Neka је {лot : CL~ С()1} skup svih ~rаrt.tбrtih. 

o:tdlnala u Ш1 tako da је" IЪL ~ Л~ kad gorJ. jf.J d~ J...'~ ~ 

·~.f ;; Ро sto jifamili 'ја {~: ol~<. Ф1} роа sklll)ova ()d CPI\:Hl~ 
ko da ;је А, kofinalan podSkup odX iak:o 4Е)!'Асџ"Ч i;;:Л.. и, ' tJ 

fteprebrojiv, te.de. pOBtoji cL.d. tИ1 tako с1а de ~2A. 

1.2. DEFINICIJE KARDINALNIH FUNItOIJA 

Pod kardlnalnom funkcl јот podrazumeva. ее proi ~voi ј11а J~t\t1;"" 
о 

kcljr1 'р deflnlsana па neko ј (oclredenoj) klr3\s! topo1(;f.jlctJl, 

p~ostora в vrednostima u skupu be$kona~nih kardinQl~ (nO~ - -- ...... ......... - ....... .....'" - _. - -.. '. 

ako nlје паglаэеnо Buprotno), РТ! ~emu па hornedmorfnim m;~

storima ima istu vrednost. 

Neka је Х topoloski prostor (и сеl0т radu ~a_B~~_PEo~t~r~ 

pretpostavlja ве da !!и~l) ,r:r familija svihnjegovih otvore

'~ih ~kupova. Defini~imo neke kardinalne funkclje pridr~a~a

juci ве 'oznaka i terminologi је iz [181, [791 , [82}. NapOnH~n1-
r. ' 

то da. u Bkladu s prethodnim dogovorom. treba smatrati da ја 

kardlnal па desnoj strani svake jedn#1kosti Н defil1ibijama ро:" 

,m.riozen ва Ко. 

1.2.1. Uvode ве e1edece kardinalne fun~ciJe: 

о (х)::: \ СУ\; 

)((х)= тос skllpa 8vih bikompaktt1ih skџроiта iz ЈС; 
, 

тос Bkupa 8vih kапопski otvorenih podSk~pova 
! ,. .--t. 

od х( U еХ је kanonskl otvoren l.iЈсь jeOt-::!.n 1;{ Н) ) .. 

1.2.2. Tezina pr~stora Х definiee ве sd 

"(~)~ fJ.ib {j.!Вi: fЊ је baza ''О. ·х}.-
~...- ,/ 

.-' 
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Ј~\',;Ш',i'~2~з. Familija. jl{ podskupova оа Х na.ziifa Se tnrez~u. Х ,a.k6 

~~l,~'4Ш otvoren Bkup U с: Х 1. Bvaku ta<!ku i: l' 1] РОё-\!.:/ј1 м~./It t-A~ 
j:'6;'dti, је х Е М сп. Mrezna tezlna. nw(x) prosto1'f.\ ХЛе ka:N1.:l.rial 

~'},j ' ......... nw(x)=l1I1n\ I}\{,I : JIt је mrezA u Х} ј ... '. 

~:'~;j",:il~2.4. Famili ја Ћ с c:r \ '/Ј nazi y~ ве . 7t·· ... ъа~э.z~!i .akd~a 
~'i~:::; I'~ i :;:". • 

i·~~ik1,btvoren ekup UcX postoji РЕ:<Ј( :tak:o da. j~ • peu.'Stavimo 

bE'~;; . 'ј(",(х) .. min{ \ Щ : 'Jt је 'J[-baz;a zax}; 
О,:', ':. '; 

(b~aj kardlnal ве nazi уа ?r -te~ina proetort:! х. , .. ' , 

,,' l.~. 5. Pam1li ја l}cr naz,i уа ве ps&udobaza:ft х .t:lkojo za" 
:"~i~kl х ех, {х}- n{' с1У : Је (';у}, pneu.(1:(1to~B.niE\, pw(x) l1f.(1(1.t:e,,;oo 
:",." - о" 

,:X,deflnise ве kao minimalna. тоС рsеl1dо.ьэ.zа u х. 
, , 
(' :'.~~' 

',', 1.2.6. Neka !Ех oznacava p~oizvoij7nu lokalnu Ъаzu tacke, 
х ЕХ. Karakter prostora Х u tacki х, ')( (х,Х). ,definise ве ва 

'Х(х,Х) = IOin{ \ $xl: Ј3х је 'lo~alna. b~za 11 .ј( t х} " 
::Јl: ka.rakter 'Х(Х) proBtora Х ва 

'X(X)=BUP{ 'Х(х,х) : х Е. Х} • 
Z~ ~roetore prebrojivog karaktera ka~e ве a~ ~~ad~oljaV~l РТ-

Tuaksiomu prebrojlvoeti. 

Dapomenimo аа эе za' dati skup Ас Х defini~(3 l' l...(А;Х) ka.o 

, minimalna тоС lokalnlh baza skupa А u х. 

1.2.7. Famillja ЈСхС T\{~} naziva ве (l()ke.ln~) ,'l{';"baza 

pro~tora х U tacki x,ako za 8vaku okollnu Ух tacke х pontoji 

. U Е.1С t tako da је U с. Ух. Kard.inal-" .' 
х 

,.rJ[X(x,x)= min{ l.1Lx l : п х је '1[-be.ize. ti iEX} 

ве naziva 9[-karakter prostora Х li tacki х" а 

9r'X (х) =вир { rJ[x('-ј{,К): х ~ х} 
gr~karakter prostora х. 
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\ 1,2.8. Loka1na pseudobaza prostora Х U ta.cki х је fапi11iја 
'\" '.' rF i1.!x c:. Ј ,takva da је ix} = n~Y:, Vб trjc} • Рsеttdоkа:rэ.ktе:r' pr6 .... 

to:t'~ Је 11 tacki х је 

>, 'У(х,Х)= min { l1Yx l: 1Ј х је psettdobazs. Ц.1С tXl~ 
'dbk ве kardinal 
",',,, . 

. . ".~- ' 

~(>X)= вир {ЧЈ(х,х) : х € х} 
liiiiiva pseudokarakter prostora Х • 

. s11~no ве definise 1 pseudoka.rakter skups: А ех. Зрео! јаlџо, 

~(х)=-'fJ(!Ј. ,Х х х) 
.. -'." 
~~ pse~dokarakter dijagonale 6 u proetoru Х х 1, • 

1.2.9. Pam!l! ја d' ~~{ u} ka.nonskJ. za tvorenih podektipova, :р:['о-

tttora х naziva ве Ј -sistem u х Е:Х;, ako је 

( i) , () {u :U е Ј } = { х r ; 
(11) fam.11ija {int(U): п€.Ј Ј је centrirana. ; 

(111) za. svaku okolinu Vx tacke х postoji UE:d sa. 11 с:.Ух. 

~ -kara1tter Ј'Х(х,х) pro8tora Х u tacki х d.eflnl~e ве ka.o 

<ЈХ(х,Х)= min { I d I : Ј је d~sistem u х Е х} [4зЈ , 
~ mзs1vnоst ш(Х) prostora Х ва 

ш(Х)= вир{ df)(,(x,X):x € Х}; • 

1.2.10. Gustina d(X) prostora Х је minimum то6! gustih 

podskupova od Х; separabilan' је prostor рrеЪrо ј! ve g'ls·tiпе. 

1.2.11. Fami1ija е nepraznih ,otvoreni~ ро parovima o.io

jUnktnih роdзkuроvа od Х nazi уа эе сеlulэ,rnа. Кп.rера. ... sus11.nоv 

Ъrоз с(х) proetora Х jedefinisan ва 

с(Х)=эир Z \ 'е\: 'е. је celtilarna U х.}. 
Za prostore za koje је с(х)= ~o kazemo аа zad.o1fol;je:1tajl1 Кurэ ..... 

pa-Suslinovo svoJstvo 111 da su ссс prostori. 
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1.~.12. Pod Lindelefovlm brojeml(X) proetbr~ Х p6drazWue~ 

",а ,ве najmanjl kardlnal kttakav аа ве sv~k1 (j·t;vo~en роkr1'tћё -1 

prostbra х moze svesti rla po(lpo~cri уа.О п\(нН -<:: k .. 

otvoren pokri уас Р pro stora Х riazj.va Se s1ab, #3.ko ј f.! 1.1.01 ЈА 
~jego~ih ~lanOTa gust podskup od X~ 

ВlаЪ Llndelefov broj wl(X) proetoraX је n~jm~nji k~~dirial 

k,takav da ве svaki otvoren pokrl уас za. Х mo~e отее'Ь! nа. еlа.Ъ 

~odpokrlva~ kardinalnostl ~k. 

tvazl-Lindelefov broj ql(X) prostora Х је rt~jт.nji kardirtal 

k, takav da zaprolzvoljnu faml11:'j,U llJ.г-.Cf i pro1tvol;)nrl zn:t;· ... 

TOren P~X Badr~an u U1L; postoji 1Lc::11 tako da је I(U~l~:k i 

u1V -:;:,р [21}. 

1.2.13. Tesnota prostora Х u tacki Х o-v-a.ko ве def1rtise: 

t(x,X)= min{k:Ac.X i хеА imp11clra da poetojl ЈН::Л 

tako аа је IBI~ki х Е В}; 

t(X):=Bup{t(x,x): х Е. Х У је tesnota prostora. х. 

1.2.14. Za datu kardinalnu fппkсiјu 'f posmatra Зе ј лј(Н1Ј':1 

·nasled.na varijanta h'P , definj.sana ва 

h'P(X) = вup~ '-Р(У) : ус х}. 
. . 

Od posebnog еи zna~aja nasledni Kurepa-Suslinov broj, naп~ 

ledna gustina 1 nasledni Lindelefov bro ј. Оуе -k~i1.'d inаlлл ftH1"" 

kcije imaju 1 direktno opisivanje koje 6~шо sada dati. 

1.2.15. Funkcija hc na.ziva 8е raspon,a moze ве definJ.B[1t1 [! 

{I I 
. . t 

sprea.cl в(Х):::вир А : А је diskretan potprofltor od Хј it 

Ng,pomenimo -odmah da ве ·posmatra i funkci ја 

р(Х)= SUP{IFI:F је zatvoren d.ie1~reta.n po·tpl.'oato:r" 11 х} 

R_sdl .6pisa funkci ја hd 1 h1: potrebno је :најРI'е c1e:f.1.!11sHt1. 
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rteko11ko ројтота. 

Skup у с Х podskup 1inearno ureden6g, pro §t;oi:a (Хј g) naJH . ..,~ 
ве lетl 111 pocetn1 (odnosno, desni 111 1.~a.·\1rr,:01) kdm!Э,(Ј ;~~Jc:H:pa ';C r 

a.ko 1z у (: у i х < у (odnosno,x > У) ј е1ес1.1 х ЕУ. J?:r.() etor' Хsэ 

'йаzivа lэтim (оdnоsло, desn1m) t ako nanjeni1i PtH!itoji dоьfЬ 
-~ , ~ 

uredenje. ~ • tako daje s~aki lет! (odnosnu ,desrti) kdnlЭД ti :t 

Poka~uje 8e,da је 

hd(X)= sup{IA\: АсХ је levl potproe-tor} ; , 

ы1х)== Bup{fA/: А еХ је (Јавп! potJ)I:'ot1'torr • 

1.2 .. 16. NAPOI1ENA. А. V .Arha.ngeljski [14Ј • .'.[15] , [16] , [:1E~] 
• 

1.11Ј:Р'"'' 

',iitava ро;)тоте lt'!vog i desnog prostore.. i def1tii~e r&э-ыJ:ttiн'tо,, 

K-rastegnute 1 oL-lеvе prostore kako sledii~ 

Prostor Х ве naziva ol":'le~im, s.ko па ri'ј~rrtй postt>ji d<jb:ro 

uret1~nje ~ tako da је za svako :х Е- Х, skup {а Ео Х: ё. ~ х} ~a't;

Toren u х. 

Лkо па Х posto;)1 linearno ure(tenje ~ ,'tako da. jt? 8vэ.1rЈ lЮ·' 

,cetnl ko~S.d u Х (odnosno, 8vak1 skup { а ~ Х: a~ х}, Jt (; Х ) ~'.n,I;" 

vorei1 ~ tada ее Х nazi уа rastegnt\tim (odno епо, J~ -rа.g·t;(Ј(~rНttЈtn) .. 

1.2.17~ Kardinal k 8е naziva kaliba~ (~dno8no. predkali1)ar) 

prostora х. ako $vaka famili ја moci k nepraznill оtV'СЈrнrэi 11 род·,' 

.skupovaod Х. 8adr~i podfarniliju iste то6! koja j~ Sa nepraz~ 

:nim presekom (odnosno, centrirana). 
+ . ' Najmanji kardinal k takav да је k kal1.ba:r za Х, na~j .. va. r-.н.~ 

Баnlпоу broj эЬ(Х) prostora X;1J.slov Sэ.niпа za Х је eћ(:X:)~ }Ј)о .. 

1~2.18. liavedimo nekoliko пароmеnэ. 1эtоriјslcоg 
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;feisi ва deflnisanim kardlnalnlm :fu.nkcijarna.. 

Neke od РО јшоуа i f'unkci ја ko је ето ovde J:~6hma.tral1Hfe6€!4 
1~~ dd ~~mih po~etaka op~te topologije~ Tako је јdб Krirttor U 

riizu radova od 1879.-1884.god. (l:tokvirl1 Епk:Ј.1d.оk:1ћ P:t."OHtt.J.l'!~.) 

u"teo i i zucavao neke ро јтоуе. Оп је tiveo ро ;)f\111 gtl.~t(1g Skitрэ.~. 

a.Freee 1906 .• god. ројаш. ~erarabilnog prostora, te ве rridze SI!1a·~;. 

trati da od njih d170jice potice ројаm gust:t.ne~ 

Kantor dokazuje, tako<re, da Euklidskl proetori ~adovo1;)a.Vfj,;j l1. 

}{urepa ... Suslinovo вуо jstvo ; 1920. Suslin poematra b'v'U Ь ТЈ()Ь1!1'11 

па re~lnoj pravoj, а роја.т fUn.kc1je о '1. punt1j орr,tоtiЪЈ 1.1ir(!~·I. 

Б.Кurера [94;str.131]. \ 
. '. 

Баzа 1 lokalna baza, а. tlme te~ina. i kara.kter (1;\1.i lH~~~ ·t1вј;'!'" 

nlsanja tih ројшоуа) poticu od poznate ttrfeori јо SklipovaH ЕЭН(:I:' 

dorfa (1914.), gde вц роsшаtrаni prostori prebrojive t;oz1nb 1 

karaktera. Znacajna uopstenja ovih ројmО'Уа, pojmove lJrt.'e~n~ t~e"" 

'zine i 1r-tezine иуе1! вц Arha.ngeljski (1959-) i Роnоша.rјоv 

[111;str.110], redom. 

PBeudokarakter је definisao Aleksandrov 1924.god. Uop~iavn~ 
,Ј!' 

. јис! jedan rezultat Lindeiefa iz 1903.god. ,a.a~e l(hIl )= K~ , 
Aleksandrov i Urison u [~ definislt Ilinde1e<fov prontoJ"jI fJ'ho 

се dOTesti i do ројта Lindelefovog broja • 
. ~ 

Ројтоуе ka1ibra i predkalibra uvodl 1~46*go(1. Sar1ili, а РI'П'" 

bro ј! т аlисај za funkci је е, l1d, hl роsшаtrао ;је. ;)00 1921 ~ 8:1.··· 

~rpln8ki;na zna~aj levlh i desnih prostora t~{rtzaliSft Јићае 1 

Hajnal. 

Tesnotu је иуео Arhange1j ski [27] ј [8] (тада 811 рrоs·f;оrэ-р:r.ЕЈ"" 

brojiTe tesnote, ali bez isticanja samog рЬјма, pb~m~t~~li H~ 

Mur i Mruvka 1964.god.). 
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~~~\:;lf,,_~:ze . medu kardlnalnlm funkoi jamadate Ьи e1E!de6im ~hemiin1ti'~1 
~хt,·~;:-;,;На\tsdоr.:t'оТl prostori 
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Blkompakti 

',' 
- ~. ј 

;,;:tlt)riiadeki blkompakti 
"':- .~ 

" d ~ 'V. Х ::!!W=nw===pw=Ћw== /') =B=hl=hd=t ~ \- t ; 
.;.>:~;:.,.~; 

" " 

:::."ii) 'Linearno uredenl proetori 
, '.~'" 

, оо 

( ј, ј ~ 1tat'difialno В'Ј; О1ћЈ··, 

ра. tacakr.~ э ћерrнн:'одllЈ.IЛ 
, , 

е1ед. ћеri1kоm) 
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1.3. TOPOLOSKI PROSTORI 

) 
TOjW)lGska t~rmino1ogija је stand.ardnA. 1 mbze ве пас5- 1,1. kпЈЈ.-· 

gama (11, [?4 ,[28] ,[511 , [57] , [140] • пасl1 toga nесоtl10 d(~f1n.1c1je 

poznatih ројтота (neke сета de.flnieati kacl ее za tou.kaze рђ

treba), те6 6ешо pa~nju obratitl па опе rezultate koji зи u 

najte~njoj T~zi ва kardlna1nim invarijantama i koji de bitl 

koriAceni u daljem radu. Dokaze песето da~ati i tbg~ ве dr~i-

ШО u се1ош radu. 

За D 1 D(k) ozna~ava6emodlBkretan proetor od ате ta~ko f 

diskretan proetor kt1Tf]1,nn1nontJ k, r.edomJ t)!'ol:>'t.·o;t:t.v (t1 t:1kr·(')·'·./H~ 

prostor ozna~ava6emo ва Н. Ka.n·t"oro·V' _ -. A~ekBandrovski i Т:t,ћоrl0'V

sld kub' te!ine k ozna~ava ве, redom, ва Dk ; Fk , I k • 

Dobro ви poznatl Bledecl rez'~l tati A1eksandrovEi i Т1ћОПО\lа. 

{у •• па primer, (2д;tеоrеmе 23,24 1 14]111 [Sl;teoreme 2.3.~~6; 

6.2.1612.3.33]). 

1.3.1.TEOREМA. A1eksandrov8ki kub F~, Kantorov kl.tb Dk 1 
'. k Su 
tihonovskl kub 1 f redom, uni verza1nl proetori ~a 8ve 110 ' 

nuldlmenzione i potpuno regl1.1arne prostore tez1.ne k f rorJ.om .. 

Podsetimo да је diadski Ыkошраkt prostor ko ј! је 11f.!peel{i~·' 

па slika Kantorovog kHba Dk za neko k. A1i, "'a~! 

1.3.2.ТЕОRЕ:ИА.(Sаniп) Dladelcl bikompakt tezine k. је l1срге

kidna slikaprostora Dk • (Т. [51;str.292] Ј (42;str..23S]) 

aeeto је та~по znati i obrnut prQblem: kada је dati bikom

pakt Х mogu6e preallkat1 па Dk 111 па r k • Prve znaca;.i1l1 ;је 1~e·~ 

tti 
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1>ikompakt, tada ве za 8vaki kL...W(X), Х neprekidtlb рt1 rэо111tа'1{Я;, 

::,:,:~hci Dk +; ako је јО8 i с(х)= ~o , tada ве Х rno~e neprek1rJ.:t11) !)J:eL 

;~,[2\.~11kati па DW<'X). (V~[18;tеоrеша. 3.3.2] l' [11);r.;~]:,,,lзоЈ) 
, ~ ,,-
;",".: о" 

:у::/( Setimo ве da је prostor еkstгешаlrtо nepovezril1, ak6j~~ '1 Ј1,јn 

~",futi ~at",orenje Bvakog otvorenog sJtupa otvo:t'en Sk1Jp.) 

'1 elede6a ,4~a rezultata ви sli~nog tip8. 

1.3.4.ТЕОREИА.(Јеfimоv) Akoje Х ekstremalno nepovezf)"n ћ.l.

,;kompakti е (beskonacna) celularna farnilija podskt1pOva (нl X(t 

:;~;;:tэ.dа ве х moze neprekidno preBl1kat1 па Doxpf-et (~.б; str. 2~jO) f [4-:il ) 

1.3.5.ТЕОНЕИА. Ako је х: (Ьооk()лаСf1,n) ~}rR·t:rf)lJ'mTf1() t1ћ'РI)I!О~'lпt" 

.'blkornpakt homogen u одПОГЛl n.а t;o~lnu Cto Ilшн.С1 (1џ је ,,(П):-:.Н(Х) . >. 

,: zэ. 8Taki otvoren ТЈ ех), .tada ве оп moze nepreki,(}no ЈЈЈ:'езЈЈ1{рј;1 J\~l 

'~:D:W(X). ako је 1spunjen ';110 "]СОј! od uslova:: . (а) С<{Х) је' c1os·t1 .... · 

~i~ ( ~~o zna~ida postoji celu1arna familija то6! c(X»~ (Ь) 

. ,~(X) је ·regulara.n kardinal; (с) c(X)~cfw(X) [31;tеоrепю ~ -i 5Ј " 

Rezul tate о mogucnoBti pres1ikavaYlja prostora. па Kan'to:t'oy 

kub zakljucimo ва sledece dve teoreme, оа koj:J.tl је drl.ц~rl 11 по-' 

kom вшiв1и najpr1rodn1ja. 

1.3.6.ТЕОREМл. Proizvol jan n1l1dimenz:lon.i ЬЈ.kОЈпрt\k-ћ ~t1tЧ~Ј'tп'!tl' 
зtl ш( Х) ~ k moze ве neprek1dno рте s11ka.ti па л10gk [45 ; ·~;~НЧ:· .. ЈЈ' t ,./ 

1.3.~. ТЕОREИА. (Ba.nd1ov) АЈсо је Х ekstremalt10 n.еIЮУА~:;;:)Т1 ћЈw" 

kt:>mpakt i :x.(x,x)~ k .za svaki х ЕХ, ta.d.a ./3е Х lIюzе nepTPkJ.<i'" 

ПО. presllkati па Dk [29 ;teorema 6]. 

Ravedimo 8ада tri teoreme о mogri6nosti preslika.anja prOR

tora па TihonOTSke kubove; teorema Sapirovokog lJt'0dstrTv1~ а 1. 

:Potpuno resenje tog problem.a.. Ј,'" 
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1~3.8. ТЕОREМЛ .. ( [45;teorema 1]) F:гбiz'Vоlјаn b:(kbtt11)~\k,t Х tn4f.:. 

~\W\~r-rnОgtiID(Х) =?' k moze ве ,neprekidnopreelika:t1. tlt\ :t;1dgk,,' ··Ј 
~~i~U::::·,: " , " ' . . , 
~fr;~,· .1.319. TEORENA.( [45;teorema 31; V'" 3. [4.6Ј) ,Л'kЪ fHl ћЈЈсоrл:рэlсt; 

i~ iJlo 11 е ne prekl dno pre s lika t i п а 1 k , t э.d а ј" јнп(Х:) ". 1t ; !) јЈ:tiЉ·~, ~'I 
~}j:~koje hш(Х) > k, tada ае Х moze preslika'ti ii~i, i:1tjl~(k"·). 
~t,·,,'. 1.3.10. ТЕ<?REмл.(Sарirоvski) Bikompakt x"moze sEi :riep:l?ekldH6 
'1}:.,., . . ".; :. ~~ . 

<~reslikati па I k ako i вато ako postoji za.tvore11 skup Јје х: +'ti"';· 

;k~"" da је 1['Х(х,Х) ~ k za svaki х ~ F.( т iI [126; tеоrЭii}9. i] Ј. ['12:;'1; 
l~~1 str.6з1) 
. "-
,'-·Г • {~',' 11 V11~ о 1jtrt1. т,.. (1 ~ ). н f') v џр, ., (1 (, 1. ~) k 11 ;Ј,и tH:\ \ен :i,Jl10 tl () Јt'Л "" Ј ko ,: !.~ о Т'I" Н!}\ 

~bje ве odnose па veze medu pojedinim kardinalnim funkcjjarna~ 
:'.' .' 

:hbenu ~o6! prostora, а koje 6е пат biti nu~ne !а а.lјl r~rt~ 

:1.3.11.TEOREMA.(Hewitt-Маrсzеwski-Ропdiсzеl'У) Ako j~ 'к РТО"'" 

lf:~od ~ami1ije {хв ; 8 Е. S } prostora gUBtin~ ~k' i I s \ ~ expk; 

~ada је d(X)~k; ako је х::пtХs:SЕS} i d(Xs)d:k ~~ s-v;:tkЈ. (-H:'~~' 
t~da је c(X)~k. (У. [51;teorema 2.3.15 iposli2.~~i7J) 

"сС 1. з,12 .. "TEOREl'1A. (В. Kurepa, [97]) Ako је X~ rt { Хе : s Е s} 1 ;v:{).~;j 

~(Xe) ~k za. sTaki в E:S, tada је c(x)~ expki 

'о:' 1. 3 ~ 13. ТЕОММА. (f<lalihin) Ako је х= П {хе = s Е з} pJ~o:t 21\1'0(1 (;'~,,,., 

atllije bikompakta, tada је t(X)= \8\ sup{t(xs ): S f Б} [101;·t,;P.hr.~4J., 
(+.takode i[82;str.l121 ) 

1.3.14. TEOREI1A.(Rancin) Ako је bikompak·t(i1J (~ak k;""p::eoBto:I') 

t'Uttija familije {Хе:в ~ s}zatvol·enih podskТJpov~ ]. \R\:?k,t(Xr.)<; 

~k za svaki s E:S, tada је t(x)-~ k ~14;'tео!;еша 1] .(у .. i [1В]) 

1.3 .l5. ТЕОREl1Л. ( Sapirovski) Ako је Х bikompakt р:ге 1>1:0;}.1. vc, 

~~snote, tada 

,(а) Х ima ta~kovno-prebroji17u jr"'basu;to ;)es·h',1[ .... t.H:HHl -1,;t;t,·· 

'" 
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i:i.~'k'V1i dti је 8vaka tacka prostora sa.drzarta '1 nt\ јУ1 i3e prebro ј! уn 
':.' 

{~:nmogo c1a.noTa te 9[ -baze; a.ko је jbftj k1 ka1i Ьа.т. t.ii х., t;~:t1.H ) 
. ~ ' ... ' .. 
С,! itna. prebrojivu rJ[ -bazu ; 

'; (ъ) (11A+lcH) Лkо је с(х)::: ~o ' tад.а. х inlo. Ј~fэћ1'о~}.1 .. ,fн (Л'-'~!i;\/:;;,11!1 

:'~(T~ рое1еаlсе 13, 13' , 14 u [128] 111 §3 u [127]) 

1.3.16. ТЕОНЕМА. Za proizvoljan Напsdоrfоv prr)stor Х ·ItЋ~i ~ 

;. ~1) (Hajnal-Juhasz) Ix\ ~expexp(B(X» (б2;РОdЈ..i1i [б·_3:~f~.21; 

'( pOTodom оте t~oreme vldetl 1 [411; [611, [72]) 

(11) (Јuhэ.sz) о(Х).:!:ехрехр(в(-Х» [82;str .. 24]. 

Sledece dve teoreme poka.zujl1. (1а ве ртуа r~ОЈ~М.јэ ()C(:~n'l1 tltОЙt; 

"u nekim slucajev1ma pobo1j8atl. 

1.3.17. ТЕОRЕИА.(Аrhапgе1јвki) АЈсо је Х oI,,-Г:ls"tеgn1Ј."t 'b:1ko!ll 

,p~kt, tada је I х/ ~ ехрехр( с (ос» [16; teorema 15Ј; ako j(~ К С/'''· 

. lет! bikompakt, tada је I х I :f; в( Х) [16; tеоrеша. 16] • 

1.3.18. TEOREМA. Ako је Х 11nearno ure<ten p:roetor Ј11 Bck" 

Tencija1ni bikompakt,redom, tada је 

'\1 (79] i ров1.1 u [вЈ, redom ) 

\ х I ~: ехр( о (Х) ) " ( v .. fTt т .. 1. п 

1.3.19. ТЕОREIЦ. Za. sva.kl Т 2 proetor Х је: 

(1) d(X) :!:ехр(э(Х) 1 stroze hd(X)-~ ехр(о(Х» [б1;rР.l], [02;r1 .. : 

(11) ako је Х јО8 i bikompaktan, onda ;lе ћд.(Х) ~ е(Х)"Т1УО;'jI,. 1\ 

1.3.20.ТЕОНЕНА. Neka је Х Ha1,l.sdorfov pr:Of3-';о:t', 1'е,да јо: 

(i) 'X\~exp(Ы(X)) (de Groot, [61; 8tr. 539] 1 tako('l~ 

'Х(х) ~ ехр( џl(Х)) [32; pool. 2.7] ; 

(11) (teoreme Arhangeljskog) I х\ .(~ ехр(I(Х) 'Х(х») ['(Ј 

(o-va teorema o.maci Ъ! kompakta 13 prvom аks10tпоm РГf!'Ь:t'О ji'':'fI,.H1·1.;·!. 

~e ke.snl је doka2:ana ni zom autora [77], [110] , [lЈ.2] ; [115] , l1~?c)l r 

'dokje tt (601 1 [10з1 dokazano д.а i; то 6 Т1 ЫkошраЈt·t:tlОlr. ];1't'O'ITt OJ',~' 
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f~ibroj1Tog karaktera ne prelaz1 тоС kontinuurtta); 

"'f\(Hi) (Hajnal-ЈuМе"z) Ixl:~ ~xp(c(x) :ХСХ» tб2;Ьi\6геЈilа 5]; 1 . 
.. ,,:;;;'(1+) (van Douwen, [38;teor~ma 1.1]) э.kо је Хјоб i 110ПЈ6g~Т1t' 

i~~da је \ х\ ~ ехр( 11: w(x».. (za doka:z videt1 :t. [56Ј) 
~~~~i\.~'·:: '::", .' , , ~ 

~~f:~:1':.U. (30] 1 [21) data ец poboljsanja (! oP;Jed1 .. rijenjfi) tФо:tеU1Э, 
~~~J:';::~;>1-':;;.; . • 

m~~nala-Juhaeza (' (111) ц prethodnojteoretr1i) i Аrh'а.пgе1јэkоg 
~~~.~:~}Y:.·.. ' . 
~~(1i) prethodne teoreme}, а1! za normalne 1 regttlarn~ proeto~e. 
~~~~5~~· ,'/ .. , " . 
1.~;,};~i.Jl,3.21 .. TEOREМA. Ako је Х norma1an р:tоstОr,tэ.dа је ifJplHljeno. 

!f{fi{~exp( X(X)w1(X» [ЗО;tеоrеmа 2,1] ; ako ~8 Х rt!tgUlе.rо.тц tt1.с1л. 
~r~~':;~;~ \ х \ ~ е;хр ( Х (х) ql( х) ) [21}. . . 
';1" ..•• ::.'.' 

~;1({'·1. '.22. ТЕОRl~ИА. Za. pro1 zvol јаn T1 .... prostor ;)0 t 
"о,'",' :~' ':.'.' ", • , 

~~~~;I"'(i) (најпаl-Јuh~вz,[62;tеоrеmа 6]) \XI6:e:x:p(e(X)'f/(X») ; 
ji~~A·;:~.·::.~.·::_::·i Ј ,:", - • ' , • • 

~1I?C:,(il) (G1neburg~Woods, [58; teorem~ 2.1]) \Х\6ехр( р(Х)Л (х» •. 
~:.,,::!!:.'., 'О:, ', ..... ', "'. . ,.~ . 

~,'{;x,;~~Bau8dor:to ... prostor Х vazl i Х(Х)~ехр(р(:k)б(Х) [5Н]). 
~~Ж~-i/':~ ,,' . " . . 



2. NEKE KLASE PROSTORA I 
KARDINALNE FUNKCIJE 

KlaBlflkaclja topoloskih proetora тo~e ве vr~iti роlа7.еС! 

od raznlh kriterijum,a. Јаепо да је од velikog zna.c'5aja ZПIЭ:ti.: • 

(а) kakvl podskupovl datog proeto~a ви otvorenl, одnоепо 
.. ~ . 

zatvoreni; 

(Ь) na~in 1 mogu6nost definiBanja~otvorenih,odnoBno zatvo

renlh ekupova. 

Buduci da poznavanje cinenica (а) i (Ь) ukazuje па ОВnОУПl1 

strukturu nekog topoloskog proBtora,to је kln.ei:fikac1. j~ ргn-

stora па oenovu ovih kri teri juma krajnje prirodna.. U ОУО ј glrt~~ 

у! lzucavaju ее оэоЫпе, i apeci jalno kardinalnoznacn.e kR.гаk-" 

te~18tike, nekih prostora koji su definisani ртета zahteviтa 

(а) i (ъ). Deo rezultata u vezl ва оуот glavom тo~e ее пас! 1), 

[87) i [89]. 

2.1. RADIJALNI 1 PSEUDORADIJALNI PROSTORI 

2.1.1.DEFINICIJA. Topoloski prostor Х na.z1va ве Freno·~·ТJr:t.·,· 

запаv ako za svakl А ех i svaki x€:A poeto јl niz tacaka н А k:{:-+

јl konverglra ka Х; Х је sekvencl ;)аlаn ako za. 8vakl пэzаtVОЈ:'СП 
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"';r,:,'" 

~!poetoji ХЕА\А i niz tacaka iz А kоЗl konvergira ka х ('tf., 

itti3; str. 57] • [51; etr. 78] ).! 
:I:~' .', Ј" It; .i.l1oga 1 zna/Sa ј оУ1 h klasa pro et о ra d о bro сnt ро 7. па t 1. • 'Г а;'" "ћ 
(:ј'е ;pozhat i veliki zпаёајliпеаrпо ure(tenlh рrоs'tо~еа.Z,t.1.в(:~:Ј.;Јn:::t 
i:\§f;i>" , .' '. 
;,if&pstenja вуе tri pomenute klase ;pro8tora pre{ietavlja.jt:\t.:o.(lJ.-
iЧ$\. ...... " 
!;j'alni i ~seudoradljalni prostori koje је u.veo 1l.Herlih н [691. 
~~~(: .. ;"",,: 
;gh,~e praktlcno pokazao (kako prlmecuje Arhangeljskl) da. Ви ra.-

~lзаlПl pro'etori. kojl ви uорэtепја Frе~е-Uriвопоvih ргоstС)1:-аt 
~~; . 

ilike linearno uredenlh prostora pri peeudootvorenim proofi1rt!!'" 

~~rij1iDa. (l'ree11kavanje :t":x--y nazlva ве peeudootvbretio a]ro је. 
~;~prekldno i za evaki УЕ:.У i proizvoljnu oko11.nu П skupa f .... 1(y). 

~~~1Y(;lnt( [(л» ); pseu.doradi jalnl prostori uор~tа.v,з.јll Bekvel1-
';::-..:" 

&I,ljalne proetore i predstavljaju kolicnik-prostore 1i:пеаrnо 1..1re-
~:~~<~ . 
d'&nih prostora. Napomenlmo da је u [зз1 G.I .Certanov <1okaz~.o da 
~1~~i .. , "<': 
~\t •.. kona('5ni prolzvodi linearno uredenlh bikompakta. Pf:HHHlo~t:'a(}i ;јаl· .. 

~!~:'f;DeflnlC~ ju 

(.~~(181 , [24] ) • 
"'''!,,:,': 

оУ1ћ prostora dajemo slede6i A.V.Arhangeljskog 

(;~;,~, 2.1~2.DEFINICIJA. Neka је Apodskup prostora Х, хЕ.Х i 'f fa

']Н;Ја podekupova od Х tako da је заdоvо1јеnо: 
>,: (1) 'ј је linearno uret!en skup u оапов1.'- па relac-ijtt Ј.l1k1Ц7.1;)ес 
~:><. 

, (ii)n{S:SE'f}:::{X}; 

i~',.( 111) S п Лf~ za Bvaki S <i 'f ; 
t~~:. ( i у) za 8vaku okolinu Vx tacke х ро eto ј! S Е: ':Р, ва ХЕ3 с: Vx:.,. 

~~up svih tacaka lz Х za koje postoji fami11ja ':f ]соја 1(;(,HI0YO"~ 
1;;;;,:· 

t1~va.( l)-(lУ) oznacimo ва. т(А) i nazovimo, Ј:'е\(Н.ја1niш т.аt;vо:гр-
-..:~( ~ . 

ilem ekupa А. Prostor Х ве naziva radijalnlm akb је za proizvo~ 
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,1J~11 А еХ, r(A):::A, i pS9udoradijalnim ako za 8v'aki neza.t>tor'I)n, 

I~,:~;X posto јl xer(A)\A. 

~l:i~(',т'о~паСimо ва seq(A)skup on1h taca.ka 1i-1iХ. JC();'}r.~ нн е;Ј.'ПЈI1 со нЈ, 
~~:~::.: . 

~&~ata~aka iz А. Vайi 
~~~~ :::., . 

,~1'.2.1.3.LEМA. [24;stav 71Ako је А prebroj1'V pod.tik'~P{)tl;<.; ·tа.rl:э. 

~.~.~··r(A)=seq(A); u ra.d1jalnom Hausdorfovom proetoru Х !!Ја fJva.kJ. 

~f~:t:'x za kojl је с(А)= ~o ya~! r(A)=A=seq(A) .. 
t. " . 

1; 

ј:: 2.1.4.TEOREМA. Rad1jalan pros'tor Xkojl zadovoljavn l)ј.1.О ko·· 

11А od bs1ova:(a) t(x)-r; •• (Ь) В(Х)2 ~O' (о) \p(X)'''~o :Јџ ;'1'''';е .. 
~;~:.:.' " 

• rurieOnOT profrto~ у. teorem!l 6, n·t~lv 3 ;}. tnоr.вrnll F\ 1:1 Г? 1"1 ) .• 
M~:, ,'. 
~ ОсепА то6! Паuвdоrfоvоg proetora data u teo~emt 1.3~~O, 
~K<.: .. 

11)0 ~;() 

W~. ~a slucaj radija1nlhprostora pobolj~~ti~Va~l olede61t 

~(2: 1. 5·.ТЕОММА. [24; teorema 3] Za proizvo).jan fI!\usdorfov 1.'1:1д1 јн'" 

"Y~i1proBtor х је Ixl ~ exp(l(X)"V(X» .. 
?'~ 

ј,:, U вlиса;ји pseudoradi jalnih bikompakta OCEH18. тос! proBt;ora 

ilita је kao ocena тас! 11nearno uredenih prosto:ea d.e.ta. H'!;eo~" 
, 

'~~mi 1.3.18. 
1-" 

;(2 ~ 1.6 .. ТЕОREИА .. [24; teorema 11] АЈсо је Х (proiz'\to1 ја:п) рг!(;ннl o.,.~ 
:""',.,' 
о'с:'.' .. ". I 

ra.dijalni bikompakt; tada је 

Ixl~exp(c(X) ) i w(x)~ ехр( с(Х)). 
~.'~" :~ 
, Navedimo 1 Sledece i11tere8an tno tvгdепје. 

'" 2.1.7.ТЕОRЕИА .. Tvr<1enje ЈЈХ1 је рsеплога(~:.t;ј~Ј.1Нn. proBi;o.e 
." \,~. 

f~i8ho је od ZFG- (У. [24;teorema 14] 111 [18;1 .. 3.7]) .. 
;. 

с'," 
,., : 

'Sada сето prou~1tl neko1iko pitanja .e~anih ~e p~euda~~di

"~Jalrie pro store .. 



19 

[r!!,r~~f~~~.po analogiji в ројmоm teBnote, defihi.I'iJ.mtl :t'aqJ ja1~ 

;i;l:~i,SiDEFINICIJA. Neka је ХЕ:Х. i А. еХ,. Тlе:ГјЈНtНrлб 
~O' .. ' ",: ",' :' 

(;i';ћ';:;~t{:ХtХ)=l'nin{k: х Е r(A) implJc1:ra. РОf:~ћојаr1;1е 13 С:. 1\. [1!,ј, 1.131 k 
.. _'," . . 

i х Е: r( В)}; . 

~f~t~:,~,~:(x)=suP.{rt(x,x): х Е:Х}. 
~'~~d1~alrt(X) zvacemo Fadl j~lna' tesnota pro8tora Х .. 
1; :'::. ',О ••• ~. • ' 

,.. ~):.;,,:';:-.; i:-,;.J/<,-

lЙtciknimо da su u radijalnim prostorima (zbog r(А):;,:А,~~п, [31.?[\'" 

"'~~~.~:X) teBnota i radi jalna te enota ;1 едn аЈсј. • u јЈее\lд.ы·'нl:l. јаЈ.- " 

~nlm.:pr~storlma aituaclja. је (]ru,k~o1.jA.; tac:nJ.jo; f:).ko јо Х Јн'оl ~~, ... 
~~{;~;,,/!,\:},,( ..... . . . . 
('Т'оl:јaii pseUdoradijalnl prostor, tada је t(X) ~I·ot(x). ZaJr1't;a,n~~~" 

)'~~"ije:rt(X)=k i pretpostav1mo, 8uprotno tvrdenj11'jI да је ·t:(x.»}r:" 
',' ~,' , , 
;1. ,;,', 
•. '.' ".0' 

"'. ',"-, ,', '~~ .. , '::. ~ 

,Zna.ai posto ј1 nezatvoren А сХ tako dэ. је Еа syaki В сА 1(1061 ,::::)с ~ 

,~.\A=t1~ 'lCako је Х pseudoradijalan, sledi pos·tojan~je te)5k~', :.I[сг(А)\ 
о;:. '.' .... 

\1'1>"di-z rt(X)=k 1 postojanje skupa С сА zэ. koji је la/.-<,k 1 :к Е: 
~(b).:otuda imamo ХЕС, odnosno хеС\А, ~to је kontradlkclja. 

',U ·[74] konstruisan1 ви primeri psetldoradi;)alIlj}l Јп'оо't:ога р:сс 

)rojive tesnote koji п1еи sekvencijaln1. NO f Р8е\;trl0ГlЭЈ11~\р1..Ј)1 Р:СГ' 

Jto:tl prebro 31 уе radl jalne tesnote BU sekvenci ја.1пЈо (V'.. [1 Ј,!!'l' ;:> "1,, 

~t,рвпаёi da u pseudorad1 jalnirn prostorima tеS1l0't.э, П107iе ћl'l;1 

зtrОgо manja od radijalne tesnote. (U iAtom radu ~4;teorema 1Ј 

?bkazano j~ da Еа pro1zvoljan Hat1.sdorfov р·sеud.о:r'эдi jaln.1 PJ~oOf3;t;o( 

(ya~l t(X) ~ а(Х) ). 

Definisimo sada 1 ројат 811can pojmu 8еkV~Јnсј,јаЈ..:поg ~t"ollf). де:[.! ,о' 

lisanogu (28]. 

2...,J..9.DE.FIliICI,IA. lleka је А еХ. Stavimo 

АО=! ; 
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At:L = u{ A~: f> ~o(,}; ako је rl grani сn! ord 1rH;\1; 

t-1 =r(A"'-) 

i definlslmo 

ir(A)=mln{cL : " ::А} 1 

ir.(X)=suPl ir(A):A с х}. 

Ordinal ir(X) zva6e~o indeks radljalnost! prbstora X~ 

Jaerio. za radijalan prostor X~e lт(Х) ~ 1. 

Vezu izmedu uvedenih ројmоуа i egziBtencijti indeksa гаdiјаl·п 

J10stl daje eledeca 

. 2.1.10.TEOREl1A.Proator Х је peeIJdora.dJ. ја.lап ;J,ko 1 sащо 0.11:0 
\ 

" . . . -.' .... 
postoji lr(X). Sеш toga, tada је ir(X) ~rt(X) • 

Dokaz. Neka ir(X) postoji~i neka Х nlje p8~udoradljalan рто-

1tor. Тааа u Х postoji nezatvoren ekup А takav да је г(А)\ Л~~, 

:Odnoeno, r(A)c::..A~A. Kakp је r monoton ореrаtоr,dоЫјаIЛО 

A'iiiA~r(A):::>r(r(A»::::> ••• 

,~to protivreci pretpostavci. 

, 

Obrnuto, pretpostavimo aada da је Х pseuc1orad1. ~јаlап РТ'(НТ!;ОЈ.' 

1 nekaje rt(X)=k. Pretpostavimo да. је lТ(Х) > k+ :=:ш. ~ПЛf.'ЈЈ (јп, ;ј(' 

nepr3.zan skup Аш+1\ АШ=r(АШ ) \ Ат .1 zato iz njega. mоzешо j;;;\JbT,'1f;.i. 

heku tacku х. Kako је rt(X)=k, u SkUPll Ат postojJ. росl:31П.1 Р Ј3 ·1;;~.:(~" 

ko da је IB1~k i х Er(B). Svaki Ь ЕВ pripa(1a ne1tom лћ ~j[l. тюkо' 

n<:'ш. Posto је ш=k+ regularan kardina.l, to postoji т1 ,-::· п1 tnkp.y 

da је ВсАШl.оvо implicira 

х Е r(B) с r(Aml )=лm1 +lc лт , 

~to protivreci pretpostavci х f/:. Ат. i teorerna је -t:ЈЈЈiе 
-
t101.rHr::;Hna и 

2.1.11.DЕFIПIСIЈА. Ako za sku.p Ас.Х vazl r(A)=X, -ћа.дд 6~mo А 
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i~iti 1'-gustim u Х; najmanju тос r-gustih роdвkuроvэ.- осЈ Х »'1-8.1..) 

~~~o r-gustinom od Х i оzпабаvаti [38 dr(X). 
~:::>~ '. . .. 
~; . . . radiJalan 
!:Д,,> Ocevidno, dr(X)=d(X) za svakj. prostor Је Ј d(X) .(: (1 Ј,,(';;) ~:;[J. PJ~!}' 
~~1~·~;;'.:' : ;: 
iIztoljan pseudoradijalan p:tostor Х .. 
f;i~;l~: . • 
~~)".;2.1.12.TEOREМA. Neka. је Х Hausdorf"ov pset1.dorad .. 1ja.lg.r1 p'1'Q~:J·to:t'" 
~~§(~':'.,:,::: - . . 
~~aaa је: 
i?~\~~'~: '" " 

[~;ji:: ,(а) za Bvaki А еХ је \r(A)\.:!:exp( \А\ ); epecijaJ.no, Ixl~~(~~:J(:J)(tJ'I'('\) 
~{(b) -Ixk,dr(x)rt(x). 

<,'; 
'. 

~5; Dokaz. (а) Ze. FJvak.1. х (: г(Л) rюпt{)јt nkt1.I' Пк (~Л v.", 10);)1 Ј" к' 
;1Y~>: . 

~;tаёkа hlper nagoml1avanja (to jeet, \Вх nу\ ~ \Вх\ zn. oV[J.kH ·~J1~p",· 

iiinu v оа х) [24; Btr. 971. Kako је Х Hausdorfov pro Bt·01;. ·to ~}f~ Z~ 
[&~y i БХ~В1. Sledi da kardlnalno st skupa Т( А) ]11 ;}о ,,"е6а. сн). "'kог· .. 
~~~,~-~~ ·~o ' :. 

'J.~~naln()Btl partitivnog 8kupa skupa А, to ;)est, 
),., ." 

\r(A)\~exp( IAI ). 
:,"'.~ .;, . ,-

~\/; (ъ) Heka је А r-gust podskup od Х takav da је I А I :::dJ ,( Х). ТmЕ1:" 
- l' - . 

",' о.: 
.~ "'0 . ~ 

:~o najpre 

"".-'" , 

iako .је 
'. ",о'" 

X;r(A)=u{r(B):B С:А 1 IBI~rt(x)}. 

;~ \{ВСА: \B'_~rt(x)}\~ 'А\ rt(x), 

l.prema (а) 

lr(B)C~exp( \В\):& exp(rt(x.), 

;'. Budu6i j da је klas8. sekvenc1 jaJ.nih prosto1.'a гrн1klЭ.FЈ!1k1Э,!Јrэ 

~~еUdоrаdlзаlnih prostora, to је logi~no pltati ве kada 6е po~-
~i":< . 

~1.tdoradi jalan p'rostor Ь! ti eekvenci je.la.n( uporedi ti в ·tеОТ(Н!\I:НП 



*~l:~!t ." .' 

~;~1~;4) • 
f,~) ~.' ~:~ '.:. : 

F:јг:::.Аkо је pseudoradi jalan pro stor Х pre bro ј 1 уе Х'/1<11 ј а.llнэ -tf;~ $!to ... ; I 
~~T}.· •. ;· ". 
~~~{! At::X nezatvoren, tada P08tOj1. Х. E-:t(А.) \ А. :1 ~;'D..-I:;o.:1. НС'Л ,С,'!. 

H~J;(: ~,x Е:- r(B) .. РО lemi 2 .i. 3 imaulO а.а х Е· He fl,(.13) 11 н -Ь:lщс· Ј :.к Г: 
.,., . 

~'~q(A), te је Х eekvencijalan.· Znaci dobi јашо 
~. . 
f#:;!,~ . .?l.l,.STAV •. Pseudorad1jalan proetor prebrojivE:t rtidija.l1\e tb"" 

~ПЪtе је sekvenc1ja1an. 

","./;2.1.14.TEOREМA. Pseudorad1jalan prostor prebrQjivog рв!н.нЈо
~:j;ђ: . 
k~raktera је sekvenclja1an. 
1r~ift; '" 
~~i{?" :Dokaz. Пеkа је А еХ prolzvo1jan nezatvoren ekllp u х. .. Zћоg 

~~~UdOrad1jalnoBti prostora Х postoj1 х f:r(A) \ А. Neka ;}е /В .... 
:{~i:1 Е: Н} prebrojiva pseudobaza рr,?stоrэ. х U ta.cki х, а i.-у.Ј 
~~~111ja podskupova 9d Х koja zad.ovo1ja.va uslove (i)-(1v) д.e·~ 
;ii:h!clje 2.1.2. Za svakl U1 Е: ~ postoji, ро (iv), В1Е ~p +эkо 
~;~;~,;~:~;,~ .-

:a~ је х Е: 8'1 с: U1 • Pokaz1mo da fam111 ја 'f 1 ={ S1: БlС Ui • ј f: н} 
i. -; ~' ' , '. • 

~~kode zadovoljava uslove (i)-(1v) (u odn08tl па Л .1. х) .. H.p·!'t.'!. 

~~ga treba, o~igledho, prover1ti вато (lt). Pretpostavimo d~ 
\'ji~' Ух oko1ina tacke х ko ја nе sadrzi ni jedno 8! Е- ':f1 • ЛЈ1" 1ЈО-
; ",.:. 

,fГt6јl s'€;:P za koje vazi х Е: 8' сУх. Posto је ':f lin.earrlo ·нг(~аоil 
IЧ, . 

!:~~u.p. 'f 1 с 'f i 8 i \ Vxl=Г/J za 8vaki S i E:-':f l' 1mа.пю 
:,:з~~, в' с П { 8 i: i Е: N } С: П { U i : 1 Е N }={ х }, . 

·Jio implicira S' nA=~. Оуо је, mеdutiш, nеmоgпСе,. 
!~':~ , 

4 ј (,ј С СО 
.Ј е r . Z ''о) • .:Г 

;~iedi s' nAf~ .. Znac1, 
Т:', 

'11 za1sta zarlovo1java (i)·"'(1v) .. 

lzaberimo 8ada 1z 8vakog 81 () Л ро јеЙnН. '1;асЈсц Р1 1. но(·;~t'fЮ 

s~up B={Pi: 1 Е N}. В је prebrojiv POd8kl1P od А i :k (-r(:В), 0(11.10"" 

:Srio ро 1ешi 2.1.3, xEseq(B) с seq(A). Teorema је time dЬkбt7>О.h.Н.1t 
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2.2. SAVRSENI 1 SLABO SAVRSENI PROS~ORI 

t~y,prostor х ве nazi уа savrsenim ako је 1,1 ТЈ ј(~ЈЈШ_ ПI!a.k1 Zi':1'/..;1l0:t'On' 

~~tip tipa G Ј (111, sto је ekvi valentno!l svak1. of;lro:t'e:n вЈснр, ~I о li~; ') 

?]:~:Pokazalo 8е da ,8U savrseno поrшаlпi prostori, i epeo1;1alrio 
т: ' _ 
~;~vrBeno normalni bikompakti, one klase tоро10;Зlrlh pros·to:ea ча 
tl{,',~·,;" .' : 

~Ojima ве dobi jaju neki neoceki уап! rezul tat1 11 ye~! s[l,kл:г<1Ј. ... 

БКlnоzttа~niID f'unkcijama. Navedirno neke од, tlll rezll1ta:ta. 
\';",." 
'?>.< 
:), 2.2.1. ЗТАУ. Svaki savrse110 norm:al'i:tn bikompa1r.t 1шtl РЈ'о1н:'о jJ1i' 
~" . 
:kurepa, - Sue11rJ.ov broj [116; fJtr.16). l)robJ:'o;}:lvo kОIЛЈ1пkf::I.ri, ОГ\,''', 

Jr~en prostor је prebrojivog spreda [lo9;prop.2.J..] .. 

u vezl ва prvim delom prethodnog stava У. 111 РопошаrјО"if ;јс 

,'~oBtaTio р! tanje: је 1! svak1 savrseno -поrПlаlап bikoJf1paJ;::t~ ве.,' 
~.; о.' 

.~~{ 

~parabi1an? Pokaza1o эе da је .ovo,na lzg1ed јеd!lоstаvпо р! t;B.1l;}e 

;+:r10 supt11no 1 ~ak da је separabilnoet takvog bikompal{:·ta. 1Н}"'" 
.,' , 

:~aYl sna. od ZFC 01 stema aksi ота teori је OkupoVa. 1. ЈЦ}I.,~.П ;}о 

:.pokazao sledece 

2.2.2 .. TEOREМA (МА+ lСН). Svaki savrseno nor.n.\a1ai\ Ь· -, l' .... ("I·r]T1~:~ k .~. 
а _ •• ~, •• :' "О, 

','је nasledno eeparaЪilan [78; posledica]o. 
:~~ .. 

'С;' (А. У. Arhangeljsk1 је kasni је l1opstio ovaj rezl1.1 tq-t; роkП,;;;l.". 

:"81 да је pri filA+ lCH svaki bikomp::tkt prebro ~j! vog sprer.:la l1Э.?·"1.0"· 
", '. 

(dno sерэ.rаЪilап). 
;.;'» 

На! van rеzцl tat u vezl ва tеоrешоm 2 * 2.2. ;)0 s1ede6i. ":0 ~alT ... · 

tэ.t В .. Е. Sapirovekog iz [120; poeledio~ 1] (У. Ј, [127; P(HJJ_k~!..l]) 
, 

2.2113. TEOREМA. Savrseno пormаlап bikompakt ima na.ol~Hl)').Ц 

guet1nu ~ >--<1 • 

, ,.. 
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t;::;'~~':~!nteresantno је upored1 ti rezu.l tat Јu.b.э.еЭ, (teorem'\ 2. 2 ~ 2. ) 

~;~I;;:'.~1~de6i vrlo intere santan re zu.l tat А. Ј.. Ов1јэ.~еV8kоg.. ' ) 
f'~; /~ , 

~;;,"~'2.2.4. РRIИЕR (9) [109; teorema]. f.'<HJ'toj.i. f~~ГI.'V:I·НеПОПQ]"rI1:),·"" 

i;1~n* lokalno prebro ј1 v i lokalno Ыkошраk-tа.t1 Р,1:-0 Iз't;{Јr ,'kл ;јЈ пЈ ;}с 
)t~~ .; 

f!~:~;:;'Niz iпtеrевэntп1h primera proetora bliskih savroeno 'X'\oJ.'HHil"". 
"..-;"<:"<ј-.' 

i"',';' 

[,'h'.im (bikompaktlma) konstruisao је па osnovu ,aks1ome kоns't;ГТ1.1с-

~{~ivnoBtl V=L 111, njenlh (Ta~n1ћ) poeledica v.V.Fеdоrёнk 
~{~~. [52] -155 Ј ). 

\ -, 

2.2.5. DEFINICIJA. 
;,.".", 

;}'.~en ako svaki z,~tvoren skup F с:Х eadrzi 8vud,a gtlSt (ц Ъ") ОЈ ~BJc" 11 

t'" Роsшаtrајmо sada otvoren skup U datog вlаЬо 8avr~eIlog р:['ое t;o"" 
i2;:.:>,', 

}}ra х. Кмо је Х \ U zatvoren u Х 1 to posto ј! Gd' -skup А= (){ V i: ,i,r-t1,}' 

:~':6x 'U, tako da је А=Х \ п. Prelazeci па komplernent dobJ ;}ато' 

I~c U{ х \ У i :1 Е N } i вет toga ~_,_._ 
,', :~ 

in t ( U {х \ V i : i Е Н} ) =Х \ (х \ U {х \ 11 i: i ~ N Ј) ~X \ -",,"п, 

,~to znaci da vайi 

2.2,6, ЗТАУ. Prostor Х је slabo 8avr~en аlсо 1sа.пн) Hl~:() Fпгаki, 

; otvoren sk't1.P u п јети је unutrasnjost nekog ]6 - зlсара .. 

Iz definicije је јаепо da је svakl savr~en prostor elabo 

8avr~en. Slede61 prirner pokazuje da posto ј! slabo sГ:\v:r.Оеп РЈ.>О"" 

. stor koji nlje eavri3en (na~alost, za koD.s'tru.1tc1j11 tog Р:t'Ј,mЛЈ~П. 

'koristimo Jensenov princip <> ) .. 

2.2.7. PRlМER (О). u [73; teorema ~1 (11Z рr.еtl)оt3t;а~{1~л О) 

:konstrw.san је primer nemetrizabilnog eaTT~eno normalnag Ъ1lcоЈП·" 
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~~~taY ~! ј! su avi konacni atepeni ( ea:vrseno Эt - t1drma1 t1i) 

f~~ied.nO eeparabilni. Bikompakt У је inverzn.1 lim.вs f1epr€!J{J,dno~;J 
t~dzna~i1 da u dobro ured.;jenom inverznom sistem';t {Y;L :i!.: ,сfг.. :\}: 
g~~prolZVOljan granicni ordinal OL је ~ == }Ј:л! {Y~:P.~ JJt'<:UJ" 
~i4,,.[12 9Ј >, 'lnverznog eistema {Yot ; P~ ; dџ<. СЈ1 } kdmрэ.ktii р:г1 g~Jl1U.., 
~;~:\. "о: ~ . ! 

~f'ill: 
~~i?!1 " 
,"i," ,', (1) 
~~;~~'" I ~I = ehp ~o =с, za evakl OL L.. сЈ1 ; 

1 {,.. (; y"t.. : I ~-l(y)/ "> l} I .. ~o zэ. еуе d, <. {t)1 * gcIe 

~)i'.:i'~~ BU gran11!ne pro;jekc1 је; 
}:,:' (111) ako је 'P~~ (у)\:;-1 Z~. neko cI..-<, ('f.~ :1 nћku 'у C: t .• tt1r"1 
~b' I ({+l)-l(y)l -о; 
,С,> (iv) za prolzvoljno уЕ ):im1J~ rsу postojl d.<Jt)1ta1to dt1. ;)() 

ЈР;,l( PoL (у) >Ј =1. <> 

:;,\: Poematrajmo sada prostor х:::у2, kvadrat prQstora У. J?rostoJ:" 
:.;Т:.!' ".-

;X.ri! је savrlienQ norma.lan bikompakt, jer ъ1 u B11protnom, ро (lоыIоo 

~bznatom metrizacionom kriterijumu V.E Snejdera. (v .. ћа рrЈше:г.. 
: . 

j:r51;4.2eB]), bikompakt У Ыо шеtrlzаЫlаn. 
DokaJlmo da је Х slabo eavrsen prostor • 

. -
;~~zvoljan ';atvoren skup u х. Kako је F separabJ.lan" to pOfJtQ;JI 
~~-/:. 

i~~ebrOjiV е1(111' A=\a1,a. Z' ••• } sVI.1.da gllst u F. Zl1 sVf1k1 1 (-~H ро,·" 

'~to ј1 с4..(. СИ! tako da ј е, prema 080 bini (! т) , 

, (~) (~)-l(~(ai)=ai' 
gde је [:y~ц proizvod preslikayanja I?,(L' 

}l= limJr4:1 ЕН}. ,Kako је dati iпv.зrzni в1.Аtеш !lE)prekl(lp'!J, .i 
2 

,~ 'kompakt, to је 

~(F)= n{Ui:i ЕН}. 
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~ о • , ~~~1П10 Bkup Во(. с Yol. takav da је (v. (Н» \~ \ 1U. \ L 

;~:~"' svaki Ъ E-~ је, prema (i1), l(p;) .... l(b)1 :=1. 

[~~5~( Kak6 ј е lL \ ~ Fo - skпр ~ ј ет ј е Рl'е 1п'0 ;}Ј ~J" ,<.1. Е;ч1 Ј ,<Ја Jf~ 
~i': GJ - Bkup u -rl · Sem toga је, па OBnOVU C:1i) I :~::::> .?,Z(tl). 

~##U:P P~ (А) је gust POd8~PP od pl(F) ( jer ае fH~pa:r.~H)1~1.nbs't обн~ 
~~Ta neprekldn1m рrеВl1kЭ:vаnјimа). Imamo da је тt П pl(F) Gd -skцр 
fi:'gust зе u ~(F) i dalje 

~kUP na deSnOjF ~::~~-::~:~:E~:~aClje је G
J 

1 gustje I' Fj 

~'j~ree.rlr!l А. Тvr~.јfЭnјо је dokSJ.7.t'1.no. 
~:";:<.,::' 

Potpuno је prlrodno poetavitl eledece 
е1а,Ьо 

2.2.8. PITANJE. Postoji 11 na1vn1 primer savrserl.og p:eos'torp.'i' 

Poeto је Bvakl slabo eavreen pro8tor prebrojivog рsеџrl0Т~::1."'" 
,., .. 

f'~aktera i posto је za proizvoljari Ъikompakt рsеildоkаrаkt~эr 
jednak karakteru., to zakljuc'Qjemo da su вУ1 elabo ваvrSеп:i. b:l

~/kompaktl prostori 8 prvom aksiomom ртеЪто jivOsti •. I?oZUD.1;1 .. Р1'·О'·" 
~:~:> . 
;-;"-'" 

stor "dva kruga Aleksandrova" [2; str.31J • [51; рriшеr '5 .. 1.?сЈ 

~','je primer bikompakta в p!v0m akeiomom prebro ј! vos·ti koj1 лiјG 

ЦеlаЬо savr~en. Na taJ nacin U klasi bikompakta slabo ВЭ."{1"'UfЭл1 

o,:;';prostorl BU rnedjuklasa, izmedjl.\ savrsenih i prvill prebro ;ji.Y:i.ll 

prostora, sto ukazuje i па njihov znacaj. 

Iz teorem~ Arhangeljskog (~orema 1.3 ,,20( 11») о mоС1!'Ј:l.kош'· 

·'pakta е prvomaК:siomom prebro ј! vosti dobi јато е1нrпеп·t8таа. 8,1.:1. 
'0 

::va!an 

2.2.2- STA!. Мос slabo savrsenog Ыkоmраktэ. ле рге1п. ~'~J. !11or 

';,ko п t 1 п u Ulll8. 

2.2.10. STAV. Slaba savrseno8 t ~e nasled.na ро o·tivot.-еП.:tIn .. . 

, 'i 
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Iii'. DOКAZ. (а) Neka Је У otvoren podskup вlаЬо Bavr~enog pro-
~'~~;' . 
t;;;tjstora х i W с. У otvoren u У. Tada је W otvoren i U х. te је za~.o 

~(~=int( и{ F i :1 Е п}), gde је Bvaki F i zatvoJ'ol1 ц Х ("" s~;av' 2 ~ i·~ .. б ~ ) . 
Ipalje је у П ( U{F1 :1 Е N })= U{Y ()F i:1 Е l'I} Fб - tlkup" ц. У 1.. \1 ;:;0 

~l~~,~adr~an u njemu. Ов1ш toga је inty(Y П (U {F j .: Ј. Е. N}) )~,iJTtx~(Y П 
!~j . . 

f~(U{Fl:1 €П}»)nУ=W ny=w, te је У аlаЪо savrsen ро stavu. 2 .. 2.6 .. 

f~i~: \Ь), Лkо је УсХ z~tvoren u elabo sa.vrfjenom prostor1t х. Ј F 

~\.zatтoren u У, tada је zbog zatvorenost1 skupa F u Х, F::::A, g(l.e 

~tj!! А .. П {п:1. ::1. (: п} GJ - Bkup u Х. Tada је Т () Ле П {Т П U i' ~ Н, п} 
~;'\. 
\;:."';" 

~'!Od" ~kup u У se.dr~an u F 1 .. 

~',:' Сlу (УnЛ)=С1х (У ПА) nY-Оlх(А) nY'",Jr, tn ;1~ЧЈt;t 

;\:t је еlаЬо eavreen. 

На osnovu de.f'1nic1 је 1z etava 2.2.10 lako ве d,oka.zuje 

2.2.11. STAV. Topoloska SlШЈЭ. kona~nomnogo slэ.Ьо eavr.~onj_h 

~i'proBtora 3е еlаЬо savrsen prostor. 
;.",' 

Metod1 dokaz1 уапја teorema navedenih u A-del"tl ovog odel ;]11::'-:\ 
-;-- " 
'".\ 

:.Ь vezlsa savrsenim bikompakt1ma пе mogu dati s1icne rО7.п1tаt;е 

i za elabo savrsene bikompakte; ~ak verujem da tak"vi r.e\!A1JJ.1::;!.-~:i 

• 
i Ilе уаЙе. S tim u vezi logi(5no је postavi t1 э1еdеСiћ п~Ј)оlјl~л 

~·pltan~a. 

2.2.12. PITANJA.' 1) Da 11 је za sl::lbo s8.vrsene Ь1.kОШЈУ:l.ktе 

naeledna gustlna :5; ~1? (upored.i.ti ва tеоrеПlOttl 2.2 .. 3 .. ) 

2) Da 11 аlаЬо ватхееп роtрппо regHlaran Ilindelefov рго·

stor (111 elabo savrsen bikompakt) 1та prebroj.i..v Кцrера~"!~1.}лI1-·· 

'nоу bro ј 111 epred? (uporedl аа stavom 2.2.1.) 

3) Је 11 slabo savrsen potpuno regJllaran 111nde1efov p~1;os·tor 

i.naeledno LindelefoT? nasledno аlаЬо savreen? (Vt ~adatko 206 
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u 111 delu knjige [28] i stav 2.2.10). 

Neka ехрХ oznacava prostor evih zat....,.or~:njJl. P(H:lI~k1jPO'~':J tJ:T'~ry·C. 

~t~stora Х 8 topologijom Vietorie8, tj. е topbl~~ijom ~a kојц 

b~ztt ~ine вlщРОУl oblika 

,:<U1 ';U2 , ••• , Uk > ={(F) EexpX:Fc u{Ui:i=:tl,2, .... ,k}.F()Пl~ g\ 

za вуе 1~1,2, ••• ,k}. (у, [51;st.r. 162]) 

Ta!l'sledeca 

2.2.13.ТЕОREИА. Ako је ехрХ slabo eavrsen proetor 1. .>t Пn.Н::.···' 

~d~to.~ tada'dljago~ala ~ proBtora Х oadr!l ~vUdA ~uot ~f~ 

'1)0 klJ. Z. 1)0 "mf),tr.n ј то rJk.tJ р 

q: е { (F) Е. ехрх:1 F I ~ l}. 

Kako је q: zatvoren podskup od ехрХ, а ехрХ ро рrе·t;роs1:э:г,ге1 

~labo sэ.тrl3еn, topost6 је otvcreni (u.. e~pX) akupo"lti VI i' 1 Е )iJ 

tako аа је 

i 

'Za svakl 1 ~ N stav iШQ 

vi={(x,y) ~XxX:(ix,y}) EWi }. 

'~азпо' је da BU оу! sk1.1.povl otvoreni 'Ј. Хх!. Dokazimo дл. ;} е 

6.: n{ v . : i Е п}. 
Ј_ 

(1) Heka (XtY)E- n{Vi:iE.N} • Tada (х,у) ЕУ! za ov'!l<o ј. ЕН, 

Odriosno, ро definici ј1, ({ х ,У}) Е: W i za a'V'~~ .. E N. Za:t.;o 

( { х ,у }) Е () { W i : 1 Е: N } с <t ,1 , А ., . ... •. 

. odakle, prema nacinu def1nisanja [!- , I{x,y} I .~. 1,to ;Jes·t;x;::=y 

.111 (х,у) ~. Д .. Posto је ~ za tvoren екнр 11 ХхХ, 

П t V i : i ~ N} с Д sled.i 1 
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Ne.ka ;)е sada (х,х) Е А' proizvoljnt:i tэ.~kа.· lb(:it,x)t-.: 

':,prolzvol jna oko1ina te taCke. 1'0 d.efin1b1 ј i . sk,tpGt 1~ 
:i {Је, Х } ) == ( { х }) ~ g: , t ј. (t х. }) f (~'T,,, ;.-·;i~~~iЈЈ . 

cke ({х}), dakle, ве ёе е1снр ()t \'/1 : 1 (:: N Ј' ·I.;в је ~i;t.·'I;o, 
, r • 

јаlnо, (Пх> () (n{.Wi :1 E-N})t-91. Лkо је (Н) Е: Ј..Н >- . гl 

С'Ј:1 Ё Н}); tada је (Н)=({Р}), 8tozn.a~i da. (р,Р)Е n{V1~it.~I}.,. 

(р,р) t: (Пх х их) п ( () { V1 :1 Е N} )', Zэ.tо (x,x)En{-V j~~TdiT 

LшаLШО da је . L\ Cr\Vi :1 Е: N}. Teorexne. ;је d(jka~~na. 

2. ;. ј( - PROSTORI. :', 

da ве tacka х prostora Х naziva р- tе.ёkОn} A.ko7.:J 

t1 prebrojiV1.1 ko~ekciju {Vi':iE п} njenih оkОl.1:nэ,,; rJ1r:'up 

·· ... ·lу i~i (;. N } је okolina te tacke; prostor с! је $11 fJ"tre tllckf:~ 
tacke naziva ве Р - prostor. О ~proBtorima i njihov1т 080 .... 

.... .u.'-~-'-U_ .. detalji ве mogu пас! u [57], [106] i [140]'~ 

" :, . 

sada jednu jedno8tavnu osobinu P-ta~a)ta i J? .... IYt:'oS·t;tI).:,. 

omogu61ti deflniaanje nove klase pro~tor~ kOjR fe 

'drlati вуе P-prostore. 

;2~~.1 LEМA Ako је х P-tacka prostora Х .. ·t;п.dа ОН[;). 110 mozo .. , ,1. , 7 

> i 1;1 tacka nagomilava.n ја п! ј ednog prebro;)1 vog ро(lskцра 0;1 Х; 
"." 
'''.; 

,}~§peCljqlno. u P-prostoru ву! prebl1ov\1ivi рОд.sktч;i'ОV-l.fЛ) zC'I:l;yorop:\. 

~['di8kretni • 
~~;{: Dokaz. Neka је A={a1 ,a2 •••• } proi~volja.n prebro.ii.v :РОЙВ!ОЈ.Г 
~'~}"'::~' ":". 

~i'8d х ixf:X \ А( ako је Је ЕА роsшаtrе.mо prebro;)iv skttp B~,f\\{X}). 
'~:,>,: .' 
1":-' . 

~:/ 
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~"~;(~tЭJd. i Е N вIщр Ui =Х\{аЈ је okolina ta~ke Х; i ke.ko ;;је 
~:~tackai to је skup (\ {Ui :1 ,Е п} =u okolina za х. No" йа 1а! 
~~i}_';>;-:' 

;iIhtivazl U' nЛ=~ 1 zato х f; А" 

ova~~ 
ОlcоЧ 

~,.',> ',' " 

~:~~()brnuto tvrdj~nje (ako х Е Х n1је tacJta nаgоm11Д'vanја ћ1. јЕ:"," 
~c:?, ,:,' 

~rtc,g prebrojlvog podskupa od х, tada је xP-tасk:.i) n.е ",a~1 tt.vek .. 
k.~.:·:·~}~.::·:' ,;_.; r 

~~t~ mo.zemo uvesti sledecu de:flnlciju. 
~'/ix" , 
t:1iI:',(2.,.2. DEFINICIJA. Tacka х proetora Х naziva. ве у- tai5ka 
~. . . ___ •••• I _< .. ,.,.t<IO"''?I''''~ 
~(,(~~.{:> ~ . I 

tikdonf1 ni је tабkа nagoml1avanja ni jednog prebr6 j1vog ~poi1r:JltHpa 

r~!+ '", .' , 6<1 х; prostor Х с1 је ви еуе ta~ke ЈУ' ... tacke na.zlvaSe 1L':: __ 12.ЕД!!:1:~,:'~; 
г)1;·~.'·::·,··'· 

(;Ј;'Р> ", ' , 
~:~·:::Г1Јt).kl", nYI1.'kt). P-tо.l.Jkt'l. ј4) ј ,;1'- t;"Л1u\ «)(1'H>m'I(I, t1'V"'lk.t I'~- ~11'(H! t;l~t' 

З(~:,.ЈУ'..,; prostor). Uz pretpodstavku kontinuu.т hipote:ke И"Е .. Ннс1Јv. ' 
, .( .. '. . 

tj:~dokazala da u prostoru ~N \ N posto је ne-P-t~f$keko је n.! Г:Ји. 
~'~':~~',,~.> ", " ~~ 
~acke nagomilavanja ni za koji preb:t"ojiv ekup P .... te.ca.ke,. R .. K'l~·. 
~'\" : ," 

(-::..\Ј. ':.~ 

~~'tlU [92; teorema 0.2] dokazuje da pri ИА u ~N \ Н· POEl"~o;je 
ri;'" '" 

Й1 .... tасkе koje nieu P-tacke, 'е. A.A.Grizlov u [59] цtа(Sпјt1је 
.;f..(t<., 

~'~zul tat Kunena pokazavei da u ~ N \ N posto ј1. ,UZ pretpoo·t.f!:lIk~,1. 
~~~~.;{ :: 

ен, ехрс 11- tacaka koje nlви P-tacke. 

J~" Sledeci pr1me:r pokazuje da postoje Ј( - pros'tor koj1 111 је 
<,'.'.'"' . 

~~'prostor (eak ni јеапа tacka u пјеrnи nije P-ta~ka)~ 
l">;-· 

~,;; ~.~. PRlf.IE!!,. 'Postoji Hausdorfov (ta.~l1ije Т2 ~) 
-. :"" 

А/' ..... t).,."(1 ["1.. О'''' t/I .1 ,',~ .. ") \.,. ~ .. ~. 

I;ko ji п! је 

Ј,(Х)=' ~1 • 
r!:: .. 

P"prostor i za ko ј! је: о (х) =э(х)= \~ (х) ~}J, ,д (X)~:, 
о 

~oj (mеtriсkоз-)tороlоgiјi brojne prave Н, аС p:гebToJj.".p(:~a .. " 

:~Ytцp od х. Kako је svaki prebroj1v podeklJ.p od Х ~e:tvore:ri, t() 

J~'x Ј( ... pro~tor. S,dru.ge etrane,--э.kО је х ЕХ proizvbl;jne. 
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tl~ka. tada је {у 1 =~x-1/1 ,x+1/1):1 f N} prebro ј! V'a 
~i~~{{~ , 
)afolinct od х za koju skup П {У1 :iE N}nije otiroren, 

~:blje Р- tacka. 

I 

'\'C,,'II~,',,' "}'. 

; Ј '0;' 

kdlekci ~~~., 
, 'Ј t ' ј' "t' , ь ,еа I i 

~~i;,' " 2.3.!. PRlМEDBA. U linearno uredjenirn рrоэtоrimэ. х је ;,.JY\ .. 't!·~~ 
'\ 

ako 1 вашо ako је P-tacka. Zaista, ako је х }( .. tacka (11ћС"'" 
:~~.;'.}"' 
;:~Ka 
~~~(-'" 
;irnouxedjenog) prostora Х, tada опа. speci;)alnb, ne rnо~,е b1,t1 
~~{"" 
t~ranioa nlkakvog rastuceg i' nlkakvog opadaju6eg nifja i zn,to 
~i~~'/ . 

&!t57; 5.0) је p-tаСkэ.. 

1:, Jednu zanimlj1vu razliku izmedju P-prostora 1 JV'- proe·bor:J. 

~~a је пат prirner 2.3.". На.ивд orfovog ј(... p:r'o stora (1) X1J:r.e rю,' .... 
!T;~· . 
~Suel1novlm svojstvom 1 sledeca 
~i~"~'::::' "~,о • 

};;2.'.S. ТЕОREИА. Neprebrojiv Hausdortov P-prostor ,Х је n~-

1::<:',; 
~':"J5· 
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А11 U ()У =f/J, eto је nemoguce (jer је У gi.tst; 111 ztt:bd fJ'to 

taCka).* Znaci ь(Х) '> ~o i te()t'8m,a ~e t11iie t.id~/ 
, ' 

k.razllke izmedju P-proatora 1 
, 

~dl аа P~prostor prebrojivog pseudokarakt~r~ ј. di~kr~triri~~to 

nе mora Ы ti, kako to pomtHl1:t:ti' рr:1.uшr ~)~~i~lUIЩU Jf' - proetora 

i;pOkazUje. 

1~:таkОdзе proetor Х iz prJ.mera 2.3.3. 3е роvеllюn,а Jdl'!!tH\ti!j 

Mri:eelikavan је 1 :X-.R neprekldno ali n1 је kons·bl.il1trt6, ё·t rJ ј e(JE.)·~ 
~{ . 

ftVl:o.a P-prostora [lo6;proP.5.1]. 

1}::.'Neke k;:1rakteristike ј(... prostora daje elede6i 

~; 2.~.1.STAY. (а) 1.;је Jf - prostor ako i вато Elko јо !Jvakl. 

~iprebro ј! v skup u njemu zatvoren i diskreta.rl; врве! јэ.ln.о ј :p:te· .... 
~t:i?':::' оо 
~grojiv prostor је 
~:"~:'~:." ; t , 

~'i!};~ (ъ) Neprebro;)1 v 

К- prostor ako i sащо ako је dls)cre·tan; 

%- proetor nе moze Ы ti sep,·1rabf1.81l i 
~~\;~.;,',' . 

f~~tieprebro jive је tesnote; 
:·;~~i:.. . 

~c ~:~ :::~:r::::~:::t:m~~t::OB~: ::О::::r~:~:)Щ~Щ!; 
(е) ;r - ргоstоr zadovoljavo. prvu aks10mu preb:t"b;j1v(lryJ;1 a1r.o 

~i';i вато ako је diskretan; specijalno, 8vak1 me't;riza1Jil3.11 pot~~ 

;}prostor % - prostora је dis1cretan. 
]1:',' .' '. 

slede nepooredno 1~ definlc1,je :~:' Dokaz. (а).1 (Ь). i (с) 
~~~~T"o:~ . 
~JrDstora. Radi toga doka~imo вато (d) i (e)~ 
;::> : 

(d) Neka је х proizvoljna ta~ka lokalno bikompaktnog 

/r~ 

j(~ 

~~"pro8tora х. Tada poeto ј! okolina Vx оуе '~ack0 tf;\ko (lа ;)if~ У:к 

}(ibikompaktan proetor. Ро (с) Ух је kОnЭ.Сап i di skretan. slп1.Р ji . 
:;'.-- . 

! I 
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х је lzo1ovana ta~ka. 

';:,:";(е) Neka је х neizolovana tacka u У -р:r.Оtз·td]~1.1 х, 1~re·tP6t1~'t.;.~J .. 
{Ui :iE п} prebrojiva ba.za оkQ11rш, н х,; IIJ:rr;l .. jti<.H 1'i!' 

skupa П! ро jednu tacku Jt i raz1ici't;·u од х., сl0ћiјг.Jtю'р:ее~~, 

skup А takctv da х Ф А ali х Е А; роёtо IЗvаkа Ьэ.znа. ()]сој.1 ..... 

tacke х 'sece А •. ОУо· је , med:utim, nem6g116e zbagtoga s'to 

ff-tacka. 

ff-prostora (klael1 ovlh proetora 07.l'Hl~imo оо. jY~) 

,~prl osnovnlm operacijama s pros'f;orlma poltaZI1;)e' sl.ede6i 
t.. .... '. 

~~"'2.~.8.STAV, (а) Ako је Х EJf i УСХ; tada.Y ЕУ'; ffiЬп V-l.}Јо·· 
W . 

~ikup втlЬ ;r -tacaka da:~og prostora Х је ff -prdstor' ; 

~k::·;(Ъ) Proizvoljna topo1oska sumэ, 1 kona~an prbl~."od ff-.proe-
~:. . . 
g,1:ora је f( -prostor ; 
~;:~:., ' 

~i,1'~'/ (Beskonacan proizvod J1f -prostora ne mora 1Ј! ti Ј( .... pi·os·~t)1:; 

1~:evOjBtvu primera mozemo uzeti prostor пехр~· koji је ро ·Ье
~~'~еш! 1.3.11 separabila.n i zato ni је Ј( .... pros·t;dr.) 
~~~.;1:: '. . 

fiY·:·(c) Ako је x=U{x: SES} unija lokalno kопасnе famJlijo ZЭ~ 
~. S 

~i~i-orenih potprostora i Ха Е: Jf za svakl в Е э, tada' i Х с: ЈУ' ;, 

~',;{" (d) Kolicnik prostor ј( -prostora рт! od.ozgo роlUtНЗР'.1'оЈrЈ.d м" 
'.~:' '-

('hаш razЪi janju је Ј( -prostor. 

,:-.... Dokaz. (е) Neka је С proizvoljan prebrojivpodskup Qd х. Та-
.' ) 

~:'. ..~< -".;;4, 

~;~aje za svaki е ES, С nхэ prebrojiv podskup . JV1_p:ros·tora x.s 1 

r~to ;је zatvoren u Хв, odnoBno i u Х zbog prBtpostavke а.а јо 
~::Xk zat~oren u х. Koriste6i sada lokalnu konac!1ost fэтоil.1 је 
;lx~: 8 € s} imamo 

'\ C::::U{C ()Хв:е €'s}="u{cnxs:s Е s}= U{C-'-(1'X~-~"SESJ~C ~ 
jest С је zatvoren (u х) , sto znaci Х Е ј'(. , 
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'.' 
'.~.~.~' '~ 

. ):(~ 

~i'tt~!'~(d) Neka је У kolicnik prostor .Af-рrоstоrэ. х pi:':t 'bd6zgo Рб:'" 
rfiillteprekldnOj dekompozlcijl i В proizvoljAl1 prebr6jiv }JddekHp:) 

~:~~~ 1. Ва ~ oznacimo prirodnu projekciju pros·t6::r.'1;). х ь:а.у .. Zf:l 011';;1'" 

~" 'ь Е В uocimo ро jednu tacku х lz f-l( Ь) Ј. ozriaHn\o !Ја А ы\р 
~t;~ih -tacaka dobijenih па оуај nacin. Kako је А prebrojiv; to jr:, 
l_·-~1t;Ј» ,'.-.:. i 

~~H-:zai~oren (1 diskretan) u х. Posto је, kao sto је dob:r?o pt>z-' 

f~~~o (s1;8tr.126] , [S5;str.lзs1, preslikavanje f ~at~6reno. to је 
::~,<,> .. 
lf~~ktip f'(A) ~B zatvoren 1 dlekretan u У i zato У E;r .. 

Jf' 1feprekldna sl1ka ј(' -prostora пе mora Ы t.t Ј(' "'prof!tbl'o М'" 
'~'~i;::,' ': ' 

;;'pflmer, realna 11nl ја Rje neprekidna slika. ЈУ' -ртов'Ьо:еа Х ј.7.'; О 
\.~',"', о" 

Ј!РГiшеrа 2.3.3, ali опа nlje J(-рrоstоr .. ·.\.Меdu:t;im ~a. neJr.e drt1gэ 
~f!,' . . 
\.klase presl1kavanja 81 tuacija ве теnја.' Isprava.i1. је e1.~д.e6! 
ili;(,· . . 

~~;:;. 2.3.2.STAV. Kvazi-savrsena slika f-p;ostoraje.f' -Рl~(ЈS·t;ОЈ.~~ 
~'~~:', . 

~:(,:PreBlikavanje .f':X--4У је kvazi-savrseno ako је nepre1t1.dJto, za.-t-
~~~j" " 

~~Oreno i za вvM! у Е. У је skup [-1(у) pr~broji:vo kotnpak~a1iio) 
(~~~ .. ;' . 
?~ Dokaz. Neka је [:X~Y kvazi-savrsena 8urjekcija.· iz .!У' .. ·РТОВ .... 
~;~i·· i: ' 
}~ora Х па prostor У 1 В proizvoljan prebrojiv podskH.P ,~. У. Za 

:'~vakl у ЕВ skup f-l(y) је konacan podskup od Х ЬUд'tl.Сi рЈ~ећrо'''' 

~'jivokompaktan (Т. stav 2.3.7).' Preтatoтe, skt:J.p f~i(B)~~ L){J"'} С::)' 
i:' 

.:У Е: В} је prebroji v u Х i zbog toga diskretan i za·i;vore!l .. ћаа! 

'toga је, је!:" је .f' zatvoreno preslikavan.je, В~:Ј':(f-l(в» /.~at~TOr(~J1 

'1 diskretan u У, to jest У Е ј(' • 

Sa stanovista proыmatikee kar(linalnih funkci ја nа.;}znаба.јпi""': 

~J! rezultati koji ве ticu Ј( -prostora 8U eleclece'dve "'t.вОЈ::,оtпе 

~ posledicB kojaiz njih proizi1azi. 

'2.3.10.TEOREМA. Neka је Х ne-IЈlnd.еlеfоv Ј(-Р"'-МО ~tо·ii.I8iЧi1 ба ·х ' .L'Q Ј:.. ".с.! 
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neprebrOjiv diekretan potprostor (to језt, е(х» ~b). 

Neka је 1)' otvoren pokrivac pr6stdrf:t Х ktjj:1. SЭћЭ тоЈ. 
:";;'-

, ("sveeti па prebro ј! v podpokri уаС. Тrаnsf1.ni·tТldщ i:h.ttli.k()1. јОћl {1(~"'" 
~l~~::, . 
C:&i1ieimo skup {Р.,,(: d,<.. ЧЈ1 }tacaka prostora Х i SkUР::.{Ч)~ аl . .( с~чr 

;*~renlh pod skupova u Х t~ko da: 
t~1Jr:}:.;· ". ' 
f1~:tJ:" (1) РЈ.. Е UcL 1 

.( 11) ~ r/: {-::--p ........ ~ .-: ~.~ .t.-oI.."-Т} =~ Р", : ~ <- d. } 

втаЈСl CL:.( си1 4 

lJeka је РО Е Х proizvoljnq ta~ka 1 V о ~. 1) р:г.о1.rгI..-о1;}НЈ'1 б1.F1r1 
~~kav да Ро Е уо • fJtav1mo Uo'l'.I!Vo. U,,:,ka. је ГlfJ.df.\ c)~ .,' (f.\'1 :Г:'.'C(jJ}~OJ1 1е 
~;1:~··,~: < , • 

l~;retPostavlmo da za Bvaki ~ <..oL. imarno definisal1e ta~ke~; i sktt~, 

\~o..,e П~ tako да su za~ovoljeni uslovi (i) i' (11) •. Ke.ko Х !l! је 

i~~hdеlеtQ-r prostor., skup Х \ u{ П~ : r<ol} п! је praza.n; .. ~() jt)st· 

~!6st031 tacka ~ ЕХ \ U{u(?> :fZoZ.}. S druge strane.ze.to iJtoje 

~,\ff-pro8tor, imamo ~ ~ ~ p~ : ~~oZ.} i Neka је k ts.ka:v elE-)

r~int iz 1Ј da PoL Е- V.J.. • Stavimo 

~*: 1t.,L ~1. п (х \ {Р(' : ['>..(Ј 1 )=!L () (х\ ~ p~ : r..(cZ)>. 
~onstrukc1 ја skupova {РЈ. : <.1.<::. СИ1~} 1 {UoL : oL<. (()" (. је 1i:l.ше zav::t~~" 
i'i-~.~;:· . 

l~~na. Skup A=~P.J.. :~<'Ц)1} је neprebroj!v diekretan p6-hрrоо'!ЈQ11 

~~,x i teorema је па taj nабiп dokazana. 
~e'::' ,~, 

~,:<~, , 
~'. Vrlo ya.~na posledica prethodne teoreme, је 

2.3.'11.ТЕОММА. ff-prostor је prebroj1v~g :r.аsрdnа.јt.;а(lэ. 5. ва-
. tada kada је nasledno Lindelefov • 

. Dokaz. Svaki nasledno Lindelefov prostor ·је pl~e1)гo jJ.VOt;~ X'O.ElJ.1 I '! 

9). Neka је эада raapd.n y ... prostora Х preb:r.'o;}IY 1. 



Ri~:ir ',;:": 
~p#etPo stavimo , 
aJ::~;':;{ ~~:"~ 
~Dэ.klе, POBto 31 

38 

suprotno tvrc1e-nju teoreme, da јЕ'! 'hl'(X) > ~ф • 

POdBkup УС Х takav da је l(У) > Ко " )?о stа:vц 
t·~::/,· 

!'~"~3.8 (а) у је Ј( -prostor i za;to, рс. teorem:t 2 .. 3.10, ima:rno 

~~:(y) > ~ • Kako је spred monotona kardinalna funkcija 1mашо i 
k:'i1>( ~ о ~ 

rEi"(х»'Ко,stо је suprotno pretpostavci. Znaci; b1(X)~ ~O.! -Ье;;;'; 
~:, ';i" " • 

~~.~{(. .. ~ ;orema је dokaza.na. 
~ ;A~~:~; .,: -: 
~'~.:"': -:.:', .. 

1)'1;:'}IZ teoretne de Grota (teorema 1.3.20(1)) i teorexne 211 з.11 

["Аьъ! ј,а ве 

~~;: 
~~':: tJ preostalom delu ovog odel jka ву! prostori, се Ы ti_Р2:t.l?ПQО . ' 

~~KU!arn!. Роешаtrасешо dve klase prostora ti. kojima, kao i ko? 

tw -prostora, prebro ј! у1 PodskUPoVi' igrajll !Znacajnu п.lоgu i па 
)'; '.~" . 

~zvestan nacin karakteri~u prostor. 
t;~·; .. 
t Napomenimo najpre аа ве za podskup А prost6ra Х ka~e да је 
~~" ~ 
~C;"potopljen (о -potopljen) u Х, ako evaka n.epre1cidna (.пер:rеki-
"о 

;dna ogranicena) realna funkcija clefiniean.a. па. А Ј.ша n.eprelc:t.drHI. 

((n~prekidnU o:g:ranicenu) ekstenzi ји nд х. 

~ '. Posmatrajmo slede6a дуа svojstva datog proAtora Х : 

(е) Svaki prebro ј! v podskTtP od Х је C-l)o·t;opl~i еп 11. Х" 

(е*) Svaki prebrojiv poc1skup од Х је C*-potopljetl 1.1 ХtI 

~lase (potpuno regularnih) pros·tora koji zadovo1javaju uзlоvе 

{'е) i (~ oznacimo .prosto ва е i 'е-'Х- ,rеd.ОШ. 
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~~j':J Poznato је (57;4К] da proizvoljan 

~~~o~ pripada klaei 'е • 1z de:f'inici;)e 
~:j~;;i,., 
~bya inkluzlja је stroga, jer prostor 
\'i::t,," , 

.. ~ 

(potpttnCi regt\la.ran) l'-pro..;;, 

је tak6~e jA.SnO d.a. је 'eJr-~~ 
2~ 1.z [57;4M](V. 1\..140]) 

~~ripada 'e~ аl1 ni је u е . 
II,".81edecl prlmer pokazuje da postojl prostor 1z 'е kdjl n1је 
~f~prostor • 
f!~i\:: ,:,~ , . 
~.,~ 2.:;.13.PRII1ER. Proetor Х navedenih osobina доЫсето mod:!.fi··' 
f.~,- 'о 

~~~сiзоmtzv. fortlesimo prostora(v. [131;str.53]). Ne. ski1pti x~н. 
r~,t;", 

~~ealtiih brojeva dеfiпliЗimо topologl ји Т na.eledeci nа.б.i:n: ttko 

r[~E:R\io} ,tada је х lzo1ova.na ta~ka; sletem V':'okblina о (n.й~~) 
~l;>'. . 
~.!{ ",", 

~Y·bi6e skup svih okolina nuleu odnosu па uobicajenu topologi ји 
i~~;:: ' .. ~ \ 
ip:rojne prave R zajedno еа 8уlт podskupovima. od Х koji sac1;~ze 
~:(:':'~7 " 
~~,i1Ulu i tmaju prebrojive komplemente u х. O~evid'nOf О ni~j0 P"":'te ... · 
~'~o.:: ,:~ 
~i,ёkа u Х, to јеэt Х nije P-prostor. Kako za. proizvoJ.jan prebro-
{;~~1 '. 'о, 
~;;'jiv АСХ imamo da је Х \ А otvoren ekup, to је sve.ki prebrojiv 
~'~~ .. '" . 

~~;,gkup uX zat..,oren (dakle, Х је Ј(' -рrовtоr). Х је 1 normalan. 

~:StTarhO, ako BU А 1 В dlBjunktnl zatvoreni skupovi u Х, ta(l,~. 
'j~i ... 

~,!'вашо jedan od njih, recimo А, sadrzl nulu. Sledi" 'В је оtvоrеп, 
~~/": .. , 
~XA1! i Х, В је otvoren, te ви Х \ В i В diej\1n1,{tne оkо11пе Skпго " 
.;.;.'~ , ~ 

~~a А i В, redom. Sada је jasno da је svaki prebrojiv podS)cup 

~jl*6d Х, buduci zatvoren и llormalnom prostorH., C-potopl;j сп u Х 

~~:(po Tietzovoj .. t~<?re~".,.ek8tenzije). ' 
1,,;,:.,. . ',' .. " -. ' • " 

f~)i,\ . 
~%Ы., Iz . (51; 3В 1 sledi аа је 8vaki prebro;)i v C-potopl јеn Вkпр 

t#;~p:rostora х zatvoren u Х, eto znaci da је ~ с ј( • 
;},:;{'::' . 
i'f.-r!{·, 

~;~", .• Па OBnOVU posledn је 

~~ju~uJemo аа vaiH 

~injenice 1 Ur1S0nоvе(v&likе)lеш~ 
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~~<~ :' I 
~., . 01"1 о,: 

~:':i.;:; 2.3.14.STAV. Normalan prostor Х pripada klasi 'е akOiSaltl~ 
~,!, ":~;'.~::,. '" f 

~:'~kO је jf' -prostor. 
t;,.', '(:'~':' 

~;j,!:~:stavu 2.3.7(с) о .ЈУ -prostorima pri.drlJZiтo' з1е(lеС.! f.1·~a:v о 
l' ~i.f' , .. ; 

~:~~oBtorima k1ase 'е . 
~~~~/;::2.3.15.STAV. Ako pseudokompaktan pr()stor Х pripa.da t9' .tacia 
~~{~::;;(f .'.: ': . 

f~j~' оп konacan ~ 
.";>:" 
~ _" . 

~ћ::' Dokaz. Ako је Х beskonacan, tada iz cinjenloe da. је оп ,ff..:.. рГР .. ·11 

~~A/:;:-' . 
~~stor sledi da. је svak1 pre bro;)1 v род okup од. Х ~ti:tV'o:t'oh (1 (11 о"''' 
Ц .. , ' 

;'kreta.n) ,д.оk lz Х Е'С , sledl 1 dя је C-potopl;)en 1.1 х. Znв.iJi ;lIt'oi 
~i ~~,.1: О:. -о 

~to~ Х Sadr~i C-potopljenu kopiju prebrojivog diskretnog pro-
}':; \ . 

;tora Н, sto ро dobro po~:riatom rezultatu E.Hj1.lii;a(HeWitt) [140;-

f~'tr. 97] implicira da Х n~ moze Ь! ti pseudokompaktan .. Kon-tradi-
~~.' ~~ , 

~cija dokazuje ispravnost tvrdenja teoreme. 
~ /',:, 

~}~~t2. 3 .16 .POSLEDICA. (у. [140; prop.l. 65]) Pseudokomp,akta.n P-p:r.o .... 
[IY'i:l>:,., . . 

t;Jor је konacan. 
;"", . 
;'~ ;: ,,', 

\.1\ Пеkа Х Е': 'е • Као u dokazu prethodnog stava zаklјuсuјешо da 
Г·~~,' " 
.;;§ 

f.~adr~l C-potopljenu kopiju prostora Н. Uzimaju6i sada z~t-
'"./ 1 

у.Отепје te kopije u Stoun-Cehovoj Ыk.ompaktifik.a.~ij1 ~x PJ"Q-
;>' 

iHora Х, imamo da ~X \ Х sadrzi kopi ји prostora ~N \ N [140; э. 97] 

~ija је kardinalnost ехрс. SliCnO, ako је Х Е: 'е: bjJcompak·tan" 

tiada ОП sadrzi kopi ји prost.ora;."., .rN [57; 14N] •. 

На taj nacin, za razliku od' )( -prostora koji 81.1. kоnабл1 a.ko 

~bikompaktni(V. stav 2.3.7),imamo 

:,' 2.3.17 .STAV. Ako beskonacan prostor Х pripac1a 'е , tac1a је 
::\.~x \ Х 1 =7 ехрс ; ako beskonacan bikompakt Х p;r1pad.a. e;v, ,"t:л.d.э. 
. '.,,' 

1~' ' ,Х I ~ е хрс • 
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[~\!:i;{,~.-> , \f) ~ 
f.'·;;;;g":Naredna teorema bl1zeopisuje klasu \... • 

'2.3.18. ТЕОREИА. Ako ви Bvaka dva disjunktria prebr()~:t'fe..Pd~i..o 
т' •. 

:stctipa proetora Х funkcionalno razdvo jena, ta.da. Х Е 'е\ 

. ,!10kaz. Лkо је ~r01ZvOljanprebro ј1 v podskttpod Х i Лз.. 1 .II.:! 

> • ~lonalno razdvojeni podskupovi U At ta.da su., Qce~idnb. A1 ' 
~:~!f';i'> .'. ' . 
З:iЈ,;~А< disjunktni prebroj1vi Bkupovi u х. Zbogtoga 811 ро p:tetpo~ 
~J:'~~~:;,2. . 
[~.~a"c! А1 i А2 funkcionalno razdvojenl u х. Ро Urisonovoj teo-

~W~iеkstеПZlзе: А с:.Х је C*-potopljen U Х э.kQ i вамо sko sч pro'~ 
li~!i;:'j'i, 
~Izvbljna dva funkc1onalno razdvojena podskupa od А, funkclonal
~'i,]( '. 
~Ћа"rа~dvоЗепа u X(v. [57;teorema 1.17].i11 [140;teorema. 1.2])~s1ю·.· 
~~,~<:.,.". 
~~J.:da је А с* -p~topljen u Х, to jest Х Е: ~,)f .. 
I~",,:,:,;,,;' , -

~;N;.,2.3.19.PRIМEDBA. Ako Х Е: 'е* п Ј{ ,tada ви proizvol;}na д.уа d1-
,-~,~' ", 
~ ... , ' .,. 
'junktna prebro;)1 уа podskupa А i В iz Х funkciona.1Iio ra.zclvo ~lenn .• 

"~\<stvarno. kako Х r=J( ,to је prealikavanje f:AUB~R c1efin1sarlo 

~'~!f(A)=i о}, f(B)=i 1 rneprekidno i ograniCeno. I~ ХЕ 'e~ s1.edi dа 
{ .. ( .. ;~., ... 

[1јта neprekldnu ekstenziju F па сео prostor х. te Si1 А i В fнл~ 
~:*(/.. . . 
~i~~ionalno razdvo jeni posredstvom funkci је F .. 

I"na kraju dokaz1m~ sledecu teoremu u ye~1 ва pro:l.zvodom pro

,П~оrа iz с:,*. 
t(·':':', 
,.,;:::".". " 'с> '<L, 

Ako proizvod ХхУ pripada е""n Ј(, tad.a. Xf: l/'I 

паsцргоt da. Х ,f/::. 'е* i У ~ .'е*. Ро te()r~rni 

postoje 'prebrojivi disjunktnl podsklJ.povi А1 i А.2 ·и 

funkcionalno razdvojeni, i рrе'ћ:t'ој1v1 disjH!1ktni 

:'~~l1POVi В1 i В2 u У koji takode ni8U f1J.nkcione.lno ra.zclvo;je!li. 

;N~ka BU l:X-4R i g:Y~R neprekidne ogranicone fl.:tnkcije takve da 
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~ -.';:'. ~. 
: ~"-: ',! 

ЫТ .. ' 
fr:Je f(~)=f(a2) i g(b1 )=g(b2 ) za neke а1 Е А! 1 Ь! Е B.:t (1::::1;2) .. 

[~1i.4a ви Skupov i А1 ХВ1 i А2хВ 2 d i в ј unktn i pre Ьхо ОЈ i v i pod 13 kltPO,.J 
tJ< ... 
;i'od,;(xY koji n1su :funkciona1no rаzdvојэпi, ;Jer Za. neprek:tdnu bg~~ 

~f~ni~enU funkciju 'f :XxY~R, dеfiп1вэ.пu ва Y-'(х,у);;f(х)· ... l~(У). 
~~lil'P(~. b1 )= 'Р( а2 , ь2 ). Prema 2.3 ... 19. tada. ХхУ ~ 'е*n ff ,131:0 

~~e. suprotno pretpostavci. 

1'· 
~~:~~,:~ .. 

t~;"", 2 .4. LOКALNA KONACNOST 1 KARDINALNE FТJNKCIJE 
h-(>' 
~j~~:>' tr,.·, 
'1'-";. '-, ", 

~t.,:, Teliki zna~aj ро јта lokalno kona~ne [ат111 ;)е род nkttpovH. 
~~A; 

~ekog topolo~kog proBtora naro~ito ве 1sti~e роэlе definicl-
)', 

~je parakompaktnih prostora. (Didone,1944.) i met~izacionog s·ta~ 
1-, .. ,' 

tN'a Nagate-Sm1rnova (1951.) izrazenog Ьав jez1kom loka.lne kОllэ'-

;:б:nоsti .. Uopstavajuci pomenuti metrizacioni kr1. teri jum Naga·te-
:.~':; , .. ~':' 

;~Smirnova, R.E.Hode1 u [71) definise Btepen metrizabi1nos't1 Il1(,х) 

(datog regularnog prostora Х kao пајта.пј! kardinal k ·ta.kav da 
i'J~ 
';'.СС 
~:.: 

i ima k-lokalno kona~nu bazu bazu koja је unija ~k lok~lno 

'"' ;konacnih .kolekcija otvorenih skupova. r Hode1 је takod:e cle:fini-
:~'J ".: 

.::.prostora х i stepen p-ost1 ре(Х) potpuno regu1arnog pro8·~ora.; 
'. 

'ра(х) је najmanji kardina1 k takav da 89 u svaki otV'oren pok~'" 

jiva~ za Х moie upisati k-lokalno konacan ,~tv~~~~ pokriva~, а 
; . 

;~e(x) је najmanji kardina1 k takav da postoji kОlеkС.iјэ. tll~,,:J,z~} 
}9,tvorenih pokr1 уаса prostora Х skupovima otvorenim u ~x i da. 
.' 

п st(x,~ еХ za svaki ХЕХ (stje oznaka. za "zvezaa H ) 
0'':4:, 

(71] ) • 

Sada сето izuciti neke оэоЫпе funkc1ja т,ра.ре. 
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1',- Frost1m dupliranjem dokaza za slu.caj para.kompaktnih i11 

~:prostora dokazuje ве i' .?4 .1.STAT. (1) U regularnom proetorl1 Х oeobinu ра(Х) "" k 

;isle«uju i zatvoreni i Fk-podskupovi • 
.>4.\. 
;;';~J' . 

~~, (11) Лkо је Х regularan(odnosno, potpuno rеgulа.rэ.h) i f::x-.... Y 
~r·:" 

~~'Vт8eno preslikavanje, onda је ра(Х) ~ ра(У) (odhtH3nO; p9(X)~ 
~f:: 
ј':е(У» • 11, . 
~'. ~,: 
l.,\'~' 

~i. (111) Ako је Х regularan, У bikompakt i pa(X)~k, ()IHla. је 
.1".\:;;., 

~~(XxY) ~ k. 
~,~}". 

~J; Supremum pseudokaraktera 

'Jlmoea 't'Cl (х). Yazi 

zatvorenih podskupova од Х ozna-

~,~;, ' 

2.4.2 .STAV. Neka ви Х i У regularni prostori "takvi da је 
~j;~, 
~a(X)6kt 'rcl(X)~k i m(Y):::;k. Tada је pa(XXY)~k.· 
(1" 

~:. Dokaz. Posto је ш(У) ~ k mozemo u У zafiksirati k-lokalno 
~>-' , 

'&na~nu bazu Ћ = и{ ЋЈ.,: r::l<.k} , gde је 
~~;: 
~,znacimo ва s). Pokazimo najpre da је 

~= {B~: s Е 8ot.} ~lJ.5k 
'1{1 (ХхУ) ~k, ilj_, 5to 

f: ' ... 
~e 1sto, da ј е svaki otvoren skпр G с хху ti ра Fk .. Za. 8'Vaki 
';1:",,' 

t:~,y) ~ G postoje otvoreni skupovi Нс.Х 1. ВЕ 13 ва (х,у)Е:НХВС G~ 

't'o jest, postoji TcS tako da је U{UtXBt:t Е rr}= G =UlПtх~;:tЕI:РЈ. 
rt 'Рн (х) ~k sledi da је svak1 Ut obl1ka Ut = U[ F t~: ~ <k}. 

Itavimo 

с ~ = {Ftp xBt :Btl'. ЋcL , tET} 1 '\ц'> = u{~:АС-4Ј. 
'"'~'vaka' kolekcija ~ је lokalno konacna, 8astavljena od za:tvo-

zпэ .. Сi ~;enih skupova i, oceVidno, vazi G= и{ ~ : J.,~ -< k}. ОУО .1. 

Ybl (XxY)~ k. 

'.. Uocimo sada proizvoljan otvoren pokrivac' Р prostora Хх!. 
I§. svaki ВЕ:;В neka је 'e

S
={U1 :iET s } faml1ija otvorertih эkнро-
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.. ј 
pokrivac uрiэап t\ 9 .. ~a i z Х, takva da ј е' t U i хВ 8: i ЕТ э' S ES} 

N.eka је у а= U{Ui : i ЕТ а}. Ро pretpostavci skup V s је tlpaFk , °te/ 

'је prema stavu 2.4.1, pa(Y8)~k i zato ае u П;)Эff,ОV otvorel1 ро'

kriva~ еа mo~e upisati k-lokalno kona~an otvoren роkri~аб 
~B~U{dt?f': ~Zk}. Stavljajuci V{Ц,={HXBв:H€. 'Jts~' 8i'§6J i 

;yr. U{W~ :ol,~ ,(,k} dobicemo k-lokalno kona~an otvot'E!ti pokrl

.аС za ХхУ upisan u Р , to jest ра(ХхУ) ~ k. 

Neznatno шоdifikUјUСi''<iоkаz VI. 68 i VI .. 70 11 [28] do1ca~t1.je ее 

2.4.3.БТАУ. Ako је Х normalan lokalnQ povezan proetor SQ 
'.' 

;WC1 (Х) ~ k, [:X~Y zatvoreno nulcllmenzlono preslika:v-anje ntt 

~(regularan) prostor У еа m(Y)~k, onda је i m(.x)~k. • 
I 

" 

Dеfiпisiш'о sada novu kardinalnu funkciju. 

2.4.4.DEFIN"'ICIJA. Za proizvoljan topolo~ki prostor Х' stavl

tnо lf(X)=k, ako svaka lokalno kona~na fашiliја otvorenih.nep-

raznih podskupova od Х ima тос ~ k. 

Prema poznatoj teoremi Glik8berga (У. 3.10.22 U [51]) ima

то da је za potpuno regularan prostor Х lf(X) prebrojiv ako i 

вашо ako је Х pseudokompaktan. Zato funkciju lf mozemo zvati 

~tepen pseudokompaktnosti. 

Funkcija 1! је "mala" kardinalna fuпkсј.јэ. (У. str. 9 ). NF\,-' 

ime, va~i 

2.4.5.TEOREМA. Za proizvoljan prostor Х је 1f(X)':::'c(X). 

Dokaz. Neka је c(x.)'II:k 1 :;i proizvoljna 101calno kon.a.cna fa.

milija nepraznih otvorenih podskupova od х. Stavimo 

. 11 ={ U:U је otvoren i весе ga konacno Сlэ.поvа 1~ ~ Ј .. 
-11 је baza za х. stvarno" ako је хЕХ proizvol jan i G pro1zvo-,. 
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~iјэ.п otvoren skup ko ј! sadr~i х ,tada oZha.cujtt6i fije. fI britidkO~"" 
r[lnU od х' koja selie konacno mnogo clanova. 1z ~ 1. Ьtnvlлtч1Н,С ј. / 

k~.;· . 
~tt:=GnRt dobijamo UEU i x€.UcG. Эаglэлn.о J1,,1021;~ [2Е?] , 'p()fI~' 

~~бј! celularna faml1ija ИС 11 takva df1 је skHp 1'7: \j{V-(Vf~ 1ј'}' 
~~:;f~'.'. 

~~!llst u х. Tada је c(Y)=c(X)=k, ра је zn:to l'tJ"l{;k~ A1i fZ~J.tb З·~о . 

JJ-~ у gust'.~ Х, 8vaki clan iz ~ еесе neki е1ешэn'Ь 1z и;·. std 

~reiDa nacinu. definisanja familije tl~V-'dаје 1~I~k.1.1.1. lf(X)~k .. ry Lako ве proverava e1edece 8УО ј etvo funkci је l:ћ 
~;; 2.4.6.STAV. Ako је А otvoreno-za.tvorertpods1tup od х (bv8. је 
!~~ .... 
~!etpoetavka bitna), onda је lf(A) 61f(X); a.kd је Л g1.ist.H .Х, • 

јtЉ.dа j~ l.f(X) ~ l.f(A). 

~ Za specija1ne klaee proetora тo~в ве d.ti vlza i~mlctti 11 
~"_ .. 

r · kbroja Lindelofa, odnosno naslednogbroja. LiridelbfB. 
t:\\-
i~~'~~~ ; . 
!{;!\" 2.4.1.ТЕ.оМI1А. (1) Ako је za regularan prbs·tor Х 
(::; 

~~da za svaki kardinal m ~k iz lf{X)=m еlеа! l(X.) ~ т .. 
~:i>< 
t::\ (11) Ako је za regularan proetor Х hpa(.x)~k~ tat1n. ;iе zti 

~aki m ~k, lf(X)=m ako i вато ako је hl(X)=m. 
,'о 

f. ~.:' 
~: .1" 

Doka~. rDokazimo вата (ii).ТJvek .је lf(X)~h.l(X) .. Nelr.a је' 

[:r(X)=m.uokazimo hl(Х) ~ т, i11 sto је ieto, da iz hl(X) > Нl в1е" 
~ .' 

i11f(X) >ш. lТeka је АсХ takav da је l(A) > m i J1cka ;јс 7Т po~" 

~iva~ skupa А skupovima otvorenim u X,koji.se по тo~e red~rp

~э.ti па podpokri уас тос i ~ т. Stav1mo Н= U{v: УЕ 1Ј} ':::.,/1.." ~eaЙa 

~ pa(H)~k(~m), te poetoji k- loka1no kona~an o~voren pokri-

1ас 'U=u{~ :J.~k} upisan u и. RаZl1ше s8.lftll:>-rtl {po~~to ы1 i1 

l\tprotnom postojao 1У'с:1У, l1Jl~m koji Ь.l. Ыо pok:r.:iY~.\c !(:1l А) f 1-
-;'-

;ato P6stojlo4,<k tako da је ,rиЈ)>-т, odnosno 1f(X:) >т. 
1"" 



з. PROSIRENJAPROSTORAI 
KARDINALNE FUNKCIJE , . 

~~'/' 'П оуој glavi razmatra ве pona~anje date kardinalne funkc1.-
<.) 

;;'је \f pri prelasku ва proBtora Х па n~ki obuhvatni ј! prostor 
~x 

~:y,~~. proliirenje proetora Х. Р! tanja u vezi ва оУlт mogu ве оуа.'" 
" . 

\ 
• '0 

t".,.';. 

~;' l)Ako је 'f data kardinalna funkci ја, 11 kakvom 81.1 odnosu 
~. ~. 

;:kardinali 'Р<х) i 'Р(У) i stase moze re6i о 'Р(У "х)? Ha.zt1.-
;:~' о" •• 

i:r1ne ВЕ!; ako је 'р monotona kardinalna r,mkolja, onda је u pr-
~i·' " 

l:rom redu vazno ispi tati za kakve рrоэtоrе Х· i PQd ko jim иэ10-
::~~ 

:~ivima iz 'Р(х) ~ k sledl postojanje prof§lrenja У odredenog ot;ipa, 
~/~' 
y~;-; 

:::tako da bude 'Р(У):{;. k. 
.t" 

2) Лkо prostor Х ima p:ros1renje У odredenog ·tipa za koje је 

Р'Р(у) ~ k, odnosno 'Р(У \ х) ~ k, sta ве moze re6i о prostoru Х, 

tacnije, о njegovoj unutrasnjoj karakterizacijl? 

Zbog velike vainosti bikompaktnih pro§irenja, паrођttо ви 

>','lnteresantna razmatranjapi tanja 1) i 2) ka(la је У (Нацейоrf-

;;"оуа) Ъikompaktifikacija prostora х. Zbog ovoga., iz rа7.11шlјiv.iЈ:l 
'~ ;'. , 

~'raz1oga, §.Уl .Еr.Q.stо.ri_Ц_Оу'ој gl§!v.!, ЕЈ.U_РQt.Еl1nО_:ГQg:цl~rц1.. (11 sпр·~ 
"",r.оtnоП1 се ъi ti posebnonaglasen tip prostora). ~ х oznacava 1)1-

'::;,kompaktifika~ijU Stoun-Ceha. 

Rezultati autora iz ovog ае1а rada objavljeni BU u [8В). 
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o 
3.1. PREGLED POZNATIH REZU~ATA 

Bajpre сето posmatrati роnаSэ.nје klasi.cn1.h kn.:r~d.iJ1n,ltj.i 11 ::ћН.l.'-· 

~~'in()6, tezina, karakter( 1 pseudOkarakter) pr1 pr~1ask11 n~ b1korn.
It,~ .. 
~!.paktifikaCiju. 
~~;j . 

~:; Jednostava.n primer prebrojivog diekretn.og рrоrзt.оrа N poka-

~~:2';Uje da ве pomenute funkclje uvecavaju prelaskom па (neko) pr·~ 
~. 

(tOlJlren;Je. Madaje Iпl =w(N)= Ха ,1тато IfN\ еехр9ХР Х() .1. w( В 1'1) <t1 

tfiexp>\, [28;IV .53) , [51;posl. 3.6.12Ј , [57] , [140] .. Dalje t 'X(N)t:~ {~o 
v • 
~,(precisnlje 'X{N)al, all је ОУО ti ekle.du ва dogovoron1; яtХ'.l), ti\li пl јеdnа ta~ka u fN \ N п1је GS [57;6sJ. а tlme јој ~e 1 
~. . 
~'karakter neprebro ј1 У. . 
i?:::. 

Medutlm,lz teoreme Tihon-ova (о pota;pa~j'U potpunb ·'r~g111t:\.r-

J.nih prostora u Tlhonovske kubove) sledl da pr()stor Х ima Ы· .. 
~: 

~kOlDpaktifikaciju ЪХ takvu da је 
~,:' 
I~'I, 

{? Sa moci 1 karakterom situacija је potpuno drukСiјэ., kakb ., 
1;' 

~6ешо videt1 iz razmatranja koja elede. 

3.1.1.DEFINICIJA. [48Ј Minima1na шос Ъikоmр~.kt.if:tkэ,с1.;ја р:со

~~tora Х naziva ве hlpermoc od Х 1 oznacava fЗа 6(х). 
{, 

t", 

"\: 

Iz d(ЪX) ~d(X)~ Ix\ i w(bX)~ expd(bX), sledi da је W('bX)~ 

;ехр \х\ t эtо zajedno ва ·Iьх\ -~ expw(bX) da.je da ~a h1per пюб _ 

fprostora х та!1 
'. 

'. 
Ј","" 

:: Јеfiшоv је dokazao [47;4.4], l48;poel.S.10] (Ја роезtојЈрrе-

1JrOjiv proetor Х za. kojl је б'(Х)=ехрехр ~O. Та.ё)~iје уе.?:1 
" 
\, 3.1.2. ТЕОНЕМА. HiperfllOc б{Х) proizvoljnoe;pre1>roj1vog 

~U8tog p()dSkupa Х d1adsk~g bikompakta tezine с је ехро l48;s.БЈ{1. 
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~:-;,: (Ietaknimo da i prebrojiv proetor Х konstr1J,113an 'Н [lO~; Ј 
~ta.kode ima hiper тас ехрс; takav је i prosto:r. 2', ko ;ј1 6 с 11 
:(-',~ , 

)harednom Ь! ti opiaan). 
:", ',~~' 

(ј'Ј" ~/: lfapomenimo da је veza izme(!1.1 hiper пюсј 1, / -'' •. t;~7,llI~ Jlf'I)rl' 
: ;'~ 

tora nac!ena u [48;teorema 5.121. 

с' 3.1.3. ТЕОREИА'ехрk<ехр(k+». Proetor Х koji 1ша Ьат ;je(l'~ 
" ~,;>; 

.l~ 

џU diadsku bikompaktifikaci јп ima hiper таС ~ IЭхр1с ako 1 EJa---

то ako је 'lГw(X) ~ k. 

Opi~imo eada kanstrukclju jednog intereS8.ntnog, primerr,'. ~ап 

}Јвuепэ.-Рrzlmu,Вlпвkоg datog u [39]. ПАЛ1 ве о рго ntol~o « ,1.;1" o~) 

-$lkompaktlflkaclje sadr~e kopiju prostora ~H. 

3.1.4. PRIl>1ER. Neka је I=[0,11 zatvoren јеdiп1сn1 lрtэХ"vа.Ј. 

\ Q skup svih raciona1nlh Ьтојеуа iz 1. Sk1tp r'l)(л) ву.!.}, ЈЮО

f:Skupova prostora N'predstavirno u obliku сР(N)~{Лх:х ЕТ}. Zп 

>svakl х Е I i i Е N neka је qx( i) Е Q takav da је О <1 x.-q~,( ј) 1<-1/ Ј, 

<StaTlmo Qx= {qx( i): i Е Н} • 

с' Skup D. = (Ix{o}) U(Q:xN) topo1ogizirajmo па [11e<Je~t nr1.c'ln: 

~':eye tacke ekupa QxN su izolovane; za (х,о) е 1. xto} ћp,~~I1, okp~· 

:lina clne skupovi 

В i (х) = t (а, Ь) Е ~ : \ х-а I ~ 1/ i} \ ( (QxxAx ) U ( {Је} Х Н)), ј, f П. 

'. Neka је .L = 6/1 ko1icnik prostor prosi;ora 6 dоЬ:i,Јнп i,,(lРп·' 

~~ifikacijom ta~aka skupa I xZo}. 
> " Za prostore t1. i L ima.mo sledece: 

6 је Lindelefov proetor 8 рrvощ akr:11omom p1~ebr();J1"'()[1ti ,Ј 

Prebrojive mrezne tezine; 

Z\ је prebrojiv Frese-Urisonov pro8'~Orj 

STe Ъikompaktifikaci је prostora 6 -ј. 1~ 
'" 
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~araktera; cak 1 neprebro ј1".9 tеэпоtе (tachi је * ·t.esI16ta ~ya'" 

hjihove bikompakt1f1kaclje је ехр ~d). 

Dakle, роэtојi prostor s prv'om аkе1.0r.по}Л Рl~;f~ћт'р;јi.'~rовf;i ~H .. ;je 
fi~\, . 
[JJ~e bikompaktifikacije imajlt neprebJ:o;j1v J:::i:1':r;jJ;::t;o:r.~ Гr.~'ђ р:т:l'·· 

i~ere takvih prostora dao је .Uljanov u [138]: kоtlfзt:r.1:tЈонћ1Sн.· 
t~~;,! 
iiproetori Уl 1 У2 prebrojlvog karaktera(i nizom аr1.цslћ Into'.,. 
!!?у< , 

!;?resantnih оеоЫпа) ci је еуе Ъikompa.kti.flkacl је 1ma,jlt ·tttНЈпоttt 

["'~~1 (Т. 1 [139;str.24s1). 
S' 
~ . 

Pitanje kada (regula.ra.n Lindelefov) proetor п prv()rI1 n.1\л:.tо ..... "О 

• *',тот prebro;)1 voeti ima Ъikompaktlflkao1 ;jtl рrо"ћ1.'О ;)1 'Vog kO:r:Hkt.o·':' 
~ . I 

f!~a razmatrao је u n1zu rad~~a (136) -l1391 Ul janoiГ, ali не :1. 

f~;dal је to рl tanje moze smatrati otvoren1m. Sumirajmo вндА '!:е 1:'0'" 
[. ~ 

Лkо је :r :X~Y dato (neprekidno) preelikavan је; s·tн.V':f.щ() 

А1:= {,. ~.f(x): w(f-1 (y) ,х):::! ~o} , 
Bf'== {У Е f'(x): t-1(y) је bikom;alctan 1 za Bifak:J. 7. o-t1НН:'Н.I. 

РсХ iz у ~f(F) sledi Fn:r-l(У)I~} .. 

Oznacimo dal је ва Ь Bkup svih jednotackovn1lJ роt1::ll~љр(Рl'а 

skпра А! i svih zatvorenih bikompak:tnlh pocl.(-ЈkНЈ10Vе. 'ой JJ~.f" а 

ва ~b sledecu овоЫпи: 

;' ~ ё za svaki х Е Х u svakom od slu.cajeva : (1Ј. za f:)V'[l.И:ЦQk.:о· 

~iinu Ох ta~ke х i (11) za svako X·~f-l(f(x»\{x}. pontojb 

t)1 ЕЬ • okolina Vf(x) tacke:f'(x) i рrеsi1kfi17Dлј,З, f(:УГС~:) \ П·· .. ·'"'~ 
\1-[Ot 1l, g: f-l(Vf(х)}-~[О,l] , tako da vazi 'f,1:r- 1 ('Vf(Јс) \ p)~~ 
;;gf' t-1 (Vf(x) \ 1r) 1 

(1') ~(x)~g(:f' ... l(V:f'(X) \ Ох) u е11Ј.Са;}11 (1.); 



(11') g(x' )#g(x) u вlисаји (11). 

3.1.5. ТЕОRБМА. [139;teorem.a. 5] Neka, је Х Py'or.T1::r>1' Р:t.ii~ђ::,?о;н ..• ~ 

vog karaktera i teziI1e w(X)< k, gde jra k n~k1 kax',:JJJu·1.1". Х Iщэ 

bikompaktlfikaci ји ЬХ prebro ј1 vog karaJctera 1 ,·t;f~z1tle '< Зt, с;й;" 
., ~ . 

da. i вата ond'a kada posto је bikompakt У prebrd ;}! vog kt~.r~Hc:,tera 
'~ '1 te!ine < k i neprekidno preslikavanje f :Х---4У ва 6е0Ыl10Јn,,,Ь 

;tBkO daje .t(X)= A
f

UBf 8 

U Tezl ва lBtom problem~tokom naved1mo i ~1~do6~: 

(А) У. 1 • 11д1.1 h 1. tJ ,1 (Ј 1'0 k а? f1 О (] (Ј.' n.е ,pr.JfTt; () ~1 J.I .. Нf Ј. V' $.[' ~~ н. ЈII 1, 1') 1. "" • 
\ ' 

'kompakt в prvom aksiomom prebrojivosti.(v. o':totne [J.~)9;B't:.r~ .. 25).!) 

(В) (V.I.Ponomarjov) Lindelefov lokalno povezan periferno 
." 

,bikompaktan( to znaci da za svaku tacku prosto:t.'D. posto ј! okolj ... ~ 
, . 

Ьа э bikompaktnom granicom) proBtor s prvom ak~10mom probroji- . 

iyosti ima bikompakti:fikaci ju prebro;]1 vog kаl"аk·tеrЭ, •. 

(е) Ako је X=F1 UF2 prostor s prvom aksiomom рrе~rојivозti 

predstav1jen kao unija zаtvогепill I)r(j8tol~a ko;Ji (оЪа.) :1.r'116,Jtl·' 

bikompв.k1;1r).kac1 је' s prvom aksioDlOm prebl~o ј1 votJti; 'i;ada ј.Х 

ima bikompaktifikacl ји prebbro јl vog karaktera,.. (-v. т. .. T~YI~o,Or:J~" 
о" 

А note ОП first countable compactification; ВtЙ.1 .. Асrцl ot · .Роl0n ~ 

Sci. 27:5(1979), 369-311) 

... 
Stu ве tice unutra.snje karakterizaci је рго:зt;О1'D r:I l)lkошгn,.-. 

ktifikacijom prebrojivog karaktera mogu ве паvuеt1. ~]oae6! 

(parCijalni) rezultati (v. teoJ?eтe 8 i. 9 11 [Ј.39]): 

з.1.6. TEOREМA. Prostor Х prebrojivog kе.ге,ktОl'э. јта, 1iЈk,оФ~' 
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pakti:tikaclju prebrojlvog karaktera tada i earo.b ·tad.a k~tda 11" 

х- postojl pod,Hnjenje у (de:finici јп. podlHnjenje. уЈаеН МјНЏ; 
275 u (~1) tako аа Bvak1 mаksimЭ).аn cen.'tJ:'J T~J.!1 t:1:1. fJ"t;t?1rТ.t ·o~;"n)r.·~~.;,· . 

hih u ,Х skupova ima prebro ј! v kofina.l:nJ. d.CO .. 

3 .. i .1. ТЕОМI1А. Ako prostor Х 1та. b:iJ~ompaJttif.iJ{ac1 јп p.reibr6" .. 

31Tog karaktera, tada је. 

(1) х(х)= Ха ; (11) w(x) ~ \х\ ~ е:хр >110 ; 

(111) Х вето!е, kao zatvoren роtрrозtоr. pbtopiti tt пC~ 

Sa(la 6ешо nayesti nekol1ko rezul tata о (Jt1f.HJ1~nj,m) f\HJkc 1 .. · 

• (јата с 1 d. Kako za Kurepa+3uellnov broj d va~l= c(x)~ 

с(ъх) za prolzvoljnu Ъikompaktifikiciju ЪХ (isto yal1 i za ~ 

i 1\" ) ,to za с treba роsшаtrаti вато с(ЬХ \ х) .. ОSП.ОVfl1 re""· 
- ,"!,~ 

па оуц temu pripadaju Kotnfortu 1 Gbrdontt , а шоgт.1 ве 

пас! и. [361 1 [140). - . 

3.1.8. ТЕОREИА. Ako је k proizvoljan kardlnal, ta.tl.a. рое1::0јЈ 

okalno bikompaktan prostor Х tako da је 

(1) с{ (3х \ X)=k ; 

(11) pro1zToljan prostor У za koj1 је ry \ y~rX \ х ј1З РF;Ч.~'''· 

udokompaktan. (у. [140; str.124] ) 

3 .. 1.9. ТЕОREИА. Za dati kardj.nal k је c(~x \ Х) ;?. lt: эkо i 

',вато ako Х sadrzi kolekcijumo6i k easttlVlj~rH1. od kО!1џl sku:;, 

(роуа {п~ : ~ €k} tako da 

(i) evaki 'ЧL sadrzi neЪikompaktan n1..t.l t"Jkttp ; 

(11)za r:li:~ skup ~nU~ j~ relat1vno b:t.1\'ompak·ban .• 

Za tunkciju d "'imamo s1.edece 1 kэ.kо је Х g1H~t t1 РТО.! :r;vd1ј'ПО ; 
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bikompaktifikaciji ЬХ, to је d(ЪX)~d(X)~ to ;)es"t gu.stJ.na nе 

raete prelaskom па bikompaktna pro~irenja~ Pr.i p~jme~.pTb8~) 
tora za koji је gustina bik6mpa.kt1f1k:ac.i. j~) таЈ) ;)0. 0<1 [{,"t.1 tj·I;Jl1f ] 

prostOt'8 dat је u [351: taj prostor је «?~·"PTOJ.:7;V(H\ }соn·t::!лrЈIJЛl 

prlmeraka dvota~kovnog diskretnog prostora п'~ 

(Ako'je {Ха:Э ES}familija prostora i а ta5ka proizvod~ 

х= П {хв:в Е: s}, tada је ~ -proizyod оте' famili је рrоfгhоrа s 

baznom ta~kom а skup 8тlЬ ta~aka lz Х koje ве od ~ razlifuju 

u ne.jvi~e ртеЬто 31 уо mnogo kооrdlпэ.tа(КоrВоп).) 

R.Levl 1 ИеkDоvеl u [100], korlstecl Cl),lje~1.1..0e (1(\ 1Г)~ЈП·~::Н~·. 

по presllkavanje i :X~X lта (jedlnetvenu) nepx'~!kid1'HJ TJ.er';vTH'l·-

1 јl vu sa.v.r~enu ekstenz1 ju У:. ~X---"'bX i да 8е (~нл·~1пА. 11E3 тел.Ја 

пе svodl јl vim presllkavanj {та, d okazuju. д.а. вте bj.komp:.l.k1i 1.:Г ј.11:а·,," 

cije datog prostora Х imaju istu gustinu (оzпабimо је Sa a(~x) 

u [37] уап Dauen daje unutrasnju kаrаktэrizас1јl1 рrозtОТf:l 

Х za koje је d( ~x) ~ k. 

(Zasad је d jedina funkcija za koju је d.a .. ta ta.kva karak<t;e-

rizaci ја.) 

3.1.10. ТЕОНЕМА. (van D01.twen) d ( ~ х) ~ k ako 1- за.то alto Х 

ima k-centrlranu bazu (to jest, bazu ko ја. је 11nЈ ја k cen.'i;1::'i.

rartih famillja). 

Dokaz .. Neka је d( ~X) 6-k i А gust podskup од. ~X оо. 

svaki Ј otvoren skup П еХ etavimo Ex(U)=~X \ C1r)x(X \ U) 

kl х Е А definialmo . 

lLx~ {u: u је otvoren u Х i Xf:J!~X(ТJ)}. 

Ka.ko·je А gU8t u ~x, to је 'l1=V{llx = Хf:Л} ћаzэ, zt1 X~ :P:r.'o" .. 
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. Terimo da 3е 'l1 х centrirana famili ја za s~aki х f А. zа.istэ., 

ako U 1 • U 2. • • •• U i konacno пmо go е 1ешеh:э. -Ьа iZ 'lL х • tadl!l х 1; ! 
Ех( u ј) za вуе ј ~ i, t о ј е st, Је Е П {ЕХ ( 1Ј :ј ) : ;) ::::1 t ~'. ,. ...... ,1} .~ 

Ех( П t u ј : 3=1,2, ••• , i} ), te је П {u ј: j=l, 2, . ~ • "Ј} '-~ .. 
Obrnuto,neka је l1=u{1Lo(.: oL<-k} k-cen~trirarla baze. tt х. ZbOl~· 

bikompaktnost1 proetora ~x је . n{Сlfх (U):ПЕ11Ј.} ~'/J. lH.ra;juci 

ро jedno ~ 1и svakog ovakvog preeeka, dobijase Sk1i.p А lJЮ-

61 ~ k. Во, А је guet u ~x. stvarno, ako је G pro.1.zvol јА-П . . 

otToren skup u ~x 1 Нс ~x otvoren еа-Сl ~X( Н) с: G, ta.da zbog 

X()JI~~, J,oBto31 r/,/k Ј 11 ('.1)1) tf.\KO dA јђ r1r··H. 0"(1 itnp',to1. Cf"O. 
. ( I 

Х (; Ol~x(U) cG. \ 

U istom radu уап Dauen daje karakterlzaciju nig~e lbkalrio 
"" 

Ъikompaktnih prostora Х (to su prostori koji ni 11 јеdnој.tаё-

k1 п1вц 1okalno bikompaktni - ekvi valentno, ~a ko јtЗ јё ~x \ ! 

gust u ~x) иа koje је d( ~x \ х) ~ k. 

3.1.11.TEOREМA.(van Douwen) Za. рrоizvоlјэ.n nj.gde 1()Јса1:n.о 

bikompaktan prostor Х је d(~X~X) ~ k ako i зато ako postoji 

kolekci ја {1,о( :t:l...<.. k} famill ја podskupova. од Jt tэ.kо дд vэ.Z.1.: 

(1) 8vaka familija Јб~ је centrirana ; 

(11) . u{~: oZ.<k} је ;;Г-Ьаzа u Х ; 

(ii1)(){B: Bf. Ћ,L} =~ za Bvaki cl<k (za:tvoren.;}e цz,~·tо 11. х) 

P1tanje одnова gustine prostora Х 1 njegovog pTos1rHn.;}a У 

koje nije bikompakt, razmatrano је u [401. Поkа.zаnо је 

3.1.12 .. ·.1'ЕОRЕиА. (а) Proiz-roljan pros·t;or Х tеZЈ.џе :::~:exp]{: 

koji је Т2 111 Т з moze ве dodavanjem novih k taca.ka pO'J;opi-



ti u pro etor У ietog t1pa 1 gust1ne ~ 'k. (у .. teorem1.t 1.4, it 

(Ь) pri dod:;atnim pretpostavkama tebrije ~k1:tIюvа,svаkiрrо~ 
etor Х tez1ne ~ k koji, је Hal1Sdorf()v Ј1Ј. Ј:'ОСI,'I,Ј,э,:га:н Ј11 po·I; .... 

рunо regularan 111 s prvom аЈсsiОШQm prel)ro ;,jj:\roo'ti 11.1. loh:Hl .... 

по bikompaktan 111 bikompaktan moze ее po'topi '~1 11 tН?Ј.'t.1'r.'t;;'ъi1аl1 

prostbr у 1stog tipa. (Т. [40;teorema 1.з1) 

3.2. KUREPA ... SUSJJINOV ВНОЈ. GUSТINЛ, ТЕЗNОТЛ 

Уе6 ето паротепиl1 da lврl ti van,ja. u 've~i f:Нl K1jJ~e:pa ... <j\HЙJ11..· 

уlш bro јет treba da idu u drugom~;, pravcu 1.1. odnosu па razmD:t:r.a

nja 11 prethodnom odeljku (jer је о(Х)=с(У) za рrоizvоlјаћ рт о w" 

stor У u kome је Х gust). C1njen1ce da је c(и)~o{x) za prQi-

zvoljan otvoren skup ПсХ, sto ве lako proverava, i аа. о 11.1-

nije monotona kardinalna ,funkci ја, еugеriiЗu еlед.еСе рi·tэлје: 

Ako је dat prostor Х. kollko ти novih tt\ca.ka -t;ге1Ја (10~· 

dat1 да Ы ве dobio pro~tor У u kome j~ Х ~atvoron 1 

уа!1 с(У) <. с(Х) ? 

'.2,1. Пеkа је Х proizvoljan(potpuno regu1ara:ri) prootor 

te~1ne ~ex~k. Па osnovu teoreme Tihonova~ Х ~olemo potopitj 

u Tihonovljev kub Т= 1 expk te zine expk. Го ета i;ra јтпо HA,IIr:t pro"''', 

stor 

у ::: т \ (х \ х), 

gde је zatvorenje uzeto u Т. U odnosu па topologiju (pot)pro

Btora У вте tack.e nagomilavanja skupa Х pripacta..jt1 эаmо:m X,·t;o 

3е х tatvoren podskup od У. S drug~ эtrапе, У је guзt potprn-
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etor od Т, te је zato C(Y)::Ic(T)=?\o (v.teoremu 1.~.11).' 

Па taj nacin је gore navedeni ртоЬ1ет о i:tшt:1'r1;)еnј11'Кtl.rс,рэ..,.:.,} 
о' 

Suslinovog broja datog prostora Х resen, 1111 ;;1.11 ;)е t)'v()oHe,,' 

ddstatak sto је skup У \ Х "ve11ki" .. to jes·t 1.ЈМl ШI1.0gf) tdбt:;\kt1. 

Razmotrlcemo zato lsto p~:tanje i па dr11gi nо.ёЈ,п. 

3.2.2. Potopimo ponovo Х u Т i uocimo ekup Ас '.r \'х ..ра 

teoremi 1.3.11 је d(T)~k. Neka је В gtlst podskup оа ~ шо~! 

. љ k. Kako је А otvoren podekup u Т, to је trag Bkupa :Bria А. ~ . 

to jeet ekup С-А nв, guat tt А i, jaeno. ksrdHHt.lrtos,t1 ~0 .~':Jr. 

о t,.,."J. то у .. х \,,)0 • l,а}{о ',10 prOVf)rn.va. (1е. ј'" Jt ~l1.ЂV'Оl·t:!t1 tю t.PN,t 

stor od У 1 da је У gust u Т, zbog cega је c(Y):::~c(T)::: кь• 

~.2.3. NАРОИЕNЛ. Ako је Х proizvoljan ,To-prostor 11Ј riHi~.,: 

dimenzloni prostor tezine ~ expk _ tada' ·ве ро tеоr~пti';' 1 ~3 .. 1 

х шо~е potopiti U Fexpk , odnc>sno U Dexpk,redom. PbE1tUpa.juci 

ponovo kao u 3.2.2. i уоаес! racun~ о tome da је 

C(Fexpk) = C(De:xpk) == r\o 
d(FexPk)~k . i d(Dexpk) ~k, 

(~to proistice iz teoreme 1.'3.11) zakl јuсuјешо (1а 1 ()'vakve prcl"~ 

store тo~etno dodavanjem 6:k tacaka potopi tl (ka.o ~э.t;vо~r()nро·t:

рrоз.tоr) u prostor s Kurepa-Suslinovim svo јзtVОln. 

Prethodna razmatranj~ mogu ве sumirati u ob1J1tt1. е1ес1есе ·!·;е .... 

оrеше ( uporedlti 8 teoremom 3.1.12). 

2.2,1. TEOREМA. Svaki potpuno reg1.11ara.n 111 То 11ј nt1?,di.~ 

men.zioni prostor tezine ~ expk moze 8е d.o.davattjom .~::; k t16v:tJt 

tacaka potopi tl'kao' zatvoren potproeto!' 11 prost():t" 111tog tlpn, 

в Kttrf!pa-Susl1nov1m svojstvom • 



3.2.5. PITANJE. Moze 11 ве za neku klasb. pros1;ora (te~in~~~ 
k > exp~) prethodn1 zadatak теа1 ti d()dе.VЭ.!).јеtti l):t:'ebl~() j.ivd .. Њп~Y' 

go tacaka.? 

Pbsmatrajmo sada slede6e овоЫпе p~ostord Х t 

9i : d( ~X) ~ k; Р 2 : d(~X \ х) ~ k :,' 

1 ер1 tajmo pri ko ј im оретас1 јата s рто etoritna i prJ kak\r1iri 

preslikavanjima ве осиуауаји 080Ъ1nе .~ i !р.г .. 
Lako је proverl ti «ја је 080Ыпа !]Ј1 konacn6 adi ·ti vtl~ i 

expk .... mul tlpllkat1 vna. U рrvошsluсајu bikompa.ktlfikabi j~". gLl.-

'. . . 
etlne ~k za topolo~ku вити kопэ.Спо mn.ogo prof:l'tora ;)~topo1t,· ... 

eka вита bikompaktlflkac1 ја ро jedlnlh prostorli ; d.1>HgJ .Йеь . 

tvrdenja sledi lz teoreme 1.3.11 i toga ~t() је П{f'Xrз: t4 G В} 

bikompaktlfikacija za П{Х в .: s Е s} ;РТ! сети је 181 =e:x.pk. 

lfE~ka је sada d(~X).:fk 1 neka је У neprekldn.g. SIЈlсЗ. P1:0fJ'" 

tora Х prl presllkavanju [. Preslikava.nje f ima. rteprek1.(1n~;t 

(Stounovsku) ekstenzi ји F: ~x~~y i za..t.o imi:trno 

d(~Y) ~ d( F( ~X) ) ~ d (~x) • ft 

Znac1, upravo је dokazan 
(\) '. 

~ .. 2.6. STAV. OsoЪina ~ 1 је konacno adi i;:t Vl\б .• ехгk·~пщ1Ь1", 

plikati vna i invari janta је neprekidnih рrеs11kа.vаћ;ја. 

Sledeci primer pokaztlje da !Р1 ni је in.'\,.ег~инi ln.ya:[:t;)alli~~\ 
neprekidnih presllkavanja. 

).2.7. PRlМER .Uzmimo c=exp~o kopija оtvЬГС!l1оg ј ecl.:I,.t1:i.Спt)f.': 

intervala J=(O,l) i posmatrajmo pro1z'v-od Је .. ТЈЈ!ОЈ)о\'пk1 1спЪ 

I~ је Ъi~ompaktlfikacija od Је i~ ро teoreml 1.3~11. d(lc)~~~ 

to jest, d(~JC)==~(j. Proizvoljno prer:JlJ.kavan.;jo ;f':J)(e'-~:Iю)~~t.:.;. 
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Је је neprekidno. f1edutim, prostor ~D( ехрс) nl је separabilan, 

jer је в jedne strane \~D(expc)\ =ехрехрс (28], [57;teorema 9.;;}!, 

l51;teorema 3.6.111 ~a 8 druge za ауаЈсЈ IJ;1IН1дl'ГГО"V T)]'''ORtOl'' Х 

је IXI~expexpd(X) [82;teorema Pospisila, str .. 1-:S.1 .. 

Iz teoreme 3.1.10- van Dauena i ~injenice аа otvoreno-zat

vorena konacno-kratna preslikavanja (f: Х--+-У је kona~no-kratn,o 

ako је f-l(y) konacan za svaki у € у) ne menjaj'l te~lrH\ (т. zr:џ1. 

IV.127 u (28] ),prorodno !zlazl 

[р 3,2,8, PITANJE. Је 11 1 lпvеrzпэ, 1nvA.rije.ntf:\ ()t."or~n()·~ 

z~tvorenj,h kona~no-kr~tnih prenl"lkavanjB ? • 
Podsetimo sada da ве preslikavanje - [:Х-+У nf\zi уа n.евуод1 j,i,~· 

тlш ako је f(F)fY za svaki prav1 zatvoren podskup F н X~ i da 

# _ .. { 1 } је za dato preslikavanje [:Х--У, t (А)= yGY:f- (у)С_А , "еХ, 

~.2.8. LEМA. Neka је f:X-4У (neprek1dno) nesvodljivo ртев

likava~je i ru, centrirana famili ја otvorenih POd,Bku.pova od- Х /> 

Тааа је f*('U..) = {f*< U) : U Е: 11 } centrira.na famil! ја u У. 

Dokaz. Pretpostav4mo da tvrdenje nije tacno, to 

postoji konacna podfamilija {f*(Ui ):i=l,2, •••• n} 

za koju је n(f*(Ui):i~n} M~. Tada је 

j8St neko, 

od ј*( rи, ) 

~-n{y \f(X \ Ui):l~n} = У\ U{f(X \Ui):l~n} ~ 

у \f(X \ ntui:i~n} , " '" 

odnoeno, 

1:( Х \ П {u 1: i ~ п} ) = У. 

Med:utlm, П {u1 : i ~ п} је neprazan otvoren вkцр u Х 1. t kA.ko ;јО 
, 

f nesvodljivo preelikavanje, poelednja. jednakot:1tnije lllOg\lCR .. 
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'\.~. 
Neka ец eada prostori Х 1 Y'nigde lokalno bikQmpAktrtla Td~ 

da ya~! 

,.2.10« ТЕОМТ1А. :·Ako је [:Х---+У (nертеkl(1:tlП) nОR1гоrЈЈ .. ;}јуГ) 

za.tvorena eurjekci ја, tada је d(~X \ х) ~Jc ako:1 erbl'O\.) ~),k() ~j~~ 

d(~Y \ У) ~k. (Drugim тес1та, u k1aei .. pigde loka1no ЪikОПl]Ја]с

tn1h proetora о воЫпа ~ 2 је invari janta i i:h.vеrzпэ, itlVf1.rJ ;1а
nta neevod1j1vih zatvorenih pree11kavanja.) 

Dokaz. Neka је па.јрте d(~X \ х) ~k. Ро teormrt1 3.1.11 роп

toj1 kolekcija {lloL : CL <.k} fam!11ja otvoren1h podsklJ.POVR. од 

Х tako da та!е ивl0тl (1 )-( 111) te teoremo. Роtlшаtrа.;}mо Гп.шi .• 

11 јц t f if( 'lLot.) :d. <. k} 1 dokaz1mo da ona takode zadovol јn'УI1 
uslove (1)-(111) teoreme 3.1.11. Kako је f nesvodlj1vo ртеА

l1kavanje, to ро ро prethodno ј 1етl za svaki rJ.<k је {t\:(1Ј(Ј.) 
centrirana famil! ја otvorenlh skupova u У .. Ро etavu 1 11 e·~T. 

360 u [2]{т. i [l11]),U{f*(1~):oL<:k}je J[-baza иУ. 0(11;8.

је .. da eedokaze (111), odnosno da је za вуе 01._ <k zad.ovo1je:t1o 

nt:r*(U):UE ~}=~. Pretpostav1mo da ото nije ta.~no!t.a nekod... 

Znacl, У \ n{ f~(U):U E.~} f. у 1 zat~ је 

f-l(y \ ntf#-(U) :u~ttk} ); 1 , 111 

Х \ [-l( n{~(U):UE:~}) F х ; to jest 

П tf'-l(~(U):UЕ:'l~} /:- ~. 

Korlstecl dalje zatvorenost 1 перrеk1d.поst рrеrзЈ.iltаVfЏ1ја :f (10'

Ы јапlО 

fJ ~ П {t-1 
( !* ( U) : U Е: 'U~} = п t Х \ f-1 ~~L~_~~~2_~ ~!._~_~~,J ~ 

-= nt х \ f-l( fCX \ u») : U€:~} = п {х \ i=T('f('i-\--tј-)): П ~ (ЧЈ} 

Iz X\{X\U)::::.X\f.;..l(f(X\U» i Х\U~Х\П imamo Z!1t:itY:\ 
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(I\Х \ (х \ U):U E~} 1= у1 ,OdnOBhO 

n{п : U Е ~} f. ~ , 

~to prot1vreci pretpoetavci о ~J .... 

Obrnuto, neka је sada d(~Y \ У) ~k 1 ~t)~,(J H{.L~k r 

ја famillja podekupova od У za koju ya~l (1)-(111) t~brbffie 

:3 .1.11. Tvrd1mo da familija {f"' l ( ,\{) : Ј. -<. k} zв.d.Оvdlјэ.Vа. 

(1)-(111). Svojstva (1) 1 (111) рrоvеrа\Тајtisе Ье:?; уеС.1.ћ 1>0-

te~ko6a, dok osobina (11) је sadr~ana. 11 VEJ6 p6rnenutottl dоkiэ.zн. 

staval u [~1. Teorema је dokazans. 

• Za razl1ku od guetine, teenote razl.i~j."ti11 ћ1kоn\роkt:lЈ'Ј.1t·Л~· 

сlј. istog prostora motu biti ralli~ite. NB primer, zrt vro6~ 
.. 

tor N је t(cLп) = ~o (gde oLN oznacavabikompaktifiltacj. јl1 јед.-, 

nош tackom = bikompakt1fikacija Аlеksап.дгоvэ.) Ј dok је ·t;(~N)~ 

ехр ~ [28; zad .IV .64]. A1i, ako је za datipros·tor Х, 1;(f)X)~:: k l' 
'. ' 

tada је t(bX)~k i za proizvoljnu bikоmрэЈсtiflkаСј.ј;.). ЬХ. ј (н: 
• 

је ekstenzija i : ~X~ЪX ldel1ticnog presli.1ta:vii.n;}t:i i· :X"':'_~1{ 

sBvrseno preelikavanje, а оуа pres11ka.vanja !le ,.tvеСэ:v-tLјit. tf]>f:J" 

notu [18 ;str.'32], [27], [82;str.lO]. 

Postoje prostori prebrojive tesnote cije еуе bikompaktifi-: 

ka~ijeimaju neprebrojivu tеsпоtu. P~vi takav prime~ је ~Rfii·· 

је pomi:rijan1 prostor kojl је u [102] kons"t:rti.i.sao Иа1Јћ1!l,н 
. ,'. ~;,7, " 

takav је 1 prostor ~ iz рг1шеrа 3.1.41. Zhв.С~.јl1.А. 1ЕЈ't:Г:.1ЙiVr..),"", 

nja u istопi pravcu vrsena 8U 1.1 (11) 1 1.1 8:1,1'0;] 1 д.ОРЏ!1;lоn.Ьј 

verzlj1,'[20]to'g rada, kao i 1.1 [19}_ 

Iz tec/teme Ran~ina (teorema 1.3.14) 6ад.1.t,:i.irnоS·Ь1. 1;btJt1of,;e 

i teorem~ i.3;13 Malihina о multiplikativnosti te~note bikom·· 
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pakta sledi 

3.2.11. STAV. Osobina"imat1 bikompaktlfiktlc1~.1U 

је kona~no adi tl vna i k-шt11 tiplikati Уnа,,, 

Пkаzimо sada па neke o8obine pros'{;oJ:>:1 ko;j1 j,tl1~;J1.1, Ьi .. kоtt1гэ.k'~ 

tltikaciju prebrojive tesnote. 

(Napomenimo da па pitanje Arhangeljskog: ltakvi Pl'ostori irm1 .... 

ји bikompaktifikaci ји prebro ј! уе tesnote ? [101 , јое llvek 111 је 

dat zadovoljavajuci odgovor.) 

3.2.12. TEOREМA. Neka prostor Х ima b,i.kompaktno pro5i1.·enje 

ы prebrojive teenote. Теда • 
(1) х lта .~a~kovno-prebro ј! уи .1C-baz1t; a.ko је ;)08 .~<. р.r'rчl. 

kal! bar za Х, tada Х ima pre Ьто ј! vu Је - ba.zu ; 

(i1) (ИА+ lCH) Ako је Х еа Kurepa-Suвllпоvlm evo~"fjtvotct, ·t~Ј.-' 

d а ј е 1[ w ( Х ) == >-<0 i d ( ~ х) =d ( х) • 

Prvi deo teo.reme sledi iz teoreme 1.3.15(а) i cln~ie!1,lea (1~1. 

је f)[w(x) = 'l[w(bX) i ako је k predka1ibar za Х; tada, је Је k:l.-· 

libar za ЬХ [18;8tr.42], [82;8tr~11]; drugi d,eo ;је p081~(J.tcQ 

teoreme 1.3.15(b) i sledecih lako proverljivih hejednakostt~ 

d(~X) ~ d(X) ~ d(~x)tQ)К). 

Iz toga sto za svaki diadski bikompa.kt Z 1 s1)'Г:'!,k1. E'kE!t:.relf1a],-

по nepovezan bikompakt В va!i: w(Z)=t(Z) (v.Btr.l0) ј w(n)~ . 
t (В) (у. [18;}. 3 .121 ) , sled-i, "па о snoyu klasi С110Р; mеtгi Zrlс:l.ОПОf;; 

, 

kriterijuma Ur18ona, 

~. 2.13. STAV. Ako prostor Х irna Ъi10 дiасlпlП1 bilo eJcr,-':.:t:'с

ma1no nepovezanu bikompaktifikaci јУ. prebro ji уе teshote ,t~f,),(l(1, 

је оп metrizabi1an. 



Razmatranje u teoremi koja sledl inepirise.no је rez1:tltatb1n 

Malihina (1021 da za р Е ~H \ N svaka Ъikompaktiflkaci ја .рrс)fзtr .... 

r~ ПU {р} ima neprebrojivl1. teshotti 1 tl'tacn;jen.;}em ,Јеf.1.ЩО~11 d.tl. 

је ta tesnota jednaka ехр Ха [50 ;tеоrеtпЭ. 2 Ј .. 
2.2.14. ТЕОRЕИА. Ako јеХ loka.lnd bikompak,ta!l prostc)r; 

Р',Е: ~X \ Х i postoji saTrl3eno preslikavanje:1:: Л l1~b(k) ;gtl.~ 

је k neki kardlnal,a А= ~x \ (х U{p}), tade. Х u~p}t::Y itrta. Ы.

kompaktlflkaciju ЬУ za koju је t(bY \ У)= ~(j" 

Dokaz. Kako је Х lokalno bikompaktari. p:rostor, td ;)~ '()Х \ Х 

bikompakt, kako ~jo rJobro poznf1to. Zato lщщnо (1n. ;)е А ~J ~t1}' ':,t •. ' 

~X \ Х bikompaktiflkacl ја Alek8androva.~ prostora Л. Dэ:tо onvr.

зепо preelikavanje f: A-4D(k)fuo~ese proeiri ti do neprek1.dno~:: 

preslikavanja F: ~X, X~(k) :: D(k) О{ сю}, te.ko (1~' је r-1(с.'О) ~ 

{р} (-.. [28;VI.45]). u prostoru ~x pOBm~trajtfio rel~~ij11 ek·~ 

"iyalenclje f'..,J datu за 

ako х,у Е Х , onda х rvy akko 1:.=1 ; 

ako %,у Е: ~X \ Х ; onda xrvy akko F(x)=P(y). 

Polito је ~x\x zatvoren u (?>Х, f sэ.vr~епо, rзlенl1 да ~ec','.odo,' 
r 

zgo poluneprekidno razbi'janje (511. То. znaci да. је рrirОйllа 

projekcija 'Р: ~X----+X/rv savrseno preslikava.nje. Рr(НtЈЧ 't;ottl.e. 

lтато da је 'f\(~x \ х) homeomorfizam па cLD(k) Ј. Рх/Г'-' вй 

kolicnik topologijom је bikompaktlfikacija za Х u{p} .. 

Dak1e, ХИ{Р} ima bikompaktifikaciju prebrojive teBnote~ 

jer је t(d_D{k))= ~o [10]. Ovim је dokaz teoretne za1friJ~11. .. 
па . 

2~2.15. РIТАПЈЕ. Ako j~ f:X-· _.~y sа.vrбеnо IУгеОl:1.1саvt:1:пјt? PJ:"O'~ 

stora Х prebrojive tesnote па рrоэtОr У koji :11Т19. Ыkошра!сt1.Ј:'Ј,·, 

kacl~ttprebrojive tesnote, ima 11· iXtakvi1 b1kompakt1.fJJcapJ;i!1? 



4. KARAKTERIZACIJA KARDINALNIH FUNKCIJA 

Ako је па odredenoj klasi topolo~klh prostora zadata neka 

kardlnalna f'unkci ја. 'р , tад.э. је prirodno "posmatro:ti kako оо 

ОП#! pont:J,r,a. рг! о fП10VГ/ .1.ша.р r:trr:НЈ 1 jl1rn~ 011. proo·t;orJ Inа (pre 11'\ ~~l11r О 

па potprostor, prolzvod, p~oAirenje) i pr1 pojedlnim p~eBlika

vanjima prostora (neprekidnim, otvorenim, savr~enim i drugim). 

Razume ве da је potpuno prirodno ispi tJ.vati i eledece: 'ako је 

data proizvoljna kardinalna funkcija ~ koja zadovoljava neki 

skup (prirodno) zadatih uslova, kakva је пјепа veza ва pozna

tim kardinalnim funkcijama, odnosno kakve зе јО8 osobine za ~ 

mogu izvesti iz tog skupa uslova. Оуа glava ровуесепа је tak

тош ispl ti vanju. Deo rezu~ tata moze зе naci а [86] i [90]. 

4.1. OSOBINE KARDINALNIH FUNKCIJA 

Neka је 'f kardinalna funkcija. Роsшаtга.јто sledeCe овоЬЈпе 

funkcije 'f : 
(1) Za Bvaki diskretan prostor Х је ~(x)=lxl • , 
(2) 'P(~)~ Ixl za 8vakl prostor Х ; 

(3) ~ је monotona kardinalna funkcija,to jest, ako је А 

proizvolja.n podskup prostora Х, tada је \{Ј(Л) ~ 'f (х) ; 



ki 

(:~a) Лkо је А zatvoren podskup оа Х, tada је У'(А) ~ 'Р(х); 

(4) Ako Је А gust podskup оа х, tada је . 'Р(А) -Е: 'f(x); 

(5) Ako јеА gust u Х, onda је "Р(А) ~ 'Р<х); 

(6) Ako је У neprekldna slika od Х, tade. је "Р(У) ~'f(x); 

(6а) Ako је !:х--у neprekldna otvorena Burjekclja, tada је 

,[(У) ~ 'Р(х); 

(6Ъ) Ako је f':X-У neprekldna bijekclja, tada је 'f(X)i:'f(Y); 

(7) Ako је Х= П{хs:s ES} prolzvod tam111je proetora., t~da је 

\p(x)~ Is!eup{'p(Xs):s €-B} ; 
(7а) 'Р{х х У) ~ шах {'Р(Х), 'Р(У)} ; 

о 

(8) Ako је ХС И{ Ха: s Е s}, tada је "Р(х) ~ lэ{ 8ЏР {'f(XB ): $ € В}; 

(9) 8vaki potpuno regularan proator Х ј.та biJr.оmра.ktlfiЈ~арi-. 

ju ЪХ takтu da је 'Р(Ы) ~ 'f(x). 

.Jasno 3е da vaze sledece lmpllkacl је: 

(3)-+(3а) 1 (3)---"(4) • , 
(6)-4( ба) i (~)~(7a) • , 
(4)+(5) ~jednakost u (4) i 11 (5). 

"" 
prostor Х= П{ Х э : в Е s} sadr~i 

, 

Posto kopiju prostora Х е za 8"V3.'-

S е S, а projekcije ви neprekidna otvorena рrеslikа-V8лја, -to 

sledi da ako ~ zadovoljava bilo uslov (3) bilo uslov (ба), оп-' 

da је 

'Р<х) ~ эир { 'Р(Хв): s Е s} . 
Dal је, ako (kardinalna) funkci ја 'f zadovol java, (7), tода је 

080Ыпа "х ima bikornpaktifikaci;}u ыё: za Јсојн. ;)е 'Р(ЬХ) ~ Је" . 
k-multiplikatiтna, dok је za fUIlkciju 'р koja ze.dovoljava. (8) 

ista овоЫпа konacno aditivna. 
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U prethodnoj tabllcl prikazano је роnаэаnје nek1h poznatih 

kard1rialn1h :!unkclja u odnoeu па оэоЫnе (1)-(9). Neki Odtih) 

podataka mogu ве lako proveri ti, dok ве za neke pozi vашо на lj ..... 

teratu.ru (pozlvanje nlје uvek па izvorni ra.d) .. 

4.2. КARAKTER~ZACIJA КARDINALNIH FUNKOIJA 

:1:.2,11 ТЕомl1А. (1) Kurepa - Suellnov broj о је nэ.јша.n;lа 

kardlnalna [unkс1ја koja zadovoljava иеl0уе (1), (4) i (6); 

(11) 1to.apdn в је nајтаnја kard1ne.lna. funkC1ja. ]соја ~~a.dovt')§ 

1јата ue10ve (1) i (3); " 

(111) Gustina d је najve6a kardina1na funkoija kojazado-

ToljsTa (2) 1 (5). 
,<> 

Dokaz. (1) Neka је ~(X)=k 1 neka је ~ proizvoljna се-,.;;--
lularna familija podskupova od х. Bez ograni~enja op~toBti то
~ешо pretpostaviti да је е maksimalna celularna·famillja. Za

to је skup у= ut U: U Е'е }g11st podekup od Х, te .је рrеша (4) 

( ;Ј ) "P(y)~ 'Р(х). 

S druge etrane, preslikavajuci svaki UE. ~ u ро јейnu ta.ck1.1 

d1ekretnog prostora Z=D( I 'е I ) 1cardinalnosti I 'еl , доЫ ;)а ве 

neprekidno preBlikavanje iz У па z. Prema~l) i (6) sada 9е bi-tt,t,~! 

( el == , Z 1 = 'Р< Z) ~ 'р (У) • 

Poslednja nejednakost i ("*) daju l'el ~ \(>(х), 81;0 znaci da се 

(ро derinlcijl с) biti i 

с(х) ~ 'f(x). 

Kako funkcija с zadovoljava data tri uelova (videti tab1ic!1) 
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t'o је tтrdenje dokazano. 

i!!l Neka је 'р (х) =k i neka је А proizyo1 јан diskretau. pot/- .. ' 

prostor od Х. Tada је, ртеша (1), \f(A):: 'АI , а рrеша (3), 'Р(А) 

~'f(x). Zna~i, lAI~'f(X). Zato је i 

s(X)=sup tIAI:A је diskretan potpros:tor оа х} ~ 'Р(х). 
i' ~ . 

Posto s zadoToljava data ауа uslova, to је za1sta пајrnапја kar-

dinalna funkcija koja zadovoljava (1) i (3). 

~J!~2 Лkо је d(X)=k i А (pro1zvo1jan) gust podskup od Х ва 

lAl-k, tada iz (5) sledi ~(X) ~ ~(A), dok је ртета (2), ~(A) 

~:. IA' -k. Zak1jucujemo да је 'Р(х) ~ д,(Х). Dokaz !r.e.vr~avlilnlO ргЈ,г 

me6uju6t da gustina zadovoljava (2) i (5) •. ~ 

1.2.2. PRI1<1EDBA. Na potpuno isti na01n kao sto је dokazano 

(11) u'prethodnoj teoremi, dokazuje ве da је р пајтапја kar

dina1na funkcija koja zadovoljava (1) 1 (3а). 

,4.2.3. PRII1EDBA. Ako је Х parakompaktan prostor i kardina1-

па !unkc1ja 'f zadovo1java (1) i (3), tаdэ. је l(X) ~ "{Ј(х). 

Zaista" neka је 'P(X)=k i, suprotno tv.r<!епјп., l(X) > k. Neka 

је (р otvoren pokri уас proBtor<;\ Х, 01 ј! је 8vak.i podpokri vn.c 

saetavljen iz vise оа k ~lanova. Upisimo u оуај pokr1 уас lokD,-

lno konacan podpokrivac r(Cija Се kard1nalnost tako<'te bitJ 

те6а od k). Iz svakog U Е!Р* izaberimo ро ј.еdпп tасkп х( п). tTr:' ...... 

эnо, ona шоzе Ы ti sad.rzana u najvise konacno пm,оgо clallova i z 

r. stoga postoji Лс~ tako da је lJtJ =1 P~I :> k 1 x(U)l-х(V) 
za U,Y E!t takve аа је Uf-V. Skup 

A~ {х( u): U Е /l:,} 
је dlskretan prema nacinu kопstruiвэ-пја ikarr1inalnos·ti је > 1с. 



Zato је, prema (3) i (1), 

'Р(х) ~ 'Р(А)= iAl > k, 
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~to је 8uprotno pretpostavci. 

Kako 8U u' metrlckim prostorima fun,kci је с i d ~jednalce [2в), 

to ее iz teoreme 4.2.1 nepdsredno dobija 

1.2.4. POSLEDICA. Ako је Х metricki prostor 1 ~ kardlnalna 

!unkсlја, tada је f(X)=c(X) ako 1 samo-ako ~ zadovo1java (1), 

(2), (4), (5) i (6) • 

.1..!?-Ј.2, PRIИЈ~Ј)ВА. U р:rеthQ(]rЮј kn,:r.f1I.kte:r1v,IiHH,,;)J.. К,н'арn - HHfI-Q 
linoTog broja za metrlcke prostore шо~е ве ueloT (6) lzostavl'~i 

1 lstoтremeno (4) zameniti ва (3). 

. .. 
Dokaz. Neka је X~metrlcki prostQ~ 1 neka је c(X)=k. 

Pokazlmo najpre da је с(х) ~ 'Р(х). Poznato је [36;teorema 4] 
da је u metrlcklm prostorima Китера - Susllnov broj dostiziv, to 

jest postojl celularna familija (u х) mо61 c(X)ck. Izaberimo iz 

svakog clana te farnilije ро jedan element i dobi6emo skup А ko

ј! је dlskretan potproetor-"od Х i то61 је k. Zato, prema (3) 1 

( 1), d о Ы ј ашо 

'Р(Х) ? 'Р(А)-= JAI =k=c(X). 

Dokazimo sada obrn1Jtu nejednakost с(х) ~ 'Р(х). Za svak1 ргi

rodni bro ј п роешаtrајmо pokri уас (Рп pro-stora. х· (оtvоrепiш) 
skupovima di jametra <. l/n. Neka је е п kolekci ја. svih сеlп-

la.rnlh роdf'э.miliја od !р parcijalno пrе(lеrl8. rеlасiјош :i.л1с
п 

luzlje с • Po~to 8vakl lэ.nас u е iша gornjH gral1iCtl (-1;0 
п 

је un! Ја elemenata tog lanca), to ро lет! Zorna е ima mak .... 
п 

slmalnl element )сп. Јаеnо, zbog o(X)=k је [}[,п , ~ k. 1z зу@.-
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fami1ije 

dobijeni Bkup. StaTimo 

А= V { Ап : п Е tI} • 

'Ј . 

" 

ве, I А I ~ k. Dokazi то da је А gцв'Ь 1.1, х: ~ {Ј f:JC1 Р1:0 ·trir:члро с.,·' 

.р f/.A, to jeet, р ЕХ tako da је т(р,А) >,р, gc1e r Оzп.аСЭ,v8. 

ikU u Х. POBtoji i Е N tako da је r(p,A1)~' f(p,A) > 1/1.~ Ta .. ~ 

't-тоrепа kugla е centrom u р i d1jametra. <'1/1 не эесе 111 

п ~lan !amillje Ai , eto је nemoguce zbog maksima1no tlt:l. 

. '!aJn111 је. Zna~i, А је guэt u х. Preirta (,) 1 (2) dob1 ;}l' se 

komp1etlran. 

~~~apoт~nlтo јО8 da ве (811~no) mo~e pokazati da је knrdinrilna 

i ја . 'р dеfiпlэапа па k1aBi bikompakta Eber1~1na јеЙлНlr8. с 

,1 вато ako zadoTo1java (1), (2), (3) i (5)~ с". [86Ј) 
,:', ", 

.( Bikompakt Х ве nazi та bikompakt Eber1eina еЈсо tl п ј eJ~Hj. poo~· . 

6 -tackoтno-konacna familija q: otvore111h J~ "'"skt1.·pova ·tHko 
(>. 

proizvo1jne razli~ite tађkе х i У 1z ! pOBtojl ПЕ~ 
~ r. 

вашо jednu od t1h tacaka [12; str. 29Ј .) 

Iz teoreme 4.2.1 1 nekih ranije navedenih teorema йоЬ1ја ва 

4.2.6. POSLEDICA. (а) Ako kаrdinаlПf1 fl),n.){a:.lja 'f ?i~H1ovo:1jail: 
.': . т . 

.. eloTe (1), (4) 1 (6), tada је v:r:g1zvо)::јаtl.11r:ЮfJ.rПОI:п'е()0Il Тп'о· ... 

111 prolzvo1jan вekтenc! jalan Ыkоmраlгt Х 111 рr·н:;·щЈо:t'оЛ.:!.'" 

Ъikompakt Х 111 Hausdor!ov prostor в рrvош Ь.1tn10nюtr1. p:re

..•. :~.~ ji Tosti 

Ixl ~exp( 'Р<х)) (т. teoreme 1.3.18, 2~1..б, 1..3.20(-11ј .. »); 

је Х oLi..orastegn1.lt bikompakt, .оnдд јо 



, '.·Ј 
0".1 

111 ~ ехрехр( "р(х» (У. teoremu 1.3.17); 

(ъ) Лkо је Х nas1edno norma1an prosto:r. 111 b1JcornptlJct ti1t(j ;,11) 

l'" 

r(l). (4) i (6), onda је 

(с) Ako kardinalna funkci ја 'f zaclovo1 ја.уа (1.) 1. (ј) *~;i:'Йln, 

Iz~ pr61z..,.oljan HausdorfQT prostor Х је , 

Ix I ~expexp( 'Р(х» 1 о(х) ~ ехрехр( 'Р(х») ("Фtf:!оr~1"3 .. :1Ј) 

. ako је Х d, ... levi bikompakt, tada j~ ,Х I ~ 'Р<х) ( т .. 'teo:t:' .. 1 t ., f\ 17) ; . , 

(d) 11eka kardlnalna funkoi ја 'р ~ad{)vol ;}~,ya (],) 1. ("3гt). ~t'o," 

. па ~a proizToljan Haued.orfoT proetor Х 8 Gcf';"rЗ:f; ;'rч~оn~lоПl '''':!,~:;J. Q 

,Х' ~exp('P(x» i J{(x)-~exp{Y)(X» (v· .. ·I;~Ог.шrJ\.11.5,,2~?);· 

(е) Ako је уј kard1na1na funko1 ја ko ј?- йаdоvо1 ;]ауа (1) 1. (ј),. 

а. 'f tunkoi ја ko ја zadovol јата (2) i (5), tada је za /:1\Tf.lki 

HausdortoT prostor Х 

'f(X) ~ ехр( ~(X» (v.tedremu 1.3.19); 

.lita т1ве 

ako је Х bikompakt, tada је Y1(x)~ У;<х)+ (v .. tоо:г .. 1~?"Ј.9) .. · 

ako је Х diadski bikompakt,ondaje "f(X)~\t:(X) (џ.с:Ьт,.lО)" 

4.2.1. NАРОИЕNА. U (е) prethodne posledlce vEI.z1 st:['02~a ло;јаfl~·, 

nakost: za svaki Hausdorfov prostor Х је 11 уј (х) ~ ехр.( уј (х) ~ 

Zaistat ako pretpostavimo da tvr<!enje п! је ·taCno, ОЛЈЈа }10[1-

to;)1 У еХ ~ako da је 'g (У) :> e:x:pC~.O~J •. Kako. ;)е ро ГУ'!3~rннз';r).v"'" - . 

сl у; monotona (kard1nalna) funkci ја, to је 

kle ве dobija 

. '&<У) :> ехр( у; (х)) ~ ехр( у/(У) .. 

'Ото, medutim, prot1vreci rezu1tata (е) (jer је у Ш~.1ннIQг.Ј·оv гтQ" 

. stor). 

..' 
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Jasno, sli~ne etro~e rezultate odrezulteta ti (~) d6bi~~~d: 

1 йа slu~ajeTe bikompakta i diadsklh bikompakta, ) 

4.2.8. ТЕОREИА. lIeka је 'Pka.rdihalna. .~l1.nkcj.Ja ko~ja ~~a(jJ)'!ro·' 

ljava uBlove (1), (3) i (7). Tada, 

(1) 'f (Dk)=k i osim toga 'yJ(D(k)k+ ):k+ ; 

(11) 'Р< П{хв:в E-S} ):rlsl ; 
(111) u klasl nuldimenzionih prostora te~1na w је ria,jvecD. 

kardlnalna funko1ja koja zadovoljava data tri '~81ova. 

Doke.z.. {~) ProBtor Dk fщдr~Н, (l1.nk:r.()'tf1n Iюi:р r'() n'tio1' Л tl\O()! 1(0' 

Тај p6tproetor definl~emo ва 
I . 

А= {~"'tDk: ~=l 1 X~ =0 za ~ 1: tl}, cLEk. 

Ргеша (3) 1 (1) tako dobijamo 

'P(D
k

; ~'P(A)=IAI =k, 

а prema (7) 1 (1) је 

'f(D
k

) ~k 'Р(n):: k. 

Za dokaz drugog dela koristimo jedan rezul tэ.t ~1ybie1.f:1kof.~, 1-::0'" 

јl ka~e аа ве D(k+) шо~е (kao zatvoren potprostor) potoplti 11 

D(k)k+(v. ,па primer, [79; str.83] ) .. Zato imamo 
, + 

'f(D(k)k )~k+ 'f(D(k»)= k+' k=k+ (prema (1) 1, СП) 

, i takode 

'P(D(k)k+} ?- 'P(n(k+)=k+ (prema (1) i ,~~) );" 

i'Jto daje 

'f(D(k)k+ )e.k+ • 

(Јавпо је da ето u drugom del u (3) шоgli zаmепј:t;i,' в1вЂ1 ;}i.f!1 (30.) 

i~l] Post'o (zbog pretpostavke da ви svi pros"t;oT1. Т1) ргов'" 

tor п{хв:ве.:s}ваdrZi SkuPD 1s1 , to је prema (3) 
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'Р( п{хs:s ES}) ~ 'f(D(SI) 

odnosno prema (1) 

'Р< П {Хв : s f s}) ~ I sl • 

~!!!) Neka је Х proizvo1jan nuldim~nzionl prostnr te~in~ 

w(X)=k. Ро, ,teoremi AleksandroTa (teorema 1.3.1), х moz~l!1o ро

topi ti u K'antoroT kub D
k

• Na о SnOTU ив10уа (3) jetada 'Р(х)!:; 

~ 'P(Dk ), odnoвno prema (1) u ОУО ј teoreml.· 'P(x)~ k. ZnaC1." w( х) 

~. 'Р(х). 

Iz tabllce (str. 64) ве vidi da w zadoToljaTa d~tB tri uп-

10T~, ~to zna~l dB је tyrn~nje dokAznno. • 
\ 

~.2.9. POSLEDICA. Ako funkclja. 'f zaa,ovolj~.va (1). (~) 1. (7), 

а:С: П{ХВ :a€s}~Y је neprekidno pres1!kav~nje. pr:f. сеrnц вв 

ВТ! prostori Хв 1 У Hausdor.fovi, tada i z 'f (У) ~_ k i d (ХА) < cf1c 

za Bvaki в €S., sledi da f zav1si од тапје од k koordina.t A., ·to jee1i~!:, 

postoji S1CS ва lS11<k tako да svake dve tacke х i У сlје Е111 

Sl-koordinate jednake тайi f(x)=f(y). (uporediti ва posledicnm 

u [82;str.123]) 
r 

4.2.10. NAPOI1ENA. Ako funkcija ~ zadovoljava (2), (3), (5) 

1 (7), tada za proizvo1jan potpuno rеgulаrэл prostor Х vn.z1 

'P(X)~ ",(х). 

stvarno, potopimo Х u T!honOTski kub IW(~) .. lгеш.r:t (~) 1 ('7) 

dobicemo 

"{Ј( х) ~ 'р ( 1 w ( Х) ) ~ w ( Х) 'f ( 1 ) • 

Prema d.okazanom u teoremi 4.2.1 sledi da је, z't)og (2) :l (~:;), 

'P(I)~d(I)f18 ХО , te zato prethodna nejednako.st pos'tn.jo \f(X):; 

,,(х). 
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~,~ 
4.2.11. ТЕОRБМА. Neka је 'р kardinalna funkc1.~t1 koja ~а.dо~Ћ~' 

(. *) ako је f:X-+У neprekldna. neevod1j1ve, Bu,rjp.kc:t.jA, 

tada је 'Р(х) ~ 'Р(у), 

'Р(х) 6, l(w(X); 

'Р(Х) <: k, tada је zэ, ba.r јf:нlnп. 

(Т) Ako је Х ekstrema1no nepovezan b.ikompak·t 1. 

I 

t t d -4 ~ а а .,е 'х (x,X)<k za bar jedno х ЕХ. 

Dokaz. {~) Ро (11) teoreme 4.2.8 iz (1), ('3) i (7) 1.tщ:шю 

\ 'Р< П{Хв : в Е s})?- Isl • Prema (6), zbog neprekidnosti sv Јћ рг·

, ojekclja, dobijamo 'Р( п{х s :8 ES})~ 'Р(хе ) ze, Ауа1с! S ES. 
, , 
} 

(Na osnoтu prlmedbe па 63. 8tran1, vidi ее да ве оУд.е (6) що

ze zameni ti е1аЫ jim ив~.oyoт (ба». Оуе cinj0111ce ze,j(Hlno S,q 

(7) dovode do zak1jucka о jednakosti u (1). 

(!~l Poznato је da је svaki Ъikompakt Х tezin~ w(x)~·_}~: Ј1f;1Р'" 

rekldna e11ka nekog zatvorenog podskupa Н Кол·tогоvор; 1снl)п. Ј)'С .. 

Zato је prema'(6), 'P(X)~'P(H),'dok је prema (;)jI:'Р(Н) .. ~ .. у)(лl(:)t *' 

. to jeet 'P{H)~k,prema (1) iz teoreme 4.2 .. 8 .. Лn.klл,. tr(X) -~-

w(x). 

Posto u k1ae1 Ыkоmраktэ. w zadovoljava д.:э:t~·I. cet;JJ:':I. 1нэI0··· 

та ~8;эtr.5~, [82~Btr.103]f to је tvrdenje potpuno dokn~Rno~ 



73 

;.:;...;.: 

{!.-!.~) Neka је Х proizvoljan bikompakt za kbj1 је . ffw(X)~ki" 

Ро teorem1 V.I.Ponomarjova (tеоrеrпа 12.1 н (11j.1)· poetoj1. tн~-ј 
prekidno neByodl ј! УО pre slika:va.n је pros'tOJ.'E1. Х !1 fJ. ћ1kоrПЈУ)'k t; '{ 

te йlпе k. Prema upravo dokazanoт u (1ј.) 011 еt;(:ОЈ~(~Шf.); 1Л!ГЧ!'11J 

'P(Y)~w(Y)=k (zbog (1),(3},(6) i (7», а l1е10У (-*,.~). д.а.је 

'Р<х) ~'f(y), te је kona~no 'P(X)~ kJC ?rw(X) " 

{!!] Pretp08tavlmo, Buprotno tvrden јп teoreme, da је za 8УР'" 

kl х Е:Х zadovoljeno :;Т;X(x,x)~ k. Ро teoreml 1~3.10 Sарlrоуэ ... · 

kog, tada ве Х шо~е neprekidno preelikati па T1honoveki kuh 

I k • Zato (6)daje 'Р<х) ~ 'f(Ik ). Prema. (11) 1.1, ото;) t.eo1'~rrl1 • 

1 ~ln јепlсl da је 1 bikompakt lташо ~(I) ~ w( 1) == ~O. f)ад а pre"" 

та (1)~ (3) 1 (7) dobijamo 

... 'Р(х) ~'P (Ik ) = k:'f('I) ;;:: k, 

§to је kontradlkclja. 

1!2 Neka је 'х. (х ,x)~ k za 8vakl х €~. Тада ве ро too:romJ. 

1 3 7 Х х kld 1ik tl К t Ј l"b л1с р •• шо",е nepre nopres а па .ап огоу {Ао . iO , .. ТfI-

(6) је zato 'P(x).~ 'f(Dk ), odnoeno 'P(X)~ k na. OenOV11. (1) 

te~reme 4.2.8. Ото је, medutim, euprotno pretposta.oi YJ(X)<k. 

Теогеша је potpuno dokazana. 

1 z teoreme 1.3.8, teoreme 1.3.9 1 upravo d.okazan~ ·t,OOl"erne 

-1ako ве dobi ја Blede'61";"'-':- -

4.2.12. STAV. Ako za kardina1nu fun.kci;}1J. 'f koja 7,adovo1ji7',~'" 

та (1),(3),(6) i (7) i bikompakt Х Ta~j. 

(Ь) 'Р(х) < 10gk ; 

tada је 
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t ; 
• 
ј, 

Iz teoreme 2.1.6, teoreme 15 u [16]: za. вvakl 

I bikompakt Х је w(X)~exp(o(X», zajedno ва (1) h 

t 

cl.J -rаS"tеgl111't, ,~i 
tеоrешi 4·~ 2 ~ I} 

I 
! 

1 (11) teoreme 4.2.11, dobija ве 

t. kTe da ртта. zadovo1java us10ve (1),'(з);(6) i (7) е. drt1ga (1), 

t (4) i (6), tada za svak1 cl-rastegnut Ъikбmраkt ! i svaJtipГ:Je ..... 
~' 

I udoradl jalnl bikompakt Х vaz1 I 'Р1(х) ~ ехр У2 (х). 
[ 
I 4,2.14, PRlМEDBA. Za klasu dia.dskih bikompa1tta. moze ео 110-
I О 

! 1o", (.,) ц (Џ""nј1.уђ,nјц tt}~t nt1 РћНј t;о'r.ч\ ( (.! '1.) н ,t:t!' о r.'f,"1II1 ~.? " :.Ј Ј ) 
,,~,: \ . " 

! 1 zostavi ti. 
! 
f. 
I 
t Za1sta, prema teo;remi 1.3.2, diadski ЪЏсоmра.1сt Х"tе~ј.'ПQ k 

1 је neprekldnas11ka prostora Dk • Zato је pre~a (6).(7) i (1)~ 
1: 

" [, redom; 
t 

'\~ to jest, 
1 

'Р(х) ~ 'P{Dk ) ~ k .'P(D) = k, 

'P(X)~ w(x). 

Sta 'VIAe, moze ве umesto (1) uzetl uslov (2) 3. 'tеZ:l.ПF\ СО 

, ъi ti na.jveca. kardlna1na funkcl ја defini еапапа lc1:3.8i t11ads'"" 
) 

:kih bikompBkta koja zadovo1jav~ "е1оуе (2).(6) i (7) • 
. " 

Iz primedbe 4.2.14 (1 teorerne 4.2.11). (i1) 1.1 teoreml 4.2~1 

"! ~injenice da је za 8vakl diadskl bikompakt W=B (Т. 8tr.10)~ 

dobija 8е vazna 

1..2.15. POSLEDICA. Kardlnalna fl.lnkcl·ja УЈ defJl1.i sэла па kla M 

вl diadsklh blkompakta jednaka је tezin1 \'1 ako 1 еато ako Z,f100"" 
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Toljava usloTe (1),(;),(6) 1 (7). 

Istaknimo da BU ота cetiri u.slova ( (1),(3),(6) 1. (1) ) 

nezavlsna. Zaista, kardinalne f1J.nkcije 

Ј \x~ ako је Х di skrete.n 
13, а, 'P(X)=l-х<х), u suprotnom f y)(x)~ 1-<й z.a t!'v~k1 1 

Z~dOTOlj~vaju, rеdош, svaki od datih Uвl0Vэ. o~im uslOTQ (7), 

(3), (6) 1 (1), redom. 

u ~ezi ва осепата za d 1 в datlm U teoremi 4;, 2.1 д.г:н5'?mо 1 

elede6e. 

9а Ср(Х) ozna~lmo proetor Bvih neprekldnl~ rеаlпо-zпn~nЈll 

funkcl ја defin1aanih па datom proetoI'u Х tt O(~nOf'lH па ·tоrю]л··~ 

gl јп potprostora etepena RX( topologi ја tэ.СkОVJlе konve1.'gencj. је) .. 
, -,'.-~--

'Za datu ka~dlnalnu funkcl ји 'f (1 datl prosto:r. х) sta.v1ntb 

ф(х)= 'Р(Ср(Х». 

Јавпо је da је potpuno loglcno elede6e nace1nopi t:At1je = 

Ako !unkcija 'р zadoToljava odred:en ekup l1s1o·va. kojn 1ЈлЈо\Ге 

zadovoljava funkclja Ф ? 

Ето odgovora za dva takva Sk\lpa uslova (pove 't:~,nih 88. (1 ]. А). 

Neka 'f zadovoljava uslove (2) ,(3) ,(5) i (7). Ta.clr1, :1Јr1~ЈЛ1О 

'Р(Ср(Х» ('i;?'f\RX)<]d Ixl\f\R) ~ «111) 1.1 tео:геroi 4#~ .. 1) 

~ Јхl d(R)= Јх! , 
odnosno. Ф (х) ~ lxl • 

.' 

l~еkэ. aada 'f zadovo1java (1),(3).(5) i П810'" 

(~-w*) 'Р( П{Ха :ВЕЗ})~ 13\ 81.lp{'P(X s ):B ~s}" 

Тада је 

'Р(Ср(Х)) ~)~(RX) (;:*)IX! \P(R)(1~(3)«1i) teOTema 4.2~J) 
~j Х I e(R)= Iхј. 
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Dakle, vazi sledec1 (jedno8tavan) 

4.2.16. STAV. (1) Ako funkcija 'f (2),(::;),(5) 1 (7), "Ъа.дl1, 

Ф zadovol јауа (2); 

(11) Ako 'р zadovo1java (1),(3).(5) 1. (~;f'l()~ щтr1а. ~j~ ~:,~ "ргб,~ 

lzToljan proetor Х, Ф (x)~ I.xl. 

Napomenimo ј08 da ako"'f zadovoljava (6Ь), tаЛt\ Ф zt1ci.ovo w• 

1 јауа (6). stvarno, ako. је f: X~Y neprekidna stir ;Jekol јА. ~ ·t,f;\Ш::\ 

је preellkavanje T:Cp(Y)-'Ср(Х) def.J.nlnano оа r.r~(g)t~ T!.tJ! ле

prekldtta bijekclja, ра је prema (6Ъ), 'Р(Ср(У) ~'P(Cp(:X:»~()(1"~ 

nовла ф (У) ~ф (х), i3to је l1в10У (6). 
\ 

• 'о 

Па kraju doka~imo 1 eledecu teoremu о pseudtJkara.kterll t.C)PO'-
.<> 

loekih grupa~ 

4.2.17. ТЕОММА. U klasi topoloskih gru.pa ·рsеп.dОktl1'аЈr,Ј;еl' ,-}' 

је najveca kardinalna funkci ја ko ја zadovol ja:va 1.tвl0·'ТЭ (Gb) f 

(7) 1 uBlov 

(N) za svaki metricki prostor Х је 
. V 
'Р(х) = 1) ~ 

о 

-'" 

Dokaz. Kako 'f zadovolJava data tri uslova (у. ·t.аћеlц 1:1 11 .. 1) 

to је potrebno вато dokazati da ako је 'р pro1zvol јТlа k~).:е(liлпЈ,,," 

па !ttnkci ја defini ваnа па klas1 to poloski.h gTHpa ko ;1а zr:џl0'\ТО"· 

ljava date usl0ve, tЭ.dа је 'р ~ 'f. Neka је .(} J)J:oiz·vo1;\r1~J. ·tОЈю .. · .. 

loska grupa ва 'f!( G) ~k i Ј3 fam11i ја otvoren.itl p()(lfJkHP(Y~'q од 

G tt:ikтa da је n{У:UЕЪ}={е} i·lfE\ ~ k (е јеr10цtта1 ј.l а·)" 

Za 8vakl UE.1!, postoji neprekidno рrевlikаvолје :flJ :o---"r'10 , f~(!I~ 

је ИU n1':Jtrlzabilan PТ08t.or, tako да za Bvalco Је Е G poo·l;o;J:1. oko

lina Ух za koju је fu1(vж)с жТЈ (У. ,па pr1mCI', (2:3; е't:э:v 1.,:(}) ~ 



77 

.. ~~ 
Di jagonalni proizvod ! presl1kavanja !U' U Е ~ • је neprekidi 

па bijekcija 1z G па П{Мu:U ~ Ћ} := М. Zato је prema (6Ь); I 
(7) 1 (М), redom, 

"P(G) ~'P(M) ~ 1:Ј3lsuр{'Р<Мu):UfЋ}~lЈ3l· Ха ~ I Ђ16 Је; 
~to ~e i trebalo dokazatl. 



L 1 Т Е R А Т U R А I 
1[11 D.ADNAlJEVIC, Topo1ogi ја, liaucna kl1jiga, Beograd, 1980, str .232 Ј 
t~a] п. с. АЛЕКСАНДРОВ, Введение в те ориlО Ј\Iножес. ТВ и 06Щ;11О топологиm, 
! "HayKa",MocKBa,1977, стр.3б8. 
~ ,. 

'[ [а>]П.С.АЛЕКСАНДРОВ ,п. С.УРЫСОН, Мемуар о н:омпаI~ТНЫХ топологичес-
КИХ пространств, tlHayKa" ,MOCKBa,1971, СТР.14·4. 

~ [3) г .П.АМИРДЖАНОВ, Плотность, число Суслина и теснота ТОПОЛОl'и,.iе
ских пространств, ДАН СССР 209:2(197з),265-268. 

[4] г .П.АМИРДЖАНОВ, О всюду ПllО'ГНЫХ ПОДПРОСТРА.вствах счетного ПС('·~ 

вдохарактера и других 0606щениях сепарабельности,)~ll 

СССР 23 LH 5( 1977) ,993-996; НеСТНИI~ МГУ б( 1977) ,bJ1-'/1. 

[5] г. п. МЛИРДЖАНОВ, Б. Э .IlJАПИРОВСl{иti, о всюду ПЛОТНЫХ ПОДМНО-ЖОС'rJЈ 
() 

топологичеСI~ИХ пространств ,ДАН СССР 21 'Н 2( 1971l-) 2l~9-252, 

[6] А.В.АРХАНГЕЛЬСКИЙ, Аппроксимация теории диадических 6ИЈtОМПНIС
тов, дАН СССР 184:4(1969),767-770. 

[71 А.В.АРХА.ШЕЛЬСКИЙ, О мощности 6икомпактов с первой аксиомоi1 

СЧёТRОСТИ, ДАН СССР 187:5(1969),967-970. 

[8] А.В.АРХАНГЕЛЬСКИ:Й, Число Суслина и МОЩНОСТЬ,хараItтеры точеI, п 

секвенциальных БИI<омпактах, ДАН СССР 192: 2( 1970) 25:)~C. 

[9] А.В.АРХЛНГЕЛЬСКИЙ, О бикомпаI<ТаЈС,которые удовлеТDорают ;УСЛОШiIlО 

Сусли:на наследственно. Теснота и свободные ПОСJl8ДОПэ.·

тельносты, ДАН СССР 199:6(1971),227- 230. 

[10]A.V.ARНANGELSKIJ,On cardina1 invariants,III Prag1"l.e Бутр.,37-·16. 
[11] А. В. АРХАНГЕЛЬСКИЙ, Спек тр частот 'l'опологичеСl{ОГО простраНС'I'Вf:\ 

и классификация пространств,ДАН 206:2(1972),265-268. 

[12Ј А.В.АРХАНГЕЛЬСКИЙ, О некоторых топологичеСIСИХ прос~rр'анс'Гв ,nСТ
речаЮЩИХСfI в функциональном алали:эе ,УМ1! 31: 5\.l9'7б),17-Э? 

[13] А.В.AFЛАНГEJIЬСКИЙ, Теоремы о МОIt{НОСТИ ceг[e~ICTB мно:жеств н 611-

коыпактах, ДАН СССР 226:5(1976),993-996. 

(14] Л.В.AF.lAНГEJIЬСКИЙ, О пространствах, растянутых влево, ВеСТНИIС. 

МГУ сер.матем. ,Mex.5(1977) ,30-3б~ 



[15] Л.В.АРХАШЕЛьскиЙ, О топологиях,допускающих слабуlО свнзъ с } 

упорядочениями, ДАН СССР 238:4(1978),773-776. 

[16] А.В.АРXAI:IГЕЛЬСКИЙ, 06 ос. -растяну'гых простннст:пв.:Х:,ЛАНСССl) 

239:3(1978),505-508. 

[17] А.В.АРХАШЕЛЬСКL1Й, О пространствах непрерьшных функциИ В '1'0-

пологии поточечной сходимости,ЛАН 240:2{1.978),505-50А. 

[18] Л.В.АРХАНГЕЛЬСКИИ, Строение и классИфИ}(QЦИЯ топологичосIt:их 
пространств и кардиналъные инваРИQНТЫ,УМН 3Эtб,29-84. 

. ,-" 
А. В.AFЛАНГЕЛЬСI{ИИ , 06 инвариантв.:х типа характера и весо,'Гру··-

ды Моск.мат.обществв 38(1979),3-27_ 

~ О [2 ОЈ А. В. АРХАНГЕЈЈЬОЈ{ИЙ, Опоктр ЧПС'1'о-г Т<НН11ТО J:·Тlp.t('H~H'.r.)J~() ПJlQО ·t·ptl1l,(",_·~ 

ТD1Э- И ОnОР(Јtщя:~, произведенип ,'Гру дЫ ММО ll-O( 19'79), 1?1--;20C; '" 

[21] А.В.АРХАНГЕЛьскиЙ,Одна теорема о мощности,УМН 3l l-:4(1979},l'?7-?B .. 
• 

[22] А.в.АРХАНГЕЛЬСКИЙ, I{ардиналън~~~ ИJ:lварианты тополоrичеС1tих 1'1)-

упп.Вложения и уплотнения,ДАН 247:4(1979),779-783. 

[23] Л.В.АРХАНГЕЛЬСКИЙ, О. соотношениях ме:жду инвариантами ТОПОЛQ

rичеСRИХ групп и их подпрос.,УМ:Н 35:3(1980),Э-22~ 

[24] А .. В.АРХАНГЕЛЬСКИЙ , О некоторых СБОйСТВах ре.диалъныIx простра-

НСТВ, Матем.заметки 27:1(1980),95-164. 

[25] А. В. АРХАШЕЛЬСКИЙ, Классы топологических групп ;УМН 3б: Э( 19B1) .. 

[26] А. v • ARНANGELSKI 1 ,S.P.FRANKLIN, Ordinal invar1.a.nts for topo

logical sрасеs,Мiсh.Маth.Ј.15:3(1968),зi3-320. 

:27] А. В. ЛРХАНГЕJlЬСКИ:Й, В. и. ПОНОГЛАР1I:В, О диадичеСНЋХ 6Иt~ОМШlкггах,. 

ДАН СССР 182: 5( 1968) ,999~99§" 

:28] А.В.АРХАНГЕльскиЙ,В.И.ПОНОМАРЁВ, ОСНОВЫ общей топологии в 3(\'" 

дачах и Јтпражнев:иях, "Наука" ,rvlОСI{ва,19?L~,џтр.Ч·21+ .. 

"29] и. БАНШ10В, НепреРЫБные отобра.жения э кстреМВЈЈЪНО несвя::,нiых бн-

компактов на Канторов дисконтинуум, Ј3е с т ните МI7 сор .. 

матеЫ.,ыех. ,5(1979) ,56-59. 

30] M.BELL.J.GINSBURG,G.\'lOODS, Ca.rdinal ineqtlali'ties for topol .. · 

ogical ерасев involving the weak JJil1delof number t 



80 

Pacific J.Math.79:1(1978),37-45. 

~~ A.BLASZCZYK, Оп mappings о! extremally d1soonnectec1 СОЩ:Рn'G!!~ 
арасеа onto Cantor сuЬеs,Со11 .. Иа."~;ћ'1~)0<)""Јаnоs Во1уэЈ. 

Budapest 1978,Amsterdam,1980,143-153~ 

~2] D.K.BURKE,R.E.HODEL, The nurnber of сошрас'~ ЗНЬЕ!Е)'f:;s о! а to"'" 

pologica1 space,proc.Amer.Math.Soc.58:3(1976),363-3б8.' . 
(3з] г. и. ЧЕРТАНОВ, Опсевдорадиальности Rонечных проиэведениi1:, IV 

Тирасп.симп.по общей ТОПОЛ.1979,lБО. 

~~ A.CНARLESWORTH, Оп the cardinality о! topologioal space,Proc. 

Amer.Math.Soc.66:1(1977),138-142. 

(35]W.W.COМFORT, An ехатр1е in density character,Aroh.Matll.l'1:(Q 
(196З),122-~23 •. 

\ .. , 

[361 W.W.COMFORT, А eurvey о! cardinal invariante, Неn.Тор. <lnd 
App1.1:2(1971),163-199. 

~7] E.K.van DOUWEN, Denel ty of compaotifications,' in: Set-·tb.90re
tic topo1ogy,Acadernic Press,New York,1977,97-110. 

(38] E.K.van DOUWEN, Nonhomogeheity о! products о! preimages анд 
·rt-weight, Рrос.Аmеr.Маth.Sос.б9:1(1978),183-192. 

~9] E.K.Tan DOtfiГEN,T.C.PRZYMUSINSKI, First countaыe and СОПП'I;а
Ые врасее all compactiflcations о! wh1ch contain N!t 

ft Fund.Math.102:3(1979) ,229-234. 
r 

(40] Е.К.уan DOU\'lEN,T.C.PRZYMUSINSKI, Separable ехtепsiоnэ 0:(' Г:l1.'--
st соtшtаЫе sрасеs,Fпnd.:Nаtћ.80:2(1980) ,147-15B. 

4~ Б. А. ЕФITh\ОВ, О мощности хаусдорфовых простра.нств, ДАН СССР 
164:5(1965),967-970. 

~2J Б.А.ЕФИМОВ, Диадические бикомпанты, Труды Мосн:. мат. общестпD. 

4( 1965) ,211-2'+7. 

~з] Б.А.ЕФИМОВ, аб зкстремально несвязных б:мпсомп.актах, ДАН СССР 

172:4(1967), 771-774 • 

. 4] Б.А.ЕФИМОВ, О подпространстnах диэ.дичеСIСИХ БИН:ОМПНIСТОF, ,Ј1АЈ1 

СССР 185:5(1969),987-990. 
' .. ,... 

5] Б. А. ЕФИМОВ, О вложении ,Ctoyh-ЧеХОDСКИХ ItОМП9Јtтификаций ЛVТ(1~ 



Ul 

Rретпых пространств в 6ИRомпакты,ДАН 189:2(1969),24- • 

[461 Б.А.ЕФИМОВ, 3кстремально несвязные 6икомпакты и абсолюты, Tpr-

ды rмло 23(197~, 235-276. . 

[47] В.А.ЕПМОУ, Оп the embeddings о! extremally d1 sconnecte(l эга
сев 1nto bicompacta, Proc.third Prague Topo1.Symp.1971, 

Prague,1972, 103-107. 

~~ Б.А.ЕФИМОВ, О МОЩНОСТИ расширений диадических пространств, 

Матем.сборник 96:4(1975) ,614-632. 

[4 ~ Б. А. ЕФИМОВ, Ото6ражения и Бложения диадических проотране ТВ, 
Мв.тем.сборник 103:1(1977) ,52-68. 

~~ Б.А.ЕФИМОВ, О сверхмощности простраНСТБ,Rссоцированных с уль-
трафильтре.МИ, МаТОМ.З1.ЈМОТЈtи 2/~12(1978) ,::?79-288. О 

~~ R.ENGELKING, Genera1 topo10gy, PWN,Warszawa,1977,str.626. 

[521 В.В.ФЕДОРЧУК, Совместимостъ некоторых теорем общей ТОIIОЛОГИИ 
с аксиомами теории множеств,ЛАН 220:4(1975),786-788. 

~~ В.В.ФЕДОРЧУК, О мощности наследственно сепарабелъных 6ИRОМП~ 

актов, ДАН СССР 222:2(1975),302-305_ 

~~ V.V.FEDORCuк, А compact врасе having the cardinality о! the 

continuum with no'convergent sequences, Math.Proc.Ca

mb.Ph11.Soc.81:2(i977),177-181. 

~~ T.V.FEDORCuк, Fully closed map8,8cannabl~ spectra and cardi

nallty о! hereditari1y эератаЫе зрасеэ, Gen.Topol. 

anа App1.10:2(1979),247-274. 

[56] R.FRANКIEWICZ, А short proof о! а cardinal inequali ty involv

ing homogeneous spaces,Proc.AMS 75:2(1979),372-373. 

I57]L.<П:LLNАN ,M.JERISON, Rings о! continUOlt8 'functions,'New'York~ . 

1976,эtr.ХIУ+300. 

[581 J.GINSBURG,R.G.WOODS, А cardina.l inequality [от topologica1 
врасе involving closed discrete sets,Proc.Amer.Math. 

Soc.64:2(1977),357-360. 

~9] А.А.гpылов,' О прелельных точка.х счётных множеСТБ прос'гранст-· 

ва N,IV ТираС.СИМ.IIО 06щей топол. 1979,29. 



82 

[60] А.А.ГРЫ3ЛОВ, две теоремы о мощности ТОПОIlОГИ'Iеских простран' 
СТВ,дАН СССР 251:4(1980),780-783. 

I 
~] Ј .de GROOT, Discrete виЬврасеа о! Hausdorff зрасее ,Вџ]Ј .• АсаЙ" 

Ро10П. Sci • Be-r. math. , astr. et рћу s .. l~~ : С (19б~») , 5 37 ---54/1·" 
/' 

[62Ј А .НAJНAL,I • JUНASZ , Di вcrete виЬарасеа о! topological врасев, 
Iпdаg.Маth.29:3(1967),343-356. 

l6з] A.НAJNAL,I •. JuнAsz, Discrete виЬарасев о! topological врасеа Т1, 
Iпdаg.Маth.31:1(1969),18-30. 

/' 

~A.НAJNAL,I.JUНASZ, Some remarks оп а property о! topological 

cardina1 functions,Acta Math. Acad.Sci. Hung. 20:(1-2) 

(1969),25-37. 
/ 

~5] A.HAJNAL,I .JUHASZ, Оп diaorete виЬораоеА о! product 8pacoo,~ 
Gen.Top.and ApPl.2:1(1972),11-1б. 

/' 

~б) A.НAJNAL,I.JUНASZ, А consistency results concerning h.eredita-
ri1y oL-sерагаblе арасеа, Indag. Math.35:4(1973),301-

307. 
/' 

~~ А.НАЈПAL,I.ЈUНASZ, А consistency resu1ts concerning heredi-

tarily cL-Liпdе1оf врасев, Acta Маth.Асаd.SСi.Нџпg .. 

24:(3-4)(1973),307-312. 
/' 

~J A.НAJNAL,I • JUНASZ , Оп heredi tarily oL-IЈiпdе1оf апа OL -эвра:гn.-
Ъ1е зрасеа II,Fund.Иаth.81:2(1974),147-158 .. 

~ 

[69] H.IfERRLICH, Quotienten geordneter Rаllше u:пd FolgenkonvergE)Jl~j, 

Fund.Nаth.б1:1(19б7),79-81. 

~~ R.E.HODEL, New proof of а theorem Hajnal апа Juhasz оп tho 
cardinality of topologica1 spaces,J31111.Aeac1.PoJ.on .. ~)c1 .. 

sifr. math. ,astr. and рЩэ .. 34: 11 (1976) ~ 999·~lOOO" 

~~ R.E.HODEL, Extensions of metrization theorems to higher саг
dina1ity, Fund.Иаth.87:2(1975),219-229. 

[72] Ј .R.ISBELL, Remarks оп арасео of large саrd.inЛ.1 nцmЪеrs, C~';e-'~ 

hosl.Math.J.14:1(1964),89-91. 

[73) А.Б.ИВАНОВ, О БИКОМПaI~тах,все конечные степены тсоторы:к насле-

дственно сепарабелъны,ДАН СССР 243:5(1978),1109-1112. 



83 

'[74-]IiЈАНЕ,Р.R.I1ЕУЕR~R.G.WILSОN, Оп tightnese in ohaih-rtet е 

ces,1980,preprint. ,ј ! 
[75Ј Т. ЙЕХ, Теория множеств и метод форсtJIнга, ttмир tt ,Москва ,1973 ,'с150' 

[7б]Т.ЈЕСН, Set theory, Acadernic PresB,New Yo:r.k.1978~st:t~ .. XIV+622 .. 

[77]F.B.JONES, The utility of empty inverse li.rnj.ts; Proc!ithirrl 

Prague Top.Symp.1971, Prague,1972,223~228. 
i 

U~IjJuвAsz, 'Martin'e axiom eo1ves Ponomarev's problem, Bul1.Acaa 

POlon.Sci.,ser.math.,astr. et phye.18:2(1970);71-74. 

[79] 1 ~JuвAsz, Cardinal functions in topology, Math .. certtrum. 'Лmв-,,: 
'.1' 

\~ terdam,1971,str.XIII+149. 

~dJI.ЈUнА:зz, -Оп two probleme о! А.V.АrhА.ngе1эk!i, Gen.Tbp.nnd 

Appl.2:2(1972),151-156. О 
t:. 

~l] 1 • JuвASZ , Consis,tency resul ts in topology, Handbook о! ~7ath. ' ' 

Logic,North-Ноlапd,Аmstеrdаm,1977,503-523. 

[82] I.JuвAsZ, Cardin'al functions in topology - ,ten yea.rs' 1ater,_ 

ftlath.Centrum,Amsterda:m, 1980, str .IV+160. 

~з] 1 .JuвAsz,K.KUNEN, Оп the weight о! Hauedorff ерасее. Gen.'foPi 

and Appl.3:1(1971),47-49. 

~~I.JuнAsz,K.KUNEN,M.E.RUDIN, Two тоте hereditarily вератаЫе' 
поп - LindelQf эрасев, Canad. Ј. Math. 28:5(1976), 
998-1005. 

[85] Дж.л .КЕЛЛИ, Общая ТОПQЛОГИЯ, "Наука" ,Москва, 1981, стр. Ч,Э2 .. 

[вб] Lj .KOCINAC, О nekim овоЬ1па.та kardina1noznacnih funkci ја, 
Zbornik radova Fifozofskog faku1teta Nis(1981},301-306. 

~7] Lj .KOCINAC, А note оп pseudo-radial врасее, ~1аtћ. Ba1kan.ica 
. (ц pripremi )11( 1981) • . - .. ". ' ~ 

~81 Lj .KOCINAC, The extensions о! topological вра.сее апd воше 

cardinal functions, Иа tll. Balkanica( п.рr·1.рrеm1 )1,].( 1901) 41 , 

(89] Lj .KOCINAC, on COl1ntable 8ubsets of topological эрасеs( 11 pr .. ) 

[90Ј Lj .KOCINAC, Quelques propriete's des fOhct.1.Ons cardinales, 
, puыInst.Math.Belgradee 34(48)(1983). 



84 , 
[911 А.И.КРИВОРУЧКО, О кардиналъныx инвариантах пространст:в 

бра.жени·Й,ДАН СССР 21.3:1(1973) ,3'+-37 • 
OTO~ 

. [921 К.КUПEН, Some points in ~N, l1atlJ. Гтоо. СrшЈ1) ~ Гh.il" ЭоЬ .. 

80:3(1977),385-398. 

... I 

[93] K.KmfEll, Set theory(an introdu.ction ·to ill(lереrlд.~псе proofrJ) ј 

North-Ноl1апd,Аm8tеrdаm,1980~8tr.ХVI+313. 

[94] D.KUREPA, ЕnаешЫеа ordonnEf8 et .ramifie's,Thbsiв,PariB,193501 

[95] D.KUREPA, Le ртоЫете de 80uslin et 1ее e8paC~B abs·traJ."bs j 
. . 

C.R.Acad.Sci.Paris,ser.A-В 204(1937),325-327. 

[96] D.KUREPA, Оп thf3 CrtrrJil1o.1 nнrnћот Q,f от(lотосl r:~otfJ r:\tHI оЈ: (IY"~' 

mmetr1ca.l rJtГllсtаr.оп in f1epond.enoe 0.1- '~lle eaJ~(IJJ1H1 • 

~B~~eT о! it8 сћа1пв аnЛ а~t1.0hf),inо,G1.МН'Л 11(1())Ч);1~\~ 

[97] B.KUREPA, The cartesian multiplic'ation ant1 cellHlar:l"ty lН1Ш

ьеr,рuыIпst.маth.(веоg~аd)2(1962).121-139 •• 

[98] G.KUREPA, La condi tion de 8ous1in'" et иnе propri~te ca.r:lc·\;Q

ristique des nombres r6els, C.R.Acad.Sci.Par1s,Ber .. .. 
А-В 231:2(1950),1113-1114. 

[99) G.KUREPA, Sur une proprie't6 caracteristique ан СОl1t1п.,! 11·~ 
neaire et 1а probl~me de Souslin, Рllћl. Inst" ј\'[гi.;l1 .. 

(Beograd)4(1952),97-108. 

(1001 R.LEVY ,R.H.Mc DO\'lELII, Dense 8ubsets о! ~x, Ргос .Amei~ .. r-1o.'tll" 

80с.50:3(1975),426-430. 

[101] :а.и.мАЛЫХИН, О тесноте и чиспе Суслина в ехрХ и D проиэuе
дений пространств,ДАН СССР 203:5(197г),10Оl-100Э. 

[102] В.И.МАЛЫХ:VШ, о счётних пространс'Твах,не. имоющих бvпсorНЈr:ш:ттт..". 
фикаций сЧётноti те~ноти ,ДАII 206: б( 1972) ,129::!"~lг~)б" 

[103] V.I .МALYHIN, Оп the po,'{er о! first cOllnta1)lE~ 'J'1-ћ1сОlпрn.с·· .. 
ta, Со11. Math. 80с. ЈаПО8 Bolyai Dudapcst 1978,Лm

sterdam, 1980, 827-828 • 

. [10Ч.] В.И.МАЛЫХИН,В.И.ПОПОМАР1r;В, Общая ТОПОJIОГИЯ, lјИтоrи нn.;nси 
и теХRИКИ 13 (1975) ,149,...229 •. 

(lOSa] 11.ИАRЈАNОVIС, Numerical inv8.riants of O-d1meneiona1 ора-



85 
еез and their cartesian multip1ication.PIN ;'7(1974)," 

; 

[105] В.И.МAIШXИН,Б.Э.ШАПИРОВСКИЙ, Аксиома Мартина ~ CBot!CT:I3a 1б;~ 
пологических пространств .ДАН 213: 3(197З) _5з2·~,585 •. i 

[106] A.K.МISRA, А topo1ogical view· о! Р-эрв.сеn, Gen. Top~ a.nd 

App1.2:4(1972),349-362. 

(107] т .ЈП ZОКАИI, Cardinal functlone оп Ьурехераоее f СЬ11.. Math. 

41:2(1979),201-205. 

[108] P.NYIKOS,H.C.REICНEL, Some reeulte оп cS.rdinal ft1nc·t.;:l.or1EJ 1n 

metrization theory,Glasnik Mat.15(1980),183-202 .. 

[109] А.Ј .OSTASZEWSKI, Оп countaыy соmрэ.оt ,perfectri.orrnaJ. O'pace'~ t 

J.London Math.Soc.14:2(1976),505-516. 

(llОј R.POL, Short proofs о! two theorems оп oardinali ty О,! +.оро""'" 

logical врасее, Bull. Асвд. Роl0n. В01. ~ (Н(!·. mПЬћ;., • 

astr. et phys.22:12(1974),1245-1249. 

[111] В. и. ПОНОМАР1r:В, О пространствах, соа6солютных с метричеСН:ТI1.МИ" 
Успехи мат.наук 21:~(1966),lОl-132. 

,. 

[112] в.и.пономАР1!;В, О МОЩНОСТИ 6ИI{омпактов Cirep:eoti аЈtсиомоt7 ечf:;- .. , 

тности,ДАН СССР 196:2(1971),296-298. 

(113] В. и. пономАРЕв ,л. Б. ШАПИРО, Лбсолюты топологичеСltИХ просТраНе· .. · 
тв и их непрерывные ото6ра.жения,УМН 31:5(197б),121,...1:Ч 

[114j Д.В.РАНЧИН, Теснота,секвенциалыtость и заМltнутые rrоt\.РЈtIТИЯ, 
ДАН СССР 232:5(1977), 1~_15-1018. 

[115] р .ROY, ~he cardina1i ty о! first сопntаЫе врасе в, Ј31111·.; АПl(~:Г .• 

Иаth.Sос.77:6(1971),lо57-1059. 
.~' .. 

[ б] D L t t th t· t Ј (1ВТ1!" .рО,)? 111ј М.Е. RU IN, ес ure 8 оп ве еоте 1 с opo __ ogy, .1.:' •. , .~ ,".:; t 

ЛМS Providence, Rhode I81and,1975,8tr.II+76~ 
':~ ... ' -

p..17] Б.Э.ШАffi1РОВСКИЙ, о дисi<:ретных подпростраНС1'вах То110логичее--
RИХ пространств. Вес, теснота и число Gуелина, ;П,ЛН ССС.!' 

202:~(1972),779-782. 

[118] Б.:3. ШАПИРОВСКИЙ, О плотности тополоrичеСIСИХ ПрОС'ГрННСТ1З 1.Ц.l\ 11 

СССР 206:3(1972),559-562. 



86 

Б.э.ШАПИРОВСКИЙ,· О сепарабельности метризуемост:" ПРОСТРЩ;~ 
ств С услови ем Суслина,ДАН СССР 207:4(1972),800-80~. 

u ,. I 

6.З .ШАПИРОВСКИИ, Канонич.еСI{ие множество. и :каРОЈi.'r0Р .. ЛлоТнос,\,ь 

и вес в 6IП~ОМП8.I(ТЕ!.х, ДАН ОССР 2ЈВ t 1 (19?If.) ,5в-б1 .. 

З.З.ШАПировскиЙ, О простра.нствах С УСЛОDием Су(~nина' и Шани,~ 

на, Матем.эаметн:и 15:2(1974) ,281-288. 

) .. Э ~ ШАПИРОВС}{ИЙ, О .1r -характере и Ј[ -'Бесе }) БИКQмnв.кте.:t, ДАН 
ссс'р 223: 4( 1975) ,799-802. 

ј. Э" ШАПИРОВСКИЙ, О ЈАОЩНОСТИ наСl1едственно ltормв.'nь1iы1x nРОСТ

ранств, дАН СССР 225.: 4( 1975) ,767-770. 

~"- '~. 

<,/~ 

i ') 

" ( .. 

i 
i4 

:. э .ШАПИРовскИЙ, О тесноте, :Ј( -весе • и БПИЭltИХ к ним UQНFttйпх:, ј 
7ч.заtt.Латв.ун.-та 257:2(1976),88-99. С\5() 

.з .. ШАПИРОВСКИЙ, О наслеДСТDенно нормальньtх БИI~омпаЈ<Те.х, 

ТОПОЛ.RОНф. МИНСК 1977,205 • 

• з.ШАПИРОВСКИЙ, Об отобра.жениях на ТИХОНОВСкйе 1tубы, УМН 

35:3(1980),122-~30 • 

• э • ШАПИР9ВСКИЙ, Кардинальные инварианты в. БI11tОМПа.ктах; у: 

Семинар по общей топологии,МГУ,1981,lб2-187 • 

• E~~APIROYSKII, Special types of embe~dlngs 1п Tychonoff 

сиЪеа. Subspaces of z.-products alld cardinal Јnуа.

riante,Budap.1978 Symp. ,Ашstеrdаш 1980,1055-1"986. 

,В.ЩЕfllrlН, Топология предельных пространств несчётных обра

тных спеКТРОБ, УМН 31:5(1976),191-226. 

,SRELAH t Rешагks оп cardina1 invariallts iп topo1ogy, Gen. 

Top.andApp1.7:2(1977),251-259. 
. 

~.D~TALL, Зоте set-theoretic consistency гевџlts ln topo-
logy,Proc.III Prague 1971 Symp. ,Prag11.e,1972,419~·425" 

A.STEEH,J .А.SЕЕВЛСН,Јг, Coun"terexamplee in ·topology; ЈЈе\"{ 

. York,1970,str.XIV+210. 

D.TALL, ТЬе countable chain сопй! tion ifer811.8 sерагаћ:I.1:1.tу

app11cations о! Martin' в ахlот, Gen .. ~r.op io аnй Appl. 

4:4(1974),315-339 • 

. " 



)i~Г.ТКАЧЕНКО, Uепи и I<ардиналы,ДАН ССОР 239:з(1978) ,51+6-51+~ 
~.Г.ТКАЧЕНКО, О поведении кардинальных инвв.Р.иаft'Ј .. о~,Вес.'rНИtt) 

МГУ cep.MBTeM.,Mex.4(1978) ,50-58. . ' 

ВјМ~УЛЬЯНОВ, О бикомпвктных РЭ.С1ЈЈирения.х е I.Н~РП():Иf:ll{СИ()МОИ 

сч~тности,Вестник МГУ cep.mbt.,uex.2(1973).13-18, 

В.М.УЛЪЯНОВ, О бикомпактных расmирениях с nервой ~КСИОМОЙ 

счётности ,не повыmающие веса и рв.змернос'1'И, ДА}Ј СССР 

217%6(1974),1263-1265. 

НМ.7ПЪЯНОВ, Примеры фине.лъно компактных npOC'rps.HCT1\, не имо

JQЩИХ Оикомпактных расширени~ СЧ~ТНОГО :x:~ptlltTepl1, ДАН 

СССР 220:6(1975),1282-1285. 

I 

4 

3.М.УЛЬЯНОВ, О бикомпактныx раС1Uирениях ~ч~тноrо хе.рюt't'ерае :5 с 
и абсолютах, Матем.сборник 98:2(1975),233-25~ •. 

. ~ ~ . 

R.O.WALKER, The Stone-Cech oompactification, New York, 1974, 

str.X+332 • 
• О' 

',:74 



s р 1 S А К 

lioma kOnBtruktivnosti 2 

- l\Iart ina 2 

levi proBtor 7;69 

'aetegnut proBtor 7;68 

:ompakt Eberleina 68 

:ompaktifikaci ја 46 
. prebrojivog karaktera 49 

· prebrojive teenote 60 

.ula.rna famili ја 5 
i cf-:.potopl јеп Bkup 38 .. ~ 

. 'e~klase 38 

шi prostor 7 
~arakter 5 

Jistem 5 

Jtremalno nepovezan 12 

)Х 30 

Blabo savrsen prostor"30 

!ch~t-Urisonov prostor 16 

Jtina bikompaktifikacije ~2 

- prostora 5 
- - је пајуеса 65 

)er тос proBtora 47 

88 

р о Ј М О V А 

Indeks rndljalnosti 20 
+ ...... - j~ ~ 1'·t 20 

Ka11bar 7 

Karakter prostora 4;72. 

- bikomp&ktlfikaclje ~9 

Kardinalna fu~{cija ~ 

Kardinal,ruRularan ] 
Kvazi-Lindel&fov ы1ојj б 

Kon-\; 1nl1tНII },l ро ·t;f·~ ).-'јll ] 

Кн.rерв.-rlпо1.1.Т10V 'Н'О;) 1) 

- - - prb~irenj~ 55 
'f=' -'! - је ;Ј oar1ak () 

- - - је najmanji 65 

- - - P-prostora 33 
- - ЭУО ј s'tV() 5 

Levi prost6r 7 
·Lindelofov Ьтој 6 

рагаkошраЈrtа бб 

Маэ! VnolTt 5; Т'> 
fJIre za Ij. 

rl1 rezna tе~~iпа 4 

Nasledna gustina 7 
- 1,.1 пdе 10 :fov ћг() ~j '1 

Jf -рго э-Ьог 32 

- - ртећго;}.i.vоg J::~.OPOJ1a )', 

Jf-tack8. 32 

~ ') 
, .L. 

'4 



fr-baza 4 

7(-karakter 4;72 
~ 

I/-te~ina 4;72 

Predkalibar 7 
Princip Jensena 2;26 

- Osta~evskog3;26 

Pseudobaza 4 . 
Pseudokarakter 5 ' 

- је пајуес! 76 
Peeudoradijalan proetor 17 

- - је sekvenclja1an 22 
Pse1,tdotezina 4-
P-proetor 31 

Raspon prostora 6 
- је najmanji 65 

r-gustina21 

Radijalan prostor17 

Radijalnozatvorenje 17 
Radija1Da tesnota 19 

: ' 

89 

;" Savrsen РТО st01' г '; 
Slab Llndelofov bT~j 6 
S1ab pokrivac б 

Slabo eavr~en prostor ~б 
st:,э-с 1 ОЛF\таri sJtHp 2 

S "ье реп JlНЭ '~rJ !'.јэ' ћ i 1п.О Ej1.~ Ј ~ г 

- рагаkоrn,раk-tЈ10S·t1 4·2 
.... p-os·tl 4-2 

-pseudoko~p~ktnosti 44 

- - је L.o 44 
S~ninov b:r.nj 7 

ТеоrеmаЛrћctngеlјВkо~ l~ 

Т1 ј Ј Ј· 1. I '1 А '] 1:' (> - .. 11, nr:l __ E\-t 1t11at:H'if1._<f; .. ~) 

- Jllhcisza 14.\ 

- Китере 13 

~ ~apirovsko& 13;73 
Теэпоtа'ргоstоrа -; 

- .pro~irenja 49;60 

Tezina prostora 3 
- је n~jve6a 70;72 
.. dladskog ћikоmраkhа '74 


	scan_001
	scan_002
	scan_003
	scan_004
	scan_005
	scan_006
	scan_007
	scan_008
	scan_009
	scan_010
	scan_011
	scan_012
	scan_013
	scan_014
	scan_015
	scan_016
	scan_017
	scan_018
	scan_019
	scan_020
	scan_021
	scan_022
	scan_023
	scan_024
	scan_025
	scan_026
	scan_027
	scan_028
	scan_029
	scan_030
	scan_031
	scan_032
	scan_033
	scan_034
	scan_035
	scan_036
	scan_037
	scan_038
	scan_039
	scan_040
	scan_041
	scan_042
	scan_043
	scan_044
	scan_045
	scan_046
	scan_047
	scan_048
	scan_049
	scan_050
	scan_051
	scan_052
	scan_053
	scan_054
	scan_055
	scan_056
	scan_057
	scan_058
	scan_059
	scan_060
	scan_061
	scan_062
	scan_063
	scan_064
	scan_065
	scan_066
	scan_067
	scan_068
	scan_069
	scan_070
	scan_071
	scan_072
	scan_073
	scan_074
	scan_075
	scan_076
	scan_077
	scan_078
	scan_079
	scan_080
	scan_081
	scan_082
	scan_083
	scan_084
	scan_085
	scan_086
	scan_087
	scan_088
	scan_089
	scan_090
	scan_091
	scan_092
	scan_093

