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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 املقدمة 

لقد حاولنا في بحثنا هذا الذي يدور موضوعه حول الفضاءات الشعاعية الطبولوجية أن                      
نجمع أهم التعاريف والخصائص التي يحتاجها أي طالب بوده دراسة المبادئ العامة                              

   .للتحليل التابعي

يم العامة في   را لبعض المفاه   محاور، المحور األول أردناه تذآي     ةهذا البحث مقسم إلى خمس    
 ببعض التعاريف الجديدة علينا والتي هالطبولوجية وأتممناالفضاءات الشعاعية والفضاءات 

أما الفصل الثاني فجعلناه تمهيدا     .  هي متداولة عند دراسة الفضاءات الشعاعية الطبولوجية      
ي مثل هذه     لتعريف الفضاء الشعاعي الطبولوجي وقدمنا فيه بعض الخصائص األولية ف                  

  .الفضاءات

آذلك تحدثنا في الفصل الثاني عن الجمل األساسية لجوارات الصفر وما تتمتع به من                              
خصائص في الفضاءات الشعاعية الطبولوجية لما لها من أهمية آبيرة في مثل هذه                                 
الفضاءات،إذ من خاللها نستطيع تعريف نوع مهم من الفضاءات التي تلعب دورا مهما في                

  .التي ستكون موضوع الفصل الرابع.تابعي وهي الفضاءات المحدبة محليا،التحليل ال
ف ش ط     ـ    خصصناه لتعريف المجموعات المحدودة في ال             من هذا البحث      لفصل الثالث  ا

 .وإعطاء بعض الخصائص التي تتمتع بها
  

   األمثلة التقليدية لهذه الفضاءات، وقد وضعناإننا نقدم من خالله بعضفالخامس أما الفصل 
 .دليال للمصطلحات المعربة والمستعملة أثناء البحث تسهيال لفهمها وتوحيدا لهاآذلك 

  
 Eأهمية إختيار طبولوجيا منسجمة على فضاء شعاعي                  نثمن     أن       ناوفي األخير بود      
ي النتائج الموجودة ف   التعاريف و  تمكن من إستعمال آل المفاهيم و         ، حيث    لمجموعة توابع 

 الشعاعية    أن الفضاءات    نظرية الفضاءات الشعاعية الطبولوجية، آما تجدر اإلشارة إلى              

 غالبا ما يشار لها باسم الفضاءات المحدبة محليا،ألنه في مثل هذه طبولوجيا–P بـالمزودة 

بصورة تتمتع بأساس من الجوارات المحدبة، وآذلك يمكن أن نثبت                Oالفضاءات النقطة    
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P  عكسية أن طبولوجية آل فضاء شعاعي طبولوجي تتمتع بالخاصية األخيرةهي من نوع              

  .طبولوجيا–

  من نوع  ليستوجود فضاءات شعاعية طبولوجية بحيث تكون طبولوجيتها         نشير آذلك الى    

P–        بالفعل  . دور لحد األن على ما يبدو      أيطبولوجيا لكن مثل هذه الفضاءات لم تلعب، 

 يلبي العديد من إحتياجات المختصين في التحليل ومن  طبولوجيا–Pالصنففمن جهة لدينا    

المعروف من الفضاءات الشعاعية الطبولوجية والذي من     جهة ثانية، تعتبر الصنف الوحيد    

   .أجله نعرف آيفية تأسيس نظريات مفيدة وعملية
 الدراسي وجعلنا   هللا سبحانه وتعالى ألن وفقنا والحمد هللا في مشوارنا         أخر الكالم هو ثناء     و

  .نحس بنعمه علينا فنقول اللهم لك الحمد آما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك 
    .و السالم عليكم
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Introduction  
 

Le thème de ce mémoire étant les espaces vectoriels topologiques , nous avons 
tenté de présenter les principales définitions et propriétés se rapportant à ces 
espaces. 
 
Ce travail comprend cinq chapitres , chacun d’eux est composé de plusieurs 
sections  . 
Nous avons consacré le premier chapitre à des rappels et compléments relatifs 
aux espaces vectoriels topologiques. 
 
Dans le deuxième chapitre, nous avons présenté la définition de l’espace 
vectoriel topologique (e.v.t.) et quelques propriétés immédiates s’y rapportant. 
De même que nous avons parlé dans ce même chapitre des voisinages de O dans 
les e.v.t qui ont une grande importance dans ce genre d’espaces car ils 
permettent en particulier de définir un important type d’espaces ayant un rôle 
primordial en l’analyse fonctionnelle à savoir: les espaces localement convexes, 
qui sont l’objet de notre quatrième chapitre. 
 
Par contre, le troisiéme chapitre parle des ensembles borné dans les espaces 
vectoriels topologique. 
 
Quant au dernier chapitre, nous avons choisi d’exposer quelques exemples 
classiques des e.v.t, suivis d’un lexique regroupant les termes utilisés dans ce 
mémoire. 
 
Enfin, notons que l’importance du choix d’une topologie compatible avec 
l’espace vectoriel de l’ensemble des fonctions, permet d’utiliser les notions et 
les résultats existant dans la théorie e.v.t. 
Il convient de remarquer aussi l’existence d’e.v.t dont la topologie n’est pas du 
type P-Topologie (*). Ils jouent   jusqu’à présent un rôle minime en analyse. 
 
En conclusion , nous louons Dieu , tout puissant de nous avoir assistés tout au 
long de notre cursus scolaire sans oublier de souligner le mérite de nos éminents 
professeurs qui n’ ont ménagé aucun effort afin de nous transmettre leur savoir 
et leur richesse intellectuelle et morale durant cinq années de persévérance à l’ 
ENS de KOUBA . 
 
 
 
 
 (*) Nous avons parlé de ce type de topologie dans le quatrième chapitre de ce 
mémoire . 
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 Introduction: 
In this modest work,we have attempted to treat the topological vector spaces and 
collected the famous definition, and the general features that concerned the 
hypothesis of the topological vector spaces. 
 
This work is devided into five chapters: 
Chapter 01: We have dealt with the reviews of the vector spaces and the 
topological spaces. 
 
Chapter 02: We have presented the definition of the topological vector spaces, 
and the direct features that we’ve deduced them from the definition. In addition 
to this, we have dealt with the fundamental systems of the neighborings of O . 
 
Chapter 03: we have presented the definition and the characterstics of the 
borended sits 
. 
Chapter 04:we hve tackled with the convex local spaces. 
 
Chapter 05: We have introduced some classical examples about the topological 
vector spaces. 

 
 
 

:حظة مال  
:نتفق على الرموز التالية  

  . رقم ب أ من الفصل رقمنظرية :)ف ب-ن أ(

. خاصية رقم أ من الفصل رقم ب :)ف ب-خ أ(  

.قضية رقم أ من الفصل رقم ب :)ف ب-قأ(  

.لعنصر الصفري في ف ش طنرمزل:  O . 

.يدل على العنصر الصفري في الحقل:  0      
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  الفصل االول

  تذكيرات وتتمات

  : الفضاء الشعاعي-1

 :1 تعريف

 : مجموعة غير خالية مزودة بالعمليتين التاليتينE حقال تبديليا، Kليكن 

)من أجل كل زوج : )+(عملية الجمع   -1 )yx,  المشكل من العنصرينxو y من E  نرفق 

yx عنصرا   . y وx يدعى مجموع E  من+

 نرفق  Kمن    λ وكل سلمية    E من x من أجل كل عنصر   (.):  عملية الضرب   -2

  .x بـλ ندعوه جداء السلمية E من xλعنصرا 

 Eذا كانت العمليتان المعرفتان على       إ K على الحقل    شعاعي فضاء   E نقول إن المجموعة  

  :تحققان الخواص التالية

Ezyxصر مهما تكن العنا   :,K∈µλ السلمياتو ,,∋

1 .zyxzyx ++=++ )()(  

2  .xyyx +=+  

xOx:  بحيثO نرمز له بـEجد عنصر من يو. 3 =+  

) ، نرمز له بـE يوجد عنصر من ∋Exمن أجل كَل . 4 )x−بحيث  :Oxx =−+ )(  

5 .yxyx λλλ +=+ )(     

6  .( ) yxx µλµλ +=+  
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7 .( ) ( )xx µλλµ =  

8  .xx=.1: "1 "هو العنصر الحيادي بالنسبة للعملية الثانية .  

  :بعض النتائج

K∈iλ :ni و E∈ix  من أجل - Exi    فـإَن =2,1,...,
i

i ∈∑λ.  

21 فإَن   E  ين من الفضاء الشعاعي    جزء 2V و   1Vإذا كان    VV ة العناصر من    هي مجموع  +

  .∋2Vy و ∋1Vx:  حيث+yxالشكل 

- 1Vx+ هي مجموعة العناصر من الشكل yx+1:  حيثVy∈.  

- 1Vλكل  هي مجموعة العناصر من الشxλ1:  حيثVx∈.  

  .C أوR يشير إلى K فيما سيأتي سوف نتفق على أن الحقل

  :تعاريف

I.  نقول عن جزءV من فضاء شعاعي E  علىKإنَه :  

Vyxإذا كان من أجل كَل : فضاء شعاعي جزئي • Vyx   فإَن ;K∈βα و ,∋ ∈+βα.  

Vyxإذا كان من أجل كَل        :  محدب  • ] وكَل   ,∋ ]1,0∈λ   فإَن Vyx ∈−+ )1( λλ  َأَي أن  :

VVV ⊂−+ )1( λλ حيث [ ]1,0∈λ.  

وهو مكافئ للقول     .Vx∈λ  نجد      K∈λ  :1≤λ وكَل   ∋Vxإذا كان من أجل كّل      :  متوازن  •

  .λ≥1 حيث VV⊂λ أن

)  فإَن ∋Vxإذا كان من أجل كّل : متناظر • ) Vx VVوهو مكافئ للقول أَن   . −∋ =-.  

  .k≤λمن أجل  Vx∈λ  يكون بحيثk<0، يوجد ∋Exإذا كان من أجل كَل : ماص •

II.  ليكنAغير خال من فضاء شعاعي  جزء E على K:  
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ة ، تقاطع كّل المجموعات المتوازن    Aلـ)  على التوالي محدبا  (  نسمي غالفا متوازنا       •

  .Aالتي تحوي ) ةعلى التوالي المحدب(

ـ      •  والتي هي   A، تقاطع كّل المجموعات التي تحوي       A  نسمي غالفا محدبا متوازنا ل

  .محدبة ومتوازنة

، أصغر مجموعة   Aلـ  ) محدبا متوازنا  على التوالي محدبا،    ( نسمي غالفا متوازنا   •

  .Aالتي تحوي )  محدبة متوازنةعلى التوالي محدبة، (متوازنة

   A نقتصره على x حيث E من xλ هو مجموعة العناصر A الغالف المتوازن لـ•

  .λ≥1عداد العقدية والتي تحقق أل نقتصره على مجموعة اλو 

  .λ≥1 حيث Aλتحاد المجموعات ا هو Aن الغالف المتوازن لـإإذن يمكن القول 

III.  قول عن جزء   ن  C     يمن فضاء شعاع  E  رأسه المبدأ نه مخروط    إ           

)originelsommetdeCône 0   النسب  ذات  إذا كان مستقرا بواسطة التحاكيات      )'
>λ.  

IV.  عندما يكونEx∈،يدعى Cx+ رأسه مخروطا x.    

  :نّهإ E حقيقي معرف على P، نقول عن تابع ا شعاعي فضاءEليكن 

: ق نجده يحق  E   من xx,21  وج كيفي من العناصر   إذا كان من أجل كّل ز     :  تحت جمعي     •

( ) ( ) ( )yPxPyxP +≤+.  

)()( :λ≤0إذا كان من أجل كّل : متجانس موجبا  • xPxP λλ =.  

)()(  يكون  K∈λإذا كان من أجل كّل :  متجانس  •       xPxP λλ =.  

   :اص مباشرةخو

VV مجموعة متوازنة، إذن Vلتكن  .1 λλ VV و= µλµλ ⊂⇒≤  
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  .ركّل جزء متوازن هو متناظ .2

  ∋Ex ماصا يكفي أن يكون من أجل كّل           V  حتّى يكون جزء متوازن    .3

  .∋Vkxبحيث )Kk∈) 0≠kيوجد

  . لمجموعات ماصة هو ماصيالتقاطع المنته .4

  .تقاطع مجموعات متوازنة هو متوازن .5

  .تقاطع محدبات هو محدب .6

  : 1قضية 

nxxx و   K   على E   مجموعة محدبة من الفضاء الشعاعي     Aلتكن   ,...,,  متتالية منتهية   21

  .Aكيفية من نقاط 

1:  بحيثiλ≤0مهما تكن األعداد الحقيقية 
1

=∑
=

n

i
iλ يكون لدينا ∑

=

∈
n

i
ii Ax

1
λ.  

  :إثبات

  .لك بالتراجع على عدد نقاط المتتاليةنثبت ذ

من أجل كّل متتالية مقتصرة على نقطتين فإن القضية صحيحة إذ أنّها تنتج مباشرة من                 

  .تعريف المجموعة المحدبة

  نقطة ونثبت أنn    −1نفرض أن القضية صحيحة من أجل كّل متتالية منتهية ذات              

∑
=

∈
n

i
ii Ax

1
λ.  

∑نضع  
−

=

=
1

1

n

i
iλµ    1:      لدينا

1

1
=∑

−

=

n

i

i

µ
λ        إذن      Axy i

n

i

i ∈=∑
−

=

1

1 µ
λ  )  ا، بم )من فرض التراجع  أنA  

 بة فإنمحد( ) Axy n∈−+ µµ    )وهو المطلوب. (1
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  : 2قضية 

  محدبة +BA فإنK    على   Eن في الفضاء الشعاعي     ين محدبت ي مجموعت B و   A  تإذا كان 

  .كذلك

  :إثبات

BAzzليكن  111 :، لدينا,21∋+ yxz += ، 222 yxz Axx مع =+ Byy و ,21∋ ∈21,.  

):   إذن ) ( )( ) ( )( )
44344214434421

III

yyxxzz 212121 111 λλλλλλ −++−+=−+  

]غير أنّه إذا كان      ]1,0∈λ   فإن AI∈   و BII∈ هذا ما يجعل     و( ) BAzz +∈−+ 21 1 λλ  ،هي هذا ين و

  .اإلثبات

  :3قضية 

 فإنα  ،0≥β  ≤0 وإذا كان    .K  على E  محدبا من فضاء شعاعي      جزءA إذا كان   

( )AAA βαβα +=+.  

  :إثبات

BAxليكن  βα zyx إذن ، ∋+ βα +=:  Azy ∈, .  

): إذن ) ( )Azyx βαβα
β

βα
αβα +∈⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

+
+

+
+= ألن   Aبةمحد .  

)إذا كان   :  عكسيا  )Ax βα+∈   فإن ( )yx βα+=   مع Ay∈   إذن ،{ {
AA

yyx
βα

βα
∈∈

 ينهي  وهذا.  (=+

  )البرهان

  : 4قضية 

)لتكن  ) IiiA   .E عائلة من األجزاء المحدبة لفضاء شعاعي ∋



   )القبة (ة  املدرسة العليا لألساتذ                                                                         تذكريات وتتمات     :الفصل األول
  
 

 10

ـ الالغالف المحدب    ∑ يطابق مجموعة األمزجة الخطية      iAتحاد ال
∈Ii

ii xλ   حيث ii Ax     و     ∋

0≥iλ من أجل كل Ii∈ 0 و=iλ إالّ من أجل عدد منته من األدلة و ∑
∈

=
Ii

i 1λ.  

  : إثبات

ف-1ق(   وهذا بالنظر إلى    مجموعة أمزاجه الخطية   Bيحوي    iAتحاد  الغالف المحدب ال  

  . مجموعة محدبةB،  إذن يكفي أن نثبت أن )1

∑كن تل
∈

=
Ii

ii xx λ و ∑
∈

=
Ii

ii yY µن مني نقطت B.  

)نثبت أن  ) Byx ∈−+ αα ] من أجل كّل 1 ]1,0∈α.  

)نضع  ) iii µααλα −+= ∑=1 إالّ من أجل عدد منته من األدلة وiα=0 و iα≤0ا ، لدين1
∈Ii

iα.  

):   لدينا iα<0من أجل     ) 11 =−+
i

i

i

i

α
µα

α
αλ           إذن من أجل هذه األدلة لدينا ، :

( )
ii

i

i
i

i

i
i Ayxz ∈−+= α

µα
α
αλ   . محدبةiA   ألن 1

): إذن  ) ( )∑ ∑
∈ ∈

∈=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
+=−+

Ii Ii
iii

i

i
i

i

i
i Bzyxyx α

α
µα

α
αλ

ααα
1

  . وهو المطلوب1

  : نتيجة

∑مزجة الخطية    يطابق مجموعة األ   E من فضاء شعاعي     Aالغالف المحدب لجزء    
∈Ii

ii xλ 

)حيث  ) Iiix ∑=1 و iλ≤0 و A كيفية من نقاطعائلة منتهية  ∋
∈Ii

iλ.  

}لك يكفي تطبيق القضية السابقة على العائلة        لمالحظة ذ  } Axx } حيث أن المجموعة     ∋ }x  ذات 

  . محدبةxالعنصر الوحيد 

  : 5ية قض

  . الغالف المحدب لمجموعة متوازنة متوازنE في فضاء شعاعي
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  : إثبات

  .A الغالف المحدب لمجموعة متوازنة Bليكن 

  .λ≥1 إذا كان Bz∈λ نثبت أن ∋Bzإذا كان 

) A من ixمن النتيجة األخيرة توجد نقاط  )ni ∑ بحيث =2,1,...,
=

=
n

i
ii xz

1
λ 1 مع

1
=∑

=

n

i
iλ.  

): لدينا ) Bxz
n

i
ii ∈=∑

=1
λλλ ألن Axi∈λ من أجل ni   .λ≥1 و =2,1,...,

  :6قضية 

 يطابق مجموعة   K   على E   من فضاء شعاعي   Aالغالف المحدب المتوازن لجزء      

∑األمزجة الخطية   
∈Ii

ii xλ   حيث ( ) Iiix  Ci∈λ والعوامل   A كيفية من نقاط     عائلة منتهية   ∋

∑≥1تحقق 
∈Ii

iλ.  

  : 7قضية 

 يطابق الغالف المحدب    C   على E من فضاء شعاعي     Aالغالف المحدب المتوازن لجزء     

  .Aالمتوازن لـللغالف 

  :إثبات

 ∗A، وليكن Aلـ)  على التوالي المتوازن  (الغالف المحدب   )  Ae  على التوالي   (Acليكن   

  .Aالغالف المحدب المتوازن لـ

): لينا إذن أن نثبت أن ع )Ae c
A =∗.  

) نجد أن) 1ف-5ق( بالنظر إلى  )Ae c ،إذن ) طبعا هو محدبو( متوازن( )Ae c
A ⊂∗.  
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)  ليكن:  حتواء العكسي ن اال آل نثبت ا  )Ae c
∈x إذن ،: i

i
i zx ∑= λ مع   Ae∈iz،0≥iλ 

∑=1و
i

iλ     ومن جهة أخرى ،iii yz µ= مع   Ayi∈ و Ki∈µ   1 بحيث≤iµ ومنه ،:  iii yx µλ∑= ،

∑≥1 ا كانَمول i
i

i µλ فإننا نحصل على أن Ax   ).1ف-6ق(هذا بالنظر إلى و، ∋∗
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 الفصل الرابع
 الفضاءات المحدبة محليا

: تعريف و خواص عامة-  1 
:1 تعريف  

 أنه محدب محليا إذا كان يقبل جملة أساسية من          E  نقول عن فضاء شعاعي طبولوجي     

  .Oالجوارات المحدبة لـ
.بة محلياسنسرد حاليا بعض الخصائص المهمة حول الفضاءات المحد  

:1خاصية   
      متوازنة،المحدبة، ال الصفر كل فضاء محدب محليا يقبل جملة أساسية من جوارات

   .ماصةالمفتوحة وال
:إثبات  

  .زنا، محدبا ومتوا مفتوحاO يحوي جوارا لـO لـV يكفي إثبات أن كل جوار محدب
  . مفتوحا ومتوازناO لـW  يحوي جواراV لدينا )2ف-17خ( من

  ).2ف-5ق(ومتوازن )  2ف-8خ (O هو جوار مفتوح لـWالغالف المحدب لـ

VWأن  ابم ـ    ⊃  ويحقق المطلوب، وهذا بعدما     V   محتوى في  W فإن الغالف المحدب ل

  . في فضاء شعاعي طبولوجي هو ماصOنذكر أن كل جوار لـ
  :2 خاصية

 محدبة، متوازنة، مغلقة O كل فضاء محدب محليا يقبل جملة أساسية من جوارات

  .وماصة
  :إثبات

 )2ف-1خ( من الجملة األساسية الموجودة في O يكفي أخذ مجموعة مالصقات جوارات

  .)2ف-7خ( و)2ف-6خ(وتطبيق 

   : أنصاف النظيمات-2
  :2 تعريف
  .K شعاعيا على الحقل  فضاًءEليكن 
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  : يحقق الشروط التاليةR  نحوE  منP  كل تطبيقE  علىانسمي نصف نظيم

) -1ش ) 0≥xP من أجل كل Ex∈.  

) -2ش ) ( )xPxP λλ   .K∈λ وكل ∋Exل كل  من أج=

) -3ش ) ( ) ( )yPxPyxP Eyx من أجل كل +≥+ ∈, .  

  :إلى الشروط السابقة الشرط التالي نظيم إذا حقق باإلضافة P ونقول أن

( ) 0≠xP 0 من أجل كل≠x . ونرمز عادة لـ( )xP بـ x.  

  : مثال

  .E  نصف نظيم علىf فإن E  علىا خطي شكالfإذا كانت 

)، f≤0:  نه لديناإذ أ ) ( ) ( )xfxfxf λλλ == ،( ) ( ) ( ) ( ) ( )yfxfyfxfyxf +≤+=+.  

، إذن يجب أن    x=0 إال من أجل     f  تنعدم وحتى يكون هذا النصف النظيم نظيما يلزم أالّ       

  .  تصبح نظيماf فإن f≠0 و Edim=1ان ، وعكسيا إذا ك1 مساويا لـE يكون بعد

  : خواص

)، E على P  من أجل كل نصف نظيم-1 ) 0=OP.  

 هو كذلك نصف نظيم     )Cى فضاء شعاعي عل   E:حيث  (E على   P كل نصف نظيم     -2

  .R  على الحقلا شعاعي فضاًءE  مع إعتبارE على

3-Pمحدبة ومتجانسة موجبا .   
):  يحققP  كل نصف نظيم-4 ) ( ) ( )yxPyPxP −≤−.  

):   نجد P  جمعيةفمن تحت    :  بالفعل ) ( ) ( ) ( )yPyxPyyxPxP  :  إذن     =−+≥−+

( ) ( ) ( )yxPyPxP −≤−.  

)ولما كان  ) ( )xyPyxP ):  نحصل على أن−=− ) ( ) ( ) ( )yxPxyPxPyP   . المطلوب، ومنه−≥−=−
ألنصاف نظيمات هو كذلك نصف     )  أي ذو معامالت موجبة   (جب   كل مزج خطي مو    -5

  .بصورة خاصة كل مجموع منته لنظيمات يعرف نظيماونظيم،  
  : مثال
 هو نصف نظيم، إذن     ix هو شكل خطي، إذن      ix  (→x  المركبة:    ( التطبيق Cnفي  

∑األمر هو كذلك من أجل      
i

ix  .          0وبما أن هذا األخير ال ينعدم إال من أجل=x   إذن هو 

  .يعرف نظيما
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  . كل نهاية منتهية ألنصاف نظيمات هي نصف نظيم-6
)  من أجل كل عائلة    -7 )iiP  اف نظيمات، إذا كان حدها األعلى      من أنص P   منتهيا فهو 

  . نصف نظيم
  : ومن جهة أخرى لدينا) 4ف-2ت( من 2ش ،1ش يحقق الشرطان P نأ واضح :بالفعل
):    iأجل كل          من ) ( )yPxP +≤( ) ( ) ( )yPxPyxP III    : إذن   +≥+

( ) ( ) ( ) ( )yPxPyxPyxP i
i

+≤+=+ sup4ف-2ت(من  3  ومنه تحقق الشرط( .  

  : مثال
)ليكن   )KAB  نحو  A   الفضاء الشعاعي الذي عناصره التطبيقات المحدودة من المجموعة        ,

K.  
) التطبيق   ∋Aaجل كل   أمن   )aff )   من → )KAB : إذن مما سبق       هو خطي،  K   نحو ,

)التطبيق  )aff → :aPهو نصف نظيم .  

)كل    ن، بما أ  A   غير خال كيفي من    اجزء  Xليكن   )KABf  هي محدودة فإن التابع     ∋,

a
Xa

P
∈

supمنته، إذن هو نصف نظيم وندعوه نصف نظيم التقارب المنتظم على  X.  

  نحو E   تطبيقا خطيا من   ϕ، و K  ن على نفس الحقل   ين شعاعي يء فضا F   و E   ليكن -8

Fو  Pنصف نظيم على  F .لدينا :ϕopهو نصف نظيم على  E .  
  :مثال

2,1ليكن   FF ن على ين شعاعي يء فضا  K 1 وP        1 نصف نظيم علىF  إذن ،          

) :التابع ) ( )12,1 xPxx I→ 21 المعرف على FF   . هو نصف نظيم×
) ليكن       -9 )nPP  يكنول،  E   متتالية منتهية ألنصاف نظيمات على الفضاء الشعاعي       1,...,

ϕ        تطبيقا متزايدا، محدبا ومتجانس موجبا من R
n
+

)  إن التابع .  +R   نحو  )nPP,.......,1ϕ   هو

 .E نصف نظيم على

 .)4ف-2ت( الموجودة في شروطالسوف نتأكد من : بالفعل

 .واضح: 1ش

 .  متجانس موجباϕ ينتج من كون: 2ش

  .ϕ ينتج من تزايد وتحت جمعية: 3ش
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  :تعريف الفوارق

  : بحيث+R نحو ×EE من f كل تطبيق E نسمي فارقا على مجموعة

1- ( ) 0, =⇒= yxfyx.  

2- ( ) ( )xyfyxf ,, =.  

3- ( ) ( ) ( )yzfzxfyxf ,,, +≤.  

 وكذلك يمكن أن    +∞   يستطيع أخذ القيمة   f  االختالف الموجود مع تعريف المسافة هو أن      

  .يكون الفارق معدوما بين نقطتين مختلفتين

   :الفارق المرافق لنصف نظيم

  .P  شعاعيا مزودا بنصف نظيم فضاًءE ليكن

)  نضع  E  من,yx جل كلأمن  ) ( )yxPyxd −=,.  

  :لدينا

) واضح أن -1 ) 0, =xxd و ( ) 0, ≥yxd.  

2- ( ) ( )xydyxd ,, )ألن  (= ) ( )xyPyxP −=−.(  

3- ( ) ( ) ( )yzdzxdyxd ,,, ) ألن ≥+ ) ( ) ( )yzPzxPyxP −+−≤−.  

  .E فارقا على d ت أنهذه الخصائص الثالث تثب

لكي تصبح   ال متغيرة بالنسبة لإلنسحابات وأنها منتهية، و        d   كذلك يمكن مالحظة أن   

): مسافة يكفي إذن أن يكون ) 00 =−⇒=− yxyxP ؛ أي أن النصف النظيمPبح نظيما يص.  

  :لطبولوجيا المرفقة ألنصاف نظيماتا -3
  :الكرات المرفقة لنصف نظيم

المجموعة )  0ρ< و   ∋Eaحيث  (ρ   ونصف قطر  a  كرة مفتوحة ذات مركز   -P  نسمي 

( )ρ,aB    من النقاط x من   E بحيث : ρ<( )xad ـ    , كرة مغلقة  -P، ونعرف بنفس الطريقة ال

)الكرة : كرة الوحدة-Pونسمي ". ≤"بـ " <"وذلك بتعويض الرمز )1,OB.  

bxx واضح أن التمديد   - +→α يسحب الكرة ( )ρ,OBإلى  ( )ρα,bB إذن نستطيع اقتصار ، 

  .O الدراسة على الكرات ذات المركز

  :1 قضية 
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، مستقرة بواسطة    هي مجموعة محدبة    O   ذات مركز  Bكرة مفتوحة   -P كل   -1

xxالتقايسات  α→ 1 بحيث=α.  
)  يكفي أن تكون الكرة    نظيما يلزم و   P   حتى يكون  -2 )ρ,OB    ضاء شعاعي   ال تحوي أي ف

  1جزئي ذا بعد مساو لـ
  :إثبات

)  محدب فإن المجموعةP أنابم -1 )ρ,OBالمكونة من العناصر  xالتي تحقق ρ<( )xP 

) من ,yx من أجل: ألنه هي محدبة )ρ,OB21 و,ααمن  R
121  بحيث+ =+ααلدينا    :

( ) ( ) ( ) ( )ραααααα
43421

1

212121

=

+≤+≤+ yPxPyxPإذن  : ( ) ραα ≤+ yxP 21.  

) :العالقة ) ( )xPxP αα xxجعل التحاكي ت α=1كون  و= α→مني تقابلس تقاي  ( )ρ,OB نحو 

  .نفسه
)  بحيثE  من≠Oa إذا وجد -2 ) 0=aPفإننا نجد كل النقاط  aλي إلى تنتم ( )ρ,OB.  

) إذا كانت: عكسياو ) 0≠aPفإنه توجد  λبحيث : ( )ρλ ,OBa∉ على سبيل المثال ،( )aP
ρλ 2=   

  :مالحظة
  .ρ<0صف قطر ننفس ما سبق يمكن تطبيقه على كرة مغلقة ذات   -
)  الكرة المغلقة   - )0,OB     هي فضاء شعاعي جزئي من   E   ال تقتصر على   { }O  إال 

  . نظيما P إذا كان
  :لمرفقة لعائلة من أنصاف النظيماتالكرات ا

)ليكن  شعاعيا، و فضاًءE ليكن ) IiiPP
∈

 عائلة منتهية أو غير منتهية من أنصاف =

)نرمز بـ. E النظيمات على )ρ,OBiللـ iP كرة مفتوحة ذات المركز aنصف  و

  .ρالقطر
  

ـ     a  كرة مفتوحة ذات المركز   -P نسمي كرات مفتوحة ذات   -iP كل تقاطع منته من ال

           .aكرة ذات مركز  -P هي أيضا    a  كرتان مفتوحتان ذاتا المركز   -P  ، تقاطع a  المركز

                                                                                          :حظةمال

 ، يمكن   P  لنصف نظيم )  λ<0حيث    (Pλ هم المضاعفات    P  في حالة اعتبار عناصر   

 .كرة -Pإثبات أنه ال يمكن التكلم عن نصف قطر الـ
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 الفصل الثاني

  الفضاء الشعاعي الطبولوجي

  طبولوجيا على فضاء شعاعي -1

  :1 تعريف

  ).Cأو R  هوK حيث (K على E ليكن الفضاء الشعاعي

اعية إذا كان التطبيقان    نها منسجمة مع بنيته الشع    إ  E  نقول عن طبولوجيا معرفة على    

  :التاليان

( ) yxyx )    و   E  نحو×EE من ,→+ ) xx λλ   .  مستمرينE  نحو×EK من ,→

  : أنهأي

Eyxمن أجل كل عنصرين      .1 yxVكل جوار    و ,∋  xV يوجد جوار    +yx   للعنصر +

yxyx  : بحيثy لـyV جوارو xلـ VVV +⊂+.  

ـ xV   يوجد جوار  XVλ  كل جوار  و K∈λكل عدد    و ∋Exمن أجل كل     .2 عدد  و x ل

0>δبحيث من أجل كل  µيحقق : δλµ xx:  يكون لدينا−≥ VV λµ ⊂.  

  . فضاء شعاعيا طبولوجياEوفي هذه الحالة، يدعى

  :1 قضية 

 وفقط  إذا  E  بنية الفضاء الشعاعي على مجموعة    نسجام بين البنية الطبولوجية و    الايتحقق  

  : الشروط التاليةإذا تحققت

)يق التطب  .1 ) yxyx   . مستمرE  نحو×EE من ,→+

  .0  مستمر عندE  نحوK من →aλλ التطبيق ∋Ea من أجل كل.   2
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xx التطبيق K∈αن أجل كل م.   3 α→من  Eنحو  E مستمر عند O.  
)التطبيق .   4 ) xx λλ )  مستمر عندE  نحو×EK من ,→ )O,0.  

  :اإلثبات
 هي محققة   4،3،2،1لشروط   شعاعيا طبولوجيا فإن ا     فضاءE   ، إذا كان  1من التعريف 

  .بكل وضوح
  :عكسيا
): العالقة ) ( ) ( )( )axaxaax −−+−+−+= αλααλαλ تثبت أنه عندما αλ→ و ax→) ي الذاألمر 

)يجعل  ) 0→−αλ و ( ) Oax aOOaax: يكون لدينا) −→ αααλ =+++→ .0..0..  
)إذن التطبيق  ) xx λλ   . مستمرE نحو ×EK من ,→

  ، المالصقات في فضاء شعاعي طبولوجي المفتوحات، المغلقات-2
  .K على ا طبولوجيا شعاعي فضاءEليكن 

  :1خاصية 

bxx   التمديد ،∋Ebكل  و،  K∈α  :0≠αمن أجل كل      +→α من   E نحو   E  هو 

  .هوميومورفيزم
  :إثبات

من تعريف الفضاء   و.  ، التطبيق العكسي لتمديد هو كذلك تمديد        كل تمديد هو تقابل    

 ،، وبالتالي فكل تمديد هو تقابل ومستمر       جي نجد أن كل تمديد مستمر     الشعاعي الطبولو 

  .كذالك تطبيقه العكسيو
  .إذن كل تمديد هو هوميومورفيزم

  : 2خاصية 

Ex∈، Ux فإنه من أجل كل E  مفتوحا فيUإذا كان    .E  في مفتوح+

  : إثبات
xf  :yxy، لدينا التطبيق    E من   xليكن   ، فإذن من   مورفيزم هو هوميو  E   نحو E   من →+

) فإن E في ا مفتوحU كون ) UxUf   .E  مفتوح في=+
  :3خاصية 

UV فإن ⊃EV وE  مفتوحا فيU إذا كان    .E  مفتوح في+



الفصل الثاني: الفضاء الشعاعي الطبولوجي                                             المدرسة العليا لألساتذة(القبة) 
                           
  

 19 
 

  :إثبات
} :لدينا  }U

Vx
UxUV

∈

+=+.  

UVنطالقا من الخاصية السابقة، فإن ا: إذن   . مفتوحات مفتوح كاتحاد+
  :4 خاصية
  .λ≠0هذا مهما يكن  أيضا وE في ة مفتوحUλ فإن المجموعة E مفتوحا فيUإذا كان 
  :إثبات

λf :xxتنتج مباشرة من كون التطبيق  λ→من  Eنحو  E 0 حيث≠λازم هوميومورفي.  
   . فضاء منفصلEنعتبر في هذه الخاصية أن   :5خاصية 

   .K من λ مهما كانت E  مغلقة فيFλ فإن E مغلقة في Fإذا كانت 
  : إثبات
  . انتهىλ=0لما 
λf  :xx فإن المطلوب ينتج مباشرة من كون التطبيق          λ≠0لما   λ→ من   E نحو   E  هو 

  . هميومورفيزم
  :6خاصية 
 P   فإن مالصقته  E  من)  ، مخروطا محدبا.  على التوالي ( شعاعيا جزئيا     فضاءP إذا كان   

  .E هي كذلك في
  :إثبات

BAfنذكر أنه إذا كان التطبيق    : فضاءان طبولوجيان فإنه لدينا,BA مستمرا حيث :→
AX⊂∀ فإن ( ) ( )XfXf )أن ابم :، بالفعل⊃ ) ( )XfXf )   فإن ⊃ )( )

43421
XfX f 1−

⊂.  

): إذن )( )XfX f 1−
⊂.  

: ليكن التطبيق ، و K   من ,µλليكن   و E شعاعيا جزئيا من        فضاءP  ليكن    -

( ) yxyxf µλ   .E  نحو×EE من :,→+
PPP : نجد أن×PP  علىf بتطبيق →×:If .  

PPPPP:  تنادا للتذكير السابق فإنه لدينا    اس و ، مستمرا f  لما كان و  ذلك بتطبيق  و ×=×→

fعلىPP×.  

 المغلق
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Pyx: بالتالي نجدو ∈∀ Pyx فإن , ∈+µλهذا ما يجعل ، وPا جزئيا شعاعي فضاء.  
  :ال التطبيق التاليلك باستعمذ محدب وP  محدب لماP بشكل مماثل نجد أن و-

( ) yxyx µλ ,0:  حيثE  نحو×EE  من,→+ ≥µλ 1 و=+µλ.  
xx:النسبة للمخروط باستعمال التطبيقبنفسه  ءالشي و- λ→من  Eنحو  E 0 بحيث≥λ.  

  :7خاصية 
  .هي كذلك متوازنة Eمن  A مالصقة متوازن

  : إثبات
  .E  منا متوازنA ليكن
λf :xx فإن التطبيق  K∈∀λ :1≤λ: لدينا λ→من  Eنحو  Eمستمر .  
)لما كان      وAA→: Iλf:      نجدA  علىf بتطبيقو ) ( ) AAfAf   علىf  فإنه بتطبيق⊃⊃

Aنجد  :AA→منه نجد  و :Ax∈∀،Ax∈λ :1≤λ.  
  . متوازنA إذن 

  :8خاصية 
  .E  هو كذلك مجموعة مفتوحة فيE الغالف المحدب لمجموعة مفتوحة في

  :إثبات
  .  غالفها المحدبB  وE  مجموعة مفتوحة فيAلتكن 

Bx∈∀ نأ، نثبت Bجوار ـل x.  
nn:   يكتب من الشكل   xنجد أن   )  1ف-4ق(من نتيجة    xx λλ ++  ∋Axi و   iλ<0 حيث   11...

21...1و  =+++ nλλλ.  
BAAAx: لدينا إذن ni ⊂+++∈ λλλ ...2 .  

AAAن  أنثبت   nλλλ +++  وهي  x  لكونها تحوي العنصر   هي مجموعة مفتوحة و     21...

  .هذا ينهي البرهان وx جوار لـB أن، نجد B محتواة في
 نجد أن   )2ف-3خ(  بتطبيقو)  2ف-4خ(ارة عن مفتوحات     عب Aiλلدينا المجموعات   

AAA nλλλ +++   .E  مفتوحة في21...
  :9خاصية 
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)  المغلق المحدب المتوازن    ، المحدب على التوالي المغلق  (الغالف المغلق المتوازن     

المحدب   ،محدبالعلى التوالي   (غالف المتوازن   هو مالصقة ال    E من   Aلمجموعة  

  .Aلـ ) المتوازن
  : إثبات

  .البقية تثبت بنفس الطريقةنثبت الشطر الثالث من الخاصية و
حدب و مالصقة الغالف الم    ه Aالغالف المغلق المحدب المتوازن لمجموعة     :  نثبت أن 

  . لهاالمتوازن
ـ     1A  ليكن الغالف المغلق المحدب المتوازن     هو   2A و A الغالف المحدب المتوازن ل

  .Aلـ
21نثبت أن  AA =.  

21:  لدينا AA  هو  2A   و A   هو أصغر المحدبات المتوازنة التي تحوي      1A  هذا من كون   و ⊃

  .A متوازن و يحويومحدب 
21 مغلق فإن 2A من كونو AA 12: ، بقي إثبات أن⊃ AA ⊂.  

  .A هو يحوي متوازن و فإنه محدب، مغلق،اغلق م1A من كون و7 و 6ن يتيمن الخاص
12:  فإنA  هو أصغر محدب متوازن مغلق يحوي2A أنابمو AA   .منه المطلوب و⊃

  :10ة خاصي
  .نسحاباتغير متغيرة بالنسبة لال E  فضاء شعاعياطبولوجي
  :إثبات

)كن تل )xVمجموعة جوارات النقطة  x.  
): يكفي إثبات أن ) ( ) ( ){ }Oxx VvvwPV Ew ∈+=∈= ,:.  

ـ   w  ليكن:    "⊃" xyyf  :أن التطبيق ا، بم x جوارا كيفيا ل  مستمر  E   نحو E   من :→+

  . Oهي  بهذا التطبيق وx  لسابقةv  هي جوارf  وفقwفإن الصورة العكسية لـ
vw: إذن لدينا x   :  حيث أن=+

 { } { } xxyyxyy www EE −=−∈∈=∈∈= + ::( ) ( ){ }ww yy fEf ∈∈=
−

:
1   

): إذن ) vww xx f +=+=
):  حيث1− )OVv∈.  
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ـ   vليكن  :    "⊂" vw، إذن   O جوارا كيفيا ل x ـ  =+ :  وهذا لكون التطبيق   x جوار ل

xyyg Oxx:  مستمرا  حيث أنE  نحوE  من:→− vx نتمي إلى ي=+   :لدينا و+
( ) { } vwww xyxyg =−=∈= − ):       ومنه     : )vw g 1−

ـ  vن  أ وبما = ) فإن   O جوار ل )vg  جوار  −1

)ـل )Ox g 1−
=.  
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 الفصل الثاني
  الفضاء الشعاعي الطبولوجي

 الصفر في فضاء شعاعي        خواص حول الجمل األساسية لجوارات       -3

  :طبولوجي
   :1  نظرية

І-    توجد جملة أساسية Β  الصفر  من جوارات   ( )O    في فضاء شعاعي طبولوجي  E 

 : لتاليةتحقق الخواص ا

Β∈21 مهما يكن. 1 ,VVيوجد  Β∈3V213:  بحيث VVV ∩⊂.  

  . هو مجموعة متوازنةΒ∈V كل. 2

  . هو مجموعة ماصةΒ∈V كل. 3

VUU:  بحيثΒ∈U  يوجدΒ∈V من أجل كل. 4 ⊂+.  

II- القضية العكسية:  

التي تحقق   و E مجموعة المجموعات الجزئية من     Β شعاعيا و   فضاءE  إذا كان 

 جملة أساسية   Β  فضاء شعاعي طبولوجي بحيث تكون     E ، فإن 4 إلى  1الخواص من   

  .O من جوارات

  : إثبات

I- تإذا كان :  لدينا Β     جملة أساسية من جوارات O    وجي فإن   في فضاء شعاعي طبول

OOO وذلك لكون 4، كذلك األمر بالنسبة للخاصية  محققة بكل وضوح1الخاصية =+. 

ـ     ، فمن تعريف   Ox=.0هو كذلك من كون     :   هو مجموعة ماصة   Oنثبت أن كل جوار ل

  من أجل  VVx⊂λ:   بحيث δ<0عدد  و  xV الفضاء الشعاعي الطبولوجي فإنه يوجد جوار     

δλ Vx: بصورة خاصة لدينا، و≥ λ
δλ من أجل ∋1

11 ≥.  

يكفي إثبات أن الجوارات المتوازنة تشكل جملة أساسية        إلنهاء هذا الجزء من البرهان،      و 

  .O من جوارات
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ـ  V  ليكن :  بحيث أن  δ  <0عدد   و Oـ ل 1V   إذن يوجد جوار       OO=.0أن  ا، بم O جوارا ل

VV ⊂1λ  من أجل δλ ≤.  

U:  نضع
δλ

λ
≤

= 1VVO أن  ا، بمOVV ⊂1δ 1 وVδ  ـ  هي كذلك جوار    OV إذن المجموعة    O جوار ل

  .Oلـ

OO:   فإنα≥1إذا كان  VVV ⊂=
≤
U

δλ

αλα   . مجموعة متوازنةOV،  إذن 1

  .⊃VVO  بقي أن نالحظ أن

II- القضية العكسية:   

+∋Β  {:المعرفة كما يلي    τ  يكفي إثبات أن المجموعة    VVx :{  =τ   والتي نعتبرها ،

  . طبولوجيا فضاءE، تجعل من E  منx مجموعة جوارات العنصر

  : هي كذلك ألنها تحققبالفعل 

 ولكونه  Β∈V  بالفعل فمن أجل كل   :   هو يحوي هذه النقطة    x  كل جوار لنقطة    -1

Vxx وبالتالي O متوازن فهو يحوي +∈.  

 يحوي جوارا ثالثا لهذه النقطة وهذا ينتج مباشرة من           x  تقاطع جوارين لنقطة    -2

  .هذه النظرية من 1 الخاصية

xVy يحوي جوارا ألية نقطة      xV:    بحيث  ~xV يوجد جوار    xV  من أجل كل جوار     -3 ~∈ .

ـ   Β∈V  ليكن:  =Oxنطبق من أجل      لهذه  4، إذن من الخاصية   O جوارا كيفيا ل

VUU بحيث   Β∈U  النظرية يوجد  حيث أنه من   :  طلوب نجد الم  ~=UVO، بأخذ   +⊃

  :  لدينا∋Uyأجل 

Uy+  جوار لـyو  VUUUy ⊂+⊂+.  

  . فضاء طبولوجيE ومنه

ـ         1ق      (نستعملمن أجل ذلك    ،  Eنثبت اآلن انسجام هذه الطبولوجيا مع البنية الشعاعية ل

  . الفصللهذا  )2ف-

  : لدينا

): ϕ استمرار التطبيق. 1 ) yxyx   :E  نحو×EE من ,→+
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ـ ا جوار Vليكن   OVyxV، نعلم أن    +yx ل  لهذه  4  ، من الخاصية  Β∈OV  : حيث =++

OOO:بحيث  Β∈OWالنظرية نستطيع اختيار     VWW ):، إذن +⊃ ) ( ) VWyWx OO هذا ما   و +++⊃

)يثبت أن صورة     ) ( )OO WyWx )لما كان ، و V   محتواة في  ϕاسطة   بو +×+ ) ( )OO WyWx +×+ 

)جوارا لـ )yx,نجد أن التطبيق  ϕستمر م. 

): f استمرار التطبيق. 2 ) xx λλ ) عند E  نحو×EK من ,→ )O,0 : 

ـ  OVليكن   OO:   متوازن بحيث  Β∈OW   للنظرية يوجد  2  الخاصية، من   O جوارا ل VW ⊂ ،

 .K هو قرص الوحدة في D ليكنو

): لدينا ) OO WWDf  .) متوازنOW ألن    (×⊃

) عند f وبالتالي استمرار )O,0. 

 K   من →xλλ   التطبيق ∋Ex   من هذه النظرية تثبت أنه من أجل كل           3  الخاصية.  3

 .λ=0 مستمرعند E نحو

g:xx  استمرار التطبيق .  4 λ→ من   E نحو   E عند   O   من أجل كل   λ من   K  نحصل 

 :نهأ، إذ  لهذه النظرية4 و 2 من الخاصيتينعليه من النتيجة التالية النابعة 

  بحيث ~Β∈V   يوجد Β∈V  نه من أجل كل    أنجد  :  لهذه النظرية   4  خاصيةمن ال 

VV⊂~2نه من أجلأبنفس الطريقة نجد  وNn∈يوجد Β( )∈V
nبحيث  : ( ) VV

nn ⊂2. 

:  يكون لدينا   2n≤λ بحيث    K∈λ  جل كل أكفاية فإنه من      بيرة   كب n  وبأخذ
( ) ( ) ( ) VVVV nnnn

n
n ⊂⊂= 22.

2
λλ     وهذا بعدما نحصل على توازن ( )

V
nn

هو كذلك    ،2

)لكون  )
V

nلهذه النظرية 2 أنظر الخاصية(زن متوا(. 

 :11 خاصية

VW : بحيثΒ∈W   فإنه يوجدK∈λ :0≠λ وكل Β∈V كلجل أمن  λ⊂. 

 :إثبات

كل  و Β∈V  كل، نالحظ أنه من أجل       عدة مرات  1   من النظرية  4  بتطبيق الخاصية 

)Β  يوجدn عدد طبيعي )∈W
nبحيث : 

( ) VW
nn ⊂2..(*)..... 
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): كفاية لنحصل علىب كبيرة n بأخذ ) 12
1

≤
−

λnأنا، وبم( )
W

nمتوازن لدينا إذن  :                

( ) ( ) ( )
WWn nn ⊂

−
λ2

1. 

) :أخيراو )
VVWW

nnn
λλλ ⊂⊂⊂ 2. 

) وبالتالي يكفي أخذ )nWW =. 

 :(*)توضيح 

 : n نثبتها بالتراجع على

VWWW :، ألن1  للنظرية4 تج مباشرة من الخاصية هي تنn=1 من أجل ⊂+⊂ 1112 . 

nW  :  VWn نه يوجد أنفرض  
n VWn  : بحيث nW+1 ، يوجد إذن  2⊃

n ⊂+
+

1
، بالفعل.  12

:  ؛ لدينا )1   للنظرية 4  الخاصية  (nW⊂  1+nW+  1+nW  : بحيث nW+1 ليكن

nnnn WWWW ⊂+⊂ +++ VWW و   1112 n
n

n
n ⊂⊂+
+ 22 1

1. 

 :12 خاصية

 .  Oفي فضاء شعاعي طبولوجي توجد جملة أساسية من الجوارات المفتوحة لـ

 :إثبات

ـ          والتي هي محتواة في     Oيكفي أخذ المجموعة التي عناصرها هي الجوارات المفتوحة ل

 . Β∈V كل

 :13 خاصية

 .E ي في فضاء شعاعي طبولوجO جملة أساسية من جواراتV ن لتك

):     لديناE  منA من أجل كل جزء )I
vV

VAA
∈

+=. 

 :إثبات 

Axنثبت أوال أنه إذا كان  VAx  فإن  ∋  .V ∈V من أجل كل∋+

 .ا متناظرO لـW  هو يحوي جواراV∈Vلدينا كل 

Ax  إذا كانت  Wy  ، ليكن إذن  A   يتقاطع مع  +Wx   فإن الجوار  ∋ Ayx   بحيث ∋ ∈+ 

VAWAAyx: إذن +⊂+⊂+−∈. 

VAxنبين أنه إذا كان : اآلن Ax:  فإنV∈Vجل كل أ من ∋+ ∈. 
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 : لك باستعمال عكس النقيضنستدل على ذ

Axإذا كان    ـ W يوجد جوار متناظر      فإنه ∌ ، إذن  ني غير متقاطع  A و +Wx:   بحيث O ل

Ayx Wyوهذا      +∌ WyAyx:   وبالتالي ∀∋ ا  متناظر W  ولما كان .  ∌−+∀∋

WAx  :فإن +∉. 

ـ  Wأن  اوبم WV بحيث V∈V فإنه يوجد  O جوار ل  بحيث  ∃V∈V  : وبالتالي ⊃

VAx  .منه المطلوب و .∌+

 :14 خاصية

 .E  في فضاء شعاعي طبولوجيO  جملة أساسية من جواراتΒ لتكن

 . E  فيO  هي أيضا جملة أساسية من جواراتΒ مجموعة مالصقات مجموعات

 :إثبات

VWW:  بحيثΒ∈W  يوجدΒ∈V ، فإنه من أجل كل1نظريةمن ال ⊂+. 

VWW :لدينا  )2ف-13خ (من ⊂+⊂( )I
B

UWW
U∈

+=. 

 .، وبالتالي المطلوبV  محتوى فيO جوار لـW إذن

 : 15خاصية 

 المتوازنة  ، المغلقة O  كل فضاء شعاعي طبولوجي يقبل جملة أساسية من جوارات          

 .والماصة

 :إثبات

، حيث أن   1 المذكورة في النظرية     Β  يكفي أخذ مالصقات مجموعات الجملة األساسية     

 . ماصة هي وكذلك،)2ف-7خ(هذه المالصقات هي متوازنة 

 :16خاصية 

 . في فضاء شعاعي طبولوجيO  جملة أساسية من جواراتΒ لتكن

، E   في O   جملة أساسية لجوارات   ك كذل  هي Β   مجموعة األغلفة المتوازنة لمجموعات   

 . Β والحال نفسه بالنسبة لمجموعة األغلفة المغلقة والمتوازنة لمجموعات

 :إثبات
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على ( فإنه يوجد غالف متوازن      E   في Oلـ  V  يجب إثبات أنه من أجل جوار كيفي       

 .V يكون محتوى في Β لمجموعة من) التوالي مغلق متوازن

VW  متوازن بحيث  مغلق و  W  ، يوجد جوار  )2ف-15خ(من  :    لدينا يوجد إذن   ،   ⊃

WU بحيث Β∈U رجوا ⊂. 

            فإنه  Uلـ)  التوالي المغلق المتوازن   على( هو الغالف المتوازن        1U  ن كا إذا

VWU :لدينا  .هذا يعطي المطلوبو    1⊃⊃

 : 17خاصية 

، المتوازنة   المفتوحة O   يقبل جملة أساسية من جوارات     E  كل فضاء شعاعي طبولوجي   

  .والماصة

  :إثبات

ـ       E  في هي   Β  ، ولتكن )2ف-12خ  (O، توجد جملة أساسية من الجوارات المفتوحة ل

 .ته الجملةاه

 .O  هي جملة أساسية لجواراتΒ∈V، مجموعة األغلفة المتوازنة لـ)2ف-16خ(من 

 .توحة هو مجموعة مفO إذن يكفي إثبات أن الغالف المتوازن لجوار مفتوح لـ

Uهذا الغالف يكتب من الشكل        :  لدينا
1≤λ

λV أن  ا وبمVO ، نقتصر على اتحاد     ∋

خيرة مفتوحة فإن   أن هذه المجموعات األ   ابم، و λ≥1 و λ≠0 من أجل  Vλالمجموعات  

 .ذا ينهي البرهانهاتحادها كذلك، و

 :18خاصية 

  ا طبولوجي ا شعاعي حتى يكون فضاء  E يلزم ويكفي أن يكون من أجل كل        منفصال   Ox≠ 

Vx  بحيث أنE  فيO لـVيوجد جوار  ∉. 

 :إثبات

 .واضح:  لزوم الشرط -

  : نثبت اآلن كفاية الشرط-

Eyx ليكن Oyx:     إذن≠yx  بحيث,∋ ≠−. 
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ـ ا جوار V  ليكن Vyx   بحيث E   في O ل ـ ا متوازن ا جوار W  ، وليكن −∌ :  بحيث O ل

VWW  .)1 من النظرية 4 الخاصية (+⊃

WWyx                      : إذن  +∉−...(*)... 

ـ  ج +Wy و +Wx  :لدينا ين، فإذا فرضنا العكس     على التوالي غير متقاطع    y و xوارين ل

zyzx:  يكون لدينا  Wzz:     حيث   +=+~ WWzzyx  إذن.  ,~∋ +∈−=−  وهذا ما يعطي    ~

 . أعاله(*)التناقض مع النتيجة 

 :19خاصية 

 .E  في فضاء شعاعي طبولوجيO  جملة أساسية من جواراتΒ ليكن

}:  يكفي أن يكون منفصال يلزم وE حتى يكون }O
B
V

V

=
∈

I(*)..... 

 : إثبات

Vx   بحيث Β∈V   فإنه يوجد جوار   ≠Ox و  منفصال E   إذا كان  -  وهذا ما يعطي    .∌

 .(*)العالقة 

Vyx  بحيثΒ∈V  إذن يوجد≠yxمحققة و(*) نفرض أن :  عكسيا- ∉−. 

VUU  متوازن بحيثO لـU يوجد جوار: )4خاصية  (1من النظرية  ⊂+. 

 : إذا فرضنا العكس   ؛ حيث أنه  y و x   جوارين غير متقاطعين للنقطتين    +Uy و +Ux  إذن

)من أجل ف ) ( )UyUxz   : فإن∋+∩+

( ) ( ) VUUUUxzyzyx   . ، تناقض−=−−−∋−=+⊃

  : تعريف

نه قابل لمسافة إذا كان منفصال ويقبل جملة         إ  E  نقول عن فضاء شعاعي طبولوجي     

  .O ة من جواراتيأساسية عدود

أن كل جوار من جملة أساسية هو يحوي جوارا من نفس الجملة فإننا نالحظ أن                  ابم

فضاءE  ةيهو يقبل جملة أساسية عدود        قابال لمسافة  { }nnV  من جوارات   O بحيث  :

nn VV   .n  من أجل كل1+⊃

Ex   منفصال فإنه من أجل كل     E  أناباإلضافة إلى ذلك وبم      يوجد جوار  ≠Ox   بحيث ∋

nVبحيث  nVx } طي يعnV ، إذن تقاطع كل الجوارات∌ }O.  
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  :  سبق يمكن إعطاء الخاصية التاليةمما: إذن

  : 20خاصية 

 nVة من الجوارات    يكل فضاء شعاعي طبولوجي قابل لمسافة يقبل جملة أساسية عدود          

nn  :المتوازنة والماصة بحيث  ،  )على التوالي المفتوحة  ( المغلقة   Oلـ VV   مهما يكن  1+⊃

nوالتي تقاطعها يعطي ، O.  
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  الفصل الثالث
  المجموعات المحدودة

  :المجموعات المحدودة-1
   :1 تعريف

  . شعاعيا طبولوجيا فضاًءE ليكن

  .O أنها محدودة إذا كانت ممتصة من طرف كل جوار لـE من A نقول عن مجموعة

ـ V  من أجل كل جوار    :هأي أن  ، k≥∀λ  بحيث  k<0، يوجد عدد حقيقي     E   في O ل

VA λ⊂.  

  :1 نظرية

} محدودا يلزم ويكفي أنه من أجل أي متتالية E  منA حتى يكون جزء  } Axn  وأي ⊃

} متتالية } Kn ⊂λ  يكون لدينا 0  متقاربة نحوأنهاتحقق Oxnn →λ.  

  : إثبات 

  : لزوم الشرط

}كن تل }nx و { }nλوليكن  ،ريةظان المشار إليهما في الن المتتاليتV ا كيفيان متوازاجوار 

  .Oلـ

VA  بحيثλ<0 يوجد  λ⊂.  وبصورة خاصةVxn λ∈ :,...2,1=n .إذن، من أجلn 

λλ كفاية لنحصل علىبكبيرة  1≤n  نجد أن   VVx nnn ⊂∈ λλλأي أن  Oxnn →λ.  

  :كفايةالشرط  

 O لـV  يوجد إذن جوار، ليس محدوداA  نفرض بالتناقض أنه ضمن شروط النظرية،

VA بحيث ال يكون λ− 0 خاليا من أجل أي>λ.  

nVAxn متتالية العناصر  فنحصل علىλ=2,1...,  نضع على التوالي −∈: ,...2,1=n . 

Axnمن جهة لما كان و ∈ :,...2,1=n،من جهة اخرى و Vxn n∉1نجد التناقض .   

  
  

  :1خاصية 
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كل اتحاد منته ألجزاء محدودة هو محدود، وبصورة خاصة المجموعات المنتهية هي              

  .محدودة

  :إثبات

ـ   V  ، وليكن E  ن من ي محدود نيجزء  AA,21  ليكن  αα,21  ، يوجد إذن  O جوارا متوازنا ل

111:  ن تماما بحيثيموجب αλλ ≥∀⊂ VA   222  و αλλ ≥∀⊂ VA.    

)بوضع     )21,ααα Max=نجد أن  :  αλλ ≥⊂∪ VAA    .ومنه المطلوب . 21

   :2خاصية 

   . محدود هوكل جزء من جزء محدود

  .واضح :إثبات 

    :3 خاصية

21 ، إذنE ن فيي محدودنيجزء AA,21 ليكن AA    . محدود كذلك+

   :إثبات

ـ  V  ليكن VWW  : بحيث Oلـمتوارنا   جوارا   W  ، إذن يوجد  E   في O جوارا ل ن  (+⊃

11    : بحيث  1α،  0>2α<0 إذن يوجد        ،)2ف-1 αλλ ≥∀⊂ WA  ،

22 αλλ ≥∀⊂ WA.   

)بوضع   )21,ααα Max=نجد أن    :     ( ) αλλλ ≥∀⊂+⊂+ VWWAA 21.  

αλλ:    إذن ≥∀⊂+ VAA   . ، ومنه المطلوب21

  : 4خاصية 

  .محدودةهي مالصقة جزء محدود 

   :إثبات

   .O جوارا مغلقا لـU ، وليكنE  محدودا منا جزًءA ليكن

αλλ:   بحيثα<0إذن يوجد   ≥∀⊂ UA.  

ـ      UUUA:    يكون لدينا   αإذن من أجل نفس  ال λλλ :بالتالي، و ) مغلق Uألن  (⊃==

0>α∃:  UA λ⊂، αλ    . محدودةA، إذن ∀≤

  :5خاصية 
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  .كل متراص محدود

  : إثبات

  .Oلـمتوازنا  جوارا مفتوحا وU وE  متراصا منK ليكن

U:  لدينا
Nn
nUE

∈

}إذن الجماعة  .  = } NnnU بالتالي يمكن استخراج ، وK  هي تغطية للمتراص∋

} ولتكن Kمنها تغطية منتهية لـ } 1=i
k

iUn.  

} نضع } 10 == i
k

inMaxnلدينا ،  :UnK   .U  ممتص من طرفK ، إذن⊃0

  .هو المطلوب محدود، وKمنه و

  : 6خاصية 

FEfين و يطبولوج  ينين شعاع يء فضا ,FE  ليكن  ا محدود ا جزءً B و ا مستمر ا  تطبيق  :→

   .E في
): لدينا )Bfمحدود في  Fإذا تحققت إحدى الشروط التالية :    

1- ( ) ( )xfxfK λλλ =∈∀.  

2- ( ) ( )xfxfK λλλ =∈∀.  

    :إثبات
  .F  فيO جوارا متوازنا لـVليكن 

)  تعطي أنO  عندfاستمرارية التطبيق  )VfU   .E  فيO جوار لـ=−1

αλλ:   بحيث α<0 فإنه يوجد     E   محدودا في  B  لما كان و ≥∀⊂ UB إذن ،  :

( ) ( ) αλλ ≥∀⊂ UfBf.  

)        :لدينا )
( ) ( )
( ) ( )⎩

⎨
⎧

=
2..........

1..........
Uf

Uf
Uf

λ
λ

λ.  

)من كون و ) VUf ): ينا فإنه لد⊃ ) VUf λλ ⊂.  

VV:  متوازنا  فإنVان لما كو λλ ): منه، و= ) αλλλ ≥∀⊂ VUf.  

):  إذن ) αλλ ≥∀⊂ VBf .بالتالي و( )Bfمحدود في  F.  
  

  :7خاصية 
  .صورة جزء محدود وفق تطبيق خطي مستمر محدودة
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  )3ف-6خ( لـنتيجة مباشرة  :إثبات
  : 8خاصية 

 محدودا يلزم   ×FEطبولوجيين  الشعاعيين  الفضائين  ال من جداء    ×BA  الكي يكون جزءً  

  . F  فيا محدودB وE  فيا محدودA يكفي أن يكونو
  : إثبات

  :لزوم الشرط
) :ن، حيث أن  ين ومستمر ي خطي ππ,21ن  يمن كون التطبيق   ) xyx →,:1π من   FE× نحو   E   

)و ) yyx →,:2π من   FE× نحو   F   فإن صورة المحدود ،  BA×     وفق كل منهما هو محدود  

  ).  3ف-7خ(
  . محدودانB وAإذن 

  :كفاية الشرط

) جوارا لـ×VU ليكن )FE OO    .×FE  في,

1αλλ:       بحيث 2α<0 و 1α<0 محدودان، فإنه يوجد      ,BA  نا أ بم ≥∀⊂ UA  

2αλλو ≥∀⊂ VB.  

)نضع  )21,ααα Max=.  

): لدينا ) αλλλλ ≥∀×=×⊂× VUVUBA.  

): إذن ) αλλ ≥∀×⊂× VUBA.  

  .هو المطلوب محدود، و×BAمنه و

  :9خاصية 

  .محدودهو كل متحاك لجزء محدود 

  :إثبات

xx :يباستعمال التطبيق الخطي المستمر التال     λ→ من   E نحو   E ـ ، واستناد ) 3ق-7خ(ا ل

  . نجد المطلوب

  :10خاصية 

  . محدودةتتالية كوشيةكل م
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  :إثبات

VWW  : بحيثO جوار متوازن لـW ، يوجدO جوارا لـV ليكن ⊂+.   

)  ن أ اوبم )nnx   0   كوشية فإنه يوجدn من   N بحيث :    Wxxnqp qp ∈−⇒≥∀  ن أ اوبم،  ,0

W     0 ماص فإنه يمتصnx  :    0أي أنه يوجد>α   بحيث   :αλλ ≥∀∈ Wxn0،  وبصورة

Wxn لدينا =αλ خاصة من أجل α∈0.  

  .α≤1  نفرض أن

  : لديناW من توازن و≤0np من أجل

 ( ) VWWWWWWWxx np ααααα ⊂+⊂+⊂+⊂+∈ وهذا يثبت أن المجموعة       .0

{ }0: nixi }لما كانت المجموعة    و.   محدودة ≤ }1,0: −= nixi خ(ية فهي كذلك محدودة      منته

  ).3ف-1

) ومنه )nnxمحدودة .  

  :11 خاصية

  . مزودا بطبولوجيا األثرE  شعاعيا جزئيا من فضاًءM ليكن

  .M  يلزم ويكفي أن يكون محدودا فيE  محدودا فيM  منA الكي يكون جزًء

  : إثبات

  :لزوم الشرط
  .E  محدودا علىA نأنفرض 

ـ  MU  ليكن : U   فإنه يوجد  M   طبولوجيا األثر على   ، من تعريف  M   في O جوارا ل

( )OU v∈في  Eبحيث :  MUUM ∩=.  

αλλ:  والذي يحققα<0ليكن   ≥∀⊂ UA.  

αλإذن من أجل  ):  لدينا≤ ) MUMUMUMAA λλλ =∩=∩⊂∩=.  

  .M  محدود فيAومنه 
  

  :كفاية الشرط

  .M محدود في A نفرض أن
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  ممتصة من طرفA، إذن M  فيO جوار لـ∩MUإذن ، E  فيO جوارا لـUليكن 

MU∩إذن هي كذلك من طرف ،  U.  

  .  Eي  محدود فA وبالتالي
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  :المجموعات المحدودة كليا-2 
  :2 تعريف

ا كان من أجل كل     ذ أنه محدود كليا، إ    E  من فضاء شعاعي طبولوجي    G نقول عن جزء  

} ، يوجد جزء منتهE  فيO لـV جوار } Gx k
n

k } : بحيث1=⊃ }U
n

k
k VxG

1=
+⊂.  

  :21خاصية 
   . هي محدودةاكل مجموعة محدودة كلي

  :إثبات
   .O جوارا متوازنا لـV ليكن، وE  محدودا كليا فيا جزًءA ليكن

ـ    جوار W  ، يوجد 1 ةمن النظري  VWW:   بحيث Oمتوازن ل من تعريف المحدود   ، و +⊃

} كليا فإنه يوجد } Ax n
kk } : جزء منته بحيث1=⊃ }U

n

k
k WxA

1=
+⊂.  

}لما كانت    و }n
kkx   : يحقق λ  بالتالي يوجد دة، و  مجموعة منتهية فهي محدو       =1

{ } Wx n
kk λ⊂=1  ومنه نجد ،  :( ) ( ) ( ) VMaxWWMaxWWA 1,1, λλλ ا ما  ذه، و ⊃+⊃+⊃

  .E  فيا محدودA يجعل
  : 13خاصية 

  . كليا هو محدود كلياكل اتحاد منته ألجزاء محدودة
  :إثبات
ـ  Vليكن  ، و E  ين محدودين كليا في     جزء  AA,21  ليكن يوجد إذن جزء   .  O جوارا ل

{ } 11
1 Ax n

kk } وجزء  =⊃ } 21
2 Ay n

kk }:     بحيث =⊃ }U
1

1
1

n

k
k VxA

=

}  و  ⊃+ }U
2

1
2

n

k
k VyA

=

+⊂.  

): لدينا إذن )*..........{ } { }⎥⎦
⎤

⎢⎣

⎡ +⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡ +⊂∪
==
UU U

21

11
21

n

k
k

n

k
k VyVxAA.  

nkxyبوضع   knk ,1,1 == ) نجد أن    + }:   تصبح *( }U
21

1
21

nn

k
k VxAA

+

=

 ، إذن يوجد جزء     ∪⊃+

{ } 211
21 AAx nn

kk ∪⊂+
}:  بحيث= }U

21

1
21

nn

k
k VxAA

+

=

  . ، ومنه المطلوب∪⊃+

  :14خاصية 
  .كل متحاك لجزء محدود كليا هو محدود كليا 

  :إثبات
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، إذن يوجد جزء O جوارا متوازنا لـVليكن  ، وE  جزءا محدودا كليا فيA ليكن

{ } Ax n
kk }:  بحيث1=⊃ }U

n

k
k VxA

1=
}: إذن. ⊃+ } { }UU

n

k
k

n

k
k VxVxA

11 ==

+⊂+⊂ λλλλ إذن ،

}بوضع  }n
kkk xy 1== λنصل إلى المطلوب                                                              

                                                                                       :15خاصية 

2,1إذا كان  AAين محدودين كليا في فضاء شعاعي طبولوجي جزء E 21، فإن AA + 

                                                                                             .كذلك

                                                                                             :إثبات

 :بحيث تكون) 1 حسب النظرية (O جوار لـW يوجد إذن.  O جوارا لـV ليكن

VWW } تهمن تعريف المحدود كليا فإنه يوجد جزء منو .+⊃ } 11
1 Ax n

kk   : وآخر بحيث=⊃

{ }U
1

1
1

n

k
k WxA

=

+⊂ ،{ }U
2

1~
~2

n

k
k WyA

=

+⊂.                                                                

} :ومنه } { } { } { }UUUUUU
212121

1~
~

11~
~

11~
~

1
21

n

k
kk

n

k

n

k
kk

n

k

n

k
k

n

k
k VyxWWyxWyWxAA

======

++⊂+++⊂+++⊂+.                 

}إذن توجد مجموعة منتهية  }
21 ,1~,1

~
nknkkk yx

==
21 محتواة في + AA  إذن.  وتحقق المطلوب+

21 AA  .  مجموعة محدودة كليا+
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  :مالحظة
  .ρ<0 نفس ما سبق يمكن تطبيقه على كرة مغلقة ذات نصف قطر -
)  الكرة المغلقة  - )0,OB     هي فضاء شعاعي جزئي من  E   ال تقتصر على  { }O  إال 

  . نظيماP إذا كان
  :لمرفقة لعائلة من أنصاف النظيماتات االكر
)ليكن   شعاعيا، و   فضاءً E ليكن ) IiiP ∈= P          عائلة منتهية أو غير منتهية من أنصاف 

ـ .  E النظيمات على  )نرمز ب )ρ,OBi ـ  نصف القطر  و aذات المركز    كرة مفتوحة    -iP لل

ρ.   
ـ      a كرة مفتوحة ذات المركز   - Pنسمي كرات مفتوحة ذات   -iP كل تقاطع منته من ال

  .a كرة ذات مركز-P هي أيضا a ن ذاتا المركزين مفتوحتيكرت-P، تقاطع a المركز
  :مالحظة

، يمكن  Pلنصف نظيم )  λ<0حيث    (Pλ هم المضاعفات    Pفي حالة اعتبار عناصر     

 . كرة-P نصف قطر الـإثبات أنه ال يمكن التكلم عن
 :طبولوجيا-P تعريف الـ

  توجد ∋Xx أو إذا كان من أجل كل        φ=X أنه مفتوح إذا كان      E  من  Xنقول عن جزء    

P-مفتوحة  ذات مركزكرة  xمحتواة في  X.  

إذن يمكن أن نعطي    ،  وحات تحقق شروط الفضاء الطبولوجي    واضح أن مجموعة هذه المفت    

  :التعريف التالي

  .E  عائلة كيفية من أنصاف النظيمات علىP  شعاعيا ولتكن فضاًءE ليكن

الطبولوجيا )  أو طبولوجيا مرفقة بعائلة من أنصاف نظيمات        (  طبولوجيا-P  نسمي

بحيث كل نقطة من نقاطها      X  بحيث تكون مفتوحاتها هي المجموعات     E المعرفة على 

  .X مفتوحة محتواة فيكرة -Pهي مركز لـ

  .كرة مفتوحة هي مفتوحة-iP  نثبت أنه من أجل هذه الطبولوجيا كل-

  : بالفعل

)ليكن   )ρ,xBx i∈  الكرة المفتوحة ،  ( )ε,xBi   حيث ( )xaPi −−= ρε    هي محتواة في  

( )ρ,aBiألن العالقة  :  
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( )xaPi −−ρ<( )yxPi )>ρ:   تجعل− ) ( ) ( )yxPxaPyaP iii −+−≤−.  

  :2 قضية

  .E هي منسجمة مع البنية الشعاعية لـE طبولوجيا على فضاء شعاعي-P كل

  :إثبات

  .)2ف-1ق( من 4، 3 ،2 ،1تحقق من الشروط سوف ن

  .O كرة مفتوحة كيفية ذات المركز-P لـBنرمز بـ

Eba جل كلأمن  -1 Ba كرتانال ،,∋
2
1

Bb و +
2
1

 على b وa هما جواران لـ+

 :مايلي B لتحدب بالنظر لديناوالترتيب،

( ) ( ) ( ) BbaBBbaBbBa ++⊂+++=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

2
1

2
1

2
هذا ما يعطينا و. 1

) استمرار التطبيق ) yxyx ) عند النقطة ,→+ )ba,.  

)   كان  إذا -2 )i
Ji

i OBB ρ,I
∈

 : يكتب على الشكل التالي      Ba∈λ فإن الشرط     =

( ) ii aP ρλ ≤Ji∈∀.  

): إذن ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛≤ −

∈
aPInf i

Ji

1ρλ 0:       أي أن>kk :<λ.  

Bx   الشرط -3 ∈α جل كل أ محقق من    و ه  x    منE   0  إذا كان=α  َفهو    و إال

Bx يكتب على الشكل 1−∈ αحيث أن B1−αهو جوار لـ O.  

  . ∋Bx وλ≥1دام محقق ما هو Bx∈λ  الشرط-4

  . ومنه اإلنسجام المطلوب

  :إستمرارية شكل خطي

  :3 قضية

  .طبولوجيا-P شعاعيا مزودا بـ فضاًءE ليكن

  أنه مستمر يكافئ القول أنه توجد عائلة جزئية منتهية         E   على f  القول عن شكل خطي   

( ) JiiP i:           (*)  ....... بحيثk<0ثابت و  P  من∋
Ji

PSupkf
∈

≤.  

  :إثبات

)تعطي أن   (*)   العالقة   -1 ) kxf {قاطع الكرات المفتوحة     على ت  ≥ Ji∈1<{ ( )xPx ii : 

  .)خطي محدود على مفتوح فهو مستمر شكل f( مستمرا f هذا يجعلو
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 O   ذات مركز  B  كرة مفتوحة -P   مستمرا فإنه توجد   f  إذا كان   :عكسيا  -  2

) يكون بحيث ) 1≤xfعليها .  

Ex  من أجل كل   Bx   بحيث λ<0 يوجد   ∋ λ∈ من أجل  و  λ  معينة لدينا  :

( ) λ≤xf. 

}>iε{  : من الشكل  B  لما كان و ( )xPxB i
Ji

:I
∈

)  : لدينا إذن  = ) λ≤xf   من أجل 

)>iλε  : بحيث λ<0كل   )xPi     أي         :Ji∈∀λ<( )xPii
1−ε  .  ينتج إذن أن :

( ) ( )( ) ( ) ( )11 : −− =≤≤ ii
J

ii
J

SupkxPSupkxPSupxf εε.  

): ومنه ) ikSupPxf ≤  

  : وفضاءات الجداءالفضاءات الجزئية

  .E  شعاعيا جزئيا من فضاًءF ، وليكن شعاعيا فضاًءE  ليكن-

من و.  F    على  q هو نصف نظيم     F   على P  ، أثر E  على  P  من أجل كل نصف نظيم    

Fa  أجل كل  ـ F   األثر على  ∋  ρ  نصف القطر  و a  كرة مفتوحة ذات المركز   -P لل

ـ  )  إذن من أجل كل عائلة    .  ρ  نصف القطر  و a  كرة مفتوحة ذات المركز   -qهي ال )iiP 

)  للطبولوجيا المرافقة للعائلة    F   فإن األثر على   E  من أنصاف نظيمات على    )iiP  هي 

) الطبولوجيا المرافقة للعائلة )iiq.  

)  كنتل و K  ن على نفس الحقل   ين شعاعي ينء فضا F و E   ليكن - )iP و ( )iq ن من  ي عائلت

  .)على الترتيب (F وE أنصاف النظيمات على

  .طبولوجيا المتعلقة به-P مزود بالـF وE نكل من الفضاءي

FEلدينا الجداء    كذلك ببنية فضاء طبولوجي الناتجة من      و مزود ببنية فضاء شعاعي      ×

)  :ة أخرى التابعان  ومن جه .  F و E  جداء الطبولوجيتين المعرفتين على    ) ( )xPyx i→, و 

( ) ( )yqyx i→, عائلة من أنصاف النظيمات والتي تعرف           يشكالنP-على  طبولوجيا 

FE   .طبولوجيا تطابق طبولوجيا الجداء-Pسوف نالحظ أن هذه الـ، و×

FE   المرافقة ألنصاف النظيمات على    O  الكرات المفتوحة ذات المركز   ف:  بالفعل  هي  ×

}>iε{:   المنتهية لكرات مفتوحة من الشكل        التقاطعات ( ) ( )xPyx i:,    أو }iε<

{ ( ) ( )yqyx i:,.  
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 E   في O   هذه الكرات ما هي إال جداء لكرة مفتوحة ذات مركز          أن أخرى نقول    من جهة و

 من  O   لجوارات ا هذه الجداءات تشكل أساس    نوبما أ ،  F   في O  وكرة مفتوحة ذات مركز   

  .طبولوجيا الجداء، فإننا نكون قد وصلنا إلى المطلوبأجل 

  :اإلنفصال

   :4 قضية
 منفصلة يلزم ويكفي أن يكون من أجل        E  طبولوجيا على فضاء شعاعي   -P  لكي تكون 

Oxكل ):  بحيثP∈P  يوجد نصف نظيمE  من≠ ) 0≠xP.  

  :إثبات

Ox  إذا وجد   - )   بحيث ≠ ) 0=xP   من أجل كل   P∈P،  فإن كل   P-   كرة مفتوحة ذات

 بواسطة مفتوحين غير    O   عن x  ، إذن ال يمكن فصل النقطة     x   تصبح تحوي  O  مركز

  .متقاطعين

Ox  نفرض أنه من أجل كل- )  بحيثP∈P  يوجدE  من≠ ) 0≠xP.  

) كرتان المفتوحتان-Pالـ )ρ,OBو ( )ρ,xBحيث : ( )xP
2
1

=ρغير متقاطعتين .  

xy و y  وبصورة أعم نقطتان مختلفتان كيفيتان هما من الشكل         Ox   حيث + ، ومن  ≠

): كرتين المفتوحتين التاليتين-Pالفرض، يمكن أن نفصلهما بالـ )ρ,yBو ( )ρ,yxB +.  
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 الفصل الخامس 
تقليدية لفضاءات شعاعية طبولوجية أمثلة  

 
سوف يكون كل   ، و لفضاءات الشعاعية الطبولوجية  ن بعض األنواع من ا    سوف نعطي اآل  

ـ  نوع منها  بالتالي سوف نكتفي في كل مرة بإعطاء عائلة          ، و طبولوجيا- Pمزودا ب

  .أنصاف النظيمات الموافقة لكل طبولوجيا 

] ليكن   -1 ]( )K,1,0C r     فضاء التطبيقات من  [  التي تقبل مشتقات مستمرة     K نحو  1,0[

 .)∋Nrحيث (r حتى الرتبة

):          نزود هذا الفضاء بعائلة أنصاف النظيمات التالية           )
[ ]

( )( )tfSupfP i

t
i

1,0∈
 :يث  ح  =

r,...,0i =.   
ـ  ءنفس الشي  و -2 ] بالنسبة ل ]( )Kn,1,0C

 r     فضاء التطبيقات المعرفة على [ ]n1,0 التي  و

، حيث أننا نزوده    r التي تقبل مشتقات جزئية مستمرة حتى الرتبة      ، و K تأخذ قيمها في  

): أنصاف النظيمات التاليةبعائلة  )
[ ]

( ) ritfSupfP Di

t
i

n
≤=

∈
:

1,0
.  

ـ   -3 ]نشير ب ]( )Kn,1,0∞C   المعرفة مشتقات  و  ال   ما ال نهاية من    قبلتي  تع ال لفضاء التواب

] على ]n1,0تأخذ قيمها في و K .  
) :اف النظيمات التالية بعائلة أنصنزود هذا الفضاء )

[ ]

( )( )tfSupfP i

t
i

n1,0∈

=.  

ـ  Rn   متراصا في  K  ليكن  -4 )، نشير ب )KRn,K
rD     إلى فضاء التطبيقات المعرفة على  

Rn  التي تأخذ قيمها في   و  K ية مستمرة حتى الرتبة   التي تقبل مشتقات جزئ    و  r ذات  و

  .K حوامل منعدمة خارج المتراص
) نزود هذا الفضاء بعائلة أنصاف النظيمات التالية ) ( )tf

R
SupfP Di

t
i

n
∈

=   

] نعرف بطريقة مشابهة الفضاءو ]( )Kn ,1,0KD.   
)  ،  كل  X⊂K  صال، من أجل كل متراص     طبولوجيا منف   فضاءX   ليكن  -5 )KX,C

 
∈f 

) :نضع . Kهي محدودة على  ) ( )xfSupf
Kx∈

=KP.   

KPهو نصف نظيم على  ( )KX,C .   
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ـ    طبولوجيا-P الـ طبولوجية التقارب المنتظم على كل      تدعى    KP المعرفة بعائلة ال

 متراص 
(convergence uniforme compacte).   

ـ  ∋Nr   وليكن Rn   مفتوحا من  A  ليكن  -6 )، نشير بـ )KA, E
 r  للفضاء الشعاعي

) الجزئي من )KA,Cالمشكل من التوابع التي تقبل مشتقات جزئية مستمرة حتى الرتبة  r .  

):  نضعA⊂K من أجل كل متراص ) ( )tfSupfP Di

Kt
iK

∈
=,.  

)  الطبولوجيا المعرفة على   )KA, E
 r     بعائلة أنصاف النظيماتiKP  تدعى طبولوجية   ,

   . r التقارب المتراص من أجل كل المشتقات من الرتبة أقل أو يساوي من
(Topologie de la convergence compacte pour toutes les dérivées 
d’ordre r≤ ) .  

) ابهة نعرف طبولوجيةوبطريقة مش )KA,∞E.  
ـ   -7 )نشير ب )KRn,r  D     للفضاء الشعاعي الجزئي من   ( )KRn, C شكل من التوابع   الم

  .r التي تقبل مشتقات جزئية مستمرة حتى الرتبةو المتراصة الحامل 
طة عائلة أنصاف النظيمات                      نعرف طبولوجية هذا الفضاء بواس

) :التالية ) ( ) ( )tfDit
R

SupfP
nt

i ϕϕ

∈

ri:  حيث,= )  عنصر كيفي منϕ و ≥ )KRn, C .  

) نستطيع تعريف بطريقة مشابهة طبولوجية الفضاء )KRn,∞D .  
)  ، عناصر ثنوي   طبولوجيا متراصا   فضاءX   ليكن  -8 )RX, C   المزود بطبولوجيا 

 (mesures de Radon réelles) التقارب المنتظم تدعى قياسات رادون الحقيقية

]لمعرفة على  ا(la mesure de Lebesgue)أشهر هذه القياسات هي قياسات لوبيغ و ]1,0 

) :بالشكل الخطي المستمر التالي المعرفة )∫→
1

0

dttff.   

)  عناصر ثنوي   - )RRn,r  D      تدعى التوزيعات الحقيقية ذات الرتبة r  هي حاالت خاصة   و

  . (L-Schwartz) شوارتزمن توزيعات 

  .Rn هي قياسات رادون على 0 التوزيعات ذات الرتبة -
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  الخالصة
حاولنا من خالل هذا العمل المتمثل في تقديم مجموعة من التعاريف والخصائص المتعلقة             

بنظرية الفضاءات الشعاعية الطبولوجية  أن نوضح أهمية إختيار طبولوجيا منسجمة على            

  .فضاء شعاعي
  

 تتطلب الدراية الكافية للمفاهيم العامة    )  أي الـ ف ش ط    (إن دراسة مثل هذه الفضاءات      

  .المتعلقة بالفضاءات الطبولوجية والفضاءت الشعاعية
   

 المزودة ببنية فضاء شعاعي وبنية       E، المجموعة   Kنسمي فضاء ش ط على الحقل        

  : والمحققة للشرطين التاليينτفضاء طبولوجي 

)التطبيق   )1 ) yxyx EE من ,→+   . مستمرE نحو ×

)التطبيق  (2 ) xx λλ EK من ,→  . مستمرE نحو ×
 

yxy نجد أن التطبيق     1من الشرط     تقابل مستمر تطبيقه العكسي     E نحو   E من   →+

xzz yxy هو كذلك مستمر، إذن التطبيق       →−  E نحو   E هو هميومورفيزم من     →+

 وفق هذا التطبيق هي     Vما كانت صورة الجوار     ، ول x الى النقطة    Oيسحب النقطة   

Vx  هي معرفة بواسطة االنسحابات انطالقا من جوارات        x فإننا نالحظ أن جوارات      +

O           إذن في فضاء شعاعي طبولوجي جوارات نقطة كيفية ،x   من E   نحصل عليها 

  .Oإنطالقا من معرفة النقطة 
  

xλλ نجد أن التطبيق     2من الشرط     مستمر، نفسر هذا اإلستمرار     E نحو   K من   →

ـ   Vليكن  .  Oعند النقطة    بحيث العالقة   k<0، يوجد عدد حقيقي     O جوارا كيفيا ل

k≤λ تجعل Vx∈λوهذا ما يثبت أن كّل جوار لـ ،Oماص .  

xxالتطبيق  :  من الشرط الثاني   λ→   من E   نحو E    0 مستمر،وإذا كانت≠λ  فهو 

xxتقابلي وتطبيقه العكسي     1−→ λ          0 هو كذلك مستمر إذن من أجل كّل≠λ  التطبيق 

xx λ→     هوميومورفيزم يسحب النقطة O   إلى O     ا كانت صورةولم V   هي Vλ  ينتج 

  . كذلكO هو جوار لـλ≠0أن كّل متحاك ذو نسبة 
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 بحيث من أجل كّل     R+ نحو   E هو تطبيق من     Eنصف نظيم على فضاء شعاعي      

yx, من E و λ من Kلدينا  :  
( ) ( )
( ) ( ) ( )yPxPyxP

xPxP
+≤+

=

)2
)1 λλ  

) إنه نظيم إذا كان Pنقول عن  ) 0≠xP 0 من أجل≠x.  

)>ρ{ كّل مجموعة    E من   aكرة مفتوحة ذات مركز     -Pنسمي   )axPx 0<حيث  }  :−
ρ. 

)لتكن   )iPP=       عائلة من أنصاف النظيمات على E  .  نسميP-    كرة مفتوحة ذات مركز

a في Eع منته لـ كّل تقاطiP- كرات مفتوحة ذات مركزa.  

ـ        Eطبولوجيا على   -Pنسمي   ، كّل طبولوجيا تكون مفتوحاتها هي اإلتحادات الكيفية ل

P-كرات مفتوحة.  
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  الخاتمة
ن أل أننا نرجو أن نكون قد وفّقنا ولو بالقدر الضئيل           ما يسعنا أن نقول في هذا المقام إالّ       

نترك بصمة مضيئة نودها ضمن صفحات العلم تدل على أننا في زمن سوف يمضي كنّا               

  .طلبة علم، أحببنا الرياضيات فاخترناها علما درسناه، ومهنة سوف نتبناها بإذن اهللا
  

ن سيطلع على هذه     األكيد في األمر، أنه سيكون ممن يأتي بعدنا من طلبة م               

  .المذكرة،فنرجو منهم أن ال يبخلوا في تصحيح األخطاء إن صادفتهم
  

وختام هذا العمل نوده تشجيعا وتحفيزا للطلبة على إختيار مادة الرياضيات كميدان               

  .الستثمار إمكانياتهم العقلية،وقدراتهم اإلبداعية
  

المدرسة العليا لألساتذة على    ال ننسى أن نشير إلى أننا نتشرف ونسعد لكوننا درسنا في            

يد أساتذتها الكرام وإلى كوننا سوف نساهم بإذن اهللا في المستقبل القريب في إعداد                

 .أجيال الجزائر الحبيبة، فنرجوا من اهللا التوفيق وآخر الكالم سالم اهللا عليكم
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  دليل المصطلحات
  -أ-

Réunion   اتحاد
Trace   أثر
Inclusion   احتواء
Base   أساس
Fondamental   أساسي
Translation    انسحاب

  -ت-
Fonction   تابع
Compléments   ةتتم
Sous- Additif   تحت جمعي
Récurrence تراجع  
Application تطبيق  
Définition   تعريف
Bijection   تقابل
Intersection   تقاطع
Dilatation   تمديد

  
  -ث-

Dual   ثنوي
  -ج-

Partie   جزء
Système   جملة
Voisinage جوار  

  -ح-
Corps   حقل
Neutre   حيادي
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  -خ-
Propriété   خاصية
Vide   خاٍل
Linéaire   خطي

  -د-
Intérieur (d'un ensemble)   )مجموعة(داخلية 

  -ش-
Condition   شرط
Forme Linéaire   شكل خطي

  -ط-
Topologie   طبولوجيا
Topologie Produit   طبولوجيا الجداء

  -ع-
Famille   عائلة
Complexe   عقدي
Opération   عملية
Elément   عنصر
Inversement   عكسيا
Contraposé   عكس النقيض

  -غ-
Enveloppe   غالف

  -ف-
Ecart   فارق
Espace

             - vectoriel
             - topologique
             - séparé
             - localement Convexe
             

      فضاء
  شعاعي -       
  طبولوجي -       
  منفصل -       
   محليامحدب -       

  -ق-
Dénombrable   قابل للعد
Séparable   قابل لالنفصال
Maîtrisable   مسافةقابل ل
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Disque de l'unité   قرص الوحدة
Proposition   قضية

  -ك-
Boule   كرة

  -م-
Absorbant   ماص
Suite   متتالية
Homogène   متجانس
Homothétique   متحاك
Compact   متراص
Symétrique   متناظر
Equilibré   متوازن
Ensemble   مجموعة
Convexe   محدب
Borné   محدود
Totalement borné   محدود كليا
Cône مخروط  
Continu   مستمر

                         Axiome   مسلمة
Dérivée   مشتق
Fermé   مغلق
Ouvert مفتوح                                            
Adhérence   مالصقة
Compatible   منسجم
Séparé   منفصل

  -ن-
Semi-norme   نصف نظيم
Norme   نظيم
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