
Zastosowania kombinatoryki niesko«czonej lista 3 2014

Twierdzenia Parowiczenki, F -przestrzenie i uzwarcenia Czecha-Stone'a.

Zad. 1 Poka», »e β[0, ω1) = [0, ω1] ([0, ω1] rozpatrujemy z topologi¡ porz¡dkow¡).

Zad. 2 X jest ekstremalnie niespójna, je»eli domkni¦cie ka»dego zbioru otwartego
jest otwarte. Poka», »e przestrze« zwarta zerowymiarowa X jest ekstremalnie niespójna
wtedy i tylko wtedy, gdy algebra Boole'a Clop(X) jest zupeªna. Poka», »e przestrzenie
ekstremalnie niespójne s¡ F -przestrzeniami.

Zad. 3 Poka», »e βX jest wyznaczona jednoznacznie (dla ka»dej przestrzeni caªkowicie
regularnej X).

Zad. 4 Poka», »e w przestrzeni normalnej zbiór jest zerowy wtedy i tylko wtedy, gdy
jest domkni¦t¡ Gδ.

Zad. 5 Poka», »e w przestrzeni zwartej ka»de dwa rozª¡czne zbiory zerowe da si¦
oddzieli¢ zbiorem otwarto-domkni¦tym.

Zad. 6 Udowodnij, »e je±li przestrze« zerowymiarowa zwarta X jest F -przestrzeni¡,
to algebra Clop(X) nie ma przeliczalnych luk.

Zad. 7 Poka», »e ka»da o±rodkowa przestrze« zwarta jest ci¡gªym obrazem βω.

Zad. 8 Poka», »e przestrze« caªkowicie regularna jest F -przestrzeni¡ wtedy i tylko
wtedy, gdy ka»de dwa zbiory co-zerowe i rozª¡czne s¡ funkcyjnie rozdzielone.

Zad. 9 Poka», »e C(βω) (czyli przestrze« funkcji ci¡gªych na βω z norm¡ supremum)
jest izometryczna z `∞ (przestrze« ci¡gów ograniczonych z norm¡ supremum). Podobnie:
C(βω) jest izometryczna z `∞/c0 (c0 jest przestrzeni¡ ci¡gów zbie»nych do 0 z norm¡
supremum).

Zagadnienia pod rozwag¦ przy zaªo»eniu negacji CH. (Trzeba je tylko spróbowa¢
rozwi¡za¢.

Zad. 10 Czy istnieje ω1-wie»a w P (ω)/Fin? (Tzn. rodzina (Tα)α<ω1 taka, »e α < β
wtedy i tylko wtedy, gdy Tβ ⊆∗ Tα i nie istnieje niesko«czony T ⊆ ω taki, »e T ⊆ Tα dla
ka»dego α < ω1.)

Zad. 11 Czy istnieje maksymalna rodzina prawie rozª¡czna mocy ω1?

Zad. 12 Czy istnieje rodzina funkcji (fα)α<ω1 taka, »e fα : ω → ω i fα <∗ fβ dla
ka»dego α < β. (f <∗ g wtedy i tylko wtedy, gdy f(n) < g(n) dla ka»dego n > N (dla
pewnego N).

Zadanie rekreacyjne.

Zad. 13 Zaproponuj kandydata na algebr¦ Boole'a mocy ≤ c, która w pewnym mod-
elu teorii mnogo±ci nie jest zanurzalna w P (ω)/Fin.
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