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Przestrzenie suslinowskie

Cz¦±ciowy porz¡dek P ma wªasno±¢

• ccc, je»eli nie posiada nieprzeliczalnego antyªa«cucha;

• Knastera, je»eli z ka»dej nieprzeliczalnej podrodziny P+ mo»na wybra¢ nieprzeliczaln¡
podrodzin¦ zlinkowan¡ (tzn. ka»de jej dwa elementy s¡ kompatybilne);

• ω1-prekalibru, je»eli z ka»dej nieprzeliczalnej podrodziny P+ mo»na wybra¢ nieprzeliczaln¡
podrodzin¦ scentrowan¡;

• σ-scentrowania, je»eli P+ jest przeliczaln¡ sum¡ rodzin scentrowanych;

• przeliczalnej π-bazy, je»eli istnieje przeliczalna rodzina P taka, »e dla ka»dego p ∈
P+ znajdziemy p′ ∈ P taki, »e p′ ≤ p.

Przestrze« topologiczna ma wªasno±¢ (*), je»eli rodzina jej zbiorów otwartych (z relacj¡
inkluzji) ma wªasno±¢ (*).

∆-lemat. Ka»da nieprzeliczalna rodzina zbiorów sko«czonych ma nieprzeliczaln¡ po-
drodzin¦ A b¦d¡c¡ ∆-systemem, tzn. tak¡, »e istnieje R taki, »e dla ró»nych A, B ∈ A,
A ∩B = R.

Zad. 1 Poka», »e rodzina clopenów na 2κ ma ω1-prekaliber. Poka», »e 2ω1 nie ma
przeliczalnej π-bazy.

Zad. 2 Poka», »e przestrze« Stone'a algebry Boole'a A jest o±rodkowa wtedy i tylko
wtedy, gdy A jest σ-scentrowana.

�w. 3 Zauwa», »e zachodz¡ implikacje:

przel. π−baza =⇒ o±rodkowo±¢ =⇒ ω1−prekaliber =⇒ wªasno±¢ Knastera =⇒ ccc

Zad. 4 Poka», »e je»eli na przestrzeni zwartej K da si¦ okre±li¢ miar¦ ±ci±le dodatni¡
(tzn. dodatni¡ na zbiorach otwartych niepustych), to K ma wªasno±¢ Knastera (wsk.
u»yj twierdzenia Duschnika-Millera).

Zad. 5 Udowodnij, »e ameba jest porz¡dkiem z wªasno±ci¡ Knastera, który nie jest
σ-scentrowany.

Zad. 6 Zapoznaj si¦ z de�nicj¡ drzewa Suslina i udowodnij, »e jego istnienie jest
równowa»ne istnieniu prostej Suslina.

Zad. 7 Udowodnij, »e MA + ¬CH implikuje, »e nie istnieje drzewo Suslina.



Zadanie rekreacyjne. Zgrupowano stu matematyków. Ka»dy z nich zostanie zamkni¦ty
w pokoju, w którym znajduje si¦ przeliczalnie wiele zamkni¦tych pudeªek z liczbami
rzeczywistymi. (W ka»dym pokoju ukªad pudeªek i liczb rzeczywistych jest taki sam).
Nast¦pnie musi otworzy¢ wszystkie pudeªka za wyj¡tkiem jednego, po czym zgadn¡¢
liczb¦ rzeczywist¡ z owego jedynego zamkni¦tego pudeªka. Matematycy po zamkni¦ciu
w pokojach nie mog¡ si¦ ze sob¡ komunikowa¢. Jak¡ powinni ustali¢ strategi¦, »eby co
najmniej 99 z nich odgadªo poprawnie? (Wskazówka: taka strategia istnieje, lepiej nie
próbowa¢ dowodzi¢ (w ZFC), »e to niemo»liwe).


