باسمه تعالی

تمرینهای هفتۀ دوم درس نسبیت

انم و انم خانوادگی:

مهلت تحویل/20 :اسفند۹۳۱4/
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نمرۀ تمریناه رب اـساس نوع ن گاه شما هب سمئله و چگونگی ل آن غیر خواهد بود .کمرتین نمره هب اپ خاهی اصطالحا  Copy-pasteای اختصاص مییابد!
 -1در نظریۀ مجموعهها ،تفاضل متقارن دو مجموعه 𝐴 و 𝐵 که با نماد 𝐵∆𝐴 به نمایش درمیآید ،به صورت زیر تعریف میشود:
)𝐵 ∩ 𝐴(\) 𝐵 ∪ 𝐴( = )𝐴\𝐵( ∪ ) 𝐵\𝐴( ≔ 𝐵∆𝐴
که در آن }𝐵 ∉ 𝑥|𝐴 ∈ 𝑥{ = 𝐵\𝐴 تفاضل دو مجموعۀ 𝐴 و 𝐵 است.
𝐵

𝐵

𝐴

نمودار وِن 𝐵∆𝐴

𝐴

نمودار وِن 𝐵\𝐴

حال فرض کنید 𝑋 یک مجموعه و )𝑋(𝑃 مجموعۀ توانی آن (مجموعۀ تمام زیرمجموعههای 𝑋) باشد.
الف) آیا رابطۀ ∆ روی )𝑋(𝑃 یک عمل دوتایی است؟ به عبارت دیگر آیا )∆  (𝑃 (𝑋),گروهواره است؟
ب) تحقیق کنید آیا رابطۀ زیر برقرار است؟ به عبارت دیگر آیا رابطۀ ∆ روی )𝑋(𝑃 شرکتپذیر است؟ آیا )∆ (𝑃 (𝑋),
نیمگروه است؟
)𝐶∆𝐵(∆𝐴 = 𝐶∆) 𝐵∆𝐴(

)𝑋( 𝑃 ∈ 𝐶 ∀𝐴, 𝐵,

پ) آیا عضوی مانند 𝐸 در )𝑋(𝑃 وجود دارد که 𝐴 = 𝐸∆𝐴 = 𝐴∆𝐸

)𝑋( 𝑃 ∈ 𝐴∀ ؟ به عبارت دیگر آیا

)∆  (𝑃 (𝑋),دارای عضو همانی است؟ آیا )∆  (𝑃 (𝑋),تکواره است؟
ت) آیا هر )𝑋( 𝑃 ∈ 𝐴 در )∆  (𝑃 (𝑋),عضو وارون دارد؟ آیا )∆  (𝑃 (𝑋),گروه است؟
ث) آیا )∆  (𝑃 (𝑋),گروه آبلی است؟
ج) حال مشخص کنید )∩ (𝑃 (𝑋),کدام یک از عناوین گروهواره ،نیمگروه ،تکواره ،گروه و گروه آبلی را به خود میگیرد؟
برای قبول یا رد هر یک دلیل بیاورید.
چ) بررسی کنید آیا عمل ∩ روی عمل ∆ از چپ و راست پخش میشود؟ به بیان دیگر آیا روابط زیر برقرارند؟
)𝐶 ∩ 𝐴(∆) 𝐵 ∩ 𝐴( = ) 𝐶∆𝐵( ∩ 𝐴

; )𝑋(𝑃 ∈ 𝐶 ∀𝐴, 𝐵,

)𝐶 ∩ 𝐵(∆) 𝐶 ∩ 𝐴( = 𝐶 ∩ ) 𝐵∆𝐴(

; )𝑋(𝑃 ∈ 𝐶 ∀𝐴, 𝐵,

ادعا (𝑷(𝑿), ∆ ,∩) :حلقه است.
ح) برای ادعای فوق دلیل بیاورید.
خ) آیا این حلقه یکدار است؟ آیا حلقۀ تقسیم است؟
د) آیا )∩ (𝑃 (𝑋), ∆ ,میدان است؟

 -2فرض کنید }𝑓  𝑋 = {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒,و )𝑋(𝑃 ⊂ } }𝑓 . 𝜏 = {𝑋, ∅, {𝑎}, {𝑓 }, {𝑎, 𝑓 }, {𝑎, 𝑐, 𝑓 }, {𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒,
الف) بررسی کنید آیا هر اجتماع دلخواه از مجموعههای عضو 𝜏 ،عضو 𝜏 است؟
ب) بررسی کنید آیا هر اشتراک دلخواه از مجموعههای عضو 𝜏 ،عضو 𝜏 است؟ دقت کنید در اینجا باید اشتراک متناهی بررسی
شود اما چون تعداد اعضای 𝜏 متناهی است تفاوتی میان اشتراک دلخواه و اشتراک متناهی وجود ندارد.
پ) حداقل چند زیرمجموعه از 𝑋 باید به 𝜏 اضافه شود که )𝜏  (𝑋,فضای توپولوژیک شود؟ این توپولوژی را به طور کامل با
اعضایش مشخص کنید.
ت) بر اساس توپولوژیای که در قسمت (پ) به دست آوردید مشخص کنید هر یک از مجموعههای }𝑒  {𝑐, 𝑓} ، {𝑎,و }𝑎{
«باز»« ،بسته»« ،هم باز و هم بسته» یا «نه بسته و نه باز» هستند؟

 -3فرض کنید  ℝمجموعه تمام اعداد حقیقی باشد.
الف) ثابت کنید گردایۀ زیر از زیرمجموعههای  ℝیک توپولوژی روی  ℝاست:
𝜏 شامل مجموعههای 𝑋 و ∅ و همۀ بازههای به فرم )∞  [𝑛,است که در آن 𝑛 عدد صحیح است.
ب) چرا در این توپولوژی مجموعۀ ) (−∞, 0بسته است؟
پ) حال مجموعۀ  ℝرا با توپولوژی استاندارد که از دبیرستان با آن آشنا بوده اید و در کالس هم معرفی شد در نظر بگیرید.
چرا در توپولوژی استاندارد مجموعۀ ) (−∞, 0باز است؟

نکته بسیار مهم :اگر روزی کسی از شما پرسید آیا بازۀ ) (−∞, 0روی  ℝباز است یا خیر ،اولین سوالی که از او باید
بپرسید این است که با کدام توپولوژی؟ دقت کنید مجموعۀ  ℝبه تنهایی فقط و فقط مشتی نقطه است و هیچ ساختاری
ندارد ،آنچه به آن ماهیت توپولوژیکی میدهد توپولوژیای است که روی آن تعریف میشود.

** سوال امتیازی :فرض کنید 𝑅 رابطهای از 𝑋 به 𝑋 باشد (زیرمجموعهای از 𝑋 × 𝑋) .وقتی 𝑅 ∈ )𝑦  (𝑥,باشد ،مینویسیم
𝑦𝑅𝑥 .تعاریف زیر که در کالس هم معرفی شدهاند را در نظر بگیرید:
الف) 𝑅 را بازتابی گوییم :اگر 𝑋 ∈ 𝑥 آنگاه 𝑥𝑅𝑥.
ب) 𝑅 را متقارن گوییم :اگر 𝑦𝑅𝑥 آنگاه 𝑥𝑅𝑦.
پ) 𝑅 را تراگذار گوییم :اگر 𝑦𝑅𝑥 و 𝑧𝑅𝑦 آنگاه 𝑧𝑅𝑥.
اشکال استدالل زیر را بیابید:
اگر رابطۀ 𝑅 یک رابطه متقارن و تراگذار فرض شود در (پ) به جای 𝑧 قرار دهید 𝑥 آنگاه با توجه به (ب) از 𝑦𝑅𝑥 نتیجه میشود
𝑥𝑅𝑥 ،یعنی 𝑅 بازتابی است .به عبارت دیگر از (ب) و (پ)( ،الف) نتیجه میشود.

موفق باشید .شجاعی

