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1 Introductie

In het tweede jaar hebben we in de cursus Analyse II ([4, p.22, st.1.4.27])
bewezen dat reëelwaardige continue functies ook uniform continu zijn als we
over een compact metrisch domein werken. Deze eigenschap geldt ook in
andere omstandigheden, niet enkel wanneer het domein compact is. Metri-
sche ruimten die aan deze eigenschap voldoen, noemen we Atusji ruimten.
Hierover zal heel mijn bachelorproef gaan. We zullen het artikel [8] gebrui-
ken om heel wat equivalente karakterisaties te bewijzen voor wanneer een
metrische ruimte ook Atsuji is. We zullen ook inzien dat er een nauwe band
is tussen compactheid en volledigheid en de Atsuji eigenschap. Maar hier-
voor merken we eerst hetvolgende op:

We weten dat voor (X, Td) compact, volgende eigenschappen gelden:

1. Elke reëelwaardige continue functie is uniform continu. ([4, p.22,
st.1.4.27])

2. Voor A, B disjuncte, gesloten deelverzamelingen van X geldt dat
d(A,B) > 0.

3. Iedere open overdekking heeft een Lebesgue getal. ([5, p.36, st. 5.1.2])

Het is echter duidelijk dat deze drie eigenschappen ook gelden als je in een
oneindige ruimte (X, d) werkt, met de discrete metriek. Bijvoorbeeld, de
tweede eigenschap geldt hier ook omdat als A en B disjunct zijn, hebben ze
geen enkel punt gemeenschappelijk. Daardoor kan d(A,B) nooit gelijk zijn
aan 0 met de discrete metriek. Merk echter op dat een oneindige discrete
ruimte nooit compact kan zijn. Dus die drie eigenschappen zijn niet equiva-
lent met de compactheid. We zullen wel in deze bachelorproef aantonen dat
bovenstaande eigenschappen elk equivalent zijn met de Atsuji eigenschap.

Uit bovenstaand voorbeeld weten we dus dat een Atsuji ruimte niet com-
pact hoeft te zijn. De Atsuji ruimte (X, d) zal enkel volledig zijn, maar de
verzameling van alle ophopingspunten zal wel compact zijn. De omgekeerde
implicatie zal echter niet gelden, wat we zullen aantonen via een tegenvoor-
beeld.

Zoals opgemerkt ligt de Atsuji eigenschap tussen compleetheid en com-
pactheid.

Als (X, d) compact is, weten we dat hetvolgende geldt:

Fi gesloten, i ∈ I en met de eindige intersectie eigenschap⇒ ∩Fi 6= ∅.
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Dit is in een metrische context equivalent met:

(Fn)n dalende rij, met elke Fn 6= ∅ en gesloten⇒ ∩Fn 6= ∅.

Voor (X, d) compleet weten we onder andere via Cantor’s intersectiestel-
ling [7] dat geldt:

(Fn)n dalende rij, met elke Fn 6= ∅ en gesloten, δFn → 0⇒ ∩Fn 6= ∅,

met δFn = de diameter van Fn = sup{d(x, y) : x, y ∈ Fn}.

Hiermee is het duidelijk dat er geen groot verschil is tussen compactheid
en compleetheid. En de Atsuji eigenschap zal hiertussen zitten. De (Fn)n
zullen aan een extra eigenschap moeten voldoen, die sterker is dan de voor-
waarde dat δFn → 0.

Nu kunnen we ons afvragen waar Atsuji ruimten gebruikt worden. Deze
soort ruimten worden bijvoorbeeld gebruikt in functieruimten en voor opti-
malisatieproblemen.

In functieruimten, indien men een continue functie identificeert met haar
graf, kan men aantonen dat indien (X, dX) en (Y, dY ) metrische ruimten zijn
en ρ een metriek op X × Y die uniform equivalent is met de maximum me-
triek dM op X × Y , dat dan de topologie van de Hausdorff metriek τHρ op
C(X,Y ) grover is dan de topologie van uniforme convergentie, gëınduceerd
door dY . Deze topologiën zullen echter samenvallen voor willekeurige me-
trische codomeinen indien (X, d) een Atusji ruimte is [3]. Men kan eveneens
aantonen dat de topologie van uniforme convergentie op C(X,Y ) geredu-
ceerd kan worden tot nog een andere hyperruimte topologie als en slechts
als het domein X een Atsuji ruimte is [2].

Atusji ruimten kunnen ook gebruikt worden voor optimalisatieproble-
men. Vooral van belang zijn deze die goedgesteld zijn. Er bestaan echter
verschillende definities van goedgestelheid, zoals Tikhonovs goedgestelheid,
Levitin-Polyaks goedgestelheid, sterk goedgestelheid, Hadamards goedge-
stelheid. In een Atsuji ruimte zullen deze vier soorten echter samenvallen,
wat nuttig kan zijn [9]. Er kan eveneens nog een equivalente karakterisatie
gevonden worden voor Atsuji ruimten dankzij een sterkere variant van het
beginsel van Ekeland [1], dat eveneens gebruikt wordt in optimalisatiepro-
blemen.
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2 Atsuji ruimten

We weten al dat reëelwaardige continue functies ook uniform continu zijn als
we over een compact metrisch domein werken. Het omgekeerde geldt echter
niet altijd. In deze paragraaf gaan we aantonen dat voor een Atsuji ruimte de
verzameling van de ophopingspunten compact is en eveneens dat de ruimte
zelf volledig is. Deze implicatie geldt echter niet in tegenovergestelde richting
en dit zullen we aantonen via een tegenvoorbeeld.

Definitie 2.1 Een metrische ruimte (X, d) wordt een Atsuji ruimte ge-
noemd als elke reëelwaardige continue functie in (X, d) ook uniform continu
is.

Stelling 2.2 Stel dat de metrische ruimte (X, d) een Atsuji ruimte is. Dan
is (X, d) volledig en X ′, de verzameling van alle ophopingspunten in X, is
compact in (X, d).

Bewijs. Als (X, d) niet volledig zou zijn, dan bestaat er een Cauchyrij (xn)n
van verschillende punten in X zodat geldt: (xn)n convergeert niet naar x in
X. Beschouw de verzameling A = {xn : n ∈ N}.
We gaan nu aantonen dat A gesloten is. Merk op dat aangezien (xn)n niet
convergeert, de rij ook zeker geen adherentiepunt heeft. Als x /∈ A, volgt
hieruit dat x geen adherentiepunt is van (xn)n. Dus ∃ε > 0,∃n,∀m >
n : xm /∈ B(x, ε). Als x1, ..., xn−1 de eerste n-1 punten zijn, stel dan
δ > 0 zodat B(x, δ) ∩ A = ∅ (met δ 6 ε, δ < mini:1,...,n−1d(xi, x)). Bij-
gevolg x /∈ A. A is dus gesloten. Wat we vervolgens willen aantonen is
dat A discreet is. Dat doen we als volgt: xk is geen adherentiepunt. Dus
∃ε > 0,∃n,∀m > n : xm /∈ B(xk, ε). Bijgevolg bestaat er een δ > 0:
∀m,xm /∈ B(xk, δ). Bijgevolg geldt BA(xk, δ) = {xk}.

Definieer nu f : A −→ R als volgt: f(xn) = n ∀n ∈ N.
Aangezien A discreet is, is f continu. (Want: aangezien A discreet heeft,
heeft het de discrete topologie. Neem F open in R. Dan zal f−1(F ) open
zijn in A want f−1(F ) zit in P(A), dus is het een open deel. Bijgevolg is f
continu.)
Door Tietze’s extension theorem kan f uitgebreid worden tot een continue
functie op X [7]. We noemen deze uitbreiding ook f . Maar f is niet uniform
continu aangezien (xn)n een Cauchyrij is in (X, d), maar (f(xn))n = (n) is
geen Cauchyrij in R. En dit is een contradictie met het gegeven.
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Nu tonen we eerst aan dat X ′ gesloten is in X. Dit gebeurt als volgt:
neem x ∈ X ′ en ε > 0 vast. Bijgevolg is B(x, ε2) ∩ X ′ niet leeg. Kies dan
een y in deze doorsnede. Ofwel y = x. Dan zit x in X ′ en heb je al bewezen
dat X ′ gesloten is.
Ofwel y 6= x, dan geldt d(x, y) < ε

2 . Bepaal δ < ε
2 zodat x /∈ B(y, δ). Maar y

zit ook in X ′, dus aangezien y een ophopingspunt is geldt: B(y, δ)∩X\{y} 6=
∅. Kies dan een z ∈ B(y, δ)⇒ z 6= x. Dan geldt: d(x, z) 6 d(x, y)+d(y, z) <
ε. Hieruit kunnen we concluderen dat B(x, ε) ∩ X\{x} 6= ∅, dus is x een
ophopingspunt van X en zit dan in X ′. X ′ is dus gesloten.

Vervolgens gaan we proberen aan te tonen dat X ′ compact is in (X, d).
Hiervoor zullen we aantonen dat elke rij in X ′ een convergente deelrij heeft.

Uit het ongerijmde: Stel dat er een rij (xn)n bestaat in X ′ zonder con-
vergente deelrij. We mogen veronderstellen dat xn 6= xm voor n 6= m.
Stel Zn = {xm : m 6= n}. Zn is gesloten in X ′, door een analoge redenering
zoals in het begin van dit bewijs. Maar aangezien X ′ gesloten is, zal Zn ook
gesloten zijn in X.
Hieruit volgt dat cn = d(xn, Zn) > 0, ∀n ∈ N. Aangezien xn een op-
hopingspunt is in X, kunnen we voor elke n een yn vinden in X zodat
0 < d(xn, yn) < min{ 1n , cn}.

Merk op dat als m 6= n, geldt:

d(xm, yn) > d(xm, xn)−d(xn, yn) > d(xn, Zn)−d(xn, yn) = cn−d(xn, yn) > 0.

Hieruit volgt dat xm 6= yn voor m 6= n en bijgevolg,

{xn : n ∈ N} ∩ {yn : n ∈ N} = ∅.

Omdat X een metrische ruimte is, is X ook normaal (zie [5, p.30 st. 4.1.1]).
Nu wegens de normaliteit van X, bestaat er een continue functie f : X −→
[0, 1] zo dat f(xn) = 0,∀n en f(yn) = 1,∀n (zie [5, p.35 st. 4.4.3]). De
functie f is niet uniform continu want

lim
n−→∞

d(xn, yn) = 0, maar |f(xn)− f(yn)| = 1,∀n.

Hieruit volgt dat elke rij in X ′ een convergente deelrij moet hebben.
Bijgevolg is X ′ compact in (X, d).

Nu gaan we een tegenvoorbeeld bekijken om aan te tonen dat het niet
voldoende is dat X volledig is en X ′ compact is opdat (X, d) een Atsuji
ruimte zou zijn.
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Voorbeeld 2.3 Zij X = [0, 12 ] ∪ N0 ∪ {n + 1
2n : n ∈ N0} en beschouw de

gewone afstandsmetriek op X.

Eerst zullen we aantonen dat X ′ = [0, 12 ] compact is. Omdat [0, 12 ] een
deel is van R is het voldoende aan te tonen dat [0, 12 ] gesloten en begrensd
is zodat het compact is. Maar het is duidelijk dat dit interval gesloten en
begrensd is, dus is [0, 12 ] compact.

Vervolgens zullen we aantonen dat X volledig is. Maar hiervoor is het
voldoende aan te tonen dat X gesloten is in R omdat R al volledig is. Het
is duidelijk dat [0, 12 ] gesloten is. N0 en {n + 1

2n : n ∈ N0} zijn ook ge-
sloten omdat als je punt buiten die verzameling neemt, bestaat er een straal
zodat de bol rond dat punt met die straal de verzameling niet snijdt. Als ein-
dige unie van gesloten delen is X bijgevolg gesloten in R en dus ook volledig.

Nu moeten we nog enkel aantonen dat niet elke continue functie ook
sowieso uniform continu zal zijn in deze metrische ruimte. Definieer de vol-
gende afbeelding:

f : X −→ {0, 1, 2} : x 7→


0, x ∈ [0, 12 ]
1, x ∈ N0

2, x = n+ 1
2n met n ∈ N0

Om aan te tonen dat f continu is, moeten we aantonen dat:

• f−1(0) = [0, 12 ] is open in X

• f−1(1) = N0 is open in X

• f−1(2) = {n+ 1
2n : n ∈ N0} is open in X

Maar deze drie verzamelingen zijn weldegelijk open in X omdat de bol
rond elk willekeurig punt voor bepaalde straal nog steeds in X blijft.

Nu moeten nog enkel aantonen dat f niet uniform continu is. Omdat
f(n) = 1, ∀n ∈ N0 en f(n+ 1

2n) = 2, ∀n ∈ N0, geldt dat d′(f(n), f(n+ 1
2n)) =

d′(1, 2) = 1. Hieruit volgt:

∃ε > 0, ∀δ > 0, ∃x, y ∈ X : d(x, y) < δ en d′(f(x), f(y)) > ε.

Kies x = n, y = n+ 1
2n , ε = 1

2 . Hieruit volgt dan dat f niet uniform continu
is.
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3 Afstand tussen verzamelingen

In deze sectie zullen we equivalente karakterisaties bewijzen voor Atsuji
ruimten door te werken met de afstand tussen verzamelingen. We weten al
dat in een metrische ruimte geldt dat als je twee niet-lege gesloten, disjuncte
deelverzamelingen hebt met één van die twee verzamelingen compact, dat
dan de afstand tussen die verzamelingen strikt groter is dan nul. Wij zullen
ook bekijken of deze eigenschap van kracht is in een Atsuji ruimte.

Definitie 3.1 Zij (X, d) een metrische ruimte met x ∈ X. We definiëren
I(x) als volgt: I(x) = d(x,X\{x}). Dit is I(x) = inf{d(x, y) : y ∈ X\{x}}.

Opmerking 3.2 I(x) toont dus de graad van isolatie van een punt x in X.
I(x) = 0 als en slechts als x een niet-gëısoleerd punt is, dit is dus als x een
ophopingspunt is. Merk ook op dat voor een gëısoleerd punt x in X geldt:
I(x) = sup{r > 0 : B(x, r) = {x}}.

Stelling 3.3 Voor een metrische ruimte (X, d) zijn volgende eigenschappen
equivalent.

(a) Zij (xn)n een rij in X zonder een adherentiepunt en B = {n ∈ N :
xn is geen gëısoleerd punt in X}. Dan is B eindig en inf{I(xn) : n /∈
B} > 0.

(b) Gegeven een willekeurige metrische ruimte (M,ρ). Elke willekeurige
continue functie f : (X, d) −→ (M,ρ) is ook uniform continu.

(c) (X, d) is een Atsuji ruimte.

(d) Zij f : X −→ R een willekeurige reëelwaardigde continue functie. Dan
bestaat er een natuurlijk getal n zodat elk punt van de verzameling
A = {x : |f(x)| > n} gëısoleerd is in X en inf{I(x) : x ∈ A} > 0.

(e) Zij (An) een rij van de deelverzamelingen van X zo dat ∩∞n=1An = ∅.
Dan bestaat er een r > 0 zo dat ∩∞n=1B(An, r) = ∅

(f) Zij A1 en A2 twee deelverzamelingen van X zo dat A1 ∩A2 = ∅. Dan
bestaat er een r > 0 zo dat B(A1, r) ∩B(A2, r) = ∅

(g) Voor elke gesloten niet-lege deelverzameling A van X en elke open
deelverzameling G van X dat A omvat, bestaat er een r > 0 zo dat
A ⊆ B(A, r) ⊆ G.
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(h) Als A1 en A2 twee disjuncte niet-lege gesloten verzamelingen in X zijn,
dan d(A1, A2) > 0.

(i) Zij A een deelverzameling van X zonder een ophopingspunt in X. Dan
is A ∩X ′ eindig en inf{I(x) : x ∈ A\X ′} > 0 .

Bewijs.

(a)⇒ (b) Zij M een metrische ruimte. Uit het ongerijmde, stel dat er een conti-
nue functie bestaat van X naar M die niet uniform continu is. Bijge-
volg bestaat er een ε > 0 zodat ∀n ∈ N,∃xn, yn ∈ X met d(xn, yn) < 1

n
en ρ(f(xn), f(yn)) > ε. Nu als (xn)n een adherentiepunt heeft, dan
bestaat er een strikt stijgende rij (nk) ∈ N zodat de deelrij (xnk)k van
(xn)n convergeert naar een bepaalde x in X en ook een deelrij (ynk)k
van (yn)n (want d(xn, yn) < 1

n). Vervolgens, door de continüıteit van
f , bestaat er een n0 ∈ N zodat ∀k ≥ n0: ρ(f(xnk , f(x)) < ε

2 en
ρ(f(ynk , f(x)) < ε

2 . Hieruit volgt:

ρ(f(xnk), f(ynk)) ≤ ρ(f(xnk), f(x)) + ρ(f(ynk , f(x)) < ε.

Maar dit is in tegenstelling met het niet uniform continu zijn van f.

Hieruit kunnen we besluiten dat (xn)n geen adherentiepunt heeft. Als
we nu (a) gebruiken, vinden we dat er een m ∈ N bestaat: ∀n ≥ m
geldt: xn is gëısoleerd in X en inf{I(xn) : n ≥ m} = r > 0. Maar dit
is in tegenstelling met d(xn, yn) < 1

n , ∀n > 1
r (⇔ 1

n < r).

(b)⇒ (c) Dit geldt per definitie van de Atsuji ruimte.

(c)⇒ (d) Stel dat (X, d) een Atsuji ruimte is en dat er een reëelwaardige functie
f op X bestaat zo dat voor elke n ∈ N er een ophopingspunt xn bestaat
in X met |f(xn)| > n.
Aangezien (X, d) een Atsuji ruimte is, en door stelling 2.2, is de verza-
meling X ′ van alle ophopingspunten in X compact. We weten dat uit
de compactheid van X ′ volgt dat de rij (xn)n een convergente deelrij
(xnk)k heeft. Maar (f(xnk))k is niet begrensd (want |(f(xn))| ≥ n) en
bijgevolg niet convergent (zie [6, p.12, st. 1.2.6]). Maar dat (f(xn))n
niet convergent is, is in tegenstelling is met de continuiteit van f .
Bijgevolg bestaat er een n0 ∈ N zo dat elk punt van de verzameling
A = {x ∈ X : |f(x)| > n0} gëısoleerd is (want je bent gëısoleerd als je
geen ophopingspunt bent).
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Nu moeten we nog enkel aantonen dat inf{I(x) : x ∈ A} > 0. Merk
op dat I(x) > 0 voor alle x ∈ A, omdat x een gëısoleerd punt is. We
kunnen eveneens veronderstellen dat A oneindig is. (Mocht A eindig
zijn, geldt inf I(x) = min I(x) > 0) Uit het ongerijmde, veronderstel
dat inf{I(x) : x ∈ A} = 0. Dan bestaat er een rij (xn) ∈ A met
limn→∞In = 0, met In = I(xn). Merk op I(xn) > 0, voor alle n ∈ N.
Indien nodig, door over te gaan naar een deelrij mogen we veronder-
stellen dat (xn)n verschillende termen heeft via hernummeren en dat
voor elke n geldt: In <

1
2n . Als (xn)n een convergente deelrij (xnk)k

heeft die convergeert naar een zekere x dan, aangezien (xn)n verschil-
lende termen heeft, x ∈ X ′, xnk ∈ A en door de continüıteit van f ,
geldt

|f(x)| = |limk→∞f(xnk)| = limk→∞|f(xnk)| > n0.

Dit betekent dat x tot A behoort en dus een gëısoleerd punt is.

Maar we hebben al opgemerkt dat x ∈ X ′. Bijgevolg, (xn) heeft geen
convergente deelrij en bijgevolg is de verzameling B = {xn : n ∈ N}
een oneindige gesloten verzameling in X. Door stelling 2.2 is (X, d)
volledig en bijgevolg is B volledig. Maar omdat B een oneindige ver-
zameling van gëısoleerde punten is, zal niet elke oneindige deelverza-
meling van B een ophopingspunt hebben in B. We weten dat hieruit
volgt dat B niet compact is. Dus B is niet totaal begrensd en bijgevolg
bestaat er een ε > 0 en een deelrij (xnk) van (xn) van verschillende
punten met d(xnk , xnl) > ε ∀k, l ∈ N, k 6= l. Nu aangezien Ink → 0,
bestaat er een m ∈ N zo dat 4.Ink < ε voor alle k > m.

Bovendien voor alle k ∈ N, bestaat er een (ynk)k inX zo dat d(xnk , ynk)
< 2Ink <

1
k . Nu voor k, l > m, k 6= l, hebben we

d(xnk , ynl) > d(xnk , xnl)− d(xnl , ynl) > ε− 2Inl > 0.

Bijgevolg geldt xnk 6= ynl voor alle k, l > m. De verzamelingen {xnk :
k > m} en {ynk : k > m} zijn disjunct en gesloten. En dus door
de normaliteit van X, bestaat er een continue functie g : X −→ R
zo dat g(xnk) = 0 en g(ynk) = 1 voor elke k > m. Door stelling
2.4 is g niet uniform continu aangezien limk→∞d(xnk , ynk) = 0, maar
|g(xnk−g(ynk)| = 1 voor alle k > m. Maar aangezien (X, d) een Atsuji
ruimte is, leidt dat tot een contradictie. Bijgevolg moet inf{I(x) : x ∈
A} positief zijn.
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(d)⇒ (e) Uit het ongerijmde, stel dat er een familie van deelverzamelingen
An : n ∈ N van X bestaat met ∩∞n=1An = ∅ met ∩∞n=1B(An,

1
m) 6= ∅

voor elke m ∈ N. Bijgevolg, ∀m, stel xm ∈ ∩∞n=1B(An,
1
m). Bijgevolg

geldt dat d(xm, An) < 1
m , ∀n ∈ N, waaruit volgt dat ∀n ∈ N er een

zn in An bestaat zodat d(xm, zn) < 1
m . Stel dat zn = xm,∀n ∈ N.

Dan geldt: xm ∈ ∩∞n=1An ⊆ ∩∞n=1An. Maar per veronderstelling
was ∩∞n=1An leeg, dus bestaat er een zn zodat zn 6= xm. We zul-
len deze zn vanaf nu ym noemen. Dus er bestaat een ym ∈ X zodat
0 < d(xm, ym) < 1

m .

Nu stellen we dat (xn)n geen adherentiepunt heeft in X. Uit het
ongerijmde: Stel dat (xn)n wel een adherentiepunt x ∈ X heeft. Zij
ε > 0 vast. Kies m = d2ε e. Aangezien x een adherentiepunt is van
(xn)n, bestaat er een k ∈ N zodat k > m > 2

ε en d(x, xk) <
ε
2 . Dan

geldt voor elke n ∈ N:

d(x,An) ≤ d(x, xk) + d(xk, An) ≤ d(x, xk) +
1

k
< ε.

Bijgevolg geldt: d(x,An) = 0, waaruit volgt dat x ∈ An ∀n ∈ N. Dit
betekent x ∈ ∩∞n=1An, maar dit is in tegenstelling met de veronder-
stelling dat ∩∞n=1An = ∅. Bijgevolg heeft (xn)n geen adherentiepunt.

Door des noods over te gaan naar een deelrij, die we ook (xn)n zullen
noemen, kunnen we veronderstellen dat (xn)n bestaat uit verschillende
termen. Bijgevolg, zoals al vroeger beargumenteerd, is de verzameling
D = {xn : n ∈ N} gesloten en discreet in X.

Dan kunnen we net zoals in stelling 2.2 een continue functie f :
X → R construeren zodat f(xn) = n, ∀n ∈ N. Zij n0 het posi-
tief getal dat gegeven is in (d) zodat elk punt van de verzameling
A = {x ∈ X : |f(x)| ≥ n0} gëısoleerd is. Merk op dat xn ∈ A,∀n >
n0 (want f(xn) = n,∀n ∈ N), en bijgevolg, inf{I(x) : x ∈ A} 6
inf{I(xn) : n > n0} omdat {I(x) : x ∈ A} een grotere verzameling
is dan I(xn) : n ≥ n0. (En het infimum over een grotere verzame-
ling is kleiner of gelijk aan het infimum van de kleine verzameling.)
Maar er geldt ook dat inf{I(xn) : n > n0} = 0 door volgende reden:
I(xn) = sup{r > 0 : B(xn, r) = {xn}} omdat xn een gëısoleerd punt
is. Kies nu een element z 6= xn : d(xn, z) < 1

m . Bijgevolg geldt:
I(xn) < d(xm, z) <

1
m . Hieruit volgt dat inf{I(xn)} = 0. Maar door
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(d): inf{I(x) : x ∈ A} > 0. Dit leidt tot een contradictie.

Bijgevolg bestaat er een m ∈ N zodat ∩∞n=1B(An,
1
m) = ∅

(e)⇒ (f) Neem A1 en A2 twee deelverzamelingen van X zodat A1 ∩ A2 = ∅.
Neem An = A2 voor n > 2. Hieruit volgt dat An = ∅, ∀n > 2.
Bijgevolg zal de doorsnede ∩∞n=1An = ∅. Door (e) bestaat er dan
een r > 0: ∩∞n=1B(An, r) = ∅. Tenslotte bestaat er dan een r > 0 :
B(A1, r) ∩B(A2, r) = ∅.

(f)⇒ (g) Zij A een niet-lege gesloten deelverzameling van X en G een open
deelverzameling van X dat A bevat. Neem A1 = X\G (A1 is dus
gesloten aangezien G open was). Aangezien A in G zit en A1 = X\G
geldt: A ∩ A1 = ∅. Uit (f) volgt dat er een r > 0 bestaat zodat
B(A, r) ∩ A1 ⊆ B(A, r) ∩ B(A1, r) = ∅. Bijgevolg geldt dat B(A, r) ⊆
G. En duidelijk geldt ook A ⊆ B(A, r).

(g)⇒ (h) Stel dat A1 en A2 twee disjuncte niet-lege gesloten verzamelingen in
X zijn. We moeten dan aantonen dat d(A1, A2) > 0. Aangezien A1

en A2 disjunct zijn, geldt A1 ⊆ X\A2 en X\A2 is ook open want A2

was gesloten. Uit (g) kunnen we dan halen dat er een r > 0 bestaat
zodat: B(A1, r) ⊆ X\A2. Bijgevolgt is de doorsnede B(A1, r) ∩ A2

leeg. Dus voor alle x ∈ A1, y ∈ A2: d(x, y) > r. Tenslotte kunnen we
dan besluiten dat geldt:

d(A1, A2) = inf{d(x, y) : x ∈ A1, y ∈ A2} > r > 0.

(h)⇒ (i) Zij A een deelverzameling van X zonder ophopingspunt in X. Uit het
ongerijmde, veronderstel dat A ∩ X ′ oneindig is. Dan bestaat er een
rij (xn)n van verschillende punten in A ∩ X ′. Doordat elke xn ∈ X ′,
bestaan er yn in X zodat yn 6= xn en d(xn, yn) < 1

n . Doordat A
geen ophopingspunt heeft in X, heeft de rij (xn)n geen adherentie-
punt. En doordat d(xn, yn) < 1

n , zal de rij (yn)n ook geen adheren-
tiepunt hebben. Door eventueel over te gaan naar een deelrij, kunnen
we veronderstellen dat de punten van de rij (yn)n allemaal verschil-
lend zijn. Nu zullen we twee rijen (x′nk)k en (y′nk)k construeren zodat
x′nk 6= y′nl , ∀k, l ∈ N en d(x′nk , y

′
nl

) < 1
k . Nu gaan we tewerk per induc-

tie.

Voor n = 1, zij x′n1
= x1 en y′n1

= y1. Zij S1 = {x′n1
} en T1 =

{y′n1
}, dan geldt: S1 ∩ T1 = ∅. Veronderstel nu dat we x′n1

, ..., x′nk en
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y′n1
, ..., y′nk en Sk = {x′n1

, ..., x′nk}, Tk = {y′n1
, ..., y′nk} zo gekozen heb-

ben dat Sk ∩ Tk = ∅. Kies dan nk+1 =min{m > nk : xm /∈ Sk ∪ Tk of
ym /∈ Sk ∪ Tk}.

Stel dat nk+1 niet bestaat. Dat betekent dat voor alle n > nk, xn, yn ∈
Sk ∪ Tk. En omdat xn en yn in eindige verzamelingen zitten, zal
{d(xn, yn) : n > nk} eindig zijn en bijgevolg limd(xn, yn) > 0, wat in
tegenstelling is met onze keuze van (xn)n en (yn)n, met d(xn, yn) < 1

n .
Nu stel x′nk+1 = ynk+1 en y′nk+1 = xnk+1, als xnk+1 ∈ Tk of ynk+1 ∈ Sk.
In het tegenovergestelde geval, stel x′nk+1 = xnk+1 en y′nk+1 = ynk+1.
Definieer de verzameling B = {x′nk : k ∈ N} en C = {y′nk : k ∈ N}.
Merk op dat doordat (xn)n en (yn)n geen adherentiepunten hebben,
dat de verzameling {xn : n ∈ N} ∪ {yn : n ∈ N} geen ophopingspunt
heeft in X. Hierdoor zullen noch B noch C een ophopingspunt hebben
in X. Bijgevolg zijn B en C gesloten in X. Ook per constructie van
(x′nk)k en (y′nk)k geldt: B∩C = ∅. Dus door (h) geldt dat d(B,C) > 0.
Maar aangezien d(x′nk , y

′
nk

) = d(xnk , ynk) < 1
k , d(B,C) = 0. Dit leidt

tot een contradictie. Bijgevolg moet A ∩X ′ eindig zijn.

Als A\X ′ eindig is, dan inf{I(x) : x ∈ A\X ′} = min{I(x) : x ∈ A\X ′}.
Dit minimum is strikt groter dan 0 omdat in A\X ′ de elementen zitten
die gëısoleerd zijn. Dus kunnen we veronderstellen dat A\X ′ oneindig
is. Nu, als inf{I(x) : x ∈ A\X ′} = 0, dan bestaat er een rij (xn)n die
enkel verschillende termen bevat in A en een rij (yn)n in X, yn 6= xn
met d(xn, yn) < 1

n . Opnieuw, zoals besproken in het begin van het
bewijs, zullen noch de rij (xn)n noch de rij (yn)n een adherentiepunt
hebben. Maar dan kunnen we weer zoals vroeger in het bewijs twee
disjuncte gesloten verzamelingen vinden met afstand 0 tussen elkaar,
wat in tegenstelling is met (h). Bijgevolg inf{I(x) : x ∈ A\X ′} > 0.

(i)⇒ (a) Zij (xn)n een rij in X zonder een adherentiepunt en B = {n ∈ N :
xn is geen gëısoleerd punt in X}. Stel A = {xn : n ∈ N}. Door (i) is
A∩X ′ eindig. Nu gaan we aantonen dat B eindig is. Stuur steeds een
eindig aantal n ∈ N op een xn. (Als je een oneindig aantal n op xn zou
sturen, bekom je een constante rij, waardoor die een adherentiepunt
zou hebben, maar we hebben verondersteld dat (xn)n geen adherentie-
punt had.) Je doet dit voor elke xn in (xn)n. Maar aangezien er maar
een eindig aantal xn’en zijn, zal B als een eindige unie van eindige
verzamelingen ook eindig zijn.
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Nu moeten we nog aantonen dat inf{I(xn) : n /∈ B} > 0. Maar als
n /∈ B, betekent dit dat xn een gëısoleerd punt is in X. Dit komt
overeen met xn in A\X ′. Nogmaals wegens (i), hebben we dus bewezen
dat inf{I(xn) : n /∈ B} > 0.

4 Lebesgue getal van een open overdekking

Vervolgens zullen we proberen equivalente eigenschappen te bewijzen voor
een Atsuji ruimte dankzij het Lebesgue getal van een open overdekking en
discrete deelverzamelingen, nieuwe begrippen die we zullen invoeren. In onze
eerste paragraaf hebben we al bewezen dat een Atsuji ruimte zelf volledig
is en dat X ′, de verzameling van alle ophopingspunten, compact is in die
ruimte. Het omgekeerde gold echter niet. Dat X ′ compact is, is dus niet
voldoende zodat de metrische ruimte een Atsuji ruimte is. Nu zullen we
aantonen dat als de ruimte voldoet aan een extra eigenschap, naast X ′ is
compact, de ruimte wel Atsuji zal zijn. We zullen eveneens aantonen dat
Lebesgues overdekkingslemma een equivalente karakterisatie zal zijn voor
Atsuji ruimten.

Definitie 4.1 Een deelverzameling A van een metrische ruimte (X, d) is
discreet als

∀x ∈ A,∃δ > 0 : d(x, y) ≥ δ, ∀y ∈ A\{x}.

Dus wanneer A ∩B(x, δ) = {x}.

A heet uniform discreet als δ niet afhangt van x. Dus als er een δ > 0
bestaat zodat d(x, y) ≥ δ, ∀x, y ∈ A, x 6= y.

Als X zelf uniform discreet is, noemt men (X, d) een uniform discrete
ruimte.

Definitie 4.2 Zij (X, d) een metrische ruimte en een overdekking (Gk)k∈K .
Men noemt een positief getal λ een Lebesgue getal van de overdekking indien
geldt:

∀x ∈ X,∃Gk ∈ (Gk)k∈K : B(x, λ) ⊆ Gk.
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Stelling 4.3 Beschouw de metrische ruimte (X, d), volgende eigenschappen
zijn equivalent:

(a) (X, d) is een Atsuji ruimte.

(b) Elke begrensde reëelwaardige continue functie op X is uniform continu.

(c) Elke gesloten discrete deelverzameling van X is uniform discreet in X.

(d) De verzameling X ′ van alle ophopingspunten in X is compact en ∀ε >
0 is de verzameling X\B(X ′, ε) uniform discreet.

(e) De verzameling X ′ van alle ophopingspunten in X is compact en voor
elke rij (xn)n in X\X ′ zonder een adherentiepunt geldt: infn I(xn) >
0.

(f) De verzameling X ′ van alle ophopingspunten in X is compact en ∀ δ1 >
0, bestaat er een δ2 > 0 zo dat ∀x ∈ X met d(x,X ′) ≥ δ1 geldt:
I(x) > δ2.

(g) Elke open overdekking van X heeft een Lebesgue getal.

(h) Elke open overdekking van X met twee verzamelingen heeft een Lebes-
gue getal.

Bewijs.

(a)⇒ (b) Dit volgt per definitie van de Atsuji ruimte.

(b)⇒ (c) Stel uit het ongerijmde dat er een gesloten discrete deelverzameling T
van X bestaat die niet uniform discreet is. Duidelijk is T oneindig.
Want mocht T eindig zijn, kan je bijvoorbeeld het minimum van alle
afstanden nemen en delen door 2 en dit als straal gebruiken. En dan
zal T uniform discreet zijn. Voor elke n kunnen we een xn en een yn
in T vinden, xn 6= yn, zodat d(xn, yn) < 1

n . Bovendien kunnen we
stellen dat xn en yn verschillend zijn van 2n− 2 voorafgaande punten
x1, ..., xn−1, y1, ..., yn−1. Om dit aan te tonen, gaan we deelrijen (xnk)k
en (ynk)k construeren zodat als Tni−1 = {x1, ..., xni−1, y1, ..., yni−1},
dan xni−1 /∈ Tni−1 en yni ∈ Tni−1, ∀i. Stel n1 = 1, dan xn1 6= yn1 .
Onderstel n1, ..., nk geconstrueerd zodat ∀i : 2, ..., k : xni−1 /∈ Tni−1 en
yni−1 /∈ Tni−1. Voor elke a ∈ Tnk bepaal δa > 0 : B(a, δa) ∩ T = {a}.
Dit is mogelijk omdat T discreet is.
Stel δ = mina∈Tnk δa en bepaal m > nk,

1
m < δ. Stel nu nk+1 = m. Dan
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xnk+1
∈ Tnk en ynk+1 /∈ Tnk . Want als bijvoorbeeld xnk+1

∈ Tnk , dan
ynk+1

∈ B(xnk+1
, 1
nk+1

)∩T = {xnk+1
}. (Nogmaals omdat T discreet is

en omdat d(xn, yn) < 1
n ,∀n.) Maar dit is onmogelijk.

De verzamelingen A = {xnk : nk ∈ N} en B = {ynk : nk ∈ N} zijn
bijgevolg disjunct. Nu gaan we aantonen dat A en B gesloten zijn
in X. Herinner dat A ⊆ T ⊆ X. Neem dan z ∈ clT (A). Eveneens
geldt BT (z, δz) ∩ A = BX(z, δz) ∩ T ∩ A omdat T een deel is van X.
Eveneens geldt BX(z, δz) ∩ T ∩ A = {z} omdat T discreet is. Dus zit
z in A. Hieruit volgt dat A gesloten is in T . Volledig analoog voor B
kunnen we concluderen dat B gesloten is in T . Maar aangezien T zelf
gesloten is, volgt hieruit dat zowel A en B gesloten zijn in X.

Vervolgens, omdat X normaal is, bestaat er een begrensde continue
functie f : X → [0, 1] met f(x) = 0, ∀x ∈ A en f(x) = 1,∀x ∈ B.
Aangezien d(xn, yn)→ 0, omdat d(xn, yn) < 1

n en |f(xn)− f(yn)| = 1,
door stelling 2.4, is f niet uniform continu. Maar dit is in tegenstelling
met (b). Dus kunnen we concluderen dat T wel uniform discreet is,
waarmee we (c) bewezen hebben.

(c)⇒ (d) Stel dat (c) geldt. Stel, uit het ongerijmde, dat X ′ niet compact is.
Vervolgens, omdat we weten dat X ′ compact is als en slechts al elke
rij in X ′ een convergente deelrij heeft, bestaat er een rij (xn)n in X ′

die geen adherentiepunt heeft. Doordat elke xn een ophopingspunt is
in X, bestaat er een yn in X, yn 6= xn met d(xn, yn) < 1

n . Doordat
(xn)n geen adherentiepunt heeft in X en (xn)n en (yn)n equivalente
rijen zijn, zal (yn)n ook geen adherentiepunt hebben in X. Bijgevolg
heeft de verzameling {xn : n ∈ N} ∪ {yn : n ∈ N} geen ophopings-
punt in X en is dus een gesloten deelverzameling van X. Doordat
{xn : n ∈ N}∪{yn : n ∈ N} := A′ geen ophopingspunt heeft, geldt ook
dat ∀x ∈ A′ er een ε bestaat zodat d(x, y) ≥ ε,∀y ∈ A′\{x}. Bijgevolg
is A′ discreet. Maar vroeger in het bewijs hebben we gezien dat er ∀n
een xn en yn 6= xn bestaan met d(xn, yn) < 1

n . Hieruit volgt dat A′

niet uniform discreet is. Dit is een contradictie met (c). Bijgevolg is
X ′ compact.

Nu voor elke ε > 0, is de verzameling X\B(X ′, ε) gesloten en discreet.
Want X\B(X ′, ε) heeft geen ophopingspunten, aangezien X ′ de verza-
meling is van alle ophopingspunten. Bijgevolg door (c) is X\B(X ′, ε)
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uniform discreet.

(d)⇒ (e) We moeten enkel aantonen dat als (xn)n een rij is in X\X ′ zon-
der adherentiepunt, infn∈NI(xn) is positief. Stel, uit het ongerijmde,
infn∈NI(xn) = 0. Doordat (xn)n geen adherentiepunt heeft, heeft de
verzameling A = {xn : n ∈ N} geen ophopingspunt en is bijgevolg
gesloten. Ook geldt dat A ∩ X ′ = ∅, omdat (xn)n ∈ X\X ′, en X ′ is
compact. We weten dat hieruit volgt d(A,X ′) = δ > 0. Nu, doordat
infn∈NI(xn) = 0, kunnen we een deelrij (xnk)k vinden van (xn)n en een
rij (yk)k in X zodat 0 < d(xnk , yk) < min{ 1k ,

δ
2}. Nu voor elke k ∈ N

en x ∈ X ′ geldt

d(yk, x) > d(xnk , x)− d(xnk , yk) > δ − δ

2
=
δ

2
.

Bekijk de verzameling C = {xnk : k ∈ N} ∪ {yk : k ∈ N}. Dan
C ⊆ X\B(X ′, δ2), omdat d(yk, x) > δ

2 en omdat d(A,X ′) = δ. En
door (d) is bijgevolg C uniform discreet, wat in tegenstelling is met de
keuze van (xnk)k en (yk)k. Bijgevolg, infn∈NI(xn) > 0.

(e)⇒ (f) Stel dat (f) niet geldt. Dus stel dat er een δ1 > 0 bestaat waarvoor
er geen δ2 > 0 bestaat. Dit betekent dat, voor alle n ∈ N, we een
xn ∈ X kunnen vinden zo dat d(xn, X

′) > δ1 maar I(xn) < 1
n . Merk

op dat elke xn gëısoleerd is, want d(xn, X
′) > δ1, dus I(xn) > 0. De

rij (xn)n zal oneindig vele verschillende elementen bevatten. Want stel
dat {xn : n ∈ N} eindig, dan infn∈NI(xn) = minn∈NI(xn) > 0. Dan
I(xn) > minn∈NI(xn) > 0,∀n ∈ N. Maar omdat I(xn) 6 1

n , geldt:
I(xn)→ 0, voor n→∞. Dit is een contradictie. De rij heeft dus on-
eindig vele verschillende termen. Kies dan een deelrij die uit allemaal
verschillende elementen bestaat, die we ook (xn)n zullen noemen. We
kunnen dus veronderstellen dat de rij (xn)n verschillende termen heeft.

Doordat d(xn, X
′) > δ1, weten we dat (xn)n een rij is in de verza-

meling X\B(X ′, δ1). Merk ook op dat (X\B(X ′, δ1)) ∩ X ′ leeg is,
want stel dat er een element x in de doorsnede zit. Dat betekent dat
enerzijds x ∈ X ′ en anderzijds x ∈ X, met x /∈ B(X ′, δ1). Maar
dat x /∈ B(X ′, δ1), betekent dat inf{d(x, y) : y ∈ X ′} > δ1. Door-
dat x ∈ X ′, zou dat ook moeten betekenen dat d(x, x) > δ1, wat
natuurlijk niet kan. Bijgevolg is (X\B(X ′, δ1)) ∩X ′ leeg. Bovendien
is X\B(X ′, δ1) gesloten. Hieruit volgt dat (xn)n geen adherentiepunt
heeft.
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Door (e), krijgen we infn∈NI(xn) > 0, wat in tegenstelling is met de
ongelijkheid I(xn) < 1

n . Bijgevolg geldt (f).

(f)⇒ (g) Zij {Oλ : λ ∈ Λ} een open overdekking vanX. X ′ is een compacte deel-
verzameling van X. Aangezien X ′ compact is en Oλ open, weten we
dat er een δ > 0 bestaat zodat voor alle x ∈ X ′ er een bepaalde λx ∈ Λ
bestaat zodat B(x, δ) ⊆ Oλx . Beschouw de verzameling B(X ′, δ2). Nu

voor alle x ∈ B(X ′, δ2), bestaat er een x′ ∈ X ′ zodat d(x, x′) < δ
2 . Hier-

uit volgt dat x′ ∈ B(x, δ2) ⇒ x ∈ B(x′, δ2) ⇒ x ∈ B(x′, δ). Dus geldt:

B(x, δ2) ⊆ B(x′, δ) ⊆ Oλx′ . Nu door (f), voor δ
2 bestaat er een η > 0

zodat voor alle x ∈ X met d(x,X ′) ≥ δ
2 , dus voor alle x ∈ X\B(X ′, δ2)

geldt dat I(x) > η. Aangezien I(x) = inf{d(x, y) : y ∈ X\{x}}, volgt
hieruit dat B(x, η) = {x}. En {x} ⊆ Oλ voor bepaalde λ, omdat
{Oλ : λ ∈ Λ} een overdekking is.

Dus ε = min( δ2 , η) is een Lebesgue getal voor de open overdekking.

(g)⇒ (h) Dit volgt meteen.

(h)⇒ (a) Zij A een niet-lege gesloten deelverzameling van X en G een open
deelverzameling van X die A bevat. Dan X = G∪ (X\A). Doordat G
open is en X\A ook omdat A gesloten is, volgt uit (h) dat er een δ > 0
bestaat zodat voor elke x ∈ X,B(x, δ) ⊆ G of B(x, δ) ⊆ X\A. Als
x ∈ A, dan geldt duidelijk datB(x, δ) ⊆ G. En bijgevolg, B(A, δ) ⊆ G.
Dus door stelling 3.3 (g) is (X, d) een Atsuji ruimte.
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5 Adherentie van pseudo-Cauchyrijen

In vorige cursussen Analyse hebben we al regelmatig met Cauchyrijen ge-
werkt. In wat volgt zullen we een variant van de Cauchyrij introduceren,
de pseudo-Cauchyrij. Deze pseudo-Cauchyrij kunnen we gebruiken om een
extra equivalente eigenschap voor een Atsuji ruimte te vinden. Eveneens
gaan we begrippen zoals ‘weg’ en ‘gepaarde gëısoleerde punten’ invoeren om
andere equivalente karakterisaties te bewijzen.

Definitie 5.1 Een rij (xn)n van verschillende gëısoleerde punten in een me-
trische ruimte (X, d) noemt men een rij van gepaarde gëısoleerde punten als
limn→∞d(x2n−1, x2n) = 0.

Definitie 5.2 Een rij (xn)n in een metrische ruimte (X, d) noemt men een
pseudo-Cauchyrij indien geldt:

∀ε > 0,∀n ∈ N, ∃j, k ∈ N : j 6= k, j, k > n en d(xj , xk) < ε.

Definitie 5.3 Zij (X, d) een metrische ruimte. Een continue functie f :
[0, 1] → X met f(0) 6= f(1), noemt men een weg in X. In dit geval kunnen
we zeggen dat de metrische ruimte (X, d) een weg bevat.

Stelling 5.4 Voor een metrische ruimte (X, d) zijn volgende eigenschappen
equivalent:

(a) Er bestaat een metrische ruimte (M,ρ) die een weg bevat zodat elke
continue functie f: (X, d) −→ (M,ρ) uniform continu is.

(b) Als (xn)n en (yn)n twee equivalente rijen in X zijn zodat xn 6= yn,∀n,
dan heeft de rij (xn)n (analoog (yn)n) een adherentiepunt in X.

(c) Elke rij van gepaarde gëısoleerde punten in X heeft een adherentiepunt
en elke rij in X ′ heeft een adherentiepunt.

(d) Elke pseudo-Cauchyrij met verschillende termen in X heeft een adhe-
rentiepunt.

(e) (X, d) is een Atsuji ruimte.
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Bewijs.

(a)⇒ (b) Om dit aan te tonen, gaan we tonen dat als (b) niet geldt, dat ook (a)
niet geldt. Dus stel dat (b) niet geldt. Dus er bestaan twee equivalente
rijen (xn)n en (yn)n in X, xn 6= yn voor elke n zodat (xn)n (equivalent
(yn)n) geen adherentiepunt heeft. Door de methode die gebruikt werd
in stelling 3.3 bij (h)⇒ (i), kunnen we twee disjuncte gesloten verza-
melingen B en C krijgen van rijen (xn)n en (yn)n zodat d(B,C) = 0,
en door de normaliteit van X, kunnen we een reëelwaardige continue
functie, f : X → [0, 1] zodat f(B) = {0} en f(C) = {1}. Nu door-
dat de metriek (M,ρ) een weg heeft, bestaat er een continue functie
φ : [0, 1]→M zodat a = φ(0) 6= φ(1) = b, met a, b ∈M .

Beschouw de afbeelding g : X →M als g(x) = φ(f(x)). Als zijnde een
samenstelling van twee continue functies, is g ook continu. Maar g is
niet uniform continu omdat d(B,C) = 0 en ρ(g(B), g(C)) = ρ(a, b) >
0, want a 6= b. Bijgevolg geldt (a) niet.

(b)⇒ (c) Zij (xn)n een rij van gepaarde gëısoleerde punten in X. Doordat
limn→∞d(x2n−1, x2n) = 0, zijn de rijen (zn)n = (x2n−1)n en (yn)n =
(x2n)n equivalent en dus hebben (zn)n en (yn)n een gemeenschappelijk
adherentiepunt, door (b). Bijgevolg heeft (xn)n ook en adherentiepunt.

Nu als (xn)n een rij is in X ′, dan bestaat er een rij (yn)n in X zodat
0 < d(xn, yn) < 1

n ,∀n omdat iedere xn een ophopingspunt is. Dan zijn
(xn)n en (yn)n equivalente rijen en bijgevolg heeft (xn)n een adheren-
tiepunt, nogmaals door (b).

(c)⇒ (d) Veronderstel dat (xn)n een pseudo-Cauchyrij is met verschillende ter-
men. Nu, als voor een oneindig aantal n, xn ∈ X ′, dan heeft (xn)n
een deelrij (xnk)k in X ′. Bijgevolg door (c) heeft (xnk)k een adheren-
tiepunt en bijgevolg heeft (xn)n een adherentiepunt.
Nu stel dat xn ∈ X ′ voor enkel eindige aantal n. Dan bestaat er een
n0 ∈ N zodat voor elke n > n0, xn is gëısoleerd in X, want dan zitten
die xn niet meer in X ′. En als je niet in X ′ zit, ben je een gëısoleerd
punt. Nogmaals, doordat (xn)n een pseudo-Cauchyrij is en verschil-
lende termen heeft, bestaat er een deelrij (xnk)k van (xn)n zodat voor
elke k, xnk gëısoleerd is en d(xn2k−1

, xn2k
) < 1

k . Dat is, (xnk)k is een
rij van gepaarde gëısoleerde punten in X. Nogmaals, door (c), heeft
(xnk)k een adherentiepunt, dus heeft (xn)n ook een adherentiepunt.
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(d)⇒ (e) Stel uit het ongerijmde dat er een open overdekking {Oλ : λ ∈ Λ}
van X bestaat die geen Lebesgue getal heeft. Dan voor elke n ∈ N,
1
n is geen Lebesgue getal voor de overdekking. Bijgevolg voor elke
n ∈ N, bestaat er x2n−1 ∈ X zodat B(x2n−1,

1
n) * Oλ voor alle λ ∈ Λ.

Doordat {Oλ : λ ∈ Λ} een open overdekking is van X, bestaat er een
λn ∈ Λ zodat x2n−1 ∈ Oλn . Maar doordat B(x2n−1,

1
n) * Oλn , bestaat

er een x2n ∈ B(x2n−1,
1
n)\Oλn . Dus is d(x2n−1, x2n) < 1

n en x2n /∈ Oλn .

Nu hebben we een rij (xn)n in X die duidelijk een pseudo-Cauchyrij
is. Doordat x2n /∈ Oλ en x2n−1 ∈ Oλ, geldt dat x2n−1 6= x2n,∀n ∈ N.
Hierdoor kunnen we een pseudo-Cauchydeelrij (xnk)k van (xn)n vin-
den met verschillende termen. Bijgevolg door (d), (xnk)k, en bijgevolg
(xn)n, heeft een adherentiepunt, dat we a noemen. Stel a ∈ Oα voor
een bepaalde α ∈ Λ. Doordat Oα open is, bestaat er ook een δ > 0
zodat B(a, δ) ⊆ Oα.

Doordat a een adherentiepunt is van de rij (xn)n, geldt ∀k, ∃l > k :
xl ∈ B(a, δ4). Neem k > 8

δ . We gaan nu twee gevallen beschouwen.
Stel ten eerste dat l = 2m − 1 > k ⇒ 2m > 2m − 1 > 8

δ ⇒ m > 8
δ .

Dus geldt dat 1
m < δ

4 en x2m−1 ∈ B(a, δ4)⇒ x2m−1 ∈ B(a δ2).

Nu gaan we l even bekijken. Dus stel l = 2m > k ⇒ 1
m < δ

4 en

x2m ∈ B(a, δ4). Maar omdat d(x2m−1, x2m) < 1
m kunnen we nog-

maals besluiten dat x2m−1 ∈ B(a, δ2). In beide gevallen geldt dus

dat x2m−1 ∈ B(a, δ2).

Nu gaan we aantonen dat B(x2m−1,
1
m) ⊆ B(a, δ).

Neem y ∈ B(x2m−1,
1
m) ⊆ B(x2m−1,

δ
2). Nu geldt

d(y, a) ≤ d(y, x2m−1)) + d(x2m−1, a) ≤ 1

m
+
δ

2
≤ δ

2
+
δ

2
= δ.

Hieruit volgt dat y in de bol B(a, δ) zit. We hebben nu dat geldt:
B(x2m−1,

1
m) ⊆ B(a, δ) ⊆ Oα. Maar dit is in contradictie met het feit

dat voor elke n ∈ N, B(x2n−1,
1
n) * Oλ,∀λ ∈ Λ. Bijgevolg heeft elke

open overdekking van X een Lebesgue getal. Bijgevolg, door stelling
4.3, geldt (e).

(e)⇒ (a) Uit de equivalentie tussen (c) en (d) in stelling 3.3 weten we dat voor
elke metrische ruimte (M,ρ), een continue functie f : (X, d)→ (M,ρ)

20



ook uniform continu is. Maar dus aangezien het geldt voor elke metri-
sche ruimte, zal het ook gelden voor een metrische ruimte die een weg
bevat. Nu moeten we nog enkel zo’n metrische ruimte met een weg
vinden. Maar neem bv (M,ρ) = ([0, 1], dE). Dan zal f : [0, 1]→ [0, 1]
een weg zijn als je de identieke functie neemt.

Gevolg 5.5 Elke gesloten deelverzameling van een Atsuji ruimte is een
Atsuji ruimte.

Bewijs. Zij A een gesloten deelverzameling van X en (xn)n een pseudo-
Cauchyrij in A met verschillende termen in A. Deze pseudo-Cauchyrij (xn)n
zal ook een pseudo-Cauchyrij zijn in X. Doordat (X, d) een Atsuji ruimte is,
geldt door stelling 5.4 (d) ⇔ (e), dat (xn)n een adherentiepunt heeft in X.
Maar doordat A gesloten is in X, behoort dit adherentiepunt sowieso tot A.
Nogmaals door stelling 5.4, volgt hieruit dat (A, d) een Atsuji ruimte is.

6 Collecties van gesloten delen met eindige inter-
sectie eigenschap

In deze laatste paragraaf zullen we equivalente eigenschappen zoeken zodat
een metrische ruimte een Atsuji ruimte is door gebruik te maken van een
variant van Cantors intersectiestelling die stelt dat iedere dalende rij gesloten
niet-lege delen met diameteres die naar 0 gaan, een niet-lege doorsnede heeft.
Eveneens zullen we gebruik maken van de eindige intersectie eigenschap, die
in de Topologie vaker gebruikt wordt.

Definitie 6.1 Zij (X, d) een metrische ruimte en A een niet-lege deelverza-
meling van X. We definiëren d(A) en d(A) als volgt:

(a) d(A) = sup{d(a,X\{a}) : a ∈ A}

(b) d(A) = inf{d(a,X\{a}) : a ∈ A}

Lemma 6.2 Zij (X, d) een metrische ruimte en zij (xn)n een rij in X met
limn→∞I(xn) = 0. Als (xn)n een adherentiepunt x heeft in X, dan is x een
ophopingspunt van X.
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Bewijs. De rij (xn)n heeft een adherentiepunt x. Dus geldt:

∀ε > 0, ∀m,∃n > m : xn ∈ BX(x, ε).

Maar stel dat x gëısoleerd is. Dan geldt I(x) > 0. En aangezien I(x) =
sup{r > 0 : B(x, r) = {x}}, geldt dat BX(x, I(x)) ∩ X\{x} = ∅. De bol
BX(x, I(x)) bevat dus enkel x. Hieruit volgt dat aangezien x een adheren-
tiepunt is van (xn)n, dat ∀m,∃n > m : xn = x. Aangezien voor een oneindig
aantal rangnummers geldt dat xn = x, kunnen we de deelrij (xkn)k constru-
eren waarvoor geldt xkn = x. Uit het gegeven dat limn→∞I(xn) = 0, volgt
dat I(xkn) → 0. Maar aangezien xkn = x, volgt dat I(x) = I(xkn) → 0.
Dit is in tegenstrijd met het feit dat I(x) > 0, wat we in het begin van
het bewijs hadden vermeld. Bijgevolg is x geen gëısoleerd punt en dus een
ophopingspunt van X.

Stelling 6.3 Voor een metrische ruimte (X, d) zijn volgende eigenschappen
equivalent:

(a) (X, d) is een Atsuji ruimte.

(b) Zij (xn)n een rij in X zo dat de rij (I(xn))n convergeert naar 0. Dan
heeft (xn)n een adherentiepunt.

(c) Zij F een familie van gesloten deelverzamelingen van X met de eindige
intersectie eigenschap. Als er een rij (An)n in F bestaat zodat limn→∞
d̄(An) = 0, dan ∩{F : F ∈ F} 6= ∅.

(d) Voor elke dalende rij F1 ⊇ F2 ⊇ ... van niet-lege, gesloten deelver-
zamelingen van X, zodat limn→∞ d̄(Fn) = 0, is de doorsnede ∩∞n=1Fn
niet leeg.

(e) Voor elke dalende rij F1 ⊇ F2 ⊇ ... van niet-lege, gesloten deelver-
zamelingen van X, zodat limn→∞ d(Fn) = 0, is de doorsnede ∩∞n=1Fn
niet leeg.

Bewijs.

(a)⇒ (b) Zij (X, d) een Atsuji ruimte en (xn)n een rij inX zodat limn→∞I(xn) =
0. Uit het ongerijmde, stel dat (xn)n geen adherentiepunt heeft. Hier-
uit volgt dat {xn : n ∈ N} geen ophopingspunt heeft in X. Dan,
door stelling 3.3 (i), is de verzameling B = X ′ ∩ {xn : n ∈ N} eindig
en inf{I(xn) : xn /∈ B} > 0. Hieruit volgt dat lim infn→∞I(xn) =
limn→∞I(xn) > 0 en bekomen we een contradictie. Bijgevolg moet de
rij (xn)n een adherentiepunt hebben.
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(b)⇒ (c) Zij F een familie van gesloten deelverzamelingen van X met de eindige
intersectie eigenschap. Stel dat er een rij (An)n bestaat in F zodat
limn→∞d̄(An) = 0. We moeten aantonen dat ∩{F : F ∈ F} niet leeg
is. Merk op dat omdat (b) geldt, dat dan X ′ compact. Dit geldt want:
neem een rij (yn)n in X ′. yn ∈ X ′ als en slechts als yn een opho-
pingspunt is, dus een niet-gëısoleerd punt. En dus als en slechts als
I(yn) = 0. Uit (b) volgt dus dat (yn)n een adherentiepunt heeft in X.
Nu moeten we nog aantonen dat y in X ′ zit. Maar dit geldt sowieso
aangezien X ′ gesloten is. Bijgevolg is X ′ compact.

Stel nu Σ een eindige deelfamilie van F . Voor elke n ∈ N, zij En =
(∩ni=1Ai) ∩ (∩{F : F ∈ Σ}). Doordat F de eindige intersectie eigen-
schap heeft en {Ai|i : 1, ...n} ∪ {F : F ∈ Σ} een eindige deelcollectie
is van F , volgt hieruit dat elke En niet leeg is. Voor elke n, kies een
element xn van En. Doordat d̄ monotoon is, geldt

I(xn) = inf{d(xn, y) : y ∈ X\{xn}} = d̄({xn}) ≤ d̄(En) ≤ d̄(An).

Maar limn→∞d̄(An) = 0. Bijgevolg geldt limn→∞I(xn) = 0 en hieruit
volgt dat, door (b), de rij (xn)n een adherentiepunt x in X heeft.

Doordat limn→∞I(xn) = 0, door lemma 6.2, geldt dat x een opho-
pingspunt is van X, dus x ∈ X ′. Nu x is een adherentiepunt van (xn)n,
bijgevolg bestaat er een deelrij (xnk)k van (xn)n zodat xnk → x. Nu,
omdat (xnk)k een deelrij is van (xn)n en we voor elke n een element xn
gekozen hebben in En, geldt dat voor elke m ∈ N, xnk ∈ Em, ∀k ≥ m.
Maar elke Em is gesloten, aangezien het de doorsnede is van gesloten
delen. Hieruit volgt dat x ∈ Em, ∀m ∈ N. Dit is, x ∈ ∩∞n=1En en
bijgevolg, x ∈ (∩∞n=1En) ∩X ′ (omdat ook x ∈ X ′). Maar we hebben
ook dat geldt

(∩∞n=1En) ∩ X ′ ⊆ (∩{F : F ∈ Σ}) ∩ X ′ = ∩{F ∩X ′ : F ∈ Σ}.

En aangezien (∩∞n=1En) niet leeg is, is ∩{F ∩ X ′ : F ∈ Σ} niet leeg,
waaruit volgt dat de familie van gesloten verzamelingen {F ∩X ′ : F ∈
F} aan de eindige intersectie eigenschap voldoet. Maar uit het feit dat
X ′ compact is en dat F ∩X ′ gesloten is, volgt dat ∩{F ∩X ′ : F ∈ F}
niet leeg is. Bijgevolg ∩{F : F ∈ F} 6= ∅.

(c)⇒ (d) Neem een dalende rij F1 ⊇ F2 ⊇ ... van niet-lege gesloten deelver-
zamelingen van X met limn→∞d̄(Fn) = 0. Dan is de verzameling
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F = {Fn : n ∈ N} een familie van gesloten deelverzamelingen van X
met de eindige intersectie eigenschap omdat de Fn, n ∈ N in elkaar
zitten. En door (c) toe te passen op de rij (Fn)n bekomen we dat
∩{Fn : Fn ∈ F} = ∩∞n=1Fn 6= ∅, waarmee (d) bewezen is.

(d)⇒ (a) Zij (xn)n een pseudo-Cauchyrij in X met verschillende termen. Indien
nodig, door over te gaan naar een deelrij, kunnen we veronderstellen
dat voor elke n geldt: d(x2n−1, x2n) < 1

n . Voor elke n, zij Bn = {xk :
k ≥ n} en An = Bn. Doordat de termen van (xn)n verschillend zijn
geldt: d̄(An) = d̄(Bn) = d̄(Bn) ≤ 2

n en bijgevolg limn→∞d̄(An) = 0.
(An) is een dalende rij. Bijgevolg door (d), ∩∞n=1An 6= ∅. Zij x ∈
∩∞n=1An. Kies een ε > 0 en een n ∈ N. Doordat x ∈ An, bestaat er
een k ≥ n zodat d(xk, x) < ε. Bijgevolg is x een adherentiepunt van
de rij (xn)n en dus geldt (a) door stelling 5.4.

(b)⇒ (e) Zij (Fn)n een dalende rij van niet-lege gesloten delen in X zodat
limn→∞d(Fn) = 0. Voor elke n ∈ N, kies xn ∈ Fn zodat I(xn) ≤
d(Fn) + 1

n . Dit kan omdat d(Fn) = inf{d(xn, X\{xn}) : xn ∈ Fn}
en I(xn) = d(xn, X\{xn}). Doordat limn→∞d(Fn) = 0, geldt ook
limn→∞I(xn) = 0 en bijgevolg door (b), heeft de rij (xn)n een adhe-
rentiepunt x. Doordat (Fn)n een dalende rij is en xn ∈ Fn, geldt voor
elke k ∈ N : {xn : n ≥ k} ⊆ Fk. Omdat er nu een rij (xn)n ∈ Fk
bestaat die aan x adhereert, volgt hieruit: x ∈ Fk = Fk,∀k ∈ N en
hieruit volgt, x ∈ ∩∞n=1Fn.

(e)⇒ (d) Neem een dalende rij F1 ⊇ F2 ⊇ ... van niet-lege gesloten deelverza-
melingen van X met limn→∞d̄(Fn) = 0. Aangezien voor elke niet-lege
verzameling A van X: d(A) ≤ d(A) en d̄(Fn) → 0, voor n → ∞, zal
ook limn→∞d(Fn) = 0. Uit (e) volgt dan dat de doorsnede ∩∞n=1Fn
niet leeg is.
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