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Frames, ook bekend als puntvrije topologie, laten toe om ruimten te 
bestuderen zonder hun punten te beschouwen. Het idee hierachter is 
dat punten niet intuïtief zijn: als we een punt op een blad zetten, 
tekenen we eigenlijk een kleine bol. In de topologie worden deze 
bolletjes voorgesteld door open verzamelingen, en deze zullen de 
basis vormen voor de overgang naar frames. In veel gevallen kunnen 
we deze stap omdraaien door punten in een frame te definiëren als 
frame homomorfismen naar 2={0,1}. 

Approach ruimten kunnen dan weer gebruikt worden om de voordelen 
van topologische en metrische ruimten te combineren. Topologische 
ruimten gedragen zich beter wat het vormen van (categorische) 
structuren betreft, maar het onderliggende idee is hier meer alles-of-
niets. Twee punten kunnen of gelijk, of verschillend zijn. Een punt kan 
in een verzameling zitten of niet. Dit terwijl we voor metrische 
ruimten exact kunnen zeggen hoe ver twee punten van elkaar 
verwijderd zijn, of hoe ver een punt van een verzameling af ligt. 
Approach ruimten lossen dit op door te kijken naar de afstand tussen 
een punt en een verzameling, in plaats van de afstand tussen punten 
onderling. Eén van de karakterisaties hiervan is de zogenaamde lower 
regular function frame L bestaande uit contracties naar P=[0,∞]. Dit is 
wel degelijk een frame zoals de naam doet vermoeden.  

In deze thesis merken we eerst op dat de afstand punt-verzameling en 
de lower regular function frame L reeds grondig bestudeerd werden. 
Hetzelfde kan niet gezegd worden over hun ‘inwendige’ tegenhangers 
ι en U. We definiëren en bestuderen ι en beschouwen ook de upper 
regular function frame U. We gaan dan verder in op een andere 
eigenschap van approach ruimten die in de literatuur nog niet 
uitgebreid bestudeerd werd, namelijk normaliteit. Deze eigenschap 
speelt een belangrijke rol bij de uitbreiding van functies, zoals 
Urysohn functies, Tietze's extensie en Katetov-Tong's insertie. 

We merken ook op dat, zoals voor contracties, ook de verzameling van 
semicontinue functies naar P een frame vormt. Verder kan de frame 
van open verzamelingen van een topologische ruimte equivalent 
beschreven kan worden als continue functies naar 2. Gegeven dat de 
punten van een frame worden beschreven door frame homomorfismen 
naar 2, vervangen we nu beide instanties van 2 door een andere 
ruimte/frame F. We onderzoeken hoe we op deze manier van 
topologische ruimten naar F-frames kunnen gaan en terug en leggen 
de link met vrije distributieve tralies. 
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