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פתוחים קטעים ידי על סגור קטע כיסוי 1

נמצא A של איבר כל אם A קבוצה של כיסוי הוא {(aα, bα) : α ∈ I} פתוחים קטעים של אוסף 1.1 הגדרה
.A ⊆

⋃
α∈I(aα, bα) אחרות, במלים שבאוסף. הקטעים באחד

של סופי מספר ידי על כיסוי יש פתוחים קטעים ידי על סגור קטע של כיסוי לכל (היינה־בורל) 1.2 משפט
מהאוסף. קטעים

.{(cα, dα) : α ∈ I} פתוחים קטעים ידי על שלו וכיסוי [a, b] סגור קטע שיש בשלילה נניח הוכחה:

סופי. תת־כיסוי ייקרא מהאוסף קטעים של סופי מספר ידי על כיסוי

על מכוסה כולו הקטע אז סופי, תת־כיסוי יש לשניהם אם סגורים. קטעים ,a]לשני b] הסגור הקטע את נחצה
בסתירה ,[a, b] של סופי כיסוי ונקבל יחד, השני החצי של הסופי והכיסוי הראשון החצי של הסופי הכיסוי ידי

סופי. כיסוי אין מהם לאחד לפחות קטעים, לשני הסגור הקטע של חציה לכל לכן, להנחה.

לפחות סיבה, מאותה סגורים. קטעים לשני זה קטע נחצה סופי. תת־כיסוי לו שאין חצי [a1, b1] איפוא יהי
לחצי ולעבור הקטע את לחצות ושוב שוב איפוא נמשיך סופי. תת־כיסוי אין ,[a2, b2] שנסמן החצאים, לאחד

סופי. תת־כיסוי בלי

ומתקיים ,c ויחידה אחת נקודה בחיתוכם יש ולכן לאפס, שואף שארכם [an, bn] מקוננים קטעים סידרת נקבל
מהם אחד הקטע, נקודות כל את מכסים הנתונים הפתוחים והקטעים c ∈ [a, b] ש כיון .an, bn −→ c
יוצא .cα < an < bn < dα מתקיים לבסוף ,an, bn −→ c ש כיון .aα < c < bα כלומר ,c ∈ (cα, dα) מקיים
,(cα, dα) אחד: פתוח מקטע המורכב סופי תת־כיסוי יש [an, bn] הסגור לקטע כלומר ,[an, bn] ⊆ (cα, dα) ש

להנחה. בסתירה

הבא לשיעור שדרושות פונקציות, רציפות לגבי השלמות 2

והלוגריתם f(x) := ax הפונקציה 2.1

.R ב רציפה f(x) := ax הפונקציה 2.1 טענה

.abn −→ ab אז bn −→ b אם מתקיים: 0 < a שלכל הוכחנו ממשיים, מספרים של חזקות כשלמדנו הוכחה:
רציפה. ax הפונקציה סדרות, בעזרת פונקציה רציפות מאפיון

.f(a) < f(b) מתקיים הגדרתה בתחום a < b מספרים שני לכל אם עולה היא f(x) פונקציה 2.2 הגדרה

הגדרתה. בתחום הפיכה ולכן ערכית חד־חד היא עולה פונקציה כל בפרט,

f(x) := ax הפונקציה ,(a := e עבור (בפרט, 1 < a שעבור הראינו ממשיים, מספרים של חזקות כשלמדנו
עולה.

.(0,∞) היא ax הפונקציה תמונת .1 < a יהי 2.3 טענה

1



ax = 1
a−x אז x < 0 אם .1 = a0 < ax אז 0 < x אם :x לכל 0 < ax ש לב נשים ראשית, .1 < a יהי הוכחה:

חיוביים. מספרים שני של מנה

abn −→ ∞ מתקיים: (a := e עבור (בפרט, 1 < a שלכל הוכחנו ממשיים, מספרים של חזקות כשלמדנו
הסדרות בלשון הראינו כן, כמו .ax −−−−→

x→∞
∞ הסדרות, בלשון גבולו מאיפיון .bn −→ ∞ סידרה לכל

.ax −−−−−→
x→−∞

0 ש

אז .ac < d ש כך c יש ,ax −−−−−→
x→−∞

0 ש כיון .d < ab ש כך b יש ,ax −−−−→
x→∞

∞ ש כיון כלשהו. 0 < d יהי

.ax = d שעבורו x יש רציפה, ax שהפונקציה כיון הביניים, ערך ממשפט .ac < d < ab

נקרא ההופכית לפונקציה ורציפה. עולה ,(0,∞) על R מ היא f(x) := ax הפונקציה 1 < a עבור לכן,
.R ועל ערכית חד־חד והיא (0,∞) הוא שתחומה לב נשים .loga(x) := f−1(x)

כללי: באופן רציפה. היא loga x הפונקציה 2.4 טענה
.A של נקודות עוד יש A של נקודה כל של סביבה שבכל כך קבוצה A תהי

ועל. (B (בכל רציפה עולה, היא גם f−1 : B → A הפונקציה אז ועל, רציפה עולה, f : A→ B אם

כי כאלה, (קיימים f(a1) = b1 < b2 = f(a2) ש כך a1, a2 ∈ A ניקח ,B בקבוצה b1 < b2 לכל עולה: הוכחה:
לכן סתירה. גם ,f(a2) < f(a1) אז a2 < a1 אילו סתירה. ,f(a1) = f(a2) אז a1 = a2 אילו על). היא f

.f−1(b1) = a1 < a2 = f−1(b2)

הופכית. פונקציה מהגדרת מיידי על:

סידרה נתונה תהי משמאל: רציפות למשל הסדרות. בלשון ומשמאל, מימין רציפות להראות ייקל רציפה:
f−1 שהפונקציה יון .an −→ a ש להראות יש .an := f−1(bn), a := f−1(b) נסמן .B בקבוצה bn −→ b עולה

.n לכל an < a עולה,

לבסוף ולכן b′ < b עולה, f שהפונקציה כיון .b′ := f(a′) ונסמן A ב a − ε < a′ < a נקודה נקבע .0 < ε יהי
מה וזה ,a − ε < a′ = f−1(b′) < f−1(bn) = an יתקיים לבסוף עולה, f−1 שהפונקציה כיון .b′ < bn מתקיים

להוכיח. עלינו שהיה

המתאימים. במקומות ב"יורדת" "עולה" נחליף כאשר דומות, טענות להוכיח אפשר 0 < a < 1 עבור

במפורש, זאת נעשה לא .loga(x) הפונקציה לגבי הספר מבית המוכרים הכללים כל את להוכיח אפשר כעת
הספר. בבית שראיתם כמו נעשה זה אבל

.
(
1 + 1

n

)n הסידרה כגבול שהגדרנו הטבעי הלוגריתם בסיס הוא e כאשר ,log x := loge x 2.5 הגדרה

.limx→0 (1 + x)
1
x = e תזכורת:

2


