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 يهمجال مه : دكتور املادة ◄

 طبيقاث املستمرةتان:  عنوان احملاضرة                                            : انرابعتاحملاضرة ◄                  

 أهالً بكم أصدقائي سندرس في هذه المحاضزة :  :احملتوى العلمي 

 . التطبيقات المستمرة -1
 . مبرهنة التطبيق المستمر -2

 

 سنكمم يف مقرروا انتابعي 

 بعض المفاهٌم فً الربط بٌن مجموعتٌن وقد أورد الدكتور 

 نسمٌها دالة تابع    إلى الساحة   إذا انطلقنا من ساحة التعرٌف 

 اء متري نسمٌها تطبٌق ضإذا انطلقنا من فضاء متري إلى ف

 نسمٌها مؤثر  مظ  اء منضم إلى فنظ  إذا انطلقنا من فضاء م

 دالة كلها ستتمتع بالخاصة التابعٌة  و مؤثرات اواسواء نتحدث عن تطبٌق 

 م مصطلح ) التطبٌق (ستخدصورة وحٌدة واحدة فقط ولكننا سن وهً ان لكل عنصر

 تعريف التطبيقات المستمرة

 التوابع )الدوال( المستمرة بالشكل :  وعرفنا فً     درسنا فً مقرر التحلٌل 

             |    |    |          |    

 وهو حالة خاصة من تعرٌفنا فً الفضاء المتري .   نقول انها مستمرة عند 

  العامتعريف 

  من     أنه مستمر فً النقطة        فضائٌن مترٌن نقول عن التطبٌق  ̃    و      لٌكن 
إذا كانت النقطة             ̃ بحٌث ٌكون   عدد موجب   لكل عدد موجب وجد إذا وفقط إذا 

 : أي          التً تحقق الشرط 

  1التحليل التابعي  
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                          ̃            

  انه مستمرة إذا كان مستمر فً كل نقطة من   ونقول عن ،  قط داخلٌةن      حٌث أن 

 .ضعغٌر مرتبطة بالمو  مناسب لكل عناصر   االستمرار منتظم ازا وجد وٌكون 

 مبرهنة التطبيق المستمر

مستمراًهو ان ٌكون   فً فضاء متري    لفضاء متري   ق بٌطلشرط االزم والكافً كً ٌكون التا

مجموعة ( ( وفق التطبٌق))  الخٌال العكسً )الصورة العكسٌة( لكل مجموعة مفنوحة فً المستقر 

                    وحة فً المنطلق تمف

 حة هو مجموعة مفتوحةوالخٌال العكسً لكل مجموعة مفت    مستمر على   

 ثبات اإل

ومفتوحة فً المستقر مجموعة جزئٌة     مستمر، ولتكن     لنفرض أن التطبٌق  ⟸ ))  ))

أي أن       مجموعة مفتوحة فً    ت أن ب)ٌجب أن نث  خٌالها العكسً وفق    ولتكن   (̃   )

 عندئذ نميز ما يلي ( ةٌجمٌع نقاطها داخل

 . ٌتم المطلوبالمجموعة الخالٌة مفتوحة       إذا كانت   (1

تطبٌق فهو ٌتمتع     وبما أن    ٌوجد عنصر واحد على األقل ولٌكن ،       إذا كانت (2

فً  تهصور       ولٌكن منطلق له مقابل بالمستقر أيبالخاصٌة التابعٌة حٌث كل عنصر من ال

      المستقر 

 (( الخٌال العكسً  لـ   و        ألن) )      

 (̃   )مجموعة مفتوحة فً   وبما أن  

   وى فً تمح جوار   فانه ٌوجد لـ 

  ونصف قطره   ولٌكن هذا الجوار هو 

 ()  ونصف قطرها    كرة مفتوحة مركزها  ))

َوصف قطشي    جُاس َنيكه ٌزا انجُاس     ( فإوً يُجذ نهىقطت فزضاً ٌُ تطبيق مستمش )  إن انتطبيق 

      فإّن      َبما أن   ٌُ     ( بحيث يكُن خيال   )كشة مفتُحت وصف قطشٌا   

 𝑋الفضاء 

𝑆  

𝑥  

 𝑌الفضاء 

𝑆 

𝑇𝑥  

𝐓 
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 ًن خرافة عدم وجود الوقت الكافإن التحرر م

 ننطلق منها إلى حٌاة ًأولى المحطات الت ًه

بشكل عاممنظمة واستغالل أمثل للوقت والحٌاة   

 

ٌي وقاط    فإن جميع وقاط    وقطت اختياسيت مه    َنما كاوت     وقطت داخهيت في     َبانتاني تكُن 

 .      مجمُعت مفتُحت في انفضاء انمتشي    داخهيت َبانتاني تكُن 

   اختياسيت     اآلن نىفتشض أن انخيال نكم مجمُعت مفتُحت ٌُ مجمُعت مفتُحت َنتكه      

 .   مستمش عىذ   َنىبشٌه أن 

 قشمستفي ان ذةحية َصُسفٍُ يتمتع بانخاصيت انتابعيت حيث كم عىصش مه انمىطهق نً تطبيق   بما أن 

        َنتكه في انمستقش  تًصُس     أجم  مه

مجمُعً    ٌي    َفقيكُن خيانٍا انعكسي   εَوصف قطشٌا      كشة مفتُحت مشكزٌا   نتكه   

بما اوٍا مفتُحت يُجذ    تحُي     ت, انمجمُع (ُحتتمجمُعً مف  مفتُحت )مه انفشض َرنك نكُن 

ٌي   ))ألن انخيال انعكسي ل   محتُِ في صُستً انمباششة   جُاس)كشة مفتُحت( وصف قطشي    ل

   )) 

𝜀أي مه أجم   بحيث نما كان  وصف قطشي    نـِ  )كشة مفتُحت(يجاد جُاسأمكىىا ا   

   َنما كاوت    ٌَزا نيس إال تعشيف االستمشاس نهىقطت  𝜀         ̃ فإّن            

 مستمشا    ن انتطبيق فا   مه  اختياسيتوقطت 

 انتهت احملاضرة 
 

 

 

 

 إعداد: مساح عهوان ** عبد انرمحه  انبحش ** غفران انريابي  


