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Algemena grenswaord~ntheor;u en. haar nut ind€ elemento1r~ analzae
H1storisch~ 1nle1d1n~. G~richt~ syst~men (E.H. Moor~ ~n H.L. Smith
1922). Filters of roosters (H~nri Cartan 1937). Sam~nsmelting tot een
theori~ (o. Haupt 1922).
Uitgangepunt:

lim
X-f~

f(x), m'--'t f(x) r{.0el op de de~lv~rzamel1ng E
;x E. E

der getall~nr~cht~, en
f1nit1e :.Kt rij<;n.

l

contnctpunt van E. Omg~vingsdcf1n1tie en de-

(Abstractt: omgvvingsdt.finiti'--'). Omgcving-2;n v~rn ecn punt P ener abstract~ ruimt~ b~ zijn aan P tod3Lw~z~n, ni~t leg~ duelvdrzam~l1ngdn der
ruimt1.:. P is contactpunt van E (in "/,l), als vocr• iedere omgi;ving 1(P)
van P E.1(P);io.
st~lsels van omg1.:vinccn. Minstens zo fijn als. Rationale en ni~trational~ stulscls.
Lim
f(P 1 )= a:;, bij omi.;cvingt:nst8lsels V t:n U van P in de grond-

P'~P;P'

f_

E

ruimte ·n, resp. van ':fl in ds.: bs.:eldruimti.:: j , p contactpunt van E(~ al)
a ls bi J iedere omgcving u t U bc:s tnn t 1.;;en v t V met f( v .E) :f u.
De b~gripp~n contact-en limietpunt zijn invariant teg~nover den ev.
nocige uitbr01ding van hct stelsel van omg~vingen van een punt om te
voldoe:n a1'rn:
Axioma Jl 0 • Is i(P) omgevins van P en v ') i(P), zo is ook v omgeving
van P.
Reeds gclu~n bekende eigenschappen over limieten (~n continuiteit)
bij sam~n 6 ~stclde functi~s.
D-.:: c:ig-2nschap: limh:t som = som 11m1t.-tt:n VO(:;rt o.m. tot invot:ring
in de grondruimte van
Axioma _(1 1 . n~ doorsnede vnn tw~e omgcvingen b~vat steeds een omgeving. De erenswaarde 1s ondubb~lzinnig bepaald, als
1 geldt in de
grondruimt~, ~n in de bceldruimtc gcldt
Axioma J). 2 • Twee punt~n P1 ~n P2 derruimtd hebben omgeving~n T(P 1 )

fl

r~sp. 1(P2 ) met T(P 1 )~i(P2 )-o.
Voor de overdracht van het algemeen konvergentiekenmerk van Cauchy

ia het voldoende de beeldruimte als uniform en volled1g

ruimte is uniform en volledig.
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Defini tie.• Es::n ruimte is uniform bij b8staon van een v<2rzameling /\ ,
welkcr clementen ~ voor ieder punt P der ruimte eeneenduidig zijn toegevoegd aan de omgevingen uA(P) van P.
Definitie. E~n stelsel C van deelverzamelingen van een uniforme ruimte
heet een Cauchy-stelsel, als bij iedere A E:.:/\.een deelverzameling v~C
en een punt P behoort met
VfU>,_ (P).
Definitie. Een uniformc ruimte, in welke ieder Cauchy-stelsel een limiet heeft, heet volledig.
(Definitie met gt.::'richte systemen). Een verzameling E van punten S 0< van
een abstracte ruimte heet gericht, als: '1° voor twee punten So«., S(.) of
O<-<< (3 of niet; 2° uit SO<, Se3, S O E. E met OC.<<{3,{3 <-<. If volgt Q(< <~.
Een einde van 8en gerichte verz3meling {s~J is elke deelverzameling
fSQ(j met de <::igenschc::p dater cen indEJx (3 bestaat, zo dat voor alle
geldt S ~ c
Is hct stelsel van 0inden van een gerichte verzameling minstens zo
fijn als het stelsul omgevingen van cen punt P, zo wordt het stelsel
naar P konvergerend genoemd.
De inclusie-ri2latio geeft een pGrticle ordening in het omgevingenstelsel U van een punt P. Dcze ordening laat zich overdragen op iedere
verzameling, U-gericht systeem geno~md, die uit iedere omgeving een
punt bevat.
Lim
f(P' )=cf:;, bij omgevingenstelsels V en U van P, rc;sp. ·~, met
P'~P;P'~E
P contactpunt van E,
als voor ieder V-gericht systeem, behorend tot E (of wel voor ieder tot
E behorende en naar P konvergerende gerichte verzameling), ts~}, de
einden van lf(S~)J minstens zo fijn zijn als het omgevingenstelsel. U.
Aequivalentie der omgevingsdefinitie (zond2r de voorwaarden
tot
3) met deze def in i tie. Met de Slj korresponderende axioma ! s 11 j bij
de laatste definitie.
Toepassingen: I. Onder- en bovenintegraal van Darboux, Riemann-integraal; II. Rectificatie van kromrnen; III. Ong<2ordende sommatie.
Literatuur: Kelley, General topology, New York 1955, chapter 2;
Bourbaki, Topologie generale, Act.sci. nrs 858, 916
( 1940/42);
Haupt-Aumann-Pauc, Differential- und IntegralrE:chnung,
BPnd I,2e Aufl.'1948, Abschnitt 6.
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