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 "הילוכים על סודרים"בוא לממטרות הקורס:  .א

 

 תוכן הקורס: .ב
 

הילוכים על סודרים היא טכנולוגיה בתורת הקבוצות אשר הוצגה לראשונה במאמר פורץ 
שפט מהכללת של  במאמר זה הוכח כשלון גורף [.2] 2991-מ S. Todorčevićהדרך של 

רמזי למונים שאינם בני מניה. זוהי טכנולוגיה המאפשרת לבנות אובייקטים קומבינטוריים 
בהשערת הרצף )כלומר, א( ללא תלות 2מניה )הוא -מורכבים סביב המונה הראשון שאינו בן

קיומו  אודות J.T. Moore טכנולוגיה זו היא בלב ההוכחה של א(. לדוגמא,R>|2גם כאשר |
יישומים נוספים  [.1תורשתי ]באופן שהוא לינדלוף ספרבילי -לארי לרחב טופולוגי רגושל מ

 ותורת הגרפים האינסופיים.סדרים חלקיים, ניתן למצוא בתורה של מרחבי בנך, 
כמו [ המתאר את השיטה, ויישומיה הרבים. 3] 1001הקורס יתבסס על ספר שפורסם בשנת 

 .([4] הדוגמ)ל ם הספריוצגו תוצאות שהושגו לאחר פרסוכן, 
 

 תוכן מפורט:
 מבוא. .1

a. חסומות )סל"ח(. -קבוצות סגורות ולא 
b. .השתקפות. פונקציות נורמליות וקבוצות שבת 
c.  סדרותC ומושג ההילוך לאורך סדרת ,C. 

 מאפיינים: .2
a. .העקבה העליונה, העקבה התחתונה 
b. 'ונק' "מספר הצעדים"., ופ"המשקל המקסימלי" 'פונק, "הקוד המלא" פונק 
c. חסימות של מספר הצעדים.-שיוויונות מטריים, ואי-אי, , קוהרנטיותאדיטיביות 

 יישומים ראשונים: .3
a. מניה של שרשראות -מניה שריבועו הוא איחוד בן-בניית סדר קווי לא בן

(Countryman Line.) 
b. אופן מניה של מרחב קנטור שהוא ממידה אפס ב-מרחב לא בן-בניית תת

 אוניברסלי.
c. מניה, עבורו קיימת העתקה שומרת סדר ממנו -מניה, ברוחב בן-בניית עץ לא בן

 ."(Special Aronszajn Treeלרציונליים )"
 :(Oscillation Theory)תנודות  .4

a.  פונקציית התנודה העליונה של.Todorčević 
b.  פונקציית התנודה התחתונה שלMooreלים יותר של , וההכללה למונים גדו

Rinot-Todorčević. 
 תורת המודלים:פרק מ .5

a. השפה של תורת המודלים. 
b. משפט ו מודלים אלמנטריים-תתLöwenheim–Skolem. 
c.  והלמה של מודל, -של תתפונקציה אופייניתBaumgartner. 
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 יישומים של תנודות: .6
a. מניה -רמזי של אוסף כל הזוגות של סודרים בני-חלוקת אנטי(The square-

bracket operation). 
b. רי שהוא לינדלוף תורשתית, אך איננו ספרבילי לובניית מרחב רג(L-space). 

 צביעות חזקות: .7
a.  היררכיית הצביעות החזקות שלShelah. 
b.  משפט הצביעות המסובכות שלRinot. 

 קומבינטוריקה של מונים גדולים: .8
a.  אפיון של מונהWeakly Compact במושגי הילוכים. 
b.  אפיון של מוניn-Mahlo במושגי הילוכים. 

 

 :חובות הקורסג. 
 

 (.99-101) תורת הקבוצותדרישות קדם:      
 .עבודה מסכמתחובות / דרישות / מטלות:  
 .השתתפות 20% .עבודה מסכמת 90%: מרכיבי הציון הסופי 
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