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CE ESTE TOPOLOGIA (1/3)
• conceptul de topologie

– etimologie (gr): τóποç – loc și λóγοç – studiu 

– topologia este o ramură a matematicii, caracterizată de următoarele:

• studiază, exclusiv din punct de vedere calitativ, obiectele geometrice care sunt invariante la 
deformări continue (fără găuri sau concavități) cum sunt:

– întinderea (stretching)

– răsucirea (twisting)

– strivirea (squishing)

– îndoirea (bending)

NB1: sunt interzise: ruperea și tăierea (or lipirea care nu păstrează vecinătățile)

NB2: totuși, este permisă și ruperea dacă apoi lipirea se face cu păstrarea vecinătăților 
existente inițial – adică: să nu existe îndepărtări unde erau apropieri, sau apropieri unde 
erau îndepărtări, desigur considerate relativ, nu absolut

– clasele de deformări continue acceptate în topologie (echivalențe topologice) sunt:

• homeomorfisme: două obiecte sunt hemeomorfic echivalente dacă din unul se poate obține 
celălalt fără tăieri or lipiri (ex.: un topologist nu distinge între un covrig și o ceașcă pentru cafea)

• homotopii: două obiecte sunt homotopic echivalente dacă, prin strivire, amândouă se obțin 
dintr-un același obiect (NB: o homotopie poate conține mai multe homeomorfisme)

– o proprietate a obiectului geometric care este invariantă sub aceste deformări se numește 
proprietate topologică
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CE ESTE TOPOLOGIA (2/3)
– exemple de proprietăți topologice:

• dimensiunea: ex.: permite distincția între o linie (dim.1) și o suprafață (dim.2)

• compactitatea: ex.: permite distincția între o linie și un cerc

• conectivitatea: ex.: permite distincția între un cerc și două cercuri ne-intersectate

– aspecte istorice: 

• (1736) Euler: faimoasa problemă a celor șapte poduri din Königsberg a fost rezolvată 
folosind proprietatea de conectivitate (generând, astfel, teoria grafurilor)

• (1750) Euler: formula poliedrului: 𝑽 − 𝑬+ 𝑭 = 𝟐 (V: numărul de muchii, E: numărul de 
noduri; F: numărul de fețe): formula marchează nașterea topologiei

• (1847) Listing: introduce termenul de topologie (pentru a distinge geometria cantitativă 
de geometria calitativă, care este topologia)

• (1895) Poincaré: introduce termenii de homotopie și homologie (care inițiază topologia 
algebrică)

• (1906) Frechét: introduce conceptul de spațiu metric (specie de spațiu topologic)

• (1914) Hausdorff: introduce conceptul de spațiu topologic (inclusiv de spațiu Hausdorff)

• (1922) Kuratowski: generalizează spațiile Hausdorff

• astăzi, topologia se dezvoltă mai ales pe baza teoriei mulțimilor dezvoltate de Cantor
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CE ESTE TOPOLOGIA (3/3)
• ramurile topologiei

– topologie generală: discută bazele meta-matematice ale topologiei

– topologie algebrică: tratează problemele de topologie folosind metodele algebrei – mai ales 
teoria structurilor algebrice iar, dintre acestea, în special teoria grupurilor

– topologia mulțimilor (cantoriană): obiectele geometrice sunt considerate mulțimi de puncte, 
astfel că devin relevante proprietăți cum sunt: 

• mulțimi închise/deschise

• mulțimi compacte/ne-compacte

• mulțimi conectate/ne-conectate

• mulțimi separate/neseparate

– topologia combinatorială: obiectele geometrice sunt considerate obiecte complexe formate 
din alte obiecte simplexe, care se combină în obiecte complexe după reguli date

– topologia diferențială: obiectele geometrice sunt tratate cu mijloacele geometriei diferențiale, 
adică prin aplicarea funcțiilor diferențiale asupra manifoldelor diferențiale

• NB1: manifold: spațiu topologic (vezi mai departe definiția) în care orice vecinătate a 
unui punct este un spațiu vectorial euclidian (adică topologie pe un spațiu metric)

• NB2: totuși, în timp ce geometria diferențială este interesată de proprietățile locale ale 
manifoldelor, topologia diferențială este interesată de proprietățile globale ale lor

NB: pe baza teoriei fuzzy a lui Zadeh, s-a dezvoltat și o topologie fuzzy
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ELEMENTE TEHNICE PRIVIND TOPOLOGIA MATEMATICĂ (1/9)

• bazele topologiei:

– bazele logice ale topologiei: teoria mulțimilor

– bazele matematice ale topologiei: teoria numerelor întregi și a numerelor reale

• spațiul topologic – fără metrică

– (def) o topologie 𝓣 pe o mulțime 𝑿, este 𝓣 o colecție de submulțimi inclusă în mulțimea 
părților lui 𝑿 (𝓟(𝑿), cu următoarele proprietăți:

• ∅ ⊂ 𝓣 și 𝑿 ⊂ 𝓣

• reuniunea oricărei subcolecții din 𝓣 este inclusă în 𝓣

• intersecția oricărei subcolecții din 𝓣 este inclusă în 𝓣

– NB1: orice submulțime 𝑼 din 𝑿 se numește mulțime deschisă în 𝑿, dacă 𝑼 ⊂ 𝓣

– NB2: deci, reuniunile și intersecțiile de mulțimi deschise sunt, respectiv, mulțimi deschise

• spațiul topologic – cu metrică

– (def) o metrică pe o mulțime 𝑿 este o funcție: 𝒅:𝑿 × 𝑿 → ℝ, cu următoarele proprietăți:

• 𝒅(𝒙, 𝒚) ≥ 𝟎, pentru toți 𝒙 ∈ 𝑿, 𝒚 ∈ 𝑿; 𝒙 = 𝒚 ↔ 𝒅 𝒙,𝒚 = 𝟎

• 𝒅(𝒙, 𝒚)= 𝒅(𝒚, 𝒙), pentru toți 𝒙 ∈ 𝑿, 𝒚 ∈ 𝑿

• 𝒅 𝒙, 𝒚 + 𝒅(𝒚, 𝒛) ≥ 𝒅(𝒙, 𝒛), pentru toți 𝒙 ∈ 𝑿, 𝒚 ∈ 𝑿, 𝐳 ∈ 𝑿 (inegalitatea triunghiului)

– în acest caz, spunem că metrica 𝒅 induce pe mulțimea 𝑿 un spațiu topologic

22.08.2019 6LMCE - Teoria topologică și economia (Emil Dinga)



ELEMENTE TEHNICE PRIVIND TOPOLOGIA MATEMATICĂ (2/9)

• proprietăți topologice

– continuitatea (continuity): 

• există trei teoreme care asigură continuitatea deformărilor obiectelor topologice

– (1) teorema valorii intermediare: fie 𝒇: 𝒂, 𝒃 → ℝ continuă și 𝒓 ∈ ℝ, a.î. 𝒇(𝒂) <
𝒓 < 𝒇(𝒃), atunci există 𝒄 ∈ 𝒂, 𝒃 a.î. 𝒇 𝒄 = 𝒓

» utilizare: pentru asigurarea existenței funcției inverse (𝒇−𝟏)

» NB: existența funcției inverse continue asigură, la rândul ei, împotriva lipirilor

– (2) teorema valorii maxime: fie 𝒇: 𝒂, 𝒃 → ℝ continuă; atunci există 𝒄 ∈ 𝒂, 𝒃 a.î. 
𝒇(𝒙) ≤ 𝒇(𝒄) pentru orice 𝒙 ∈ 𝒂, 𝒃

» utilizare: pentru demonstrarea teoremei de medie a derivatelor

– (3) teorema continuității uniforme: fie 𝒇: 𝒂, 𝒃 → ℝ continuă; atunci, dat 𝜺 > 𝟎, 
există 𝜹 > 𝟎, a.î. 𝒇 𝒙𝟏 − 𝒇(𝒙𝟐) < 𝜺 pentru orice pereche 𝒙𝟏 și 𝒙𝟐 din 𝒂, 𝒃
pentru care 𝒙𝟏 − 𝒙𝟐 < 𝜹

» utilizare: pentru asigurarea integrabilității funcției continue 𝒇
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ELEMENTE TEHNICE PRIVIND TOPOLOGIA MATEMATICĂ (3/9)

– conectivitatea (connectedness):

• (def) fie 𝑿 un spațiu topologic; o separare în 𝑿 este o pereche de mulțimi deschise, 
distincte și ne-vide, 𝑼 și 𝑽 din 𝑿, a căror reuniune dă 𝑿. Spațiul topologic 𝑿 este conectat
dacă în el nu există o separare

– compactitatea (compactness):

• (def) acoperire a spațiului 𝑿: fie o colecție de submulțimi a mulțimii 𝑿; dacă reuniunea 
submulțimilor din colecție este egală cu 𝑿, atunci acea colecție este o acoperire a 
mulțimii 𝑿

• (def) acoperire deschisă a spațiului 𝑿: dacă submulțimile din colecția care realizează 
acoperirea mulțimii 𝑿 sunt deschise, atunci acoperirea se numește deschisă

• (def) un spațiu 𝑿 este compact dacă orice acoperire deschisă 𝓐 a lui 𝑿 conține o 
subcolecție de mulțimi care este, de asemenea, o acoperire a lui 𝑿

– vecinătatea (nearness): 

• fie o mulțime 𝑿 și un punct 𝒙 ∈ 𝑿; fie o submulțime 𝑵 ⊂ 𝑿; dacă putem găsi o 
mulțime deschisă, 𝑶, a.î. 𝒙 ∈ 𝑶 ⊆ 𝑵, atunci 𝑵 este o vecinătate a lui 𝑿

• o funcție 𝒇:𝑿 → 𝒀 este continuă dacă pentru orice vecinătate 𝑽 a lui 𝒀 există o 
vecinătate 𝑼 a lui 𝑿 a.î. 𝒇(𝑼) ⊆ 𝑽
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ELEMENTE TEHNICE PRIVIND TOPOLOGIA MATEMATICĂ (4/9)

– homeomorfismul (homeomorphism):

• (def) fie două spații topologice, 𝑿 și 𝒀; funcția 𝒇:𝑿 → 𝒀 este un homeomorfism dacă:

– 𝒇 este o bijecție continuă

– 𝒇−𝟏 este continuă

• NB: homeomorfismul se mai numește aplicație topologică

• (def. echiv.) două spații topologice sunt homeomorfice dacă există 𝒇:𝑿 → 𝒀 și  𝒈:𝒀 → 𝑿
a.î. 𝒇 ∘ 𝒈 = 𝑰𝒀 și 𝒈 ∘ 𝒇 = 𝑰𝑿 (NB: putem scrie 𝒇−𝟏 în loc de 𝒈, respectiv 𝒈−𝟏 în loc de 𝒇)

• un homeomorfism generează o relație de echivalență pe spațiile topologice:

– (R) reflexivitatea: orice spațiu topologic este homeomorfic cu el însuși

– (S) simetria: dacă 𝑿 este homeomorfic cu 𝒀, atunci 𝒀 este homeomorfic cu 𝑿

– (T) tranzitivitatea: dacă 𝑿 este homeomorfic cu 𝒀, iar 𝒀 este homeomorfic cu 𝒁
atunci 𝑿 este homeomorfic cu 𝒁

• NB1: se obține astfel clasa de echivalență numită clasa homeomorfismelor

• NB2: spațiile topologice homeomorfice au aceiași invarianți topologici

– ex: numărul de noduri sau numărul de găuri

» (def) nod: intersecția a unui număr de curbe (2-nod, 3-nod,..., k-nod)

• (teoremă) două mulțimi care au aceeași conectivitate sunt homeomorfice
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ELEMENTE TEHNICE PRIVIND TOPOLOGIA MATEMATICĂ (5/9)

– conexitatea: o mulțime de puncte Z este conexă dacă orice două puncte, p și q din Z pot fi 
unite printr-un drum conținut în întregime în Z, adică dacă există o aplicație continuă a 
unui interval în Z care are ca extremități cele două puncte p și q

• o mulțime de puncte Z este simplu conexă dacă orice curbă închisă conținută în Z se 
poate contracta într-un punct conținut în Z ([C] vezi, aici, și conjectura Poincaré, rezolvată 
de Perelman)

– astfel sunt eliminate găurile

– NB: distingem între cavități și canale (sfera are cavitate, dar este simplu conexă; sita 
are canale și nu este simplu conexă)

– NB: proprietățile topologice care iau în considerare găurile au pus bazele topologiei 
algebrice

– dimensiunea: oricărei mulțimi de puncte X i se poate asocia un număr natural din X 
– dimensiunea mulțimii de puncte

» ex.: dimensiunea unei curbe este 1; dimensiunea unei suprafețe este 2; 
dimensiunea unui corp este 3

– două mulțimi de puncte homeomorfe au aceeași dimensiune
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ELEMENTE TEHNICE PRIVIND TOPOLOGIA MATEMATICĂ (6/9)

• patru teoreme relevante:

– teorema Jordan-Brower: orice sferă topologică (n-1)-dimensională împarte spațiul euclidian n-
dimensional 𝑬𝒏 în două părți (NB: aici cuvântul sferă are un sens general, topologic)

– teorema de punct fix a lui Brower: dacă 𝒇 este o aplicație continuă a unei sfere pline n-
dimensionale în ea însăși, atunci 𝒇 are un punct fix

• NB: prin punct fix se înțelege un punct în care avem coincidență între punctul inițial și 
punctul obținut prin homeomorfism (adică punctul-imagine)

– teorema de separare a lui Hausdorff:

• NB1: dă condițiile necesare pentru metrizarea unui spațiu topologic

• NB2: un spațiul topologic (𝑿, 𝓣) este spațiu Hausdorff (sau spațiu 𝑻𝟐) dacă, dată o 
pereche de puncte distincte 𝒂,𝒃 din 𝑿, există mulțimile deschise 𝑼 și 𝑽, a.î. 𝒂 ∈ 𝑼, 𝒃 ∈ 𝑽
și 𝑼⋂𝑽 = ∅

– teorema Nagata-Smirnov: 

• NB: dă condiții necesare și suficiente pentru metrizarea unui spațiu topologic
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ELEMENTE TEHNICE PRIVIND TOPOLOGIA MATEMATICĂ (7/9)

• alte considerații

– ideea fundamentală pentru construirea structurilor topologice: ideea de continuitate a unei 
aplicații

– este convenabil să se utilizeze, în definirea structurilor topologice, spațiile metrice (din analiza 
funcțională)

• NB1: conceptul de continuitate poate fi derivat din conceptul de distanță

• NB2: un spațiu metric este un spațiu în care s-a definit o distanță (vezi anterior)

• o cale mai puțin restrictivă este folosirea conceptului de mulțime deschisă: o aplicație 
este continuă ddacă dacă imaginea inversă a oricărei mulțimi deschise este o mulțime 
deschisă

– pot exista topologii discrete (𝓟(𝑿), 𝓣), respectiv topologii indiscrete (𝓟(𝑿)= 𝑿,∅ , 𝓣)

– din punct de vedere intuitiv, topologia poate fi înțeleasă prin colaje de hârtie sau prin 
utilizarea plastilinei, care să reproducă empiric deformările continue și homeomorfe ale 
obiectelor topologice
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ELEMENTE TEHNICE PRIVIND TOPOLOGIA MATEMATICĂ (8/9)

• există șase obiecte topologice exotice:

– sfera: nu are bord (margine), are două fețe, are interior și exterior

– torul (cu 1,2,3...găuri): suprafață nemărginită (fără bord), are interior și exterior

– torul încrucișat: suprafață nemărginită (fără bord), are interior și exterior

– suprafața încrucișată: suprafață nemărginită (fără bord), o singură față, nu are 
interior și exterior

– banda lui Möbius: are bord (margine) care este un cerc, are o singură față, nu are 
interior și exterior

– sticla lui Klein: suprafață nemărginită (fără bord) are o singură față, nu are interior 
și exterior
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ELEMENTE TEHNICE PRIVIND TOPOLOGIA MATEMATICĂ (9/9)
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ASPECTE TOPOLOGICE ÎN PROCESUL ECONOMIC (1/2)

• patru aspecte topologice existente în economie

– (a) spațialitatea

• unul dintre cele mai frecvente fenomene împărtășite de economie și topologie este 
spațiul (desigur, în spațiul euclidian!). Ambele discipline își dezvoltă raționalitatea, printre 
altele, în primul rând din punctul de vedere al spațiului. Piața economică (producție, 
distribuție, vânzare, consum) funcționează în spațiu. Obiectele topologice, la rândul lor, 
se schimbă în spațiu. Deci, o modelare topologică a procesului economic ar putea fi una 
dintre cele mai potrivite modelări, în comparație cu modelarea algebrică curentă. În plus, 
condițiile de convexitate care sunt puse aproape în toate modelele de decizie economică 
sunt compatibile cu condițiile analogice de convexitate utilizate în topologie

– (b) hubneitatea

• topologia, mai ales atunci când este combinată cu rețelele, generează fenomenul 
interesant de hubneitate - autoconstituirea unui feed-back pozitiv al unui nod din rețea, 
astfel încât acest nod atrage majoritatea conexiunilor rețelei. Dar fenomenul hubneității
este foarte frecvent în economie - de exemplu, coluziunea, monopolurile sau 
monopsonurile pe piața economică. Astfel, operatorii matematici dezvoltați de topologie 
ar putea fi folosiți pentru a descrie și explica fenomenul analog care se întâmplă în 
domeniul economic
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ASPECTE TOPOLOGICE ÎN PROCESUL ECONOMIC (2/2)
– (c) gravitația

• problema atractorilor (și a atractivității, care, în economie se numește preferință) este de 
asemenea o problemă comună de economie și topologie. Un atractor este, după cum se 
știe, un punct fix (sau un punct invariant) al ecuației care descrie dinamica unui sistem, în 
care modulul primei derivate a ecuației este mai mic decât 1. Deci, majoritatea 
traiectoriilor posibile din sistemul dat va gravita în jurul acelui atractor. Dar același lucru 
se întâmplă și în domeniul economic - o aglomerare a infrastructurii în interiorul unui 
teritoriu mic va genera reducerea costurilor fixe și, în consecință, acel teritoriu va atrage 
mulți agenți economici (a se vedea, de exemplu, platformele industriale). Deci, astfel de 
fenomene de concentrare sunt comune pentru topologie și economie și, din nou, 
evoluțiile operaționale obținute pe atractorul din topologie ar putea fi utile în modelarea 
fenomenelor economice analoge

– (d) invarianții

• poate cea mai puternică legătură dintre topologie și economie o face conceptul de 
invariante. Echivalența topologică înseamnă pur și simplu o invarianță a unui obiect 
topologic (deci, care rămâne, încă, un obiect topologic) față de un grup de transformări. 
În mod analog, în economie avem așa-numitele integrale prime care furnizează legi 
invariante - de fapt orice integrală primă identificată este asociată cu o lege de 
conservare cu privire la procesul descris de acea integrală. Ținând cont de faptul că o 
știință (dacă își respectă numele) nu ar trebui să găsească altceva decât invarianțe ale 
proceselor și fenomenelor sale, este curios că economia a acordat până acum atât de 
puțină atenție subiectului invarianților economici. Dar, conectând-o cu topologia, această 
subdezvoltare din perspective teoretice și metodologice ar putea fi eradicată
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POSIBILITĂȚI DE MODELARE TOPOLOGICĂ ÎN ECONOMIE (1/2)
• modelarea topologică în economie ar trebui precedată de un număr minim de 

construcții teoretice și metodologice (care să fie urmate de elaborarea teoriei):

– construcții teoretice prealabile:

• stabilirea numărului dimensiunilor spațiului economic și identificarea acestor dimensiuni

– ar fi bine ca intervalul de variație al valorilor numerice asociate dimensiunilor să fie 
𝟎, 𝟏 ⊂ ℝ (în nici un caz, valori dihotomice)

• stabilirea metricii spațiului economic (și a normei acelei metrici – având în vedere 
caracterul predominant normativ al procesului economic)

• stabilirea semnificației aplicației continue între două spații economice, precum și a 
semnificației homeomorfismului între spațiile economice

• identificarea proprietăților topologiei peste spațiul economic

– inclusiv a invarianților de topologie economică

• elaborarea teoremelor specifice spațiului economic topologic (SET)

– inovații metodologice prealabile: 

• stabilirea analogului figurii din topologia matematică, în spațiul economic topologic

• stabilirea analogului deformării continue din topologia matematică în spațiul economic 
topologic

– NB: ramura topologiei adecvată modelării economice este topologia algebrică (pe baza 
grupului fundamental – primul grup de homotopie, introdus de Poincaré)
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POSIBILITĂȚI DE MODELARE TOPOLOGICĂ ÎN ECONOMIE (2/2)

• câteva precauții de luat în modelarea topologică a economiei

– (1) în topologie nu avem cauzalitate, orice modificări topologice sunt generate doar funcțional 
(în sens matematic, aici), în timp ce procesul economic este condus de cauzalitate și, mai mult 
decât atât, de teleologie (cauzalitate finală)

– (2) în topologie avem de-a face doar cu transformarea spațială, în timp ce în economie, 
spațialitatea este doar una dintre proprietățile procesului economic (nu cea mai relevantă, cu 
toate acestea)

– (3) utilizarea topologiei ar fi ușurată dacă s-ar introduce masiv conceptul de cadru situațional 
(analog conceptului de analiză situațională sau celui de logică situațională al lui Popper)

• avantaje prezumate ale modelării topologice a economiei

– (1) creșterea șanselor de identificare și formalizare a invarianților (inclusiv legătura logică cu 
legile de conservare indicate de teorema Noether, ceea ce ar conduce la creșterea rolului 
simetriei în analiza economică)

• echilibrul economic ar putea fi înlocuit de invarianță (concept mai general și, mai ales, 
consistent cu paradigma sustenabilității, posibilitate pe care conceptul de echilibru 
economic nu o are)

– (2) eliminarea utilizării probabilităților (inclusiv în privința preferințelor) și dezvoltarea unei 
analize economice bazate masiv pe teoria grupurilor
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RAȚIUNI PENTRU MODELAREA TOPOLOGICĂ ÎN ECONOMIE

• șase rațiuni pentru care economia ar putea fi modelată topologic:

– așa cum este bine cunoscut, funcția unui sistem este întotdeauna asigurată de structura 
sistemului respectiv. Dar, structura este pur și simplu o configurație - incluzând cea spațială, 
deși ar putea fi de multe alte tipuri - deci conexiunea economiei cu topologia nu este deloc 
non-naturală;

– echivalența topologică nu este diferită, în esența sa, de echivalența economică - în topologie 
se conservă vecinătatea împotriva modificărilor de configurație spațială, în timp ce în 
economie se păstrează un parametru dat (de exemplu, utilitatea totală, modelată prin curbe 
de indiferență) în alegerile economice;

– în același mod formal, adică „fiziologic”, se produce comportamentul obiectelor din cele două 
câmpuri, adică sub o geodezică sui generis - respectarea convexității în topologie , respectiv 
respectarea normelor în economie

– conectivitatea – una dintre proprietățile obiectelor topologice – este, de asemenea, întâlnită 
în economie (vezi, de exemplu, efectele de contagiune)

– conceptele de invarianță, respectiv de  echivalență, sunt în mod evident comune celor două 
discipline deși, desigur, vizând „obiecte” diferite

– conceptul de rețea – atât de prezent în analiza topologică – este un loc comun și în analiza 
economică
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FONDATORI ÎN TEORIA TOPOLOGICĂ (1/3)

• René Louis Baire (1874 – 1932)

– contribuții: 

• teorema Baire: condițiile de suficiență pentru spațiul topologic Baire

• funcția Baire: care dă mulțimea Baire

• măsura Baire: măsură algebrică pentru spațiile topologice (echivalentă

cu măsura Borel pentru spațiile topologice metrizate)

– anecdotică : se spunea că cursurile sale erau dincolo de posibilitățile
umane de înțelegere (NB: suferea de agorafobie)

• Stefan Banach (1892 – 1945)

– contribuții: 

• spațiile Banach (numite așa de Frechét)

• paradoxul Banach-Tarski

• a înființat și condus revista Studia Mathematica (împreună cu Steinhaus)

– anecdotică : cercetările de matematică le făcea, împreună cu colegii săi, la o cafenea în Lvov
(prezenta probleme la care nu se găseau soluțiile nici după ore întregi de dezbateri, dar a doua 
zi Banach venea cu demonstrațiile)
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FONDATORI ÎN TEORIA TOPOLOGICĂ (2/3)

• Luitzen Egbertus Jan Brower (1881 – 1966)

– contribuții:

• fundamentele topologice ale grupurilor Lie

• mai multe teoreme de punct fix în topologie

• invarianța dimensiunii topologice

– anecdotică: 

• când preda, se uita la tablă, stând cu spatele la studenți (în plus, nu tolera să fie întrerupt 
cu întrebări în timpul prelegerii)

• nu a predat niciodată cursuri de topologie (deși cele mai importante contribuții științifice 
le are în topologie)

• a murit în accident de mașină

• Maurice Fréchet (1878 – 1973)

– contribuții:

• introduce conceptele de spațiu metric și compactitate

• stabilește, în statistică, limita Fréchet pentru varianța minimă nedeplasată
a unui estimator determinist (fixat, deși necunoscut)

– anecdotică: 

• era terorizat de problemele de matematică trimise de Hadamard, pe care nu putea să le 
rezolve (iar dacă găsea soluții, erau criticate aspru de Hadamard)
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FONDATORI ÎN TEORIA TOPOLOGICĂ (3/3)

• Felix Hausdorff (1868 – 1942/sinucidere, împreună cu soția și sora)

– contribuții:

• conceptul de spațiu de mulțimi închise (pe baza conceptului de distanță
între două mulțimi deschise, introdus de Dimitrie Pompeiu)

• conceptul de spațiu topologic (pornind de la conceptul de spațiu 
funcțional, introdus tot de el), și cel de spațiu Hausdorff

– anecdotică: 

• și-a publicat lucrările de matematică sub pseudonimul Mangre Paul

• Wasław Sierpiński (1882 – 1969)

– contribuții:

• contribuții la axioma alegerii

• introduce curbele Sierpiński în topologie

• introduce doi fractali: triunghiul Sierpiński și covorul Sierpiński

– anecdotică: 

• fiind obligat să-și susțină examenele în limba rusă (unde era foarte slab) nu
a luat calificativul de candidat în științe matematice (până la urmă i s-a 
modificat calificativul direct în catalog – a primit „bine” – și a obținut certificarea)
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