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Tập hợp
Trong toán học, tập hợp (集合) có thể hiểu tổng quát là một sự tụ tập của một số hữu hạn hay vô hạn các đối tượng
nào đó. Các đối tượng này được gọi là các phần tử của tập hợp. Tập hợp là một khái niệm nền tảng (fundamental) và
quan trọng của toán học hiện đại. Ngành toán học nghiên cứu về tập hợp là lý thuyết tập hợp.
Trong lý thuyết tập hợp, người ta xem tập hợp là một khái niệm nguyên thủy, không định nghĩa. Nó tồn tại theo các
tiên đề được xây dựng một cách chặt chẽ. Khái niệm tập hợp là nền tảng để xây dựng các khái niệm khác như số,
hình, hàm số... trong toán học.
Nếu a là phần tử của tập hợp A, ta ký hiệu a A. Khi đó ta cũng nói rằng phần tử a thuộc tập hợp A.
Một tập hợp có thể là một phần tử của một tập hợp khác. Tập hợp mà mỗi phần tử của nó là một tập hợp còn được
gọi là họ tập hợp.
Lý thuyết tập hợp cũng thừa nhận có một tập hợp không chứa phần tử nào, được gọi là tập hợp rỗng, ký hiệu là .
Các tập hợp có chứa ít nhất một phần tử được gọi là tập hợp không rỗng.
Ngày nay, một phần của lý thuyết tập hợp đã được nhiều nước đưa vào giáo dục phổ thông, thậm chí ngay từ bậc tiểu
học.
Nhà toán học Georg Cantor được coi là ông tổ của lý thuyết tập hợp. Để ghi nhớ những đóng góp của ông cho lý
thuyết tập hợp nói riêng và toán học nói chung, tên ông đã được đặt cho một ngọn núi ở Mặt Trăng.

Biểu diễn tập hợp
Không phải mọi tập hợp đều cần phải liệt kê rành mạch theo thứ tự nào đó. Chúng có thể được mô tả bằng các tính
chất đặc trưng mà nhờ chúng có thể xác định một đối tượng nào đó có thuộc tập hợp này hay không.
• Tập hợp có thể được xác định bằng lời:

A là tập hợp bốn số nguyên dương đầu tiên.
B là tập hợp các màu trên quốc kỳ Pháp.

• Có thể xác định một tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử của chúng giữa cặp dấu { }, chẳng hạn:
C = {4, 2, 1, 3}
D = {đỏ, trắng, xanh}

Các tập hợp có nhiều phần tử có thể liệt kê một số phần tử. Chẳng hạn tập hợp 1000 số tự nhiên đầu tiên có thể liệt
kê như sau:

{0, 1, 2, 3,..., 999},
Tập các số tự nhiên chẵn có thể liệt kê:

{2, 4, 6, 8,... }.
Tập hợp F của 20 số chính phương đầu tiên có thể cho như sau

F = { / n là số nguyên và 0 ≤ n ≤ 19}
• Tập hợp có thể xác định bằng đệ quy. Chẳng hạn tập các số tự nhiên lẻ L có thể cho như sau:
1.
2. Nếu thì 
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Quan hệ giữa các tập hợp

Quan hệ bao hàm
• Tập hợp con: Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều là phần tử của tập hợp B thì tập hợp A được gọi là tập hợp con

(en:Subset) của tập hợp B, ký hiệu là A B, và tập hợp B bao hàm tập hợp A.

Quan hệ bao hàm: A B

Các tập hợp số

Quan hệ A B còn được gọi là quan hệ bao hàm. Quan hệ bao
hàm là một quan hệ thứ tự trên các tập. Ví dụ:

: Tập hợp số tự nhiên
: Tập hợp số nguyên

: Tập hợp số hữu tỉ
= - : Tập hợp số vô tỉ
: Tập hợp số thực

Ta có

Một tập hợp có n phần tử thì có tập hợp con. [1]

Quan hệ bằng nhau
• Hai tập hợp A và B được gọi là bằng nhau nếu A là tập hợp con của B và B cũng là tập hợp con của A, ký hiệu A

= B.
Theo định nghĩa, mọi tập hợp đều là tập con của chính nó; tập rỗng là tập con của mọi tập hợp. Mọi tập hợp A không
rỗng có ít nhất hai tập con là rỗng và chính nó. Chúng được gọi là các tập con tầm thường của tập A. Nếu tập con B
của A khác với chính A, nghĩa là có ít nhất một phần tử của A không thuộc B thì B được gọi là tập con thực sự hay
tập con chân chính của tập A.
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Các phép toán trên các tập hợp

Các định nghĩa

• Hợp: Hợp của A và B là tập hợp gồm tất cả các phần tử thuộc ít
nhất một trong hai tập hợp A và B, ký hiệu A B

Ta có A B = {x: x A hoặc x B}

• Giao: Giao của hai tập hợp A và B là tập hợp tất cả các phần tử
vừa thuộc A, vừa thuộc B, ký hiệu A B

Ta có A B = {x: x A và x B}

• Hiệu: Hiệu của tập hợp A với tập hợp B là tập hợp tất cả các
phần tử thuộc A nhưng không thuộc B, ký hiệu A B

Ta có: A \ B = {x: x A và x B}
Lưu ý, A \ B B \ A

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BA%ADp_tin%3AVenn_A_union_B.png
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Phần bù của A trong B

• Phần bù: là hiệu của tập hợp con. Nếu A B thì B \ A được
gọi là phần bù của A trong B, ký hiệu CA

B (hay CB A)
• Trong nhiều trường hợp, khi tất cả các tập hợp đang xét đều là

tập con của một tập hợp U (được gọi là tập vũ trụ-đôi khi có
nghĩa như trường hay không gian - trong vật lý), người ta
thường xét phần bù của mỗi tập A, B, C,... đang xét trong tập U,
khi đó ký hiệu phần bù không cần chỉ rõ U mà ký hiệu đơn giản
là CA,CB,... hoặc , ...

Các tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp có các tính chất sau:
• Luật luỹ đẳng

A A = A
A A = A

Phát biểu: giao hoặc hợp của một tập hợp với chính nó cho kết quả là chính nó. Mặt khác, hợp của một tập với phần
bù của nó cũng là chính nó nhưng giao của một tập với phần bù của nó lại là một tập rỗng.
• Luật nuốt (còn gọi là luật hấp thụ)

A (A B) = A
A (A B) = A
Luật nuốt còn được viết dưới dạng khác như sau:

Nếu A B thì A B = B và A B = A
• Luật giao hoán:

A B = B A
A B = B A

• Luật kết hợp:
A (B C) = (A B) C
A (B C) = (A B) C

• Luật phân phối:
A (B C) = (A B) (A C)
A (B C) = (A B) (A C)

• Luật De Moocgan:
= 
= 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BA%ADp_tin%3AVenn_A_subset_B.svg
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%E1%BA%A7n_b%C3%B9
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BA%ADp_v%C5%A9_tr%E1%BB%A5
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%28%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91%29
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kh%C3%B4ng_gian
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%E1%BA%ADt_l%C3%BD
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Lu%E1%BA%ADt_lu%E1%BB%B9_%C4%91%E1%BA%B3ng
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Lu%E1%BA%ADt_nu%E1%BB%91t
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Giao_ho%C3%A1n
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=K%E1%BA%BFt_h%E1%BB%A3p
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%C3%A2n_ph%E1%BB%91i
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=De_Moocgan
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Lực lượng của tập hợp - Hữu hạn và vô hạn
Khái quát hoá khái niệm số lượng phần tử của các tập hợp hữu hạn là khái niệm lực lượng của tập hợp (Cardinality).
Hai tập hợp được gọi là có cùng lực lượng nếu có một song ánh giữa chúng. Các tập hợp hữu hạn có cùng lực lượng
khi và chỉ khi chúng có cùng số phần tử theo nghĩa thông thường.

Tập hợp A và tập hợp B có cùng lực lượng

Khác biệt cơ bản của các tập hữu hạn với các tập vô hạn là mọi tập hữu hạn không có cùng lực lượng với một tập con
thực sự của nó. Đối với các tập hợp vô hạn thì không phải như vậy. Sau đây là một vài ví dụ đơn giản:

• Tập con là tập con thực sự của , tuy nhiên ta có thể kiểm tra ánh xạ sau là song ánh hay không:

Nghĩa là chúng có cùng lực lượng.
Georg Cantor đã chứng minh rằng không thể có một song ánh giữa tập các số tự nhiên và tập hợp các số thực, vì thế
lực lượng của tập hợp số tự nhiên là "nhỏ hơn" lực lượng của tập số thực. Các tập có cùng lực lượng với tập số tự
nhiên được gọi là các tập đếm được, các tập hợp có cùng lực lượng với tập số thực được gọi là tập có lực lượng
continuum.

Nếu ký hiệu là ("aleph-null") và là ,thì ta có:
< .

Tuy nhiên, có hay không một tập hợp có lực lượng lớn hơn lực lượng đếm được và nhỏ hơn lực lượng continuum lại
là vấn đề khác, Cantor giả thiết rằng không có điều đó (giả thiết continuum - tiếng Anh: continuum hypothesis).

Điều này tương đương với:

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kh%C3%A1i_ni%E1%BB%87m
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E1%BB%B1c_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_c%E1%BB%A7a_t%E1%BA%ADp_h%E1%BB%A3p
http://en.wikipedia.org/wiki/Cardinality
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81nh_x%E1%BA%A1%23To%C3%A0n_%C3%A1nh%2C_%C4%91%C6%A1n_%C3%A1nh_v%C3%A0_song_%C3%A1nh
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khi_v%C3%A0_ch%E1%BB%89_khi
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BA%ADp_tin%3AAplicaci%C3%B3n_inyectiva_sobreyectiva.svg
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BA%ADp_h%E1%BB%AFu_h%E1%BA%A1n
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BA%ADp_v%C3%B4_h%E1%BA%A1n
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81nh_x%E1%BA%A1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Georg_Cantor
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=S%E1%BB%91_t%E1%BB%B1_nhi%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=S%E1%BB%91_th%E1%BB%B1c
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Continuum
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Aleph_number
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E1%BB%B1c_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_%C4%91%E1%BA%BFm
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E1%BB%B1c_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_continuum
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A3_thi%E1%BA%BFt_continuum
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Phân hoạch
B(E) là tập các bộ phận của tập E.
Khi đó, P gọi là 1 phân hoạch của E ( Une Partition d'ensemble E ) nếu:
• P là 1 bộ phận của B(E).
• Với mọi tập Ai của P, Ai ≠ Φ
• Với mọi phần tử Ai ≠ Aj của P, Ai giao Aj = Φ
• Với mọi phần tử x của E, luôn tìm thấy phần tử A của P sao cho x là phần tử của A. (Nói cách khác hợp tất cả các

phần tử Ai của P ta được E)
Ví dụ: E = {a,b,c}.
P= là 1 phân hoạch của E. Vì:
• P là 1 bộ phận của B(E) (Hiển nhiên).
• Xét tất cả các phần tử của P: A1 = {a} ≠ Φ và A2 = {b,c} ≠ Φ
• {a} giao với {b,c} = Φ
• {a} U {b,c} = E

Các khái niệm liên quan
Vì tập hợp là khái niệm nền tảng của toán học và nhiều khoa học khác như vật lý, hoá học, sinh học, các khoa học xã
hội..., nên có rất nhiều thuật ngữ trong các ngành khoa học liên quan đến khái niệm tập hợp như: Tập hợp chấp nhận
được, Tập hợp giải tích, Tập hợp cơ sở, Tập hợp biên, Tập hợp bị chặn, Tập hợp đóng, Tập hợp giới hạn,...
Trong toán học cũng như một số ngành khoa học còn dùng một số thuật ngữ khác có ý nghĩa như là một loại tập hợp
nào đó như họ, loài,...
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page=1)
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