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Deze week zijn er twee handouts: 2A en, woensdag, 2B.

1 Aanvulling op algemene gegevens over deze cursus DS

Cursusmateriaal. Naast het oorspronkelijk voorgeschreven cursusboek (zie handout 1)
kwam vorige week op verrassende wijze een ander DS-gerelateerd boek in beeld: Discrete
Mathematical Structures van Kolman, Busby en Ross (een andere Ross trouwens dan die van
het eerder genoemde boek Discrete Mathematics). Na afweging van verschillende factoren
(hier niet nog eens te herhalen) hebben de twee DS-docenten besloten, dat de deelemers
aan de cursus DS elk van beide boeken (“het oude cursusboek”, eerder genoemd, en “het
nieuwe cursusboek”, hier genoemd) mogen gebruiken als cursusboek; de keuze is aan ieder
individueel (mogelijk gewoonweg op basis van hoe het gelopen is bij de bestelling). Het is
wel van belang te weten dat het boek in combinatie gezien dient te worden met de handouts,
de werkcollegeteksten en de huiswerkteksten. Het kan zijn dat daarbinnen, met name in de
handouts, aanvullende stof behandeld wordt die niet in een van de cursusboeken aan de orde
komt of zelfs in geen van beide cursusboeken aan de orde komt.

In de loop van de cursus wordt voor elk van beide cursusboeken bekend gemaakt wat het
geselecteerde deel ervan is dat feitelijk telt als onderdeel van het cursusmateriaal (resp. als
onderdeel van de tentamenstof, naast, nogmaals gezegd, de stof van de handouts en van de
opgaventeksten). Zie voor week 1 ook: het DS-collectieve bericht “DS: verschuiving werkcol-
lege (uur eerder)” van vorige week woensdag, 10 februari. Voor week 2 volgen de selecties
verderop hieronder. Het is de bedoeling dat binnenkort de complete selecties bekend gemaakt
worden.

2 Stof van cursusweek 2, in vogelvlucht

Onderwerpen en selecties uit cursusboeken Hier volgt een opsomming van onderwer-
pen, met verwijzingen naar gedeelten van de cursusboeken.

(1) Equivalentierelaties en aanverwante begrippen

Een equivalentierelatie op een verzameling X is per defintie een relatie op X die zowel
reflexief als symmetrisch als transitief zijn. (Uitleg: zie cursusboek, ook voor de be-
grippen “irreflexief”, “asymmetrisch” en “anti-symmetrisch”.) Een partitie van een
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verzamel;ing X is per definitie een collectie van niet-lege deelverzamelingen van X die
onderling disjunct zijn en samen verenigd de hele X vormen. Van belang: correspon-
dentie tussen partities en equivalentierelaties. De partitie X/∼ (quotiëntverzameling)
die hoort bij een equivalelentierelatie ∼ op X, bestaat uit alle equivalentieklassen [x]∼
(kortweg [x]), met x ∈ X. Verder nog te weten: bij elke functie f van X naar Y horen
op natuurlijke wijze een equivalentierelatie op X (namelijk de relatie ∼ met precies dan
x ∼ y als f(x) = f(y)) en een partitie van X (bestaande uit alle niet-lege volledige orig-
inelen onder f van elementen van Y ). In dit algehele verband (van equivalentierelaties,
partities en functies) bestaan complete correspondenties. (Zo hoort ook, omgekeerd, bij
elke equivalentierelatie op X een functie f van X naar een of andere Y zodanig dat die
equivalentierelatie precies als boven bij f hoort.) Er zijn in de wiskundepraktijk en ook
in de informaticapraktijk talloze interessante voorbeelden van equivalentierelaties. Zie
het cursusboek en ook de opgavenstof alsmede deze handout, verderop.

In oude boek: 3.1, p. 97, 3.4, pp. 112–119.

In nieuwe boek: 4.1, pp. 125–126 (partities), 4.4, pp. 141–146 (”reflexief” etc.), 4.5, pp.
148–152.

(2) Inductieve bewijzen.

Het gaat hier om inductieve bewijzen van eigenschappen van natuurlijke getallen. Er
zijn in dit verband verschillende inductieprincipes, die tot elkaar de herleiden zijn. Het
standaardprincipe omvat een basis voor 0 en een inductiestap van n naar n + 1 (voor
willekeurige n ∈ N). Het principe van “sterke inductie” omvat (enkel) een stap van
{k ∈ N | k < n} naar n (voor willekeurige n ∈ N). Zie het cursusboek (direkt hieronder
genoemde gedeelte) voor de volledige formulering van de principes en voor voorbeelden
ter illustratie van het (correcte) gebruik in de praktijk. (Het correct opschrijven van
inductiebewijzen is hier een belangrijk leerdoel!) Naast de bedoelde inductieprincipes is
er nog het welordeningsprincipe, dat zegt dat elke niet-lege verzameling van natuurlijke
getallen een kleinste element bevat. Dit welordeningsprincipe is te herleiden tot de
inductieprincipes, en zo ook omgekeerd.

In oude boek: 4.2, pp. 137–145, en 5.6, pp. 167–171.

In nieuwe boek: 2.4, pp. 68–75.

(3) Recursieve definties en verwante bewijsmiddelen.

In eerste instanties gaat het hier om recursieve definities van rijen van natuurlijke
getallen en van numerieke functies. (Een numerieke functie is een functie die natu-
urlijke getallen of, algemener, k-tupels van natuurlijke getallen, met k ∈ N constant,
overvoert in natuurlijke getallen.) Verderop zullen ook algemenere soorten recursieve
definities bekeken worden (van functies uit ruimere klassen). Merk overigens op dat
recursieve definities van rijen van natuurlijke getallen in feite ook recursieve functies
van numerieke functies (en wel met domein N) zijn.

Voorbeelden zijn er in overvloed. Standaardvoorbeelden: de recursieve definitie van
de faculteitsfunctie en de recursieve definitie van de rij van de Fibonacci-getallen. Zie
het cursusboek (ook voor meer voorbeelden en voor verdere besprekingen van de voor-
beelden).
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Om eigenschappen te bewijzen van een recursief gedefiniëerde (numerieke) functie f kan
men veelal handig gebruik maken van inductie, en wel om aan te tonen dat f(n) voor
elke n een bepaalde eigenschap heeft. Daarnaast zijn er voor recursieve definities van
een speciale gedaante middelen om een expliciete uitdrukking voor f(n), afhankelijk
van (enkel) n, te geven; zie de thematiek van “recurrente relaties” in het cursusboek.

Bij het maken van afschattingen van recursief gedefiniëerde (numerieke) functies kunnen
de “big Oh”-notatie en de corresponderende theorie van pas komen. Zie ook hiervoor
het cursusboek.

In oude boek: 4.4, pp. 153–159, 4.5, pp. 160–167, 4.3, pp. 145–152.

In nieuwe boek: 1.3, pp. 13–14, 3.5, pp. 112–118, 5.3, pp. 200–205.

(4) Inductie en recursie, algemener

We zullen algemener bekijken: inductieve definities van veramelingen en het correspon-
derende bewijsprincipe van inductie. Ook zullen we recursieve definties van functies in
een algemner verband bekijken, en wel tegen de achtergrond van die algemenere theorie
van inductie. Dit alles komt op het volgende hoorcollege (woensdag 17 februari) en in de
volgende handout (handout 2B) aan de orde. De veralgemenisering is vanwege talloze
extra nuttige voorbeelden zeker de moeite waard.

In oude cursusboek: 7.1, pp. 269–277.

In nieuwe cursusboek: ? (niet of nauwelijks, zo lijkt het).

Extra voorbeeld van equivalentierelatie. Onder een meetkunde verstaan we hier: een
5-tupel

(P,L,D,E,∼=)

met P een niet-lege verzameling van zgn. punten, met L en D speciale collecties van deelverza-
melingen van P , die lijnen (in geval van L), resp. lijstukken (in geval van D) heten, met E
een functie die elke element s van D overvoert in een niet-lege verzameling van hooguit twee
punten, de zgn. eindpunten van s, en met ∼= een equivalentierelatie op D, congruentie geheten;
als s, t ∈ D met s ∼= t, dan heten de lijnstukken s en t congruent. (Volgens onze vertrouwde
meetkundige voorstelling houdt dit laatste gewoonweg in dat s en t even lang zijn.) Op-
dat sprake is van ”een nette meetkunde” moet hierbij ook nog aan bepaalde extra condities
voldaan zijn. Daarop gaan we nu niet uitputtend in. We hebben in ieder geval als voorbeeld:
het bekende Euclidisch vlak, met daarin, zoals vertrouwd, de bijbehorende punten, lijnen
en lijstukken, alsmede met de vetrouwde congruentie (van lijnstukken, met congruentie van
driehoeken nu nog even buiten beschouwing gelaten). In dat verband hebben we als gebuike-
lijk het begrip parallelle lijnen: twee lijnen heten parallel als ze gelijk zijn of, anderzijds,
helemaal geen punten gemeenschappelijk hebben. In het Euclidische vlak geldt het volgende:
Voor elke lijn l en elk punt x buiten l is er precies één lijn m door x die parallel aan l is.
Deze eigenschap wordt ook wel aangeduid als: het Euclidische parallellenpostulaat.

Interessante vraag: Zijn er ook meetkundes (nette meetkundes) waarin dit postulaat niet
geldt? In feite moet deze vraag nog wat nader gepreciseerd worden door een nadere speci-
ficering van de condities waaraan die meetkunde in ieder geval nog wel moet voldoen. Dit
zijn de condities waarop hierboven al gedoeld is, met toen direkt de vermelding dat we er
niet uitputtend op in zullen gaan. Nochtans worden hier enkele condities genoemd die zo
natuurlijk van aard zijn dat we sowieso willen dat elke (nette) meetkunde eraan voldoet: (1)
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Elke lijn bevat minstens twee verschillende punten, (2) Door elk tweetal verschillende punten
gaat precies één lijn en (3) Er zijn drie punten die niet op eenzelfde lijn liggen. (De laatste
conditie sluit uit dat de meetkunde te flauw of te simpel wordt.)

Welnu, we gaan een heel andere meetkunde opzetten die zowaar acceptabel blijkt te zijn
als een voorbeeld van een (nette) meetkunde waarin het parallellenpostulaat niet geldt. Het
volgende zal namelijk het geval zijn: voor geen enkel paar (l, x), met l een lijn en met x een
punt buiten l bestaat er een lijn door x die parallel aan l is. Deze meetkunde is een voorbeeld
van een zgn. elliptische meetkunde. Bij de constructie ervan maken we op een handige manier
gebruik van een equivalentierelatie en een corresponderende ”uitdeling”.

Stap 1. We bekijken binnen de diedimensionale reële ruimte R3 de eenheidssfeer S; dit is de
verameling van alle punten in R3 die precies afstand 1 tot de oorsprong van R3 hebben.
Stap 2. We introduceren in relatie tot S als volgt begrippen “punt”, “lijn”, en “lijnstuk”.
Een punt is eenvoudigweg een element van S, een lijn is een grote cirkel op S (of, heel
exact gezegd, de doorsnede van S met een of ander vlak door de oorsprong van R3), een
lijnstuk is een deelsegment van zo’n grote cirkel. (Zo’n deelsegment mag hier noch leeg zijn
noch gelijk aan de hele cirkel zijn.) Eindpunten (van segemnten) zijn als gebruikelijk en
congruentie (tussen segmenten) is ook als gebruikelijk, en wel op basis van het lengtebegrip
voor segmenten.
Stap 3. Op te merken is dat in dit verband lijnen nooit parallel zijn (behalve in het triviale
geval van gelijkheid). Hebben we nu wat we willen? We moeten nog nagaan dat deze structuur
wel voldoet aan alle standaardcondities waaraan (nette) meetkundes moeten voldoen. Hier
wordt zonder verdere omhaal gemeld dat het met al die condities wel goed zit behalve met de
conditie dat er door elk tweetal verschillende punten precies één lijn gaat. Dat het met die
conditie nog niet goed zit, is snel in te zien. Merk namelijk op dat twee verschillende grote
cirkels op de sfeer S altijd twee verschillende snijpunten hebben. Dit is echter te verhelpen.
Merk namelijk op dat die twee snijpunten, zeg x en y, altijd antipoden zijn op de sfeer: als
je vanuit x een rechte lijn (in de normale zin) trekt door de oorsprong (het middelpunt van
de sfeer) dan is het andere snijpunt van die lijn met de sfeer precies y. Beschouw nu de
volgende equivalentierelatie ∼ op S: x ∼ y geldt per definitie precies dan voor x, y ∈ S als
x en y gelijk zijn of elkaars antipoden zijn. Dit is inderdaad een equivalentierelatie op S.
(Ga na.) Welnu, de volgende stap is uitdelen. We maken een meetkunde waarvan de punten
niet de elementen van S, maar de elementen van S/∼ zijn, equivalentieklassen dus. Ga nu
het volgende dingen na. Hoeveel elementen heeft elk zo’n equivalentieklass? en Hoe zijn de
eerder in dit verband gedefiniëerde begrippen “lijn”, “lijnstuk”, “eindpunt” en “congruent”
aan te passen, direkt ook aan de hand van ∼, opdat uiteindelijk een nette meetkunde ontstaat
waarin, zoals gewenst, het parallellenpostulaat niet geldt? Slotopmerking: het is de moeite
waard om deze meetkunde, die, zoals gezegd, een voorbeeld is van een elliptische meetkunde,
nog wat nader te onderzoeken en bovendien in verband te brengen met andere meetkundes (die
ermee, zoals dat heet, “isomorf” zijn). We doen dat hier niet, maar stellen ons hier tevreden
met de kennismaking op zich met een effectieve toepassing van een equivalentierelatie om een
structuur die bijna een (nette) meetkunde is, maar nog niet helemaal, alsnog om te toveren
in een meetkunde, met bovendien nog streeds de speciale eigenschap die in dit verband telt
(namelijk de eigenschap dat er, afgezien van identieke lijnen, geen parallelle lijnen zijn).
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