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1 Algemeen over DS in deze week

Nadere belichting van stof van week 4 (mede i.v.m. toets). Bij het hoorcollege van
deze dag, 8 maart, gaat het om te beginnen om een nadere belichting, mede voor de toets van
deze week, van de stof van de voorgaande week (DS-week 4), en wel: de stof over ordeningen.
De corresponderende delen van de cursusboeken zijn:

Oude boek: paragrafen 11.1 en 11.2 (“Partially Ordered Stets” en “Special Orderings”).
Nieuwe boek: paragrafen 6.1, 6.2 en 6.3 (“Partially Ordered Sets”, “Extremal Elements of
Partially Ordered Sets” en “Lattices”).

Lattices (in het Nederlands: tralies) zijn al genoemd in handout 4A (p. 2 halverwege). (In
het oude cursusboek komen ze aan de orde binnen paragraaf 11.1.) Tralies behoren ook tot de
stof van de toets, maar voor het begrip ervan is het van belang om eerst goed zicht te krijgen
op de ruimere klasse van de posets en op de begrippen die daarbij horen (zie in handout 4A:
paragraaf 1 tot het begin, op p. 2, van het stukje over tralies). Begrippen als supremum en
infimum worden gebruikt in de definitie van wat een tralie is, maar komen ook in allerlei
andere verbanden (van posets anders dan tralies) voor. Extra begrippen die specifieker met
tralies samenhangen, zijn na te zoeken (of, als dat niet lukt, na te vragen bij de docenten).

In concreto is het zo, dat dat wat in paragraaf 2 hierna staat, nog bij de stof van week 4
hoort en dus ook bij de stof van de toets. Het gaat daarbij niet om een uitbreiding van die stof,
maar om een nadere belichting, ook in samenhang met het werkcollege. Nader zicht in dit
verband wordt ook nog verkregen door: een inspectie van de voorbeelduitwerkingen achterin
in de cursusboeken, en wel de voorbeelduitwerkingen die horen bij de hierboven vermelde
paragrafen. Aanbevolen!

Verdere stof van deze week. In de rest van deze DS-week, mogelijk al binnen dit hoorcol-
lege van 8 maart, wordt de stof van vorige week verder voortgezet, en wel met de onderwerpen
uit de volgende delen van de cursusboeken:

Oude boek: paragrafen 10.1, 10.2 en 10.5 (“Boolean Algebras”, “Boolean expressions” en
“Isomorphisms of Boolean Algebras’).
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Nieuwe cursusboek: paragrafen 1.6, 6.4, 6.5 (“Mathematical Structures”, “Finite Boolean Al-
gebras” en “Functions on Boolean Algebras”).

Deze stof (waarvan een beknopt overzicht gegeven wordt in paragraaf 3 hierna) behoort
niet tot de stof van de toets.

Als er ruimte over is, volgt later deze week ook nog wat meer uit de algemene verza-
melingenleer, met verwijzingen naar de cursusboeken en/of met extra uiteenzettingen in een
handout. (Dat wordt dan donderdag vanwege de verwisseling van het werkcollege en het twee-
de hoorcollege binnen deze week; zie de desbetreffende meldingen op, en vanuit, Nestor-DS.)

Belangrijk: stel vragen! Schroom niet om vragen te stellen aan de docenten als je die
hebt over, of rond, de DS-stof . Vragen stellen kan mondeling of per e-mail (zie ook handout
1). Bij de thematiek van inductieve definities is nog eens extra het belang gebleken van
een snelle melding van vragen of wensen, zoals in het bijzonder daarbij: de wens om een
aanvulling (direkt of via verwijzingen) te krijgen op het desbetreffende cursusmateriaal. (Bij
deze thematiek hadden de docenten graag gehad dat de melding sneller binnengekomen was,
want dan hadden ze eerder actie kunnen ondernemen.)

Deze week wordt de volgende extra faciliteit aangeboden ter ondersteuning van de voor-
bereiding op de toets. Wie vragen heeft over specifieke opgaven aangaande de stof voor de
toets, kan dat (onder vermelding van die opgaven, mogelijk via verwijzingen) per e-mail aan-
geven tegenover de docenten. (Opdat een behandeling van die vragen zo spoedig mogelijk
kan volgen, dient het bericht aan beide docenten geadresseerd te worden; zie handout 1 voor
de adressen.)

Inductieve definities; wat later nog daarover komt en wat, anderzijds, wel al bij de toets
hoort. Over de stof van inductieve definities volgen, zoals al gemeld, later nog aanvullingen
ter verdere verduidelijking. Degenen die in het bezit zijn van het oude cursusboek kunnen
alvast — hoewel dat nog niet nodig is voor de toets — een nadere indruk krijgen door
bestudering van paragraaf 7.1 daarvan (“General Recursion”). Let er echter op dat wij
spreken van “een inductieve definitie van een verzameling” in plaats van, zoals daar gebeurt,
van “een recursieve definitie van een verzameling”. Onze terminologie is in feite standaard.
In diezelfde paragraaf komt ook het inductie-principe aan de orde dat in het algemeen hoort
bij een inductieve definitie van een verzameling. (In dat verband is de terminologie in die
paragraaf wel weer standaard: “inductie”.) In het slotdeel van de genoemde paragraaf komt
verder nog het volgende aan de orde. Als een inductieve definitie van een verzameling aan
een speciale conditie voldoet, en wel in termen van “unieke gedetermineerdheid”, dan is een
verwant soort recursieve definities mogelijk, en wel: recursieve definities van functies op de
inductief gedefiniëerde verzameling, waarbij het dan zo is dat de opzet van de recursieve
definitie nauw verwant is aan de opzet van de inductieve definitie. Dit zijn interessante zaken
met nuttige toepassingen, maar vooralsnog valt deze algemene presentatie ervan buiten de
stof van de toets.

N.B. Intussen horen de volgende specifiekere thema’s uit de wereld van inductie en re-
cursie wel bij de toets: inductieve bewijzen in samenhang met N, en recursieve definities van
numerieke functies; zie de verwijzingen bij (2) en (3) in pararaaf 2 van handout 2A.
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2 Posets, losets, tralies en wosets

Definitie 1. Zij K een of andere collectie van verzamelingen. Dan is (K,⊆) de poset (K,�)
met � de relatie op K die voor A,B ∈ K voldoet aan: A � B precies dan als A ⊆ B . Dus
met “⊆” in (K,⊆) wordt in feite verwezen naar de beperking van de betrekking ⊆ tot K. (De
betrekking ⊆ is op zich van zeer algemene aard in de zin dat hij niet specifiek op een bepaalde
verzameling gedefiniëerd is; deze betrekking is op zich geen relatie in de strikte zin (van een
relatie op een specifieke verzameling), maar zou een “superrelatie” genoemd kunnen worden,
en wel op de klasse van alle verzamelingen. Die klasse kan zelf niet als een verzameling gezien
worden; dat leert een argumentatie die verwant is aan de paradox van Russell, zoals genoemd
in handout 1, p. 3.)

Voorbeeld 1. Zij X een of andere verzameling. Beschouw de machtsverzameling P(X) van
X; deze bestaat per definitie uit alle deelverzamelingen van X. We hebben nu (als boven,
met specifiek K = P(X)) de poset (P(X),⊆). Deze poset heeft onder andere de volgende
eigenschappen:

(i) De poset is begrensd in de zin dat er een grootste element en een kleinste element zijn.
Die elementen zijn hier namelijk: X, resp. ∅.

(ii) Elke deelcollectie van P(X) heeft een supremum (d.w.z.: een kleinste bovengrens) en een
infimum (d.w.z.: eeen grootste ondergrens). Voor A,B ∈ P(X) (d.w.z.: voor A,B ⊆ X)
zijn het supremum en het infimum van {A,B} ⊆ P(X) juist de vereniging A∪B en de
doorsnede A ∩B van A en B.

(iii) Elke A ∈ P(X) heeft een complement in de abstracte zin van: een B ∈ P(X) zodanig dat
het supremum van {A,B} juist het grootste element van de poset is en en het infimum
{A,B} juist het kleinste element van de poset. Uitgeschreven komen deze condities in
dit specifieke verband neer op: A ∪ B = X en A ∩ B = ∅. En dit bij elkaar houdt hier
precies in dat B het complement is van A in de gebruikelijke zin van verzamelingen (hier
ten aanzien van het universum X): B bestaat uit alle x ∈ X zodanig dat x /∈ A. Het
is nuttig te zien hoe zo’n begrip als ”complement”met een vertrouwde betekenis ook op
een natuurlijke manier in een abstracter verband (van een willekeurige tralie met een
kleinste en een grootste element) gedefiniëerd kan worden, en wel zo dat bij toespitsing
op de oude situatie (van een machtsverzameling met de relatie die afkomstig is van de
“deelverzameling van”-betrekking) precies weer de oorspronkelijke betekenis verschijnt.
Een dergelijke manier van abstraheren komt veelvuldig voor binnen de theorie van posets
(maar ook binnen allerlei andere wiskundige theorieën, zoals topologie). Zie bijvoorbeeld
ook de definitie van “distributief” hieronder.

(iv) De operaties “supremum” en “infimum” (toegespitst op deelverzamelingen {A,B} ⊆
P(X)), namelijk ∪ en ∩, hebben de volgende eigenschappen van distributiviteit:

A ∩ (B ∪ C) = (A ∩B) ∪ (A ∩ C) ,

A ∪ (B ∩ C) = (A ∪B) ∩ (A ∪ C) .

Het bewijs hiervan is een kwestie van redeneren over verzamelingen op het niveau van
controles van “element van”-betrekkingen, met gebruikmaking verder van de gebruike-
lijke definities van ∩ en ∪ uit de verzamelingenleer. In elk van beide gevallen moeten
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twee inclusies, namelijk “⊆” en “⊇”, bewezen worden. (Immers, die twee samen leveren
“=” op voor verzamelingen. De inclusies zijn elk op het genoemde “element van”-vlak
te controleren.)

De eigenschap distributief is nu direkt ten aanzien van een willekeurige tralie te definiëren
door vervanging van “∩” en “∪” in bovenstaande gelijkheden door “∧” en ∨”. Het tralie
heet distributief als de aldus geformuleerde gelijkheden gelden voor elk willekeurig stel
A,B, C van elementen van het tralie. (In de algemene situatie van een tralie gebruikt
men trouwens meestal kleine letters ’a’, ’b’, ’c’ om elementen aan te duiden.)

Zo’n direkte overgang naar een definitie op een abstracter niveau wordt in een geval als
dit als redelijk vanzelfsprekend beschouwd. De term “distributief” is in een verwante
zin trouwens ook nog bekend uit de rekenkunde: “vermenigvuldiging is distributief
over de optelling”: a(b + c) = ab + ac. Intussen is optelling niet distributief over
vermenigvuldiging. Bij de bewerkingen “doorsnede”, ∩, en “vereniging”, ∪, hebben we
wel dat elk van beide distributief is over de ander.

Stelling 1. Elke poset (X,�) is isomorf met een poset van de vorm (K,⊆).

Bewijs. Laat voor elke x ∈ X de deelverzameling x̂ bestaan uit: alle y ∈ X met y � x.
Neem voor K de collectie van al deze deelverzamelingen x̂ van X. Definiëer vervolgens de
functie f van X naar K door: f(x) = x̂ voor alle x ∈ X. Bewering: f is een bijectie en voor
alle x, y ∈ X geldt x � y precies dan f(x) ⊆ f(y), (Controle: opgave.) Dit houdt precies in
dat f een isomorfime is van de poset (X,�) naar de poset (K,⊆).

Hier volgt nog een nuttig resultaat, en wel specifieker aangaande complete tralies. Dit
zijn, zoals al eerder vermeld (in handout 4A, p. 2), posets waarin elke deelverzameling een
supreum en ook een infimum heeft.

Stelling 2. Zij (X,�) een poset met de eigenschap dat elke deelverzameling ervan een
supremum heeft. Dan is deze poset een compleet tralie.

Bewijs. Zij A een willekeurig deelverzameling van X. We mooeten nog aantonen: A heeft
een infimum. Welnu, zij B de verzameling van alle ondergrenzen van A. Zij p het supremum
van B; dit bestaat volgens aanname. Dan is p in het bijzonder ook een bovengrens van B,
dus er volgt vanwege de definitie van B, dat b � p voor elke ondergrens b van A. Als we nu
nog aantonen dat p zelf ook een ondergrens is van A, dan zijn we klaar. (Immers, dan volgt
dat p de grootste ondergrens is van A, oftewel het infimum van A.) Welnu, zij a ∈ A; aan te
tonen: p � a. We hebben vanwege de definitie van B, dat b � a voor elke b ∈ B. Dus a is een
bovengrens van B. Maar p is de kleinste bovengrens van B, dus dan moet, inderdaad. p � a.

Voorbeeld 2. Hier volgt nog een voorbeeld in de sfeer van losets en wosets. Zij (X,�) een
loset. (Dus � is een lineaire ordening van X; d.w.z.: een partiële ordening die totaal is in
de zin dat elk tweetal elementen x, y ∈ X vergelijkbaar is: x � y of y � x.) We definiëren
als volgt een relatie �′ op het product X×X van X met zichzelf: (x1, y1) �′ (x2, y2) geldt
precies dan als hetzij x1 ≺ x2 (d.w.z.: x1 � x2 en x1 6= x2), hetzij x1 = x2 en y1 � y2). We
beweren:

(1) Het paar (X×X,�′) is ook weer een loset.
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(ii) Als (X,�) een woset is, dan is (X ×X,�′) eveneens een woset. (Ter herinnering:
een woset is een loset waarin elke niet-lege verzameling een kleinste element heeft; zie
handout 4B, p. 1.)

Het bewijs hiervan is een nuttige oefening. De ordening �′ heet ook wel de lexicografische
ordening (gëınduceerd door �). Als concreet voorbeeld hebben we bijvoorbeeld de lexico-
grafische ordening van N× N die gëınduceerd wordt door de gewone “kleinere dan of gelijk
aan”-relatie ≤ op N. Aangezien ≤ een welordening is, is die lexicografischre ordening ook
weer een welordening. Deze welordening van N×N speelt een nuttige rol in sommige termina-
tiebewijzen (vergelijk handout 4B, p. 1 onderaan – p. 2 bovenaan). Hierbij kan men typisch
de volgende voorstelling maken: het iteratieve proces correpondeert met een doorloping, rij
voor rij, van een (eventueel tevoren nog niet strikt afgebakende) rechthoek van roosterpunten
in N×N.

3 Boolse algebra’s

In het nieuwe cursusboek wordt een eindige Boolse algebra gedefiniëerd als een poset die iso-
mof is met (P(X),⊆) voor een of andere eindige verzameling X. Een eindige Boolse algebra
is dus een speciaal eindig tralie. De volgende eigenschappen volgen direkt: begrensdheid, dis-
tributiviteit en existie van complementen (“gecomplementeerdheid”). Zie namelijk Voorbeeld
1 boven; de desbetreffende eigenschappen van (P(X),�) erven direkt over naar elke poset die
ermee isomorf is. (Ga na. Vergelijk ook wat in de cursusboeken over isomorfie staat.) Verdere
eigenschappen van eindige Boolse algebra’s staan in de cursusboeken opgesomd. N.B. In het
oude cursusboek is de aanpak in feite omgekeerd: eerst wordt een reeks eigenschappen gefor-
muleerd waaraan (volgens die opzet) een eindige Boolse algebra per definitie moet voldoen,
en dan wordt aangetoond dat dat precies neerkomt op een isomorfie als hierboven (d.w.z.:
een isomorfie met (P(X),⊆) voor een of andere eindige verzameling X)..

Belangrijk voor inzicht in de structuur van een eindige Boolse algebra is: de detectering
van de atomen ervan. De atomen zijn per definitie de elementen die niet nul zijn (d.w.z.: niet
het kleinste element zijn) en die niet in de vorm a ∨ b, met a en b elk niet nul, te schrijven
zijn.

Direkt verwant aan de studie van de propositielogica is de thematiek van Boolse expressies
of Boolse polynomen. (De definitie daarvan is weer een voorbeeld van een inductieve definitie.)
Hiermee komt men ook in de wereld van waarheidstafels. Wegens de aandacht die al bij het
vak Logica besteed is aan degelijke zaken, zullen er nu niet meer heel diep op ingaan. Van
belang is nu echter te beseffen dat deze zaken te bezien is binnen de ruimere wereld van Boolse
algebra’s. Toepassingen liggen mede op het terrein van het ontwerp van circuits of logische
schakelingen. Dat is geen hoofdthema van dit vak, maar het is van belang om hiervan, en van
de basis ervan binnen dit vak, te weten. (Later in de studie volgt er meer over, in aansluiting
dus wat in dit verband al bij het vak Logica en bij dit vak behandeld is.)

Bij dit vak krijgen wel speciale nadruk: bewijstechnieken met betrekking tot posets en met
betrekking tot speciale soorten posets, zoals ook: tralies en eindige Boolse algebra’s. Dit houdt
echter niet in dat allerlei speciale “bewijstrucs” in dat verband uit het hoofd geleerd moeten
worden. Vanuit de verzamelingenleer moet men echter wel een redelijke redenervaardigheid
ten aanzien van posets van de vorm (P(X),⊆) ontwikkelen. Verder moet men in staat zijn om
de argumentaties zoals die in de cursusboeken vermeld staan met betrekking tot tralies etc.,
redelijk te volgen. Ook dit is weer deels een zaak van zelfstudie. Maar als er in dat verband

5



vragen rijzen, moet men zeker niet schromen die te melden aan de docenten (mondeling of
per e-mail).
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