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4.2.20 Stel R is een relatie van A naar B. Bewijs dat voor alle deelverzame-
lingen, A1 en A2 van A geldt:

R(A1 ∩ A2) = R(A1) ∩ R(A2) d.e.s.d.a.

R(a) ∩ R(b) = ∅ voor alle a, b in A

4.7.26 Stel R en S zijn relaties op een verzameling A en R en S zijn asymme-
trisch. Bewijs of weerleg dat R ∪ S en R ∩ S asymmetrisch zijn.

4.7.28 Stel R is een relatie van A naar B en S en T zijn relaties van B naar C.
Bewijs of weerleg:

(S ∪ T) ◦ R = (S ◦ R) ∪ (T ◦ R)

4.7.30 Stel R en S zijn relaties van A naar B en T is een relatie van B naar C.
Laat zien dat als R ⊆ S, dan T ◦ R ⊆ T ◦ S.

4.8.6 Stel A is de verzameling van alle mensen en R is de relatie op A gede-
finieerd door a R b d.e.s.d.a. b de moeder is van a. Geef de transitieve
afsluiting van R.

4.8.14 Stel A = {1, 2, 3, 4} en R = {(2, 1), (2, 3), (3, 2), (3, 3), (2, 2), (4, 2)}.
Definieer Rt als de transitieve afsluiting van R en Rs als de symmetri-
sche afsluiting van R. Bewijs of weerleg dat de symmetrische afslui-
ting van Rt hetzelfde is als de transitieve afsluiting van Rs.

N.B. Er volgen nog enkele opgaven over automaten en talen.

Het tweede deel van het huiswerk van deze week betreft de theorie van
Eindige Automaten, zoals uitgelegd in: Handout 6A, paragraaf 4 (vervolg-
versie van donderdag 18 maart).

Van die paragraaf moeten gemaakt worden:

6 Opgave 2 (p. 4).

7 Opgave 3(ii) (p. 4).

8 Opgave 5 (p. 6), en wel voor de eindige automaat A die hieronder
gedefiniëerd is. Aanwijzing. Maak voor de inzichtelijkheid eerst de
transitietabel en/of het transitiediagram van A. Presenteer de nieuwe
automaat B ook redelijk inzichtelijk via een tabel of een diagram.

A = ({p, q, r, s}, {0, 1}, R, p, {q, s})
waarbij R uit de volgende tripels bestaat:
(p, 0, q), (p, 0, s), (p, 1, q), (q, 0, r), (q, 1, q), (q, 1, r), (r, 0, s), (r, 1, p), (s, 1, p).
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