
Werkcollege Discrete Structuren

donderdag 25 febr 2010

1. Geef een recursieve definitie van een functie die elke propositionele
formule overvoert in een propositionele formule met daarin enkel als
logische voegtekens: de ”niet” en de ”of”. Rechtvaardig deze defini-
tie (als zinvolle definitie op zich of van een functie) op basis van de
stelling uit handout 3A over recursieve definities van functies (han-
dout 3A, p. 4, eind van Voorbeeld 8.) Controleer hierbij ook (met in-
ductie) dat de gedefiniërde functie totaal is; d.w.z.: op de hele verza-
meling van propositionele formules gedefiniëerd is. Inductie kan ver-
volgens ook nog in beeld komen bij het bewijs dat de gedefiniëerde
functie elke propositionele formule inderdaad in een equivalente pro-
positinele formule overvoert (met de eigenschap dat daarin hooguit
”niet” en ”of”voorkomen als voegtekens), maar dat bewijs hoeft hier
verder niet uitgevoerd te worden; dat past meer in het kader van het
vak Logica.

2. Een Gray-code van lengte n is een rij van alle 2n verschillende strings
van n binaire cijfers, zodat opeenvolgende strings in precies één cij-
fers van elkaar verschillen. Bovendien verschille de eerste en de laat-
ste string van de rij van elkaar in precies één positie. B.v. 00, 01, 11, 10
is ee Gray-code van lengte 2.

Toon aan dat de Gray-codes van lengtre n altijd bestaan. Hint: Ge-
bruik inductie naar n en beschow de graaf Gn van mogelijke Gray-
code overgangen waarin een Hamiltoniaans circuit correspondeert
met een Gray-code van lengte n.

3. (a) Voltooi het bewijs van Stelling 1 op p. 4 van handout 2B. Dat
is de stelling die zegt dat bij elk paar (B, Φ) van een basisver-
zameling en een regelverzameling, een kleinste (B, Φ)-gesloten
verzameling hoort. Deze stelling is fundamenteel voor de the-
orie van inductieve definties. Bij twee stukjes in de in de han-
dout gepresenteerde versie van het bewijs staat ”opgave”. Werk
die stukjes verder uit. Uiteindelijk moet (voor de gedefiniëerde
klasse K) precies aangetoond worden, dat

⋂
K (B, Φ)-gesloten

is en dat voor elke willekeurige (B, Φ)-gesloten verzameling X
(al dan niet element van K geldt dat

⋂
K ⊆ X). Als hulpresultaat

is er een vermeld resultaat aan te tonen, dat gaat over een wille-
keurige niet-lege klasse L van (B, Φ)-gesloten verzamelingen.

(b) Waarom is nu vervolgens te concluderen dat bij elk zo’n paar
(B, Φ) precies één kleinste (B, Φ)-gesloten verzameling hoort?
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4. Bewijs de bewering uit Voorbeeld 4 op pp. 7–8 in handout 2B, en wel
de bewering dat de aldaar inductief gedefiniëerde taal P precies uit
alle palindromen over het alfabet {0, 1} bestaat. Aanwijzing. Geef de
verzameling van die palindromen even aan met Q. Aan te tonen: (i)
P ⊆ Q en (ii) Q ⊆ P. Ad (i) Gebruik inductie (inductie naar de defini-
tie van P). Ad (ii) Gebruik inductie naar de lengte van palindromen.
(D.w.z.: gebruik inductie voor N (en wel specifiek: sterke inductie)
om daarmee voor elke n ∈ N aan te tonen, dat elk palindroom met
lengte n tot P behoort.)

5. Zij (B, Φ) een paar van een basisverzameling en een regelverzame-
ling. Eerst nog wat extra terminolgie; deze blijkt ook nog nuttig. Met
de Φ-regels bedoelen we de regels uit Φ. Zij X een willekeurige ver-
zameling. Een direkt (B, Φ)-gevolg van is een object y zodanig dat y tot
B behoort of de conclusie is van een Φ-regel waarvan als premissen
tot X behoren. (Merk nu op dat X is precies dan (B, Φ)-gesloten is
als alle direkte (B, Φ)-gevolgen van X tot X behoren.) We noemen X
(B, Φ)-dicht als elke element van X een direkt (B, Φ)-gevolg van X is.
(Als (B, Φ) bekend is uit het verband, zeggen we ook wel kortweg
”dicht” in plaats van ”(B, Φ)-dicht”.)

(a) Schrijf expliciet uit wat deze eigenschap ”dicht”precies inhoudt
voor de verzameling D die inductief gedefiniëerd is zoals in
Voorbeeld 1 op p. 3 in handout 2B. (Zie ook daarbij: Voorbeeld 2
op p. 3 van dezelfde handout.)

(b) Schrijf evenzo expliciet uit wat de eigenschap ”dicht” precies in-
houdt voor de verzameling van propositionel formules, zoals in-
ductief gefedefiniëerd in paragraaf 1, Voorbeeld 5, van handout
3A.

(c) Bewijs in het algemeen, ten aanzien van een willekeurig paar
(B, Φ) van een basisverzameling en een regelverzameling, dat
de inductief gedefiniëerde verzameling D dicht is. Aanwijzing.
Doe dit (bijvoorbeeld) met inductie. Formuleer daartoe eerst ex-
pliciet welke eigenschap P we hier voor elke x ∈ D bewezen
willen zien.

(d) Beschouw de stelling die fundamenteel is voor recursieve de-
finties, en wel de stelling onderaan op p. 4 in handout 3A, die
de theorie van recursieve definties herleidt tot de theorie van
inductieve definities. Zij X als in die stelling, op basis van aan-
namen (1), (2) en (3) aldaar. X is dus een partiële functie van V
naar W (d.wz.: en functie van een deelverzameling van V naar
W). X is inductief gedefiniëerd. Schrijf nu ook hier expliciet uit
(of zo expliciet mogelijk uit) wat de dichtheid van X inhoudt,

2



waar mogelijk in de vorm van vergelijkingen X(..) = .., even-
tueel gekoppeld aan stellen van condities die ook van die vorm
zijn. Ga in het bijzonder na hoe in de concrete gevallen van fac
en fib de oorspronkelijke vergelijkingen voor die functies weer
terug te krijgen zijn. (Moraal: de vervanging van recursieverge-
lijking door geslotenheidscondities in de stijl van een inductieve
definitie is, zoals al gesuggereerd was, helemaal getrouw. Bij de
precieze controle hebben we nog wel dichtheid nodig gehad.)

(e) Bewijs de in (d) genoemde stelling (de stelling onderaan op p. 4
in handout 3A). Aanwijzingen. Controleer eerst dat X een deel-
verzameling is van V ×W. Ga hiertoe na dat V ×W
(B, Φ)-gesloten is. Hierna is nog aan te tonen dat voor alle pa-
ren (x, y), (x′, y′) ∈ X geldt: als x = x′, dan ook y = y′. (Dat
levert dan bij elkaar dat X inderaad een partiël functie is van
VB naar W.) Welnu, beschouw de verzameling Z van ale paren
(x, y) uit X met de eigenschap dat voor alle z ∈ W geldt: als
ook (x, z) ∈ X, dan dan y = z. Merk op dat Z ⊆ X en dat de
extra eigenschap die we nog wilden (namelijk de geformuleerde
eigenschap met betrekking tot paren (x, y), (x′, y′) ∈ X precies
neerkomt op: Z = X. Wel, werk het bewijs vsan deze laatste
eigenschap uit met inductie (naar de definitie van X dus). Extra
aanwijzing. Gebruik hierbij ook nog dat X dicht is.

6. Zij (B, Φ) weer een paar van een basisverzameling en regelverzame-
ling. Het begrip ”direkt (B, Φ)-gevolg”wordt als in het beginstuk van
de voorgaande opgave gedefiniëerd. Zij V een verzameling die (min-
stens) bevat: alle elementen van B en alle conclusies van de Φ-regels.
Dan is V dus automatisch (B, Φ)-gesloten. (Ga dit nog eens na.) We
definiëren als volgt een operatie F van de machtsverzameling P(V)
van V naar die machtsverzameling zelf. Voor X ⊆ V bestaat de ver-
zameling F(X) precies uit alle direkte (B, Φ)-gevolgen van X.

(a) Waarom geldt voor X ⊆ V inderdaad dat ook weer F(X) ⊆ V?.

(b) Toon aan: als X ⊆ Y ⊆ V, dan ook F(X) ⊆ F(Y). (Op basis van
deze eigenschap zeggen we dat F monotoon is.)

(c) Definiëer recursief een rij deelverzamelingen (Dn)n∈N van V door:
D0 = ∅ en Dn+1 = F(Dn) voor alle n ∈ N. Bewijs inductief (ge-
woon ”N-inductief”) dat voor alle n ∈ N geldt dan Dn ⊆ Dn+1.
Aanwijzing. Gebruik hiertoe (b), zonder opnieuw in de definitie
van F te duiken.

(d) De regelverzameling Φ heet finitair als elke Φ-regel slechts ein-
dig veel premissen heeft. Een inductieve definitie heet finitair
als de erin gebruikte regelverzameling finitair is. (Voorbeeld. De
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inductieve definitie van de verzameling van propositionele for-
mules is finitair. Ga na.) In het onderhavige verband van deze
opgave veronderstellen we verder dat Φ finitair is. Toon aan dat
de vereniging D van alle verzamelingen Dn (n ∈ N), als boven
, (B, Φ)-gesloten is. Aanwijzing. Ga eerst na dat vanwege het
resultaat van (c) het volgende geldt voor elke eindige deelverza-
meling E van D: er is een n ∈ N zodanig dat ook al E ⊆ Dn. Voer
nu de controle van (B, Φ) van D geslotenheid uit, toepassend
dat elke Φ-regel een eindige premissenverzameling E heeft. Ge-
bruik voorts de definitie van de functie F, zoals die die gebruikt
is bij de generering van de rij (Dn)n∈N.

(e) Zij D als in (d). Laat zien (nog steeds onder de aanname dat Φ
finitair is), dat D precies de inductief door (B, Φ) gedefiniëerde
verzameling is. Aanwijzing. We weten al, vanwege (iv), dat D
(X, Φ)-gesloten is. Zij nu Y een willeurige (B, Φ)-gesloten ver-
zameling. Aan te tonen: D ⊆ Y. Wegens de defintie van D komt
dit op hetzelfde neer als: Dn ⊆ Y voor alle n ∈ N. Welnu, be-
wijs dit laatse met gewone inductie (”N-inductie”), gebuikma-
kend van de definitie van F, zoals gebruikt in de definitie van de
rij (Dn)n∈N en tevens gebruikmakend van de geslotendheid van
Y.
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