
Uke 12 – Forelesning 17 
Vi skal se på grunnlaget for fullstendighet av predikatlogikk. Det bygger på sammenhenger mellom 
analysetrær og mulige falsifikasjoner. Lær deg først hvordan sammenhengene er i utsagnslogikk – og 
gå deretter over til predikatlogikk og kanskje til slutt predikatlogikk med likhet. Vi skal også ha øye til 
tosidig sekventkalkyle – der trenger vi ikke oversette til negasjons normal form. 

Analysetrær 
Vi starter med en formel F i predikatlogikk i negasjons normal form. Så bruker vi analysereglene til å 
lage et analysetre over formelen. 

Utsagnslogikk:  
Hver gang vi anvender en analyseregel, tar vi vekk et konnektiv. Selve prosessen med å lage et 
analysetre vil stoppe opp etter at alle konnektivene er analysert vekk.  

Predikatlogikk 
Nå vil ikke nødvendigvis prosessen stopp opp – den kan fortsette i det uendelig. Vi må passe på at 
prosesssen er fair – alt som kan analyseres blir før eller senere analysert. Å lage en slik fair prosess er 
en typisk informatikk-oppgave. 

Predikatlogikk med likhet 
Litt mer komplisert prosess enn i predikatkalkyle 

Analyse og falsifikasjoner 
Analysetreet gir et bilde av alle mulige falsifikasjoner av formelen 

Fra grein uten aksiom i et fair analysetre til falsifikasjon 
Anta at vi har en grein i et fair analysetre. Spørsmålet er så om greinen inneholder et aksiom eller 
ikke. Hvis den inneholder et aksiom får vi ingen falsifikasjon. Vi kan ikke falsifisere et aksiom. Anta så 
at den ikke inneholder noe aksiom. Da får vi en falsifikasjon som følger 

• Univers – termer i greinen 
• En litteral i greinen tolkes som usann 
• Ved oppbyggingen av formler viser vi at samtlge formler i greinen vil tolkes som usanne – 

dette følger lett ved å se på analysereglene 
• Spesielt vil vi tolke formelen i rota som usann 

Dette blir litt mer komplisert i predikatlogikk med likhet – trenger å se på ekvivalensklasser av termer 

Fra falsifikasjon til grein uten aksiom 
Nå starter vi med en falsifikasjon av formelen F i rota av analysetreet. Se nå på analysereglene. 
Observer at falsfikasjonen arves oppover. Hvis konklusjonen blir falsifisert, så blir en av premissene 
det. I analysen av konjunksjon så vil falsifikasjonen velge premiss. I analysen av allkvantor innføres ny 



variabel – falsifikasjonen gir forslag til hva den skal være navn på. Resultatet blir en grein og at 
falsifikasjonen gjelder for samtlige formler i greinen. Da kan ikke greinen innholde noe aksiom. 

Syntese og gyldighet 
En formel er gyldig om den er sann i alle tolkninger. Aksiomer er gyldige. Gyldighet forplanter seg 
nedover med analysereglene – om premissene er gyldige så er også konklusjonen. Om alle greiner i 
et analysetre inneholder et aksiom så vil formelen ved rota være gyldig. 

 

Dette gir fullstendighet av utsagnskalkyle, predikatkalkyle, predikatkalkyle med likhet – vist av Skolem 
1922.  

 

Merk 
• Det er bare i utsagnskalkyle vi kan avgjøre om det fins grein uten aksiom eller ikke 
• I predikatkalkyle vil prosessen avbrytes straks vi har fått aksiom i alle greiner – og 

analysetreet vil da være endelig. 
• Prosessene i predikatkalkyle er bare partielt avgjørbar – på samme måte som 

stoppeproblemet er det. 
• De falsifikasjonene vi produserer blir partielle – vi definere bare sannhetsverdiene til de 

formlene som trengs for å vise at F er falsifiserbart 
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