
Uke 13 – Forelesning 18 
Om ufullstendighet. Det grunnleggende poenget er at vi kan simulere beregninger med logikk – og at 
problemer med beregninger blir overført til problemer i logikk. 

Simulering 
• Start – gir startkonfigurasjonen – konjunksjon av atomære utsagn 
• Transisjon – for hver pil - ∀x( Guard(x) → Aksjon(c) ) – konjunksjon av disse 
• Final – sluttkonfigurasjonen – atomært utsagn 

Muligens noe ekstra for simuleringen, men dette er hovedingrediensene. Så undersøker vi  

Start ∧ Transisjon → Final 

Beregning terminerer     ⇒          Start ∧ Transisjon → Final   er gyldig 
 

I analysetreet får vi sekventer av formen 

Start , k1, k2, …,kn, Transisjon ├  Final 

Der k1, k2, … , kn gir konfigurasjonene som kommer i trinnene etter at vi har startet med start. 
Analysetreet for formelen svarer til beregningen 

Beregning terminerer ikke     ⇒    Start ∧ Transisjon → Final   er falsifiserbar 
I analysetreet får vi en grein med 

Start , k1, k2, …,kn, Transisjon ├  Final 

I vår falsifikasjon må alle slike konfigurasjoner gjøres sanne. Men vi skal i et fair analysetre sette inn 
for alle konfigurasjoner – også de som  ikke kan nås. Da får vi en grein med sekventer av formen 

Start , k1, k2, …,kn, Transisjon ├  l1, l2, l3, l4, ….., Final 

der k’ene kan nåes fra start, mens l’ene kan ikke nås. Vi gjør alle k’ene sanne og alle l’ene usanne og 
får en falsifikasjon av formelen. 

Simulering av turingmaskiner 
En konfigurasjon inneholder mer enn konfigurasjonene i automater. Vi trenger vite 

• Tilstand 
• Symbol lest 
• Venstre side av tape 
• Høyre side av tape 

Det er tilstrekkelig å representere det med tilstand + venstre ord + høyre ord. 



Ordene representerer tapen og symbolet som blir lest.  For turingmaskiner trenger en passe ekstra 
på når vi går utover det området av tapen som er skrevet på. Vi løser det ved noen ekstra 
transisjoner som  

∀x.( P(ε,x) → P(bε,x) ) ∧ ∀y.( P(y,ε) → P(y,bε) ) 

for hver tilstand P. Her er  b  symbolet for blank. 

Entscheidungsproblem er ikke avgjørbart 
Dette var sluttresultatet i Turings artikkel fra 1936. Hans bevis følger skissen over – først formel for å 
simulere beregninger og vise at stoppeproblemet ikke er avgjørbart. 

 

Vi utfører våre simuleringer ved å bruke termsystemet til å representere beregninger med ord. En 
annen simulering er ved datastrukturer. Det har vi berørt, men lar en nærmere utvikling av denne 
teorien ligge. Den utviklingen leder til Gödels teorem. 
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