
Obligatorisk oppgave 1
INF3170 – Logikk – Våren 2010
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Sekventkalkyle og semantikk

Oppgave 1
Sjekk om det finnes bevis for følgede sekventer. Gi beviset for sekventen eller konstruer en
motmodell.

a. ` (P → (Q→ R))→ ((P ∧Q)→ R)

b. P ∨Q,P → R,Q→ S ` R∧ S

c. ` (P ∨Q)→ ((¬P ∧Q) ∨ (P ∧ ¬Q))

d. ` (P → R)→ ((Q→ R)→ ((P ∨Q)→ R))

e. Hvilket teorem bruker vi for å konkludere fra at det fins en motmodell til at det ikke fins
noe bevis?

Oppgave 2
Vis at en utsagnslogisk formel A er en motsigelse hvis og bare hvis sekventen A ` er gyldig.

Oppgave 3
Vis at ¬A⇔ A→ ⊥. (Dvs.: ¬A er sann hvis og bare hvis A→ ⊥ er sann.) Argumenter semantisk.
⊥ er et symbol som falsifiseres av alle boolske valuasjoner.

Oppgave 4
Vi sier at en sekventkalkyleregel er falsifikasjonsbevarende (oppover) hvis minst ett av premis-
sene er falsifiserbare hver gang konklusjonen er falsifiserbar. Tilsvarende sier vi at en sekvent-
kalkyleregel er gyldighetsbevarende (nedover) hvis konklusjonen er gyldig hver gang begge pre-
missene er gyldige. Se på L→-regelen:

Γ ` A,∆ Γ, B ` ∆
L→

Γ,A→ B ` ∆

a. Vis at L→ er gyldighetsbevarende.

b. Vis at falsifikasjonsbevarende og gyldighetsbevarende er ekvivalente egenskaper, dvs. at
en regel er falsifikasjonsbevarende hvis og bare hvis den er gyldighetsbevarende.

Oppgave 5
Vi sier at en mengde utsagnslogiske formler er oppfyllbar hvis det finnes en boolsk valuasjon
som oppfyller alle formlene i mengden. En motmodell til en mengde utsagnslogiske formler er
en boolsk valuasjon som falsifiserer alle formlene i mengden. Vi definerer ∆⊥ = {¬ϕ | ϕ ∈ ∆}.
Vis at:

a. Γ ` ∆ er gyldig hvis og bare hvis Γ ∪ ∆⊥ ikke er oppfyllbar.

b. Γ ` ∆ er gyldig hvis og bare hvis Γ⊥ ∪ ∆ ikke har en motmodell.
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Førsteordens logikk med likhet

I denne oppgaven skal vi se på førsteordens språk med likhet og utvide LK med regler for
formler med likhet.

Definisjon.
La L være et førsteordens språk. Vi utvider de atomære formlene i L på følgende måte.

• Hvis s og t er termer, så er s .= t en atomær formel.

Vi krever nå at alle modeller for L tolker .= som den ordinære likhetsrelasjonen, dvs. a .
=

M
a

for alle a ∈ |M|. Vi bruker notasjonen s 6 .= t for formelen ¬(s
.
= t).

Vi kan nå uttrykke følgende på en naturlig måte:
• “det fins minst to elementer”: ∃x∃y(x 6 .= y)

• “funksjonene f og g er like”: ∀x(fx .= gx)

Oppgave 6
Finn førsteordens formler som uttrykker:

1. Det fins minst tre elementer.

2. Det fins nøyaktig tre elementer.
Vi utvider LK med følgende to regler.

×
Γ ` t .= t, ∆

Γ ′, s
.
= t ` ∆ ′

Γ, s
.
= t ` ∆

der s og t er vilkårlige termer og der Γ ′ og ∆ ′ fremkommer fra Γ og ∆ ved å erstatte et vilkårlig
antall forekomster av s med t. Det er nå altså lov å lukke en løvsekvent hvis t .= t forekommer i
succedenten.

Oppgave 7
Vis at den nye kalkylen er sunn.

Oppgave 8
Finn bevis for følgende sekventer:

1. ` ∀x(x .= x)

2. ` ∀x∀y(x .= y→ y
.
= x)

3. ` ∀x∀y∀z((x .= y∧ y
.
= z)→ x

.
= z)

4. ` ∀x∃y(x .= y)

5. ` ∃x(x .= a∧ ∀y(y .= a→ x
.
= y))

6. ∃x∀y(x .= y) ` ∀x∀y(x .= y)

Oppgave 9
Angi en endelig mengde formler i predikatlogikk med likhet (velg språk selv) som ikke har
noen endelig modell og som har minst en uendelig modell. (Hint: aksiomatiser en “mindre–
enn”–relasjon.)
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Ekvivalensrelasjoner

I denne oppgaven bruker vi begreper definert i “Definisjoner og øvingsoppgaver 6”. En ekviva-
lensrelasjon på en mengde er en relasjon som er refleksiv, symmetrisk og transitiv, i den forstand
at alle objekter i mengden er ekvivalente med seg selv, hvis a er ekvivalent med b, så er b ekvi-
valent med a, for alle objekter a, b i mengden, og hvis a er ekvivalent med b og b er ekvivalent
med c, så er a ekvivalent med c, for alle objekter a, b, c i mengden. La L være et språk med ett
relasjonssymbol med aritet 2 i tillegg til likhet—det vi kalte “språket for grafer” i en forelesning.

L = 〈; ;G,=〉

Vi kan kalle en modell for L, hvor likhet tolkes som likhet, en “graf”, slik vi gjorde i foreles-
ningen. Følgende tre setninger aksiomatiserer klassen av grafer som er ekvivalensrelasjoner (vi
bruker infiksnotasjon):

AR ∀x(xGx)
AS ∀x, y(xGy→ yGx)

AT ∀x, y, z(xGy∧ yGz→ xGy)

Oppgave 10
Når man skal aksiomatisere en teori eller en klasse med modeller ønsker man gjerne å ha så
få aksiomer som mulig. Aksiomer kalles uavhengige (av hverandre) hvis intet aksiom er en
(semantisk) konsekvens av de andre aksiomene. Vis at at AR, AS og AT er uavhengige (av
hverandre). D.v.s. vis at

1. AR ∧ AS 2 AT,

2. AR ∧ AT 2 AS og

3. AS ∧ AT 2 AR.

Oppgave 11
Lag to modeller, M og N slik at M � AR ∧ AS ∧ AT og N � AR ∧ AS ∧ AT, og slik at M og N er
forskjellige som modeller, men har samme domene, nemlig de naturlige tall, N.

Oppgave 12
Husk at hvis vi skifter ut aksiomet for symmetri, AS, med et aksiom for anti-symmetri,

AA ∀x, y(xGy∧ yGx→ x = y),

så får vi aksiomene for partielle ordninger. Vis at en graf kan være både en ekvivalensrelasjon
og en partiell ordning, d.v.s. vi at mengden som består av setningene AR, AS, AA og AT er
oppfyllbar.
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