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1 Inleiding
Dit is het resultaat van mijn afstudeeropdracht. De opdracht was, de volledig-
heid en correctheid van MLCM te bewijzen. Een ruwe schets van het bewijs (
bladzijden) is te vinden in [2], maar dit is de eerste keer dat het zo volledig i
uitgewerkt. Bij het werken ann de logica bleek echter, dat de logica ten opzichte
van de gegeven semantiek niet overal volledig en correct was. Daarom is op
diverse plaatsen een van beiden sindsdien gewijzigd. Voor de huidige vorm vai'
de logica lijkt het bewij8 echter juist te ziju.

MLCM(Modal Logic for Creation and Modification) is een modale logica.
waarin de modale operatoren staan voor de uitvoering van prograrnma's. Het
wordt gebruikt voor het beschrijven van COLD, een spedficatietaal, en voor
evolving algebra's. Zie voor meer informatie [2]. In hoofdstuk 6.2 worden de in
de taal aanwezige programma's beschreven.

Naast MLCM zeif behandelen we ook PL, dat de 'locale' logica van MLCM
vormt. Sommige delen van het bewijs worden eerst in deze simpelere logica
gemntroduceerd, waarna hun toepassing op MLCM eenvoudiger in te zien is.
Ook wordt een variant van MLCM behandeld.

2 Korte inhoud
We beginnen deze scriptie met het 'voorstelten' van de logica. In hoofdstuk 3-5
worden syntax, axiomatisering en semantiek van PL behandeld, in hoofdstuk
6-8 gebeurt hetzelfde voor MLCM.

Hiema volgt het correctheidsbewijs, eerst voor PL (hoofdstuk 9), dan voor
MLCM (hoofdstuk 10). Dit gebeurt door het bewijzen van de correctheid van
de axioma's en afieidingsregels afzonderlijk.

Hoofdstuk 11 bevat de afleiding van een aantal stellingen, de meeste waar-
van worden gebruikt in de correctheidsbewijzen in hoofdstuk 12 (PL) en 13
(MLCM)

In hoofdstuk 14 wordt eon overzicht gegeven van alle wijzigingen die gedu-
rende de periode die 1k ann mijn scriptie besteedde, noodzakelijk dan we! wen-
selijk bleken, en in hoofdstuk 15 wordt een variant van MLCM behandeld.

3 Syntax van PL
De tan! van PL bestaat uit:



VAR z (een aftelbaar oneindige verzaineling variabelen)
FUNC f (functiesymbolen, met 0 of meer argumenten)
PRED p (predikaatsymbolen, met 0 of meer argumenten)
TERM t :=j IxIf(ti,.. .,t)
FORM A :=(ti =t2)Ip(ti,...,t)IAiAA2I-AIVZA

Hieruit definiëren we T, 1, AvB, A -÷ B, A i- B en 9xA op de gebruikelijke
wijze. t staat voor het ongedefinieerde object. We definiëren daarnaast bet
gedefinieerdheidspredicaat .4. en de zwakke gelijkheid •, en wel aldus:

tJ. := (t=t8t := (s4.Vt4.)-48=i

Vrije en gebonden variabelen worden op de gebruikelijke manier gedefinieerd.
Een formule zonder vrije variabelen heet een zin. Substitutie wordt op de nor-
male wijze gedefinieerd, en [t/zls, resp. [t/zlA staan voor $ resp. A met t
gesubstitueerd voor r

In de rest van dit stuk beschouwen we ter vereenvoudiging meestal alleen
éénplaatsige functies en predikaten, en constanten (nulplaatsige functies).

4 Axiomatisering van PL
PL wordt geaxiomatiseerd als hieronder. De regels met = zijn afleidingsregels,
de andere axioma's. We maken gebruik van sequenten 1' I- A. I- A is eeli
afkorting voor 0 F A, I' I- F' is een afkorting voor {I' I- AA E F').

Taut Alle tautoIogien van de propositielogica.

MP FF{A,A—B}=,FFB

Ded I,AFB*PFA-3IJ
Eq x = y — y = x

x=yAy=z—x=Z

z y —p fz fy

z y —p (px i- py)

Undef -i()
Quani F F (x4.—* A) = F F WA als x niet vrij voorkomt in I'.
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Quan2 (VxA A zI.) - A

Subst I' I— A =- [t/x]I' I- [t/x]A

I' F A wordt op de gebruikelijke wijze inductief gedefinieerd:

Als A een axiorna is, geldt 0 F A.

Als I' F- F' I" F- A een afleidingsregel is, en F I- F' (zie onder), dan
F" F- A

AIsF'CFen I"FAdan ri-A.

F heet consistent desda F I/I

In deze logica geldt ni (voor z gebonden in F): I' F A F I- /zA
(tegenvoorbeeld is bijv. F = 0, A = z.J). Er geldt wet:

FFA(x) FF(VxA(z))AA(t)
FFVxA(x) FFx.1-+A(x)

5 Semantiek van PL
Een model voor PL is een viertal M =< U, V, F. P >, waar:

* U is een verzaineling objecten met * E U

* V C U met * E V

* F = (Ill E FUNC}, waarbij L: U" i—p (U \ V) U {*} (met f n-plaatsig),
zodanigdatvooru1,u2EVgeldt: f(...,ul,...)=f(...,u2,...).

* p {pjp E PRED), waarbij £ C U" (met p n-plaatsig), zodanig dat voor
uj,u2EVgeldt:

F en P kunnen de elementen van V dus niet van elkaar onderscheiden.

Opmerking: Deze semantiek is nodeloos ingewikkeld, V := {*} levert functi-
oneel dezelfde semantiek. De reden hiervoor is, dat op deze wijze de connectie
met MLCM duidelijker is.

We definiren toekenningen a c ASS als functies van VAR op U, en voor
a E ASS, x E VAR, u E U is a[x it] zoals gebruikelijk gedefinieerd als
a[x u](x) = u, a[x '—p u](y) = a(y) voor y x.
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We definiëren flu de interpretatie ItJM,a van een term t en M, a = A voor een
formule A in een model M onder een toekenning a recursief als volgt:

I11M,o := *
IXJMO := a(x)
IftIM,a := L(ItIM,a)
M,a=pt :* It1M,aE!
M,a (s = t) : 181M,a = ItJM,d V' V

M,at=—'A : M,aA
M,aj=AAB : M,aI=AénM,aB
M,a=VxA : foralluEU\V(M,a[xu-+uft:A
MI=A : forallaEASS(M,aA)
rf=A : fora1M:(forallBEf(MB)MA

: forallM:M=A

Opmerking: Er geldt M,a = s4 s U \ V, en M,a = s t 181M,a =
[tIM,4 Of (SJM, en ItIM,a beide in U \ V.

6 Syntax van MLCM

6.1 syntax
Dc syntax van MLCM bestaat uit:

VAR x (een aftelbaar oneindige verzaineling variabelen)
FUNC f (functiesymbolen, met 0 of meer argumenten)

new E FUNC is cen speciale, nulplaatsige functie.
PRED p (predikaatsyrnbolen, met 0 of meer argumenten)
TERM t =4 lxlf(ti,.. .,t)
PROG a := NEWIJ(ti,.. . , t,) := tlp(ti,. . . , t,,) :4+ Al

A?Iai; a2lai U a2ln
FORM A := (t1 = t2)lp(tj,... ,t2)1A1 AA2I-'AIVXAI[alA

c staat hier voor een constante, d.w.z. een nulplaatsige functie.

6.2 progranlma's
Intuitief gedragen de programma's zich aldus:
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NEW creert een nieuw object, en Iaat new ernaar verwijzen.
f(t1,.. . , t,) := t verandert de waarde van de functie I op de

argumenten ti,.. . , t,, in de waarde van t.
p(ti,.. . , t,) :l- A verandert de waarde van bet predikaat p op de

argumenten t1,.. , t,,, in de waarheidswaarde van A
A? doet niets als A waar is,

en eindigt niet in andere gevallen.
al;a2 voert eerst CXi uit, dan Q2•
CX1 U a� voert non-deterministisch hetzij a1, hetzij CX2 uit.

voert a een willekeurig, eindig aantal
malen (mogelijk 0) uit.

7 Axiomatisering van MLCM
7.1 Inleiding

De eerste regels, tot en met Subst zijn gelijk aan de regels voor FL. De
ovenge regels bepalen het gedrag van de diverse programma's. Substitutie is
echter in MLCM niet altijd mogelijk, [t/x]A heeft daarom alleen betekenis als
A geen programma's bevat die t van betekenis doen veranderen. Voor de [a]A
is substitutie derhalve aisdus gedeflnieerd:

[t/x]([aJA) = indien fttnc(t) fl mod(a) = 0 of x komt niet
vrij voor in A. Hierbij is func(t) de verameling van functiesymbolen, voor-
komend in t, en mod(a), de mogelijk door a belnvloede symbolen, is recursief
gedefinieerd als:

mod(NEW) {new)
mod(f(s) :=t) {f}
mod(p(s) :+- A {p}
mod(A?) 0
mod(a; í3) = mod(a) U mod(13)
mod(a U 13) = mod(a) U mod(13)
mod(a) = mod(a)

7.2 Axioma's
In deze axioma's (en indien nodig ook later), wordt [a] I' gebruikt als aficorting

voor {[a]AIA E 1'}. Merk op dat een van deze regels (INF) een oneindige
hoeveelheid argumenten heeft. Hierdoor zijn oneindige afleidingen mogelijk.
De 'diepte' van de afleidingen blijft eindig, doch de 'breedte' kan (aftelbaar)
oneindig worden.
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Taut Alle tautoIogien van de propositielogica.

MP FF{A,A-3B}=B
Ded F,AFBFFA-B
Eq z = v - v =

x=yIy= z —)x =;

x y —p fx fy,

x y — (pz 44 py)

Undef -'(t4.)

Quani I' I- (x4.—* A) = F I- VxA als x niet vrij is in I'.

Quan2 (VxA A x.I.) —* A

Subst r I- A [t/z]F I— [t/x]A (als substitutie is toegestaan, zie boven)

N FI-A=[a]F-[a]A

Atom [a]A 44< a> A, voor a van de vorni NEW, f(8) := t of p(s) :i- B

Cl x=y4-[NEW](x=ynew)
C2 pz i- [NEWIpi

C3 [NEWt new 4

C4 [NEW](fx new A f(new) f 1) forall f FUNC \ (new)

C5 [NEW](p(new) (-'p 't)

FM1 A 4- [f(s) := t]A voor alle A die f niet bevatten.

FM2 8 x — (t y 1-' [f(s) := t]fx y)

FM3 s x —* (Ix y c-* [f(s) := t]fx y)

FM4 Vx[f(s) := t]A i4 [f(s) := t](VxA) als x niet voorkomt in 8 of t

PM1 A i- [p(s) :i- CIA als A p niet bevat.

PM2 s x - (C 4-+ [p(s) :i-+ CJpx)

PM3
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PM4 Vx[p(s) :i-* CIA i- [p(s) :49 C](VxA) als x niet voorkomt in a en niet vrij
voorkomt in C

?Ax [A?]B ii (A -* B)

;Ax [a;fljA i- [a][/3]A

UAx [a U 13]A 44 ([aJA A [fl]A)

sAx [aIA i4 (A A [a][a*JA)

LNF {I'I-[a'JAInE N}= I'l-[a)A

7.3 Opmerking
De regels FM2 en PM2 lijken wellicht onnodig ingewikkeld. Waarom zouden
we hier niet van maken [f(s) := t]f a t (en analoog)? Reden is, dat het
programma f(s) := t de betekenis van t zeif zou kunnen veranderen. Neem
bijvoorbeeld het programma f(s) := f/s. [f(s) := t]fs t zou hier opleveren
[1(8) := ffsjfs ffs, wat niet waar hoeft te zijn. De gegeven FM2 levert hiei
geen tegenspraak.

8 Semantiek van MLCM
Alvorens we modellen voor MLCM definiëren, definiëren we eerst structuren
voor MLCM. Een model is een speciaal type structuur.

Een structuur voor MLCM is een triple <U,W,R >, met

* U is een verzameling objecten met * E U

* W 0 is een verzameling werelden w =< V,,, F,,,, P,,,,r,,, >, zodanig dat
<U, V,,,, F,,,, P,,, > een model is voor FL en r een bijectieve functie N '-4
V is met r(O) = *. Merk op dat dit impliceert r' = r,,, V,,,' = 1

We definiren: U,,, := U \ 1.

* R={R,4EWxWIaEPROG;aEASS}

We definiren Ith.4 voor w C 14' en a C ASS inductief door:

itjtL',tl =
Nw,4 = a(x)
1/th,,4 = f,,,(Ith,,)



w, a = A is vrijwel gelijk gedefinieerd als bij PL(met natuurlijk een toevoeging
voor A [a]A'), waarbij V, als V dienstdoet, om precies te zijn:

w,a = pt
w,a = (s = t)
w,a = -'A
w,a = AAB
w,a VXA

w,a = [alA
wf=A
M,a 1= A

M=A
FI=A
I=A

: Ith,0 E Pu
: Ik,0 = ItIw,a E U,,.:' w,aV=A

w,a=Aénw,aB
: forall u U, (w, a[x '-+ ul A)

: forall w' E W : (WR0,aw' * w', a = A): forall a ASS: (w,a A'

: foraaIwEW:(w,a=A): forall a ASS: (M,a = A:' forall models M : (forall B E F(M
: forall models M : M 1= A

We definiëren de door w geparametriseerde functie 4, : U —p U door: 4, (z) =
xvoorxE U,,(x)=*voorxE 1',,.

Een structuur is een model als hij voldoet aan de volgende voorwaarden op
Ren W:

1. Rf(.):,a en Rp(,):++A, zijn voortzettend voor alle, f, s, t en .4.
en voor alle a E ASS, d.w.z. Vw3w' : wRw'.

2. AIs WRNEWaW' geldt, dan'

-

— fw'(ISJw,a)
- f'u
- 9w'
- Pw'

=
= 4w(It1u,a)
= f,,..u forall u E U \ {IsJ,}
= 9w forailgE FUNC\{f}
= pforallp€PRED
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- r'(k)
- neww'
- fw'
- Pu,'

= ru,(k+1)voorn?1
= r,(1)= f forall f E FUNC \ {new}
= p,, forall p C PRED

Merk op dat hierijit volgt Va,' = V, \ {new.'}.

3. Als WRf(a):rt,aW' geldt, dan:

3a. Als [s1w. C Uu,:



3b. Als ISJW,a l,:

- rws =
- f'u = (ItJ,0) forall u

f,'u = fuforalluEU11
- = gforallgEFUNC\{f}
- Pw' = pforaI1pEPRED

4. Ms WRp(,):#.pA,aW' geldt, dan:

4a. Ats IsJw.a

fw, =
- I8Jw,aEPw' 4* w,al=A
- UEPw' 4* uEpwforalluEU\{(sIw,a}
- f. = f, forall I FUNC
- = q, forall p PRED \ {p)

4b. Als ISJw.a Vi,,:

— rw, = it,
- uEp' 4* w,af=Aforallu€1,,
- U E Pw' 4* U Pw forall u L,,
- f, = f, forall f FUNC

- q,, = qforaI1pEPRED\{p}

5. R4,a = {(w,w)Iw,a = A

6. Ro;,a = Ra,a 0

7. Ra,a U Rii,a

8. R.,4 =

9 Correctheid van PL
We dienen te bewijzen: F I— A r = A. Het is hiertoe voldoende te bewijzei
dat dit geldt voor de axioma's en afleidingsregels, de rest volgt dan door een
eenvoudige inductie naar lengte van het bewijs.
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9.1 Taut, MP en Ded
Correctheid van deze axioma's volgt eenvoudig uit de regels voor -' en A. Deze
komen overeen met regels uit de standaardsemantiek voor de propositielogica.
waann deze regels ook correct zijmi

9.2 Eq
Deze bewijzen zijn alle eenvoudig. Als voorbeeld bewijs ik hier de correctheid
van z v — fx fy.

9.2.1 lemma:
M,a t 4. ' I1 M,a 9' 1

M,a 8 t 181M,a = ItJM, f (181M,o E V en ItIM,a E V).

M,a 1= t4
M,a=(t=t)
I1M,a = ItIM,a 9' V
IiMa9'

bewijs lemma
M,a = s

M,aI=84.Vt4-—s=t
(181 M a 9' V of ItIM,a 9' V) 181M,a = ItIM,o 9' V
1JM,a = ItJM,a of (NM,a E V ItIM,a E V).

9.2.2 bewijs correctheid z y —p fz J:i

Te bewijzen x y -4 fx fy is correct, ofwel M, a = x y -4 fx fy.
Voldoende is M, a z y * M, a = fx fy (de rest is dan simpele
propositielogica in de metalogica). Er geldt:

M, a = z y

= IYIM,a of (ISJM,a C V en ItIM,a
L(frIM,a) =f([YJM,)
IfxIM,a = If YIM,a
M,al=fxfy QED

9.3 Undef
We bewijzen: M, a =j4- falsurn.

Bewijs:
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M,a=t4. 1,
falsum

9.4 Quan
9.4.1

Voldoende te bewijzen: M = (x.1.— A) M = VzA.

Bewijs:

M=(z4.-A)
foralla€ass: M,aI=(z4.—+A)
foralla€ass: M,ax4. ofM,a)=A
foraIIaEass:Ix1M,a€VOfM,aA
forall a E ass,u C U: (IXIM,a[Z...+U1 V of M,a[x '4 u] A

forallaEass,uEU: (uEVofM,a[xi-+uftA)
forall a C ass,u U \ V: (M,a[r '—* u) = A)
forallaEass: M,a)=VxA
M=VxA

9.4.2

Daarnaast dienen we te bewijzen: M,a )= (VxA Ax.1) —* A voor alle M,a.

Voldoende aan te tonen: (M, a = VxA en M, a = z.J) M, a J= A

Bewijs:

M,a = VzA en M,a = x4.
foralIuE(U\V)(M,a[xI-+u]1A)enfrlM,a '
foralluC(U\V)(M,a[xI—)uftA)ena(x)€U\1'

{Neemu=a(x)}
M,a[x i-* a(z)j = A

{a[x a(x)] is natuurlijk gewoon a}
M, a = A

9.5 Subst
9.5.1 lemma

I[t/X]SJM,a = I8IM,a(z.-ItJM.I

Bewjjs lemma: inductie over s.
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basis: a =t : ([t/x]s1M,* = * = It1M,Iz..4ItIM..1
a = y( x) : ([t/X]VIM,a = IYIM,a = a(y)

= a[x ItIM,al(v)
a = x : IEt/X]XJM,a = ItIM,a =

stap: a = fu : I[t/X]ft4M,a = If[t/x]uIM,o = LIEt/x]uIM,
1.H. LItUJM,a[x_tJM.1 = IfUJM,aIz..,IfJM.

9.5.2 lemma

Als M, a = A, en voor alle z die vrij voorkomen in A geldt a(x) a'(x), da
ook M,a' = A.

bewjjs: triviaal

9.5.3 lemma

M,a = [t/xlA M,a[x '-3 ItJM,al A

Bewijs lemma inductie over A.
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basis:
A = (t1 = t2): M,a = [t/x](ti = t2)

M, a = [t/x]ti = [t/xJt2
4 f[t/)tiJiq,a = I[t/XIt2IM,a 9' V

(lemma 9.5.1) ItI1M,alx._ttJM..J = It2IM,aIz.ttJM.J 9' 1'
' M,a[x '— ItJM,a1 tI =

A=ps: M,aI=[t/x]p'
M,akp[t/x]
I[t/2]SIM,a E P

(lemma 9.5.1) I1M,a[x—ItIM.J E p
M, a[x ItJM,a]

stap:
A=A1AA2: M,at=[t/x](A1AA2)

M,a [t/x]Aj A [t/xIA2
M,a = [t/z]Aj en M,a = [t/x]A2

(ind.hyp.) <* M,a[x ItIM,a1 Ai en M,a[x '-÷ ItIM,aI = A2

4' M,a[xI—ItJM,o A1 AA2

A = —'A1: M,a = [t/x]-'Aj
M,a=-'[t/xIAj
M,a[t/xJA

(ind.hyp.) M,a[x t-+ ItJM,a) A1

M,a[x '.4 [tJM,a) j

A = WA1: M,a = [t/z]VxA1
M,a=VzA

(lemma 9.5.2) s M,a[x + ItIM,ai WA1
(want in WA1 komt x niet viij voor.)

A = VyA1: M,a = [t/zjVyAi
(yx) M,aI=Vy[t/x]Ai

forall u E (U \ V) : M,a[y '.-* uj = [t/zlAi
(ind.hyp.) forall u E (U \ V) : M,a[y '.4 ti,z '.4 (tJM,a) A1)

M,a[xi— ItIM,a) I=VyA1

9.5.4 bewijs correctheid Subst:

Hiermee kan de correctheid van Subst (ofwel 1' = A [t/x]I' [t/xlA op de
volgende wijze bewezen worden:

13



MI=A
foralla: M,a=A
forall a: M,a[x '-+ ItIM,aj A

(lemma 3) forall a: M,a = [t/xlA
M=[t/xjA

10 Correctheid van MLCM

10.1 Taut, MP, Eq, Undef, Quan, Subst
Deze volgen voor het grootste deel uit de correctheid van PL. Voor de Substitu-
tieregel (Subst) moeten we echter in lemma 9.5.3 de stap A = [alA, toevoegen.
We bewijzen dit simultaan met de corresponderende eigenschap van R00:

10.1.1 1emm
(1) M,a = [t/x]A c* M,a[x '- ItIM,a) A

(2) WR1tizja,aW' WRc,,aIz...+ItJ.)v'

bewijs 10.1.1 Het bewijs van (1) gaat opnieuw via inductie naar A. DQ

bewijsstappen voor (1) zijn gelijk aan die voor 9.5.3, met toevoeging van dc
stap A = [a] A'. Voor deze stap gebruike we simultane inductie naar a voor (1)
en (2).

basis voor (2)

a = NEW : Rti/zlcc,,a =

a = (f(s) := s') (IIw,a E (])

4 =
E[t/X]S'Iw,a

f,'u = f,u forall u E U \
9w=gw' foraII9EFUNC\{fi
Pw = Pw' forall E PRED
r,,' = r.

(lemma 9.5.1} fw'(ISJw,a[z._,IlJ..,.j) = t8'Iw,aIx+Itl....!
f,,su = f,u forall u E U \ {(Iu,,a(z.,ItI,,al}

= g forall g E FUNC{f)
= p' forall p E PRED
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a = (f(s) := s') (Is1, Va.): Dit geval is analoog.

a = (p(s) :++ A) (fs EJ,0U.):

re,' = r.
(([t/xjsJ,) E Pw' desda w, a = [t/xlA
U C j' 4' U C Pw forall u E U \

1 forall I C FUNC
= q,fora11f C PRED \ {p}

flit,, = flu
{(lemma 9.5.1 + 1.11.)] (IsIu.,aIx-4It1_.J) C pa,' w,a[z -+ ItIw,al = A

fe,' = forall f C FUNC
= q forall p C PRED \ {p}

Opnieuw is voor ISJu',a V,, alles slechts weinig verschitlend.

a = A?:

w=w'&w,aI=[t/x]A
{I.H.} w = w' & w,a[x i-* ftJ,,j A. WRA?aIx..4ItJIV

De inductiestap voor (2) is eenvoudig.

10.1.2 inductiestappen voor (1)

(voor het geval A = [alA' - de rest gaat ats in 9.5.3):

We dienen te bewijzen: w,a = [t/x]([a]A) w,a[x It1,0] 1
[aA.

Enerzijds hebben we.

w, a = [t/xl([aJA)
w,a =
forall w' E W : wR11Ij0,w' w',a = [t/x]A

{I.H.} forall w' W : WRa,IZIZ_+III..,.JW' w',a [t/x]A
{I.H.} s forall w' W : WRCI,,aIZI.,tII..,.IW' = w',a[x '-+ ItIw',a) A
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Opgemerkt dient te worden dat in het eerste geval de inductiehypothese in
de inductie naar a wordt gebruikt, in het tweede geval die in de inductie naar
A.

Anderzijds:

w,a[z '-+ ItL] = [a)A
forall to' W WR,01(tJ_jW' w',a[z '- ItIw6I J= A

We moeten flu alleen nog (onder de voorwaarden waaronder substitutie toe-
gestaan is), bewijzen dat deze 2 equivalent zijn.

Als x niet vrij voorkomt in A, is het een toepassing van lemma 9.5.2 dat
w',a[x '-+ 1tJ,,] = A w',a[x ItIw',al = A

Indien func(t) fl mod(a) = 0, dan geldt wRO,,1z..,(tJ.,_lw' Itk. = ItIw',a
Hiermede is lemma 10.1.1 bewezen, waarna de correctheid van Subst op dezelfde
wijze volgt als in 9.5.4.

10.2 N

We dienen te bewijzen: F = A = LW = [a]A. Hiertoe is voldoende

Gegeven: forall to' E W : (to' = B forall B E F to' = A)
- tv=[a]BforallB€!

dienen we te bewijzen: to [aJA

bewijs:

w,a = [c1B forall B r
forall to' E W : (wR,,4w' w',a B forall B F)
forall w' E W (wR,aw' = w',a J= A)
w,a = [alA

10.3 Atom
Dc richting i— volgt op triviale wijze uit de voortzettendheid van de bijbehorende
relaties (voorwaarde 1 in de definitie van een model). De richting —+ volgt
uit de ftrnctionaliteit van de bijbehorende relaties, die op zichzelf weer uit de
voorwaarden 2-4 volgt.
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10.4 Cl
Zij WRNEW,att/. Te bewijzen: w,a x = v w',a = z = y new.

bewijs =':

gegeven: w,a = x = y : IXJU,a = (YJw,a 6 Uw
te bewijzen: (i) w',a = x = y : (XJw',a = E U'
en: (ii) w',a = x new : IXIU,',a tnewlu.',a

of (Xh.'.a = Inewlw',a 6 t

(i): = a(z) = IXIU,,a = Iy1, = a(y) = IYJw',a
un,' Uw IXIw,a = a(x) = IxJw',4

(ii): IxJw',o = a(x) 6 U,,
InewIw', E Va,, dus IXJ u" a Inew1,',a.

bewjjs :

Gegeven: w,a = x y : Ixh,0 [y of [xJ,,6 = jJwa E Vu,.

Te bewijzen: IXJU',a IYJw',a, Of [XIw',a = IYIw',a 6 V,1,., of frJ', =
[flCWJwl,a 6 U,

Zij allereerst [xJ,,0 IYIU',a. Er geldt dan [XIu,',a = a(x) = [XItL,tl
[yIw,a a(y) = [YJu",a, en we zijn klaar.

Indien [XI,a = [YJw,a 6 Vu,, dan zijn er 2 mogelijkheden:

1: IXJw,a = newu,'
dan geldt: (X,'a = a(x) = [xh,4 = new' 6 U'
2: IxIw,a newt,'
dan geldt: Ixh',4 = a(x) = IxJw,a = IVIw,a = a(y) = IYIW',a
aismede: (ZJw',a = a(x) = 6 V \ {new'} =

10.5 C3

Zij WRNEW,0W'. Te bewijzen: w',a = new

Bewijs: Inewlw',a neww' 6 U, = w',a = new,J.
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10.6 C4

Zij WRNEW,aW', f E FUNC \ {new}. Te bewijzen: w',a )= fx new en
w',a = fnew f 1.

bewijs:

w',a = Ix c : Zij w',a = fx = new. Dan f'(a(x)) = new,
dus (daar fw = fm'): fw(a(x)) = new,,.
Echter new' U,, U {*} = !m(f.)
Reductio ad absurdum, dus w', a fx = new,
dusw',aI=fxnew, QED

w',a = fc : f,'(new,') = fw(t) = fw'(t)

10.7 C5

Zij WRNEW,aW', p PRED. Te bewijzen: w',a = (pnew i4 p C). Voldoende
hiertoe is: new' E Pw' 4 * E 7i.

bewijs: w',aI=pc'new' Epa,'
Pw Pu").

10.8 FM1
Allereerst een algemene opmerking over de FM-regels:

Als WRJ(a):=l,aW', dan It1w, = als t f niet bevat. Ilet bewijs volgt
direct uit lemma 10.8.2 Iiieronder.

Alvorens het correctheidsbewijs zeif te doen, bewijzen we eerst een hulpstel-
ling. We definiëren hiertoe op W een equivalentierelatie j aldus: w '-'j
desda:

- r=r'(endusV=1,')
- = 9u" forall g FUNC \ {f}
- Pu, = Pu.'

w ' w' geldt dus als w en w' alleen in f verschillen.

10.8.1 stelling

Als w -.'j vi en A bevat f niet, dan geldt w,a = A w',a = A.

We bewijzen hiertoe eerst een tweetal lemma's:
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10.8.2 lemma

Als w '.j u?, en t bevat I niet, dan ItIua = ItJw',a

bewijs: Eenvoudige inductic.

10.8.3 lemma

Als wRw', w -' w", en a bevat f niet (NEW wordt geacht de functie new
te bevatten), dan is er een w" zodanig dat W"RQ,aW" en w' 'j WI".

bewijs: inductie naar a.

basis: a = NEW: Neem w" met W"R0,aW"'. dit Iegt w" uniek vast; dit feit
hebben we echter niet nodig in het bewijs.

r'(k)=r(k+ 1) = r"(k+ 1) =r"(k) voor k � 1
Ow' = Ou' g" = g" forall g E FUNC \ {f, new
new' = r(1) = r"(l) = newt."
Pu,, = Pw = Pu," = Pu,"

a = g(s) t (g f): Dit geval gaat volledig analoog aan het volgende geval.

a = p(s) :- A. Neern opnieuw w" met W"110,aW". Er geldt nu VOW
I1wa E U,,

= ... =
Ow' . .

q,,,' = ... = q',' forall q PRED \ {p)

[3Jw,a E Pw' w,a = A w",a 1= A w",a = A

Voor het eennalaatste deel gebruiken we lemma 10.8.2, voor het Iaatste deel
gebruiken we de inductiehypothese van de stelling (de 'externe' inductiehypo-
these dus). Dit mag, zolang we [p(s) :++ AJA' in die inductie niet alleen op A',
maar ook op A laten volgen. Voor 181w,a Vw werkt alles weer op dezelfde
wijze.

a = A?. Als WRA?,,,W', dan geldt w = w', waarna hetgeen te bewijzen valt
direct volgt.

stap: a = a; :

19



WR;I3,aW" = : wR,aw"Rø,aw'.
Toepassing van de inductiehypothese levert nu: thereis w' zodanig dat w' 's'j
W' & WR0,aW'V.
Nogmaals de inductiehypothese toepassen levert: thereis w" zodanig dat tv, '!
W" & W"R,3,W'. Daar W'R0;Ø,aW" is hiennee de correctheid van deze sta;'
bewezen.

a = a U $:

wRauj,aw" & w '-'j
[wR0,w" of WRØ,aW"] & W "j

{I.H.} thereis vi" : [w'R.,w" of WRJ3,aW"] & W" 'f
thereis w" : W'RCIUfl,aW" & W' j

a =

WRa' ,aW" & w —j
thereis n E N : WR,,-,4w" & to '—i ii"

{ I.H.} = thereis to", n: W'R',aW" & to" f
thereis w" : w'R0.w" & to" —.j

Hiermee is het lemma bewezen.

10.8.4 bewi.js stelling 10.8.1

Nu komt de stelling zeif (Als to —'j to' en A bevat / niet, dan geldt w,a = A

a = A). We bewijzen dit met inductie naar A:

basis:

A=pt: vi,aJ=pt
ItIw,a E p,

{lemma 10.8.2} ItJ',0 E Pu'

w,a=(s=t)
(1w,a = (tJw,a E U111,

{Iemma 10.8.2} * sh' (tlu,' a
w,a=(s=t)

stap: De gevallen -IA, A A B en WA zijn triviaal. Rest het geval A = [a]A.
(In het bewijs geldt als vooronderstelling w —'j ui')
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w,a [cx]A

thereis WI' E W WR0,aW" & w",a 4 A

{ lemma 1O.8.3} thereis w",w" E W w'R,4w" & w",a A & w" r.j
(1.11.) = thereis w" E W : W'Rn,aW" & w",a

w',a[a]A

Op volledig dezelfde wijze bewijzen we w', a [] A w, a [a) A, waarme
het bewijs voltooid is.

10.8.5 correctheid van FM]

We dienen te bewijzen: w,a = A w,a = [f(s) := t]A, waarbij A f niet
bevat.

bewijs: Het is eenvoudig in te zien dat WRf(,):t,,W' w - w', waarna
toepas8en van boven bewezen stelling ons de correctheid oplevert.

10.9 FM2
Zij w,a = s xAt y, WRJ(.):rrt,0W'. Voldoende te bewijzen: w',a = fx y.

bewijs: fu'(IxIw',a) = fw'([XJw,a) fw'(ISJw,a) = (tw,a = Iiijw,o

IT/lw'

(*): Als w,a 1= s x, dan geldt of 151w,a = Ixlw,, Of beiden zitten in .
In beide gevallen geldt dat f,'([xI,,4) = f'(IxJ.0).

10.10 FM3
Zij w,a = s x Aix y, WRJ(,):=t,0W'. Te bewijzen: = fx

bewijs: f,'(Ixl,.,0) = fw(frlw',a) = IYJu',a IYlu",a

10.11 FM4
Zij ,a = Vx[f(s) : i]A, WRf(s):=t,0W'. Te bewijzen: w',a = VxA

w,a = Vx[f(s) := tIA
forall u E U(w,a[x i—in] = [f(s) := t]A)
forall u Uw(w',a[x '- u] 1= A)

= U,}* forall u U,(w',a[x i-i u) = A)
4 w',a=VxA
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10.12 PM1
Als WRp(.):cW', dan geldt [t},,,4 = ItLv',a voor alle t. Voor de correctheid van
PM! gaan we weer net zo te werk als bij FM!. Dat wil zeggen: We definiërer, en bewijzen: to ' to' en A bevat p niet, dan w,a = A w',a A

1k herhaal bet bewijs bier niet, daar bet volledig analoog is aan het (Iange
correctheidsbewijs van FM!. Ilierna is correctheid van PM! eenvoudig bewezen.

10.13 PM2
Zij w,a = s z, en WRp(s):44A,aW. Te bewijzen: w,a = A * v/a j=

bewijs:

w',a = P IXJw',a E '' IxJ,.4 E Pw' [Ju',a E Ps,' w,a = A
(Als w,a = s z, dan IsIw,a =1ZJw,a, of beiden zitten in %. In beide gevallen

geldt I8Iw,a P, [ZJw,a E Pt,,.)

10.14 PM3
Zij w,a = s x, WRj,(,):,oW'. Te bewijzen: w,a = pz 4* w',a px.

bewijs: w',a = p Exit,.0 Pt,,' frI,0 Pt,, 4* w,a j= p2

10.15 PM4
Zij w,a = Vx[p(s) :-* C]A, WRp(,):C,W'. Te bewijzen: w',a = ViA

w,a = Vx[f(s) := tJA
* forall u E Ut,,(w,a[x i—p ti] = [p(s) :1-* C]A)

4* forall tz E U(w', a[x i—p u] = A)
{u, = U}* forall u U0 ,(w',a[z i—+ ti] = A)

* w',a=VxA

10.16 ?Ax
w,a = [A?IB
forall to' E W(WRA?,OW' = w',a B)
forallw' €W((w'=w&w,aA)*w',aIB)
(w,a=A=,w,aB)

4* w,a=A—B

10.17 ;Ax en UAx
Beide zeer eenvoudig uitschrijfwerk.
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10.18 *Ax

Voldoende te bewijzen: w,a = [cirJA w,a 1= (A A [a][c]A).

w,a = [c]A

foraliw' E W:(wR,(,.,aw' =.w',aA
forall w' E W : ((thereis n : wR&.,,w') = w',a = A
w,a = A en forall w' E W : ((thereis n >0: wR0,,w') = w',a = A
w,a = A en forall w',w" W: ((thereis n : wR0,aw"R.,aw') * w',a = A
w,a A en w,a = [ck][a'IA

w,aI=AA[a][c?JA

10.19 INF
Voldoende te bewijzen: w,a )= [cx']A forall n E N = w,a = [cr*]A.

w,a = [&}AforaII n N

forall n: forall w' W: (wR..,0w' =w',a = A

forall w' W: ((thereis n : wR..,4w') * w',a A)

fora1Iw'€W:(wR0.w'w',aA)

Merk op dat her tevens bewezen is dat de omkering van INF in de semantiek
geldig is. Dit geldt ook in de axiomatisering (zie lemma 11.4 hieronder).

11 Een aantal stellingen
In MLCM gelden (vanuit de axioma's) de volgende stetlingen. De bewijzen zijn
gegeveri.

11.1 Nec
Dc stellingen Nec en Dist komen overeen met de 'normale' modaallogische stet-
tingen van Necessitatie en Distributiviteit

stelling: A [Q]A.

bewijs: A 0 I- A = [c0 F [alA > 0 I- [a]A [aJA. Dc -stap maakt
gebruik van N.

11.2 Dist
stelling: [al(A —+ B) — ([a]A -+ [alB)
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bewjjs:

Taut {A—+B,A}I-JJ
N {[a](A -÷ B),[a]A} I- [c]1;
Taut [a](A -4 B) I- [alA -4 [a]IJ
Taut I- [a](A - B) -4 ([a]A -4 [alB)

11.3 Trans
stellingen:

Tn [aJA A [a]B i- [a](A A B
Tr2 [aJA V [a]B -4 [a](A V B
Tr3 [a](AVB)-+[a]AV[a]B,

Hierbij geldt Tr3 alleen voor a atomair, d.w.z. van de vorm NEW, f(s) := 1,

p(s) :i A, A?. De andere 2 gelden wel voor alte a.

bewijs: Tn en Tr2 zijn eenvoudige gevolgen van N. Rest Tr3. Voor dit en de
volgende bewijzen, zal ik zonder verdere mededeling van N gebruik maken.

Voor a van de vorm NEW, f(s) := t of p(s) :++ C:

hyp 1[a](A V B)

Atom
I

<a>(AVB)
def. <a>

I

Taut
I

—i[cx](-'A A —iB)

Tn!
I

-i([a]-iAA[a]--J3)
Taut
def.<a> <a>AV<a>B
Atom [a]AV[alB

Voor a van de vorm C?:

hyp f[C?](A V B)
?Ax C—(AVB)
Taut (C-,A)V(C-B)
?Ax [C?IA V [C?]B

11.4 lemma *
stelling: [a]A —3 [a'JA
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bewijs: Inductie naar n, met als inductiehypothese: [& IA —p ([Q']A A

[Qn+l ][a]A)

basis: n=O: Dc uitspraak luidt nu [f]A —+ (A A [a][&].4). wat niets anders
is dan het axioma tAx.

stap:

hyp 1[aiA
IH. [&']A A [&2][a']A
Taut

I

SAX & Dist
I

[&*](A A [a][f IA
Dist

I
[&]AA[f][a](o]A

def. cr's
I

[c]A A [a'')frf]A

11.5 inductie
stelling: [a*I(A —+ [c]A) —+ (A —+ [aJA)

bewijs:

hyp
hyp

I
[A

def.a & ?Ax
I

[a°]A
—
hyp

I
[A

sAx (op hyp)
I I A — [alA A [aI[a1(A -÷ [a]A)

'Ax & Dist
I I

[a](A A [aI[ai)A
Dist

I I
[a]AA[a2][a'jA

sAx & Dist
I

[a2(A A [aj[a])A

I I
[&](AA[a][a])A

II [a]AA[a][aJA

AI(oox)
I {A—'[cf]AInEN}

INF
I

—+1 [a1(A -+ [a]A) —, (A — [alA)

11.6 Het onbepaaldheidslemma
stelling: I— c ti-* c4

bewijs: (prop. staat hier voor 'gebruik propositielogica').
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—+: hyp
def.
Undef & prop.
prop.

def. 4.

—: hyp

def. 4.
hyp
def.
prop.
Eq. 1

Eq. 2
def. 4.
Undef
Taut
Taut (A -4 J I- -IA)

[cit
I

—Uc=cVt=t) —+(c=t))
I
-i(c=c-+cf)

I
c4

[c4.

I Fct
II ((c=cVt=t)—*(c=t))
II c=t
II
I I t=1
11t4
I -'
HLIct

11.7 Gevolgen van Cl
Vanuit Cl hebben we.

Gi. x4.
G2. -'xJ.
G3. xy
G4.
G5. fxy
G6. fxçy

bewijzen:

GI

—* [NEW](x4. Ax- [NEW](-x4. Vx = c)

-4 [NEW](x y V (-'x4. Ay = c) V (-'y4. Ax c))

—4

-4 [NEW1fxyv(fxtAy=c))
-+ [NEW]fx y A (y = c — fx4.))

hyp
def. ,J.

Cl
Taut
Deci

{x 4.

I

[NEW]x c

G2
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hyp

del 4
Cl

I
-i[NEW]z = x

def<a> I
<NEW>-'x=xc

Atom
I

[NEWJ-'z = x
Taut

I

del. 4 I
[NEWJ-ix4 Vx = c

G3

hyp [zy
def.

I
(x4Vy4)—+x—j

Taut I (-'x4A-y4)VxV
Cl,G2 ([NEWI(-'xJ. Vx = c) A [NEW](-'y4 Vy = c)) V [NEWI(x = y c)

Trl,2
I

[NEW](((—ix4 Vx = c) A (-'y4 Vy = c)) V x = y & c)

Taut
I
[NEW]((_x4Ay4)V(x4Ayc)V(1AXC)V(XCAYC)V(XYC))

def.
I

Taut I [NEW](xyV(z4Ayc)V(w1AxC))

G4

hyp
del. ,Taut

I

C1,G1
I

([NEW](x4 Ax c) V [NEW](y4. Ay c)) A [NEWJ-ix = y c

Trl,Tr2
I

[NEW](((x4. Ax c) V (y4 Ay c)) A -(x p c))

Taut
Taut
del. Taut I [NEW)(xyA(xc-3y4)A(yc--)T1)

G5

hyp [fxy
G3,Subst

I
[NEWJ(fx p V (-'fx4 Ay = c) V (-'y4 Aix = c))

C4,Trl [NEW]((fx p V ($negfx4. Ay = c) V (-'y4 Aix = c)) A fx c)

Taut
I

[NEW](fx p V (-ifx4. Ay = c))
onbep.Iemma I

[NEW](fx p V (Ix Ap = c))

G6

hyp
G4,Subst

I
[NEW](fx VA (Ix = c -. p4) A (p = c —* fxJ,))

Taut
I [NEWI(fx yA (p = c —+ fx4))
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11.8 Indifferentie van V
stelling: Er geldt: VxA —* Vy[y/xjA indien y niet vrij voorkomt in A.

bewjjs:

Quan2 I-(VxAAx,l)--)A
Taut
Ded 4 VxAI-x4.-3A
Subst [y/x]VxA F- y4—+ [y/xIA
(y niet vrij in A) VxA I- y.1—3 [y/x]A
Quani VxAI-Vy[y/x)A

12 Compleetheid van PL
We bewijzen: Zij F een consistente verzameling zinnen in £. Dan is er een
model M, zodanig dat M f= F. Dit bewijst compleetheid, want als F = A, dan

F U {-'A} inconsistent, dus F, —A I- I (want indien niet, dan was er een M
met M = ru{—.A}), dus F F- A.

We vormen dit model M via de volgende stappen:

12.1 vorming van het model
• We nemen een aftelbaar oneindige verzameling constanten C, met Cfl £ = 0

Deze constanten heten lienkinconstanten. We definieren := L met alle
substituties van variabelen van C door elementen van C. Neem flu Uo := CU{fJ -

Zo verkrijgen we ook ASS VAR -÷ Uo. De elementen a E ASS zullen ook
gebruikt worden om L-formules in £+zinnen om te zetten.

12.1.1 lemma

ZijFcC,enzijxEVAR,cCC,dangeIdt: F1-B=[x/c]FF[x/c]B.

bewijs lemma: Inductie naar Iengte van het bewijs.

Als B uit F te bewijzen valt, kan het bewijs ontleed worden in (vanwege de
compactheidsstelling eindig veel, zie appendix) stappen, elk bestaande uit de
toevoeging van een tautologie of de toepassing van een afleidingsregel. Voer flu
inductie toe naar lengte van bewijs. We moeten dus bewijzen dat als B in een
bewijsstap uit 1' volgt, [x/c]B uit [x/c]F volgt.

Bij de tautologieën is dit eenvoudig: Vanwege Subst is, als A een tautologie
is, [z/c]A dat ook. Voor de afleidingsregels MP en Ded is ook duidelijk dat het
vervangen van elke zin A door [x/c] A geen ingrijpende gevolgen heeft.
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Quanl : Gegeven (inductiehypothese): r F (y4— A) en [x/c]1' F [x/c](y4—3
A). Te bewijzen: [x/cJI' I- VyA als y niet vrij voorkomt in F.

Zij z een variabele die niet vrij voorkomt in F, A of {x,y}. 11.8 levert dat
F F Vz[z/y]A. Quan2 levert I' F z4.-÷ [z/y]A. Via de inductiehypothese (mits we
de inductievolgorde geschikt kiezen) krijgen we: [x/c]1' F [x/c](z 4.—p A), ofwel

[x/c]F F z4-+ [x/c]A, en dus [z/c]I' F Vz[x/cJA. Via 11.8 levert dit [z/c]F I-
Vy[y/zI[x/clA. Echter, z komt niet voor in x of A, dus [x/c]1' F Vy[x/clA.

Rest het geval Subst. Te bewijzen: Als F = A, dan [x/c][t/y]F F [z/c][t/yjA.
De inductiehypothese is [x/c]1' = [x/c]A voor alle x. We onderscheiden 2 ge-

vallen:

1. Als y x, neem dan een variabele z die niet voorkomt in F, A of
{x,y}. Dan geldt: [x/c][t/y]F = Evenzo [x/c][t/y]A =

Voeg nu op de inductiehypothese 2 keer Subst toe, (een

keer met [([z/c])t/xl en een keer met [x/zJ), en klaar.

2. y x. In dit geval geldt [x/c][t/yJF = en [x/c][t/y]A =
wat opnieuw met Subst uit de inductiehypothese volgt.

elude bewijs lemma 12.1.]

Het gebruik van dit lemma zal ik in het vervoig beschrijven als het toepassen
van 'analogie van bewijs'.

• Breid F uit tot F' C £, met:

- F' consistent.
- 1" bevat getuigen in C, d.w.z. voor elke A E £ met alleen x als vrije

variabele is er een c C zodanig dat F' F (]xA) —* (4 A[c/x]A)
--'c4.E F' voor oneindig veel c E C.

Merk op dat deze laatste 2 eigenschappen bewaard blijft bij uitbreiding.

Bewijs dat een dergelijke uitbreiding mogelijk is: Neem een willekeurige af-

telling {A1i N} van de formules van £. , en ken ann elk van deze formules

een element uit C toe, laten we zeggen c1,c2,c3 Ilet is mogelijk de A en c1

zo te kiezen dat niet voorkomt in A1 . . . A. Nu is F' := 1' U {(3xAi) — (ci 4.

A[c1/x]A)Ii N) consistent. Stel immers dat F F -i((BzAi) —* (ci 4. A[ci/x]A)).
Daar Cl nog niet in F voorkomt, geldt [x/c][' C F, en met analogie van be-

wijs zou er volgen: F —i((3xAi) —+ (c 4. A[ci /z]Au)). Echter, uit Quan volgt
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I— (xAj) -+ (x'. AA1)). Tegenspraak. Herhaal dit procédé voor elke volgende
c-A1 paar om te bewijzen dat de hier gedefinieerde r' consistent is.

Neem flu r" zodanig dat F' C I" en F" maximaal consistent.

Bewijs dat een dergelijke uitbreiding mogelijk is:

Neem een aftelling {A n N} van de zinnen van £. We definiëren I,
inductief aIs

:= l'S.

Indien t'UA+1 consistent is, dan geldt L'n := FUA, anders :=
l', U

Merk op dat F consistent is voor elke n, immers Fo is consistent, en als I',,
consistent is, dan is of F U {A} consistent, of F, U {—'A} consistent, dus is dan
fn+i consistent. We definiren flu F" := U0f1,.

Bewijs dat F" maximaal consistent is:

maximaliteit: Zij A F", dan —IA E 1", dus I" U (A] I— I.

consistentie: Met behuip van de compactheidsstelling: Als F" inconsistent is,
is er een eindige F" c F" zodanig dat F" inconsistent is. Echter, daar F"'
eindig is, zal er een n N zijn zodanig dat 1" C F,. F is echter consistent,
dus F" ook. Tegenspraak. dus F" is consistent.

lemma 1: Er geldt flu:

Li -AF"
L2 AABCI"
13 A—BEF"
L4 2xA E F"
1.5 VzA E 1"

AgF"
A€F"&BEF"
AE1"*BEF"

* er is een C E C: (c.j. A[c/x]A E F")
* er is geen c E C: (c.1. A[c/x]-'A E F")

bewijs lemma: Li t/m L3 volgen uit het feit dat F" maximaal consistent is.
L4 volgt uit het feit dat F" getuigen bevat. L5 is vanwege Li equivalent met 14.

. We definiren op Uo aldus:

AlsdE Dofd'E D,dan
Als d D en d' D, dan

dd' * dad'
d—d' * dd'EF"
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Het is niet moeilijk in te zien dat dit een equivalentierelatie is. De equiva-
lentieklasse van u E Uo onder deze equivalentierelatie wordt aangegeven met
tL.

• Ons model wordt nu H(F) :=< U, V, F, P >, met:

U =(CUDU{t})/-.',waarbij *=
V=DU1
voor I FUNC,v E U : L(v) = {u E CU {t}13w E V(fw u) 1"

voorpEPRED: p={uC UI3wEu:pwEF"}

Het is niet zeer moeilijk om in te zien dat L en p zo welgedefinieerd zijn, et:
aan de vereisten voor ononderscheidbaarheid van elementen van V voldoen, en
dit dus inderdaad een model is.

12.2 bewijs van juistheid van het model
We hebben flu dus H(F) gevormd, maar geldt inderdaad H = F? We bewijzen
H,a A a(A) E F". Als we dat bewezen hebben, is H een model voor I",
dus zeker voor 1' C F". We beginnen eerst met het volgende lemma:

12.2.1 lemma:

[tJH,a c (a(t) c) E F". Het bewijs is een simpele inductie naar t.

12.2.2 bewijs juistheid

bewijs: Inductie naar A.

basis:

a = (s = t):

H,a = s = t
NH,a = ItIH,a 1'

a(x) a(y) E F" & a(x) tE F"
a(x) = a(y) E F"

A=pt:
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H,a = p1
I1H,a C P,,

a(t) C P,1
a(t)E{dEUIpdCI"}/'—
pa(t) F',
a(pt) C F"

stap:

A = A1 A A2:

H,a A1 A A
H,aI=Ai&H,aI=A2

{I.H.} a(Ai) E I" & a(A2) C F"
(lemma L2} a(Aj) Aa(A2) F"

A =

H,a = -'A1
* II,aAi

{I.H.} a(Ai) $1"
{lemma L1} a(Aj) C I"

A = VxA1:

H,a = VxA1

foralluE(U\V)[H,a[x'-+tzftA;' forailcEC: (ctE F" of H,a[x-+c] = A1

(I.H.} forall CE C: (c t Va([c/x]Ai)) C I"
er is geen c E C: (c A[c/x]—iAi) E F"

{onbepaaldheidsleinma} er is geen c E C: (4 A[c/x]-'Ai) C F"
{Iemma L4} ' VxAi C F"

13 Compleetheid van MLCM

13.1 het proto-universum
We nemen een verzarneling henkinconstanten C = {cnjn C N } (met C fl VAR
cfl FUNC = 0). We definiëren L := de verzameling van alle MLCM-formules
met substitutie van enige of alle variabelen door elementen van C, waarbij ech-
ter niet gesubstitueerd wordt binnen de prograinma-aanduidingen, d.w.z. we
definiëren [c/xI[a]A := [ol[c/x]A. We zeggen dat een formuleverzameling F
uitgebreide getuigen heeft, als voor alle programma's a en voor alle formules
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A geldt: thereis c C : [a](2xA —÷ (c 4. AA(c))) F. We definiëren flu het
proto-universum Wo := {flF is maximaal consistent met uitgebreide getuigen
in C}.

Via een uitbreiding van het bewijs gegeven bij PL, geldt P C C consistent
= 31" C t : P c r"&r' C W0. Het bewijs is wat ingewikkelder dan bij PL,
omdat de compactheidsstetling in MLCM niet opgaat.

13.1.1 lemma:

Elke consistente r c kan worden uitgebreid tot een maximaal consistente
verzameling

bewijs lemma: Neem een willekeurige aftelling {AnIn N} van L. We
definiëren r inductief als vo!gt:

:= F.

Als F, U A+1 consistent is, dan Fn+1 := 1' U {A+1).

Als F, U A+1 inconsistent is, en A+1 is niet van de vorm [a]B, dan
1'n+I := P U {-A+1}.

Als I',, U A+1 inconsistent is, en A+i = [ajB, dan "+1 := F,, U

voor de kleinste k E N waarvoor dit niet inconsistent is.

Bovendien wordt er in alle gevallen voor een c C, [aJ(3xA — c

[c/z]A) toegevoegd, op een dusdanige wijze dat de verzameling consisteni
blijft.

Natuurlijk moeten we allereerst aantonen dat deze stappen uitvoerbaar is (dat
wil zeggen dat een dergelijke c en indien nodig k bestaat). Daartoe bewijzen we
het volgende:

13.1.2 sublemma

Voor elke n N is F, welgedefinieerd en consistent.

bewijs: Inductie naar ii.

Triviaal voor n = 0. AIs voor de stap van F,, naar 1',,+j de eerste methode
wordt gevolgd, is de stap triviaal. Bij de tweede methode geldt dat F,, U {A,,1 }
inconsistent is. Als ook Ffl+i = F, U {-iA,,+i } inconsistent zou zijn, dan moet
F, zeif inconsistent zijn. Tegenspraak met de inductiehypothese, dus F,,1 is
consistent.
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Voor de derde geldt dat, indien 1',, U {—ifrf]B, _i[akJB} inconsistent zou zijn
voor elke k, r÷1 , —i[a]B [cxk]B forall k moet gelden. Echter, [a"]B forall k F
[a]B, dus r—4&B I— [aJB, dus F—'[a]B F I, dtis F, I— [a*]B Daar echter
F consistent is, moet dan ook I' U [&JB consistent zijn, en als we in het
derde geval zitten, is dit derhalve niet inconsistent, en is het dus mogelijk een
dergelijke k te vinden.

Ook de extra toevoeging is mogelijk. Er zal nametijk altijd een c c C zijn die
niet in F,. voorkomt. Net als bij PL kan de verzaxneling ongestraft uitgebreid
worden met de gegeven uitspraak voor een dergelijke c.

Zij flu I" := u0I',.. De bewering is: I' C F' en I" is maximaal consistent.

Dat F c F' geldt, is triviaal. Verder is ook duidelijk dat voor elke A geldt,
dat A in F' zit of -IA, maar niet allebei, dus als F' consistent is, is het maximaat
consistent.

Bewering: 1" is gesloten onder afleidbaarheid. Bewijs: Het is duidelijk dat
als A een axioma is, A in F zit. Het is ook duidelijk dat als A = B eeii
afleidingsregel is, dat A —p B in r' zit, en derhalve moet, als A in F' zit, B ook
in F' zitten. Rest het geval INF. Indien [(f]A niet in F' zit, dan moet (derd'
methode) —'[&] in F' zitten voor zekere n, dus (contrapositie) als Earl] in F' zit
voor alle n, zit ook [&]A in F.

Daar F' gesloten is onder afleidbaarheid, en I 1", is I" consistent. I)aa
bovendien voor elke A L hetzij A, hetzij -'A in I" zit, is F' dus ook maximaal
consistent. Dat het uitgebreide getuigen bezit, blijkt duidelijk uit de vorming
van F'.

einde bewijs lemma 13.1.]

Voor elk element F van W0 deflniëren we een equivalentierelatie ' op

volgens c -r c' [NEWJ(c c') C F.

Voor elk programma a en elke a C ASS definiëren we een relatie R0,a O Wo
inductief volgens:

a = NEW If(s) := tip(s) :- A FR,,,aF' forall A E £ : (a([ajA) C F = a(A) F')
a = A? FRAr,aF' F = F'&A C I'
a = al;a2 FR,,i;o2,aF' FR1 0
a = i U a2 FR,io2,aF' FRc,,a U Rc,a,aI"
a FR0. F'
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Dit brengt ons tot de volgende steHing:

13.1.3 stdlling

FRQ,4r r"r
hew us: Inductie naar a.

basis:

FRINEWI ,a
forall A I : (a([NEW]A) E F a(A) F')

= fora1c,e'EC:(a([NEW]c)EI'=a(cd)€F')
a = [NEW]: &forall c,c' E C: (a(—i[NEW]c c') I' a(-rc c') F')

forat1c,d€C:(a([NEW]cë)€Fa(cc')€F')
{C1} forallc,c'E C:(a(cd)E Fa(cë)E F')

Voor a = f(s) := t en a = p(s) :i- A gaat het bewijs precies eender, de
andere gevallen gaan aldus:

T' T 1',I It4?gJ
I' = F'

31" : FR0,0!" & F"R,qx1"
= {1.lI.} Br" :—'r=-.'r's & "'-'çs
= r rI£ JLQUØO

FR0,a F' of FR0,0F'
{1.H.} 'r'r' of —r=—i-"

FR0. ,r'
FRF'
thereis k:

(1.H.} rr'
Waarmee stelling 13.1.3 bewezen is.
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13.2 vorming van het model
Zij nu I' een consistente verzameling formules in C. We vormen een model.
waarin in een wereld F wordt waargemaakt. Hiertoc nemen we eerst een I" C f
maximaal consistent, met uitgebreide getuigen in C, zodanig dat 1' C F'. (zic
stelling 13.1.1) Als model nemen we het model H :=< U, W, R> met:

U := (CU{t})/'.'r'
llierbij: * =

W {r"IF" E Wo voor zekere n, met '-'r"=rj
hierbij:

V, = {u E UIJc E u : u _tE I"
voor f FUNC,u EU: f(u) = {c E CU{t}13c' Eu: (Ic! c) F"}
voorpEPRED: p={uCUI3c€u:pcEF"}
r,(O) t; r(k) = {c E CI[NEWk]c = new E
De definitie van ''r en de Eq-axioma's zorgt dat de
definities van en p,, inderdaad correct zijn
Voor de correctheid van de definitie van r,,, zie hieronder.

R is de beperking van tot W}

Merk op, dat, daar c r" C' = C c' E r" geldt, de 3's ook door V'
vervangen hadden mogen worden. Er geldt derhalve: E Vi'" c '4E F",
etceterkt.

13.2.1 Correctheid van r.

Voor de correctheid van de definitie van r, dienen we te bewijzen:

1 cEC,iEV* thereiskEN:c=r(k)
2 CE r(k)&c E r,,,(k') k

3 cE r(k) =' (c' r(k) 1-3 c r" c')

(Deze komen respectievelijk neer op de surjectiviteit van r,,, de injectiviteit van
r, en het feit dat het beeld van r precies overeenstemt met de verdeling in
equivalentieklassen).

1 : Voor de eerste zijn we klaar als c ..q"ct. Neem dus aan c r't. Dan dus
ook c 'r"t, dus -i[NEW]c 1". Daar F" maximaal consistent is, geldt
dan ook —4NEW']c tE F" voor zekere k E N. Neem nu de kleinste dergelijke
k. Daar E V,,,, geldt k > 0. Daar [NEWk_l]C 4E I" en [NEW']c 4 F",
levert Cl samen met het onbepaaldheidslemma en de maximaal-consistentheid
van F", [NEWk]C = new E F".
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2 Uit Cl volgt: c C r(k) = ([NEWC"]c4.E r" <4 k" � k. Hieruit volgt
direct k = k', daar inoet gelden k" � k k" � k'.

3 Voor k' <k geldt [NEW"]c c' jE I". Voor W = k geldt [NEW =
new c'. Voor k' > k kan met eenvoudige natuurlijke inductie (gebruik Cl)
bewezen worden [NEW']c = c'. [NEWk]c c' geldt dus voor elke k, dus

[NEW]c c' geidt (IN F).

13.3 Bewijs dat het model voldoet
Zij F een maximaal consistente verzameling zinnen in £. We willen bewijzen:
F,a = A a(A) F. De basisgevailen, alswel als de gevalien A1 AA2, -IA, VxA

zijn alien volledig als in het bewijs van de voiledigheid van PL. Rest A = [ajA.

Te bewijzen: F,a [a]A a([a]A) C I'.

bewijs: lnductie naar ü.

basis: a = NEW If(s) := tip(s) :4- A

[',a [a]A
forall F' met FR0,aI" I",a A

forall F' met (forall A a([a}A) C F a(A) C F'):
F',a = A

(I.H.) forall F' met (forail A E £ : a([a]A) C I' = a(A) C F'):
a(A) C I'

= a([a]A)EF

Nu nog :

Zij voor alle F' met forall A a([a]A) F = a(A) F') : a(A) C F'. Te
bewijzen: a([aJA) C 1'

bewijs: Zij a([a]A) F. Voidoende te bewijzen: Er is een F' met FRC,,OF'
en a(A) I". Neem nu F" := {a(—iA)} U {a(B)Ia([a]B) C L'}.

Indien F" inconsistent is, dan moet gelden {a(B)la([a]B) E } A, dus
{ck]BI[aJB E L'} I- LolA (met N), dus zeker F [alA. Echter F is compleet en
[cl]A I', dus tegenspraak, dus I" is consistent.

Breid F" nu nit tot een maximaat consistente F'. Dan FR,aF' (want {a(B)J
a([a]B F)) C F'), en a(-iA) F', dus a(A) F'. QED
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Voor de andere gevallen:

a = A?.
F,a = [A?JIi
forall F' met rRA?.ar' : E",a 1= II
FRA?,oF=F,aI=B

4 F,aI=A=L',aB
F,at=A—B

(?Ax)' F,a = [A?j13

a = a; f3:
F,a = [a;131A
forall F' met FR0, o Ra,aF' : I", a A

forall F', I" met FRQ,QF" & r"R,,F' : 1" = A
4 forall F" met FRQ,4F" : F" = [/3JA
* 1'=[a][/3jA

(1.11.) * a([a][13]A) F
(;Ax) * a([a;f3]A)

a = a U 0
F, a = [a U 13]
forall F' met FR,,,a URfl,aF' : F',a A

* forall 1" met FRQ,aI" of FR,aF' : L",a = A
* forall F' met FRQ,F' : F',a = A en

forall F' met FR,aF' : F',a = A
* F,a = [alA en F,a = [13]A

(1.11.) * a([alA) F & a([131A) E I
(L2) * a([aJAA[j3]A) EF

(UAx) * a([aUfi]A) F

Waarmee bewezen is dat F,a = [alA * a([a]A) E F, en dus ook algemeen
F,a A * a(A) F.

13.4 H is een model
Het enige wat we nu nog nodig hebben, is dat H een model is, d.w.z. dat de
R's aan de voorwaarden, gegeven in de semantiek, voldoen.

lemma: als FRO,,F', a van de vorm NEW, f(s) := t of p(s) :+- A, dan
a([a]A) F * a(A) F'.

bewijs lemma: a([a]A) 1' * F,a = [alA * forall F" E W(FR0,aF"
F",a = a(A)) F',a = A * a(A) EF'.
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Omgekeerd: a(A) F' a(-'A) 9' F' = a([a]—iA) 9' F a(< a> —A) 9'
F a(-i <a > -'A) F a([alA) F. We gebruiken hierbij Atom.

stelling: II, als gedefinieerd in de vorige sectic, is cen model (en niet slechts
een structuur).

bewijs: We behandelen alle voorwaarden één voor én.

1 ZijFEW,enavandevormNEW,f(s):=tofp(8):44A. UitFM1ofPMI
volgt direct, of uit Cl valt eenvoudig af te leiden: I [a)I, en dus [aji. 9' F.
Zij flu F' := {AI[a]A F]. Vanwege N is F' gesloten onder afleidbaarheid.
Indien F' niet consistent zou zijn, zou zij de gehele C bevatten. Echter .L 9' 1",
dus F' is consistent. Verder heeft F' uitgebreide waarnemers: Als waarnemer
voor [a'](x.J—+ A(c)) in F' voldoet een willekeurige waarnemer voor [a; &J(x4—
A(c)) E r. Breid F' uit tot een maximaal consistente I". Er geldt flu FRF"
daar F" 3 F', dus R,,,,, is voortzettend.

2 Te bewijzen: FRNEWaF' F en F' voldoen aan de gegeven woorwaarden.

c rr'(k)
[NEW'Jc=newEF
[NEW][NEWk]c = new F

[NEW']c = new F

cErr(k+1)

Er geldt new ,j.E F', dus newr' 9' Vi-', ecliter c = new 1" (NEWIc =
new F = -'c = c E F, dus newr' Vp. Echter het enige element van Vi-' dat
met in V1.' zit, is r..(1).

Voor f€ FUNC\{new} levert G5 fc' CE F * fc' cV(fc' t Ac =
new) F' voor alle c, c' C. Echter, indien c = new F', dan c tE F, en dus
fc' c F, dus fc' CE F', en dus fr = fi".

Voor p E PRED levert C2 pc F pc 1" voor alle c C, en dus Pr = Pr'.

3 Het is opnieuw te bewijzen FRI (,):=g,aF' r en F' voldoen aan de gegeven
voorwaarden.

rs = r volgt eenvoudig uit FM! (gebruik A [NEWk]c = new)

39



De bewijzen voor g C FUNC \ {f} en p PRED gaan op eenvoudige wijzc
als boven, gebruik opnieuw FM!. Rest het gevat f. We bekijken allereerst het
geval Nr,a U,. Merk op dat in dit geval geldt r =

3a Zij U \ {IIpa}. Voldoende te bewijzen: x fu C F' x 17. F,

ofwel [f(s) := tjx fu C I' x fu F. Er geldt echter in dit gevat
s U E F, dus dit volgt uit FM3.

Zij = IsJr,,. Te bewijzen: z fu E I" x 4r(t) E F. Er geldt nu
suEF,dus(gebruikFM2): xfuE F' * [1(s) :=t)xu€ Fx_tE
F z q5r(t) E F. De laatste stap mag, daar uit de definitie van 4'j' duidelijk
blijkt, dat t çt.(t) I.

3b liet bewijs voor dit geval is vrijwel precies analoog nadat we hebben vast-
gesteld dat u s F u V1.

4 Ook in het geval a = p(s) :i A is slechts een geval dat problemen oplevert,
namelijk p. Er geldt: Als u s E F: n p" * ps E F' * A F . F,a = A.

Als ii s C F: u C pi" pu F' pu C I' u ps'. Hierbij is gebruik
gemaakt van het uit PM! volgende feit dat u s E F s F'.

5 t/m 8 RA?,a, Ra;a,a, R,, U/3,a en Re.,,, zijn op een dusdanige wijze ged'-
finieerd dat deze automatisch gelden.

14 Uitgevoerde wijzigingen
Hoewel ik deze logica in haar geheel kreeg voorgeschoteld, met bovendien een
schets van het hier volledig uitgevoerde bewijs, bleken er tijdens de verwerking
nog wel een aantal fouten in te zitten. Dit hoofdstuk bevat een overzicht van
de door mij uitgevoerde wijzigingen, welke ik gebruikt heb om correctheids- en
volledigheidsbewijs te vervolmaken. Een enkel kleine wijziging buiten beschou-
wing latend, is dit het overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen, grofweg op
chronologische volgorde:

14.1 Eq
In de logica zoals ik die oorspronkelijk kreeg, stond in plaats van Eq.! en Eq.2:
x y -+yxenxyAyz — zz,ofwe1deze1fderege1smet
i.p.v. =. Deze regels waxen onvoldoende omdat de stelling die ik hier het
onbepaaldheidslemma noem, er niet mee bewezen kon worden. De wijziging,
zoals ik heb uitgevoerd leek me de eenvoudigste en elegantste oplossing.
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Dat de nieuwe regels inderdaad sterker zijn de oude, blijkt uit de volgende
bewijzen, waarbij de oude regels uit de nieuwe worden bewezen:

hyp Ixy
def. I(x=xVv=v)—x=v)
hyp I [x=xVy=y
—E Hz=v
Eq.
-+1 I (x=xVyy)-+yz)
def. I yx
-41

hyp FzvAYz
def. I (x=xVy=y)—z=yA(y=yVz=z)--*V=7
hyp I [x=xVz=z
hyp

I I [x=x
prop I II=v
Eq.! IIIy=x
Eq.2

I I I

prop.
I I

y=2
Eq.2 I IIx=z
hyp

I I
fz=z

aisboven
I I rz

yE Hx=z
(x=xVzz)-+x=z

def. xz
—I (xyAyz)—4xz

14.2 Veranderingen aan FM1
in de nieuwste versie is FM! gelijk aan de vorm die het in de oorspronkelijke
versie had. Thssendoor is dat echter niet steeds het geval geweest.

In het begin werkte het correctheidsbewijs niet voor de regel FM! (en evenzo
PM 1). Dit bleek, zonder het votledigheidsbewijs in gevaar te brengen, te kunnen
worden gerepareerd door de voorwaarde in de axiomatiek toe te voegen dat de
regel atleen geldt ats A geen programma's bevat. Op zich werkte dat, maar het
vermoeden bleef, dat ook de 'voltedige' FM! wet degelijk correct moest zijn. Pas
tegen het eind van mijn afstudeerperiode heb ik daarvoor het hierboven gegeven
bewijs gevonden. Opvattend is, dat het bewijs gemakketijker werd (totdantoe
leek het indien niet onmogelijk, dan wet met nog ingewikkelder inductieschema's

41



te moeten) door de stelling breder te maken (van WRf(,):rzt,aW' (w, a J= A

w',a 1= A) naar w 'j w' (w',a = A w',a = A)).

14.3 Nieuwe semantiek - deel I

Ergens halverwege bleek, dat ik met ccii verouderde versie van de semantiek
werkte. De aanpassing vergde nogal wat tijd, daar de nieuwe en de oude Se-
mantiek soms op essentiële punten verschilden. De oude semantiek - die met
equivalentieklassen werkte, welke flu in feite weer terugkomen in de vorming van
het model in hot volledigheidsbewijs, was weliicht wel juist (of beter gezegd: ik
had nog geen onoverkomelijke problemen ontdekt), maar minder mooi.

14.4 Substitutie
Een andere pick waar ik op onovcrkomelijke problemen stuitte was bij de sub-
stitutie. Dc stap van PL naar MLCM werkte hier niet. Dc oplossing bleek zeer
ingrijpend te zijn voor de semantiek. Totdantoe werd op iederen wereld a(x)
vervangen door a(z), waarbij a(x) = a(x) als x E Va,, en a(x) = * in andere
gevallen. Dit werkte niet met de substitutieregel, omdat a daardoor de waardc
van een variabele kon veranderen, als die toevaiiig 'wees' naar een constante die
door a veranderd werd

Dc verandering naar een uniforme a(x) (waarbij dus Ixh,4 onafhankeiijk i'-
van w, en dus niet door prograinma's veranderd kan worden), maakte de semaii-
tische regels voor RNEW iets eenvoudiger, doch die voor Rf(,)=t en
ingewikkelder. Dc verdeling van semantische regeis 3 en 4 in een a- en een b-dee!
en het gebruik van (/ (dat de rol van a gedeeltelijk overneemt) zijn beide door
deze wijziging ontstaan

14.5 Deductie
Het axioma dat ik hier Ded heb genoemd, ontbrak in het oorspronkelijke axi-
omastelsel. Ook ikzelf heb dit gemis pas laat otitdekt, mm of meer klakkeloos
aannemend dat dit wel uit Taut zou volgen.

14.6 Specificatie van NEW
Echter, de volgende semantiek waar ik me aan zette, bleek al evenmin alle pro—
blemen op te lossen. In deze semantiek werd niet een willekeurig 'nieuw' element
toegevoegd bij toepassing van NEW, maar een van tevoren vastgesteld element.
Dit leverde problemen op, die werden opgelost door NEW haar nieuwe, huidige
vorun te geven. Totdantoe kon een willekeurige constante met een programma
NEWc met cen 'nieuw' object worden gerdentificeerd. Dit leverde echter pro-
blemen op, daar (totdantoe) [NEWcz = c i- [NEWdIx = d opging in d
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semantiek, maar niet in de logica zeif. De logica was dus niet volledig. Dit is
opgelost door NEWc door de huidige NEW te vervangen. Functioneel maken
deze 2 methoden geen verschil: Een programma in de oude syntax kan worden
orngeschreveu in de nieuwe door NEWc overal te vervangen door NEW; c :=

14.7 Nieuwe semantiek - dee! 2

De semantiek werd nog een keer gewijzigd: Totdantoe werd er, in plaats van
de hier getoonde functie r gebruik gemaakt van een universele verzameling
V = {vj,v2,v3,. . .}, waarbij dan elke wereld een getal n, had, en de definitie
V, {Vk E VIk � n} U {t} gold. Dit is gewijzigd, omdat ik een tijdje uitging
van een volledig andere semantiek, waarbij NEW niet meer deterministisch was.
maar een willekeurig element uit de V 'creëerde'. Nadat deze teveet problemeri
bleek te leveren (de problemen in FM 1 (zie boven) keerden bijvoorbeeld terug),
is er weer teruggegaan naar de oude semantiek. De r, zoals die hier gebruikt
wordt, is er in de eerste plaats omdat de nieuwe sernantiek zo het minst afwijkt
van de tijdelijke. Maar ik vind de oplossing eigenlijk ook mooier zo.

14.8 Desda?
Dc voorwaarden in punt 2, 3 en 4 van de semantiek bevatten oorspronkelijk
desda's in plaats van als-dan-voorwaarden. Tijdens bovengenoemde semantisch
zijstap moest dit echter voor 2 vervallen. Voor 3 en 4 heb ik het toen ook maar
gedaan. De 'als-dan'-vorm en de 'desda'-vorm zijn niet functioned verschillend.
daar 2 t/m 4 S al volledig vastleggen. In feite zijn RINEWI4, Rf(,):=t,a en
Rp(.):44A,n dus functionee!

15 Inductie
Naast MLCM met en zonder herhaling, heb ik ook nog een paar varianten on-
derzoclit. In de meeste gevallen leverde dat echter geen bewijsbare overeenkomst
tussen semantiek en axiomastelsel op. Dit is de eerste en belangrijkste van deze
varianten.

15.1 IND
Eén van de dingen die zowel ikzelf als mijn begeleider (Renardel de Lavalette)
bezwaarlijk vond, is de oneindige afleidingsregel INF. Als idee kwain daarom
op tafel te kijken, wat er zou gebeuren als deze regel veranderd zou worden ii'

IND: [a*(bA —+ [o]A) — (A —p [cr IA). Dc zo verkregen logica noem ik verder
MLCM' . Verder bekijk ik hier ook MLCM, d.w.z. MLCM met *Ax, maar
zonder INF of IND.

43



Allereerst zij hier opgernerkt dat IND inderdaad zwakker is dan INF. Dat
INF niet uit IND volgt kan waarschijnlijk wel bewezen worden met de coni-
pact.heidsstelling (dit hewijs heb ik niet zeif uitgevoerd), daar deze wel geldt in
MLCMIND, en niet in MLCM, terwiji een eenvoudig bewijs ons (zij het met
oneindig veel stappen) IND uit INF levert.

15.2 MLCM: Vorming van een semantiek
Om de semantiek behorend by MLCM' te krijgen, dienen we te kijken welke
voorwaarde voor R0,0 en R0.,0 overeenkomt met *Ax. 1k heb dew aldus gevon-
den:

*Ax luidt: [a IA 4- (A A frk][a]A). Hierin schrijven we -i <a> -' voor
en B voor -A, wat oplevert: -, <&> B 44 (--iD A-' <a><a> B), ofwel
<as> B -* (By <a><a> B). Kies nu een geschikte B, en wet: B waar in
slechts één wereld w'. We nemen dus ann dat voor een willekeurige wereld w
geldt: w=Bw=w'.

Dan levert deze reget voor een willekeurige wereld w als voorwaarde:

w <a> B > w = By <a><f> B
3w"(vjRw" & vi' = B)

(w 1= B of ?iw3wIV : wRw" & w"R'w" & w' B)
wRw' < (w = vi of uhII(WflwtUR*wl)

(her is, evenals verderop is gebeurd, ir geschreven voor R• . en R voor

Dit levert het volgende vermoeden:

stelling *: MLCM* is volledig en correct ten opzichte van de syntaxis var
MLCM, waarbij de regel R.,0 = R0 is vervangen door: wR0.,0w' (w
vi of Jw"(wR0,0w" &

Natuurlijk is dit nog verre van bewezen, vooral daar we slechts een zeer spe-
cifieke B hebben bekeken, en niet het algemene geval. Dit bewijs lever ik in de
volgende subonderdelen.

15.3 Correctheid van MLCM
De correctheid is bewezen als die van *Ax is bewezen (de rest van de bewijzen
blijft triviaal gelijk).
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bewijs:

w,a = [&)A
forall w' met wR.,w' w',a = A

forall w' met (w = w' of 2w" : wR0,0w"R0. ,w') : w', a = A

w,a 1= A en [forall w', w" met WR,aW" en w"R0.,6w' : w',a
w,a A en [forall w" met WR0,aW" : w",a [i

4 w,a = A en w,a [a][c1A
W,Of=aA[O][a]A.

Derhalve (regels voor —*en A) geldt ook = [a]A i- (A A [a][a]A). QED

15.4 Volledigheid van MLCM*
We vormen weer een Henkinmodel, op dezelfde wijze als bij MLCM. De relatic
Ra.,a wordt nu gedefinieerd als: wR0.,w' forall A E £ : (a([*]A) E I' =
a(A) P). Deze is dus net zo als bij de atomaire gevallen. Voor 13.3 hoeven
we dan ook geen extra werk te doen. Voor 13.4 moeten we echter bewijzen dat
het model ook aan onze nienwe voorwaarde voldoet:

4 forall A E C(a([aJA) E w a(A) E w')
forall A C(a(A A [a][a*IA)) E w a(A) E
forall A £(a(A) E w & a([c]frf])A E w'

Nog te bewi.jzei.

forall A £(a(A) w & a([o][a*])A w a(A) E w')
s (w = w' of Bw"(wRa,aw" & w"Ro•,aw'))

bewijs =:

w = WI

forall A E £(a(A) w a(A) E
= forall A C(a(A) tv & a(fr][&]A) w a(A) w')

3w" (w R0 ,aW & W" 14. ,aW')
= 3w"(forall A £(a([a]A) w A(A) E w")

en forall B C C(a([a1B) w" = a(B) w'))
{neem A = [Q*]B}

forall B CF(a([a][fIB) w a(B) w')
= forall A £(a(A) E w & a([a][a'IA) w = a(A) C

45



bcwi.js :

Neem aan: forall A £(a(A) w & a(fr]Ffj w = a(A) E w').

lemma: Er geldt flu:

(1) forall A £(a(A) E w = a(A) w')
of (2) forall A E £(a([a][fIA) w * a(A) E

bewijs lemma: Zij A1,A2 zodanig dat a(Aj) E w ' a(A1) W' ei
a([a][a1A2) w a(A) w'. Dan geldt

a(Ai)Ew a([cvJ[Q]Al)w a(Ai) wv:'
a(A2)'w a([ck][a']A2)Ew a(A1)qv;'

Zij flu A' A1 VA2. Dan geldt a(A') w, a([a]a'JA') w, a(A') w'. Dit,
is in tegenspraak met hetgeen is gegeven, dus er zijn geen dergelijke A1 en A2,
waarmee het lemma bewezen is.

In geval (1) van het lemma geldt w = w', dus zijn we klaar. Rest geval (2).
Hiervoor definiëren we

S1 := {a(A)Ia([a]A w}
S2 := {a(_'[Qt]A)Ia(lA) w')

S1 is gesloten onder logische deductie, dtis als Si inconsistent is, bevat S1 di
gehele Echter, in dat geval is wegens a([a][&JA) w = a(A) E vi" ool.
vi' inconsistent. w' is echter consistent (want vi' 1= —A vi' A), dus Si is
consistent.

Zij flu S1 U S2 inconsistent. Dan is er ook een eindige deelverzameling S :=
a(-'[&]B,,)} c S2 zodanig dat Si U S inconsistent

is (compactheidsstelling, appendix A).

Echter, in dat geval is ook Si U {a(-'[fl(Bi V B2 V .. . V B,,))} inconsistent,
waarbij (wegens de gesloten onder logische deductie van S2) a(-i[a1(Bi V B2 V

V B,,)) S2, en dus a(-i(Bi V B V . .. V B,,)) vi'.

Als S1 U {a(_,[cl*](Bi V B2 V ... V B,,))) inconsistent is, geldt er, wegens de
geslotenheid van S1 onder logische deductie, a([&](Bi V B V .. . V B,,)) E S1,
dus a(fr1[a'](Bi V B2 V. . . V B,,)) vi, dus a(Bi V B V . . . V B,,) C w'. Echter
ook (zoals reeds vermeld) a(-(Bi V B2 V ... V B,,)) C vi'. Tegenspraak, dus

S1 U S2 is consistent.
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Zij flu w" een maximale uitbreiding van S1 US2 met getuigen (het bewijs dat
dat mogelijk is zal ik hier niet geven).

Er geldt dan a([a]A) w =' a(A) Si = A(A) E w", dus WRn,aW", en
a([fjA) w" a(-i[fjA) WI' a(-'[a]A) S2 = a(-'A) w' a(A)
ID', dus w"R0.,0w'. Waarmee het bewijs is afgerond.

15.5 Toevoeging van inductie
1k heb getracht IND op dezelfde wijze om te zetten in een regel voor de semantiek.
Dit leverde het volgende:

-÷ [a]A) -+ (A —

Schrijfweer: B:i--'A

(<a>BA-B)-i<a>(<a>BA"B)

We nemen weer B slechts waar in w'. Dit levert dan als voorwaarde, dat voor
elke wereld tv moet gelden:

w a > B & w = -'B = w"(wRw" =< a > B & tv'1 = -'B)
3w"(wRu" & vi" 1= B) & vi B)

= w"(uil1tv" & w''(w"Rw" & w1',a J= B))
(w"(wRw" & vi" = to') & vi vi')

Bw"(wRw" & 2w''(w"Rw'' & w' = vi') & vi" vi')
(wRw' & vi vi') vi'(wRw"Rw' & to" to')

(Hierbij is natuurlijk weer R* := en R : Rc,,a)

15.6 Het probleem
Toch werkte deze aanpak niet. Er zijn namelijk flu werelden in de semantiek
mogelijk waar IN D niet geldt. Neem bijvoorbeeld de volgende mogelijkheid:
Ons universum bestaat uit de werelden w1 , w2, W3, Vi4, waarbij ID1, w = A en

v)3,vJ4 A. Zij verder wjRw2, w2Rwi, w3Rw4, W4RW3 de volledige R,, en
Zjfl R,r.,a = W x W. Dit voldoet aan de uit *AX en IND verkregen voorwaarden
voor de semantiek. Het voldoet echter jjj aan IN D: A -4 [alA geldt overal,
dus ook [a*](A -4 [a]A), echter A -4 [a*JA niet.

Ook andere wegen hebben niet naar een oplossing geleid. Voor diegenen
die zich geroepen voelen het ook te proberen, we dienen in feite het volgende
probleem op te lossen:
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Vindt een uitspraak in de 1eorde logica die overeenkomt met de volgende
uitspraak in de 2eorde logica:

VP : Vr,y: ((-iPx A Py A Sxy)) —p Rx',y' : (Sxx' A -iPx' A flyy' A Py'),

16 Appendix

16.1 De Compactheidsstelling
16.1.1 stelling:

Zij L een logica met een eindige axiomatisering, d.w.z. een axiomatisering van
de vorm {A1 I-i. p}, waar elke A een EINDIGE verzameling is (hoewel het
aantal dergelijke axioma's oneindig mag zijn), en zij A een verzameling zinnen
in L, en p een zin in L zodanig dat A I-,. p. Dan is er een eindige A' C A
zodanig dat A' I—,. p. Bovendien kan deze afleiding plaatsvinden in eindig veel
stappen via de axiomatisering

16.1.2 bewjjs:

Schrijf L(A) voor alle zinnen die via de axiomatisering in 1 stap volgen, inclusief
A zeif, m.a.w.: L(A) := A U {pI3A' C A: A I-,. p E axiomatisering.

Zij flu L°(A) := A, L"'(A) := L(L(A)) voor n � 0 Definieer A :
UL'(A) (n=0,1,...).

lemma: Er geldt flu: A I-,. p p A.

bewijs lemma: = is triviaal. Rest =. A I-,. p, A dus A I-,. ;
Voldoende is dus te bewijzen A F—,. p =' p C waarvoor weer voldoende is
L(A = A.

Zij flu p C L(A)/A. Dan is er, vanwege hetgeen in de aannarne is gesteld ove
L een eindige A' C A zodanig dat A' F—,. p C Ax. A' is echter eindig, dusei
moet een n zijn zodanig dat A' c L"(A). Dan echter p E L"'(A), dus p E A.
Tegenspraak, waarmee het lemma bewezen is.

Zij nu A F-,. p. DAn p C , dus er is een n zodanig dat p C L'(A). Met
inductie naar n bewijzen we nu dat er een eindige A' C A is zodanig dat A' FL p•

basis: triviaal voor n =0.
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stap: Stel de stelling is geldig voor n = k, p E LIc(A). Er is een A' cindie
C Lk(A) z.d.d. A' FL p. Zij A' = {pl,p2,. .. ,pk}, dan zijn er A C A eindig
zodanig dat A FL Ps. Dan is UA (i = 1 .. . k) een cindige deelverzameling vai
A met uA FL p. Waarmee onze stelling bewezen is.
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