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Elsőrendű elméletek

Kijelentés-logika

Szintaxis

Változó: a kijelentés-kalkulusban az {I,H} alaphalmaz egy

(meghatározatlan) eleme.

Szimbólum készlet:

1. változó: A, B,C,...

2. logikai konstans: I, H

3. a logikai művelet: ¬,&,∨,→,↔, ...

4. zárójel: nyitó ( , csukó )

Formula: az alábbi szabályok rekurźıvan definiálják

1. minden változó formula

2. minden konstans formula

3. ha ϕ formula akkor ¬ϕ is formula

4. ha ϕ és ψ formulák, akkor ϕ → ψ is formula

5. formula csakis a fenti lépésekkel keletkezhet

Logikai axiómák:

A1: ϕ→ (ψ → ϕ)

A2: (ϕ→ (ψ → ρ)) → ((ϕ→ ψ) → (ϕ→ ρ))

A3: (¬ϕ→ ψ) → ((¬ϕ→ ¬ψ) → ϕ)

Modus Ponens (MP) következetetési szabály:

ha ϕ→ ψ és ϕ akkor ψ

Legyen az S rendszer kijelentés-logikai formulák egy tetszőleges halmaza.

Bizonýıtás (=levezetés) az ϕ formulára az S-ben a következő sorozat:

ϕ1, ϕ2, ϕ3, ϕ4, ...ϕi, ...ϕ ha minden ϕi vagy eleme S-nek, vagy logikai axióma,

vagy a sorozat korábbi formuláiból Modus Ponens következtetéssel

keletkezett.
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Szemantika

Interpretált formula: a formula kiértékelése úgy, hogy a változók az

alaphalmazból értéket kapnak. Az interpretált formula értéke vagy I vagy H.

Modell: olyan interpretáció, ahol S minden formulájának értéke I.

Szemantikai következmény a ϕ formula S -ben, ha ϕ értéke I

S minden modelljében (más szóhasználat: ϕ igaz formula S-ben).

Jelölés: S |= ϕ azt jelenti, hogy ϕ szemantikai következmény S-ben.

Teljességi tételek

Jelölés: S ` ϕ azt jelenti, hogy ϕ bizonýıtható (=levezethető) S-ben.

Jelölés: S̄: az összes S-ben bizonýıtható (=levezethető) formula halmaza.

Ezt úgy mondjuk, hogy az S formula-halmaz lezártja S̄

Konzisztens az S formula-halmaz: ha ϕ ∈ S̄ akkor ¬ϕ 6∈ S̄

Bebizonýıtható, hogy ha S nem konzisztens, akkor S̄ az összes formulát

tartalmazza.

Bebizonýıtható az alábbi két álĺıtás:

ha S tetszőleges konzisztens formula-halmaz, akkor

• ha S ` ϕ , akkor S |= ϕ és

• ha S |= ϕ , akkor S ` ϕ

A kijelentés-logika két fontos tulajdonságát mondják ki az álĺıtások.

Az első tulajdonság neve: szemantikus helyesség, mert azt jelenti,

hogy S-ben minden levezethető formula igaz.

A második tulajdonság neve: szemantikus teljesség, mert azt jelenti,

hogy S-ben minden igaz formula levezethető.
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Elsőrendű logika

Változó: az adott U alaphalmaz egy (meghatározatlan) eleme.

Szimbólum készlet:

1. változó: x, y, z , ...

2. konstans: c, d, e, ...

3. függvény: f, g

4. prédikátum (reláció): P, Q, S ...

5. a logikai művelet: ¬,&,∨,→,↔, ...

6. kvantor: univerzális ∀ , egzisztenciális ∃
7. zárójel: nyitó ( , csukó )

Kifejezés: az alábbi szabályok rekurźıvan definiálják

1. minden változó kifejezés

2. minden konstans kifejezés

3. ha t1, .., tN kifejezések és f függvény, akkor f(t1, t2, ..., tn) kifejezés

4. kifejezés csakis a fenti lépésekkel keletkezhet

Atomi formula:

P (t1, t2, ..., tN) ha a P prédikátum és t1, t2, ..., tN kifejezések.

Formula:

1. minden atomi formula formula

2. ha ϕ formula, akkor ¬ϕ formula

3. ha ϕ és ψ formula, akkor ϕ→ ψ formula

4. ha ϕ és x változó, akkor ∀xϕ formula

5. formula csakis a fenti lépésekkel keletkezhet

Szabad és kötött változók

1. ha ϕ atomi formula, akkor x szabad ϕ-ben ha x előfordul ϕ-ben

2. x szabad ¬ϕ-ben ha x szabad ϕ-ben

3. x szabad ϕ→ ϕ-ben ha x szabad ϕ-ben és nem fordul elő ψ-ben, vagy x

szabad ψ-ben és nem fordul elő ϕ-ben, vagy x szabad mind ϕ-ben mind ψ-ben

4. x szabad ∀yϕ ha x szabad ϕ-ben és x különbözik y-tól

5. x kötött ϕ-ben ha x előfordul ϕ-ben és x nem szabad ϕ-ben.

Helyetteśıtési szabályok: megengedett és meg nem engedett helyetteśıtéseket

kell megkülönböztetni, elhagyom.

Az egyenlőség értelmezésére szolgáló axiómák (elhagyom).
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Logikai axiómák:

A1-A3. a kijelentés-logika axiómái

A4. elhagyom, a megengedett helyetteśıtés fogalmát használja

A5. (∀ x (ϕ→ ψ) −→ (ϕ→ ∀xψ) feltéve, hogy x nem szabad ϕ-ben.

Mondat: szabad változót nem tartalmazó formula.

Elmélet: mondatok tetszőleges S halmaza.

Bizonýıtás: a ϕ formula S-beli levezetése ugyanúgy van értelmezve, mint a

kijelentés-logikában, viszont a Modus Ponens mellett egy új következtetési

szabály is érvényes: a Generalizáció.

Generalizáció: ha S ` ϕ akkor S ` ∀x ϕ

Szintaktikusan teljes elmélet (más szóhasználat: negációteljes):

ha ϕ nem bizonýıtható S-ben, akkor ¬ϕ bizonýıtható S-ben.

Szemantika

Interpretált formula (leegyszerűśıtett defińıció): a benne előforduló minden

változóba az alaphalmaz egy elemét helyetteśıtjük, és kiértékeljük a formula

aktuális logikai igazság-értékét (I vagy H).

Modell az S elméletre nézve az az interpretáció, amely S minden

mondatának I értéket tulajdońıt.

Gödel teljességi tétele: az elsőrendű logikára teljesül a szemantikus

teljesség és helyesség. Henkin ekvivalens megfogalmazása: az elsőrendű

logikában egy elméletnek akkor és csak akkor van modellje, ha konzisztens.

Egy másik ekvivalens megfogalmazás, hogy az elsőrendű logikában az igaz és

csakis az igaz mondatok vezethetők le. Ez a tulajdonság (mely a másodrendű

logikára nem érvényes) indokolja az elsőrendű logika széleskörű használatát.

Gödel nem-teljességi tétele: az elsőrendű logikában bármely konzisztens

elmélet, feltéve hogy karakterizálja a természetes számok (Peano-féle)

tulajdonságait, nem lehet szintaktikusan teljes.

Gödel bizonýıtása konstrukt́ıv abban az értelemben, hogy az elméletben

levezethető mondatok számozása után megadja azt a (mondatok megha-

tározott t́ıpusú számozására vonatkozó) mondatot, ami nem bizonýıtható, és

a mondat tagadása sem bizonýıtható, miközben a mondat igaz.


