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***

L�AS F�ORST DETTA NOGA!!!

Svaren skall l�amnas in skriftligt senaste kl 12.00 den 7 februari 2001 antingen
personligen till mig eller i mitt postfack i hus E++ (i det senare fallet skall
svaren l�aggas i ett tillslutet kuvert med din namnteckning p�a). Kuvert �nns
utanf�or mitt kontor.

Uppgifterna skall l�osas individuellt och utan hj�alp fr�an n�agon annan person.
Allt samarbete �ar att betrakta som fusk { n�agot som bland annat kan leda till
avst�angning fr�an all undervisning under en tid. (Se studiehandboken.)

Under den tid som tentamen p�ag�ar kan jag av naturliga sk�al endast svara
p�a fr�agor av klarg�orande natur. Allm�anna klar- och tillr�attal�agganden kommer
att annonseras p�a adressen:

http://www.ida.liu.se/labs/logpro/ulfni/it/termin3.html

Gl�om inte att motivera alla svar och att skriva namn, personnummer och facknum-
mer p�a samtliga papper.

***

Lycka till!/Ulf
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1. Avg�or om f�oljande g�aller. Om s�a �ar fallet, visa det med hj�alp av naturlig
deduktion och ge ett motexempel om s�a inte �ar fallet.

� :A ^ (B _ C); A$ B ` C

� :(A! B); A! C ` :(B _ :C)

� A! B;B ! :C;C _D ` D

� (A ^ B)! C ` (A! C) _ (B ! C)

Du f�ar endast anv�anda de primitiva reglerna i naturlig deduktion, men
det �ar till�atet att g�ora egna h�arledda regler om de h�arleds med hj�alp av de
primitiva reglerna och redovisas separat. Fel i egna h�arledda regler leder
till fel p�a samtliga st�allen d�ar de anv�ands.

2. Antag att vi har f�oljande kombinatoriska krets:
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Visa att om D = 1 s�a m�aste minst en av A och B vara 0, genom att be-
skriva kretsen och egenskapen i satslogik. Utf�or beviset med med naturlig
deduktion. Du f�ar endast anv�anda de primitiva reglerna i naturlig deduk-
tion, men det �ar till�atet att g�ora egna h�arledda regler om de h�arleds med
hj�alp av de primitiva reglerna och redovisas separat. Fel i egna h�arledda
regler leder till fel p�a samtliga st�allen d�ar de anv�ands.

3. Visa genom att utnyttja v�arderingar och de�nitionen av logisk konsekvens
att om � 6j= A! B s�a g�aller att �; A 6j= B.

Anv�andning av sanningstabell eller naturlig deduktion �ar inte till�aten.
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