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Voor alle opgaven geldt: motiveer uw antwoord!

1. De letter x wordt gebruikt voor een variabele; a en b zijn constanten. Gegeven is het
termherschrijfsysteem R bestaande uit de regels

R1 : a → b,
R2 : a → f(b),
R3 : g(f(x), a) → f(g(a, x)).

(a) Geef de reductiegraaf van g(f(b), a). Label de reducties in de graaf met de namen10

van de regels.

(b) Bewijs dat R terminerend is via polynomiale interpretaties.10

(c) Bepaal alle niet-triviale kritieke paren van R.10

(d) Is R compleet?5

(e) Laat zien dat er voor elk willekeurig natuurlijk getal n een term in R bestaat die5
minstens 2n verschillende normaalvormen heeft.

(f) We voeren een definitie UN voor unieke normaalvormen in. Een herschrijfsysteem10

is UN dan en slechts dan als: ‘Voor alle termen u en v geldt: als u↔∗ v en u en v
zijn beide in normaalvorm, dan geldt u = v.’

Bewijs nu dat als een herschrijfsysteem R zowel WN als UN is, dan is R ook CR.

De opgave over λ-calculus staat op de volgende bladzijde.



2. (a) We definiëren10

P ≡ λxy.y(xy)y,

ω ≡ λx.xx.

Teken de reductiegraaf van P Iω.

(b) We definiëren de functie f : N→ N door10

f(m) = 1 als m een drievoud is,
= 0 anders.

Construeer een term die deze functie λ-definieert. Zorg dat de oplossing op zichzelf
staat (en dus bijvoorbeeld niet verwijst naar termen uit het dictaat of het college
zonder deze te specificeren). Alleen standaardcombinatoren zoals I en Y, booleans,
conditionals, numerals pnq, en de primitieve numerieke operatoren Zero, S+ en
P− mag u gebruiken zonder de definities uit te schrijven.

(c) Bewijs dat er geen λ-term F bestaat zodat voor alle M ∈ Λ10

FM =β I als het aantal λ’s in M een drievoud is,
=β Ω anders.

(d) We definiëren10

Q ≡ λxy.yx.

Laat zien dat YQ geen normaalvorm heeft.

[Hint. Ter herinnering: Y ≡ λf.(λx.f(xx))(λx.f(xx)). Gebruik geschikte afkor-
tingen voor termen om de redenering overzichtelijk te houden.]

(e) Construeer, indien mogelijk, λ-termen P1, P2 zodat10

P1 heeft een nf en ook een oneindig reductiepad,

P2 heeft geen nf en ook geen oneindig reductiepad.

Licht uw antwoorden kort toe met een redenering.
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