
Logika A

7. FUNKCJE REKURENCYJNE I NIEROZSTRZYGALNOŚĆ

7.1. Twierdzenie. Dla każdej funkcji rekurencyjnej f(x1, ..., xn) istnieje
formuła elementarnej arytmetyki φ(x1, ..., xn, y) taka, żeN |= φ(m1, ...,mn,m)⇔
f(m1, ...,mn) = m. (ćwiczenie).

Wskazówka: wykożystać Zadanie 3.6 (Lista 3)

7.2. Σ i Π.
Lemat. Niech f(x1, ..., xn+1) bȩdzie funkcja̧ rekurencyjna̧.
Wtedy funkcje

g1(x1, ..., xn+1) = Σ
xn+1

i=0 f(x1, ..., xn, i)

i
g2(x1, ..., xn+1) = Π

xn+1

i=0 f(x1, ..., xn, i)

sa̧ rekurencyjne.
Wniosek. Nastȩpuja̧ce funkcje sa̧ rekurencyjne 1 :
[x/y] (zakładamy, że [x/0] = x),
[x1/n],
rest(x, y) = x− [x/y] · y,
q(x) = x− [x1/2]2,
div(x, y) = s̄g(rest(x, y)) .

7.3. Zadanie. Pokazać, że nastȩpuja̧ce funkcje sa̧ rekurencyjne:
τ(x) = ilość dzielników liczby x;

Pr(x) =

{
1 : x jest liczba̧ pierwsza̧
0 : x nie jest liczba̧ pierwsza̧ ;

π(x) = ilość liczb pierwszych ≤ x;
p(x) = liczba pierwsza z numerem x;

7.4. Zadanie. Funkcja

g(x1, ..., xn) =


h0(x1, ..., xn), jeśli f0(x1, ..., xn) = 0
h1(x1, ..., xn), jeśli f1(x1, ..., xn) = 0

......................., jeśli ..........................
hs(x1, ..., xn), jeśli fs(x1, ..., xn) = 0

1[z] oznacza czȩść całkowita̧ liczby z
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jest rekurencyjna, gdzie h1, ..., hs, f1, ..., fs sa̧ rekurencyjne i żadne fi i fj nie
przyjmuja̧ jednocześnie wartości 0.

7.5. Numeracja. Niech

c(x, y) = (x+ y)(x+ y + 1)/2 + x;
n(z) = µm[z < (m+ 1)(m+ 2)/2];
l(z) = z − n(z)(n(z) + 1)/2;
r(z) = n(z)− l(z).

Fakt. l(c(x, y)) = x, r(c(x, y)) = y i c(l(z), r(z)) = z.

Niech

c2(x, y) = c(x, y); c3(x, y, z) = c2(c(x, y), z);...
cn(x1, x2, ..., xn) = cn−1(c(x1, x2), x3, ..., xn);...

Lemat. Wzór A(x1, ..., xn+1) = c(cn+1(x1, ..., xn+1), n) definiuje 1-1-
numeracjȩ cia̧gów skończonych liczb naturalnych,
przy tym funkcja znalezienia i-go elementu cia̧gu o numerze x też jest rekuren-
cyjna (oznaczamy przez τi(x)).

7.6. Funkcja uniwersalna. Niech φ(x, y) bȩdzie czȩściowa̧ funkcja̧
rekurencyjna̧ taka̧, że dla każdej czȩściowej rekurencyjnej funkcji ψ(y) istnieje
liczba k (nazywana numerem funkcji ψ) taka że φ(k, y) ≡ ψ(y).

Niech H = {x : φ(x, x) jest określona }.
Fakt. Istnieje funkcja rekurencyjna (wszȩdzie określona) gH taka, że

H = Rng(gH) (= gH(ω)).
Dowód. Niech k0 ∈ H. Dla liczby t sprawdzamy, czy program maszyny

Turinga odpowiadaja̧cy funkcji φ(l(t), y) przyjmie stan q0 w cia̧gu t kroków
dla y = l(t). Jeśli TAK, to niech g(t) = l(t); jeśli NIE, to niech g(t) = k0. �

7.7. Zbiory rekurencyjnie przeliczalne. Przeciwdziedziny (obrazy,
Rng) funkcji rekurencyjnych wszȩdzie określonych (lub zbiór pusty) nazy-
wamy zbiorami rekurencyjnie przeliczalnymi.

Przykład: Zbiór H.
Zbiór A ⊆ ω nazywa siȩ zbiorem rekurencyjnym jeśli funkcja δA(x) =

{1,x∈A0,x 6∈A jest rekurencyjna i wszȩdzie określona.
Twierdzenie (Post) Zbiór A jest rekurencyjny wtedy i tylko wtedy gdy

A i ω \ A sa̧ rekurencyjnie przeliczalne.
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7.8. Twierdzenie. Zbiór H nie jest rekurencyjny.
Dowód. Niech h(x) = µy((y · δH(x)) + (1 − sg(y)) = 0). Wtedy h(x) =

{1,δH(x)=0
?,δH(x)=1. Jesli h jest rekurencyjna, to istnieje k : φ(k, y) ≡ h(y). Jeśli
k ∈ H, to δH(k) = 1 i h(k) nie jest określona, tzn. k 6∈ H. Jeśli k 6∈ H, to
δH(k) = 0 i h(k) = 1.
Tzn. k ∈ H. Sprzeczność. �

7.9. Zadania.
(1) Pokazać, że istnieje czȩściowa funkcja rekurencyjna, która nie może być
rozszerzona do funkcji rekurencyjnej wszȩdzie określonej.
(2) Pokazać, że jeśli dziedzina Dom(f) czȩściowej funkcji rekurencyjnej f(x)
jest zbiorem rekurencyjnym, to f(x) może być rozszerzona do rekurencyjnej
funkcji wszȩdzie określonej.
(3) Pokazać, że zbiór {x : φ(x, x) = 0} jest rekurencyjnie przeliczalny, ale nie
rekurencyjny (φ jest zdefiniowana w p.7.6).
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