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Ik wil iedereen bedanken die mij het afgelopen jaar gesteund heeft bij het schrij-
ven van deze masterproef.

In de eerste plaats wil ik dan ook mijn promotor Prof. Mike Nachtegael
bedanken. Hij heeft me dit mooie onderwerp aangeboden en hielp me met mijn
vragen door onze afspraken om de drie weken in het eerste semester en om
de twee weken in het tweede semester. Zo werd ik geen enkel moment aan
mijn lot over gelaten en ben ik geslaagd tot dit resultaat te komen. Ook Prof.
Etienne E. Kerre moet ik bedanken aangezien ik zijn boek ”Introduction to
the basic principles of fuzzy set theory and some of its applications”vele malen
geraadpleegd heb.

Mijn vriendin Joyce wil ik bedanken om mij te blijven motiveren aan mijn
thesis te werken, ze wist me altijd te overtuigen mijn vrije tijd te besteden aan
mijn masterproef en die niet te verdoen aan iets anders. Tenslotte wil ik nog
mijn mede-praesidiumleden van het Home Konvent, Home Astrid en al mijn
vrienden bedanken om mij ontspannende avonden te geven en zo de stress die
gepaard gaat met een thesis af te nemen.

Na het volgen van het vak ”Vaagheids- en onzekerheidsmodellen” steeg mijn
interesse voor de vaagverzamelingenleer. Toch was ik allesbehalve zeker welk
onderwerp ik voor mijn masterproef zou kiezen. In de zomer ging ik dan ook
langs bij een aantal proffen die me uitlegden wat ik bij hun onderwerpen zou
moeten doen. Toen ik bij Prof. Nachtegael was langsgeweest, wist ik het eigen-
lijk al. Het was het onderwerp dat me op voorhand al het meeste aansprak en
zijn uitleg stelde mij gerust dat ik het niet op mijn eentje zou moeten uitzoe-
ken. Wat voor mij de doorslag gaf om voor dit onderwerp te kiezen, waren de
toepassingen. Voorbeelden uit de medische wereld of over information retrieval
(het zoeken naar gegevens) die je aan iedereen begrijpbaar kan uitleggen, vond
ik heel interessant. Ondertussen heb ik gekozen nog een lerarenopleiding erbij
te doen en deze masterproef heeft me veel geleerd om ook daarvoor te slagen.
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1 Inleiding

In deze masterproef zal ik trachten een overzicht te geven van de belangrijkste
eigenschappen die gelden voor vaagrelaties en zullen we enkele toepassingen met
vaagrelaties bekijken.

Daarvoor moeten we eerst een grondig en duidelijk overzicht geven van scherpe
relaties. We zullen beginnen met enkele basisbegrippen te definiëren, natuurlijk
eerst de definitie van een relatie. Ook de verschillende voorstellingen van een
relatie worden weergegeven.

Daarna zullen we de belangrijkste bewerkingen tussen scherpe relaties be-
kijken, deze zijn de unie, de doorsnede, het verschil, het symmetrisch verschil
en het complement. Ook de definitie van een deelrelatie zal in dat gedeelte aan
bod komen.

Vervolgens wijden we een gedeelte aan de klassieke beelden van verzamelin-
gen onder scherpe relaties. Deze beelden zullen we voorstellen met behulp van
een venn-diagram zoals we verderop met andere beelden en samenstellingen ook
zullen doen.

In het gedeelte over de nieuwe beelden van verzamelingen onder scherpe
relaties bekijken we een eerste toepassing. Daarin zullen we zowel het direct
beeld als de nieuwe beelden interpreteren aan de hand van een voorbeeld uit
de medische wereld. Verder zullen we hun monotoniciteitseigenschappen en
interacties met de unie en doorsnede bekijken, de verbanden weergeven tussen
deze beelden onderling en aantonen hoe deze beelden vernesteld zijn.

Het volgende gedeelte gaat over de klassieke samenstelling van scherpe re-
laties, daarin zullen we deze samenstelling interpreteren aan de hand van voor-
beelden uit de medische wereld en over information retrieval.

Daarna volgt een gedeelte over de nieuwe samenstellingen van scherpe rela-
ties. Daar gebruiken we hetzelfde voorbeeld uit de medische wereld als bij de
klassieke samenstelling van scherpe relaties om deze nieuwe samenstellingen te
interpreteren. Ook hier zullen we hun monotoniciteitseigenschappen en interac-
ties met de unie en doorsnede bekijken, de verbanden tussen alle samenstellin-
gen weergeven en nagaan hoe deze samenstellingen vernesteld zijn. Daarnaast
bekijken we ook nog hun inverteerbaarheids- en associativiteitseigenschappen.

In het laatste gedeelte over scherpe relaties zullen we alle beelden en samen-
stellingen definiëren in termen van de karakteristieke afbeeldingen en logische
connectoren.

Na dit alles stappen we eindelijk over naar vaagrelaties. Er wordt voor zo
goed of alle eigenschappen die gelden voor scherpe relaties nagegaan of ze nog
steeds gelden voor vaagrelaties, ook vele definities krijgen een vaag analogon.
We beginnen het overzicht van vaagrelaties opnieuw met de definities van de
basisbegrippen waar naast het begrip vaagrelatie zelf ook het begrip vaagverza-
meling zeer belangrijk is. In dit gedeelte interpreteren we ook het begrip vaag-
relatie aan de hand van voorbeelden uit de medische wereld, over de grootte van
personen en zelfs over toerisme.
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Om de bewerkingen tussen vaagrelaties te kunnen definiëren, halen we er de
noties van een t-norm en t-conorm bij. Dan kunnen we de S-unie en T-doorsnede
definiëren en vervolgens de Zadeh-unie, -doorsnede, -verschil, -complement en
het symmetrisch Zadeh-verschil.

Vervolgens hebben we een gedeelte over de klassieke beelden van vaagver-
zamelingen onder vaagrelaties. Zowel de definities van de klassieke en nieuwe
beelden als van de klassieke en nieuwe samenstellingen zijn sterk gebaseerd op
hun scherpe voorstellingen in termen van de karakteristieke afbeeldingen en lo-
gische connectoren. Alle definities zullen trouwens gebruik maken van de t-norm
T = min tenzij het algemeen geval er expliciet bij vermeld wordt. In dat ge-
deelte leren we dan ook dat veel afhangt van de gebruikte t-norm. Het gedeelte
wordt afgesloten met een voorbeeld uit de medische wereld waar we het direct
en invers beeld van een vaagverzameling onder een relatie zullen berekenen.

Daarna gaan we verder met de nieuwe beelden van vaagverzamelingen onder
vaagrelaties. In dat gedeelte is de implicator (of graad van inclusie) van groot
belang. Er bestaan verschillende implicatoren waarvan de belangrijkste zullen
opgenoemd worden en deze zijn ook bepalend voor de definities van die nieuwe
beelden. Hetzelfde voorbeeld uit de medische wereld dat bij klassieke beelden
wordt gebruikt, zal hier terugkomen om dit keer de nieuwe beelden van diezelfde
vaagverzameling onder diezelfde vaagrelatie te berekenen. Analoog als voor
scherpe relaties bekijken we hun monotoniciteitseigenschappen, hun interacties
met de unie en doorsnede en hoe deze beelden vernesteld zijn. In dat gedeelte
halen we ook voor het eerst aan dat equivalente uitdrukkingen voor scherpe
relaties niet per se equivalent zijn voor vaagrelaties.

Het volgende gedeelte gaat over de klassieke samenstelling van vaagrelaties,
daarin zullen we aan de hand van een voorbeeld uit de medische wereld de
klassieke samenstelling van twee vaagrelaties berekenen. We bekijken daar ook
in een voorbeeld over studenten dat we niet per se de meest intüıtief correcte
interpretatie krijgen als we de t-norm T = min gebruiken.

We sluiten af met een gedeelte over de nieuwe samenstellingen van vaag-
relaties. Daar zullen we zien dat er maar liefst drie mogelijke benaderingen
bestaan voor de nieuwe samenstellingen. Sommige van de eigenschappen zullen
gelden voor alle benaderingen, maar dit geldt niet voor ze allemaal. In een voor-
beeld uit de medische wereld zullen we aantonen welke benadering intüıtief het
minst interessant lijkt en deze benadering zullen we verderop dan ook niet meer
gebruiken. Analoog als voor scherpe relaties zullen we hun monotoniciteits-,
inverteerbaarheids- en associativiteitseigenschappen alsook hun interacties met
de unie en doorsnede bekijken en nagaan hoe deze samenstellingen vernesteld
zijn. Tenslotte zullen we de masterproef afsluiten met een voorbeeld over in-
formation retrieval waarin we zowel de klassieke als nieuwe samenstellingen van
twee vaagrelaties zullen berekenen.
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2 Scherpe relaties

Zoals reeds aangehaald in de inleiding geven we eerst een algemeen overzicht
over scherpe relaties.

2.1 Basisbegrippen

Definitie 1. Een relatie van X naar Y is een deelverzameling van de verzame-
ling X × Y met:

X × Y = {(x, y)|x ∈ X, y ∈ Y } .

Een relatie beschrijft het verband tussen objecten, we zullen hier meestal de
notatie R gebruiken. Elke relatie is gedefinieerd over een aantal verzamelingen
waarin de objecten zich bevinden en deze verzamelingen zullen we universa
noemen. Het meest voorkomend is 2 universa die we hier X en Y zullen noemen.
De notatie voor 2 willekeurige elementen x en y uit respectievelijk X en Y die
in relatie zijn volgens een relatie R, kunnen we nu zo noteren:

(x, y) ∈ R of xRy of Rxy = 1.

Er bestaan verschillende manieren om relaties tussen 2 universa voor te
stellen zoals we met onderstaand voorbeeld illustreren.

Voorbeeld 1. We nemen hier de universa X en Y met elk vier elementen,
x1, x2, x3, x4 respectievelijk y1, y2, y3, y4. We geven nu de relatie R van X naar
Y op verschillende manieren weer. We kunnen dit weergeven met behulp van
een venn-diagram (zie Figuur 1), met behulp van een matrix (zie Figuur 2), we
kunnen deze relatie ook grafisch voorstellen (Figuur 3) en tenslotte kunnen we
R ook via een opsomming voorstellen:

R = {(x1, y1), (x1, y4), (x2, y2), (x3, y1), (x3, y4), (x4, y3)} .

Er bestaan verschillende soorten relaties, hieronder zullen we er twee de-
finiëren.

Definitie 2. Een relatie R van X naar Y is functioneel indien volgende formule
geldt:

(∀x ∈ X)(∀y ∈ Y )(∀z ∈ Y )((x, y) ∈ R ∧ (x, z) ∈ R⇒ y = z).

Dit betekent dat als zowel y als z gerelateerd zijn met x volgens R, dan moet
noodzakelijkerwijze y = z1.

Hieruit blijkt dus dat elk element x uit X in relatie staat met hoogstens één
element uit Y wanneer het gaat om een functionele relatie.

1Vergelijkbaar met de definitie van een functie in de analyse: een functie is een relatie
waarbij elk element hoogstens één beeld heeft
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Figuur 1: Relatie R van X naar Y

Figuur 2: Relatie R van X naar Y
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Figuur 3: Relatie R van X naar Y

Definitie 3. De inverse relatie R−1 van een relatie R van X naar Y wordt
gedefinieerd als:

(y, x) ∈ R−1 ⇔ (x, y) ∈ R,
R−1 = {(y, x)|(x, y) ∈ R}.

Dit betekent dat als y met x invers is gerelateerd, dan is x met y gerelateerd.
R−1 is dan een relatie van Y naar X.

Als we nu de relatie uitbreiden over meerdere universa X1, ..., Xn valt alles
gewoon te veralgemenen en blijft al het voorgaande gelden.

Hieronder geef ik enkele basisdefinities over relaties.

Definitie 4. Het definitiegebied of het domein van de relatie R bevat alle ele-
menten uit X die gerelateerd zijn met minstens één element uit Y :

def(R) = dom(R) = {x|(∃y ∈ Y )(xRy)}.

Definitie 5. De waardeverzameling of het bereik2 van de relatie R bevat alle
elementen uit Y die gerelateerd zijn met minstens één element uit X:

rng(R) = wd(R) = {y|(∃x ∈ X)(xRy)}.
2afgekort als rng vanwege zijn Engelse vertaling als range
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Definitie 6. Stel x0 een willekeurig element uit X. Dan noemen we alle ele-
menten van Y die in relatie staan met x0 de naverzameling van x0:

x0R = {y|y ∈ Y ∧ x0Ry}.

Definitie 7. Stel y0 een willekeurig element uit Y . Dan noemen we alle ele-
menten van X die in relatie staan met y0 de voorverzameling van y0:

Ry0 = {x|x ∈ X ∧ xRy0}.

Bovenstaande verzamelingen voldoen aan enkele interessante eigenschappen.

Eigenschap 1. Zij R een relatie van X naar Y . Stel x0 een willekeurig element
uit X en y0 een willekeurig element uit Y . Dan gelden de volgende eigenschap-
pen:

1. x0R = R−1x0 en Ry0 = y0R
−1.

2. def(R−1) = wd(R) en wd(R−1) = def(R).

3. def(R) =
⋃

y∈Y Ry en wd(R) =
⋃

x∈X xR.

Bewijs. 1. Eerst tonen we aan dat x0R = R−1x0:

R−1x0 = {y|y ∈ Y ∧ yR−1x0}
wegens definitie voorverzameling

= {y|y ∈ Y ∧ x0Ry}
wegens definitie inverse relatie

= x0R

wegens definitie naverzameling

Vervolgens bewijzen we dat Ry0 = y0R
−1:

y0R
−1 = {x|x ∈ X ∧ y0R−1x}

wegens definitie naverzameling

= {x|x ∈ X ∧ xRy0}
wegens definitie inverse relatie

= Ry0

wegens definitie voorverzameling

2. Eerst tonen we aan dat def(R−1) = wd(R):

def(R−1) = {y|(∃x ∈ X)(yR−1x)}
wegens definitie domein

= {y|(∃x ∈ X)(xRy)}
wegens definitie inverse relatie

= wd(R)

wegens definitie bereik
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Vervolgens bewijzen we dat wd(R−1) = def(R):

wd(R−1) = {x|(∃y ∈ Y )(yR−1x)}
wegens definitie bereik

= {x|(∃y ∈ Y )(xRy)}
wegens definitie inverse relatie

= def(R)

wegens definitie domein

3. Eerst tonen we aan dat def(R) =
⋃

y∈Y Ry:⋃
y∈Y

Ry =
⋃
y∈Y
{x|x ∈ X ∧ xRy}

wegens definitie voorverzameling

= {x|(∃y ∈ Y )(xRy)}
wegens definitie unie van verzamelingen

= def(R)

wegens definitie domein

Vervolgens bewijzen we dat wd(R) =
⋃

x∈X xR:⋃
x∈X

xR =
⋃
x∈X
{y|y ∈ Y ∧ xRy}

wegens definitie naverzameling

= {y|(∃x ∈ X)(xRy)}
wegens definitie unie van verzamelingen

= wd(R)

wegens definitie bereik

Hier geven we nu de interpretatie van deze eigenschappen. De eerste for-
mules zeggen dat de naverzameling van x0 volgens de relatie R gelijk is aan de
voorverzameling van x0 volgens de inverse relatie R−1 en dat de voorverzame-
ling van y0 volgens de relatie R gelijk is aan de naverzameling van y0 volgens de
inverse relatie R−1. De formules op de tweede lijn zeggen dat het domein van
de inverse relatie R−1 gelijk is aan het bereik van de relatie R en dat het bereik
van de inverse relatie R−1 gelijk is aan het domein van de relatie R. Tenslotte
zeggen de formules op de derde lijn dat het domein van de relatie R gelijk is aan
de unie van de voorverzamelingen genomen over alle elementen uit Y en dat het
bereik van de relatie R gelijk is aan de unie van de naverzamelingen genomen
over alle elementen uit X.
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2.2 Bewerkingen tussen scherpe relaties

We beginnen met enkele belangrijke bewerkingen tussen scherpe relaties te de-
finiëren.

Definitie 8. Stel R1 en R2 twee relaties van X naar Y . De unie van deze
relaties bevat alle koppels die gerelateerd zijn volgens de ene en/of de andere
relatie:

R1 ∪R2 = {(x, y)|(x, y) ∈ R1 ∨ (x, y) ∈ R2}.
Definitie 9. Stel R1 en R2 twee relaties van X naar Y . De doorsnede van deze
relaties bevat alle koppels die gerelateerd zijn volgens beide relaties:

R1 ∩R2 = {(x, y)|(x, y) ∈ R1 ∧ (x, y) ∈ R2}.

Definitie 10. Stel R1 en R2 twee relaties van X naar Y . Het verschil tussen
relatie R1 en relatie R2 bevat alle koppels die gerelateerd zijn volgens R1 maar
niet volgens R2:

R1 \R2 = {(x, y)|(x, y) ∈ R1 ∧ (x, y) /∈ R2}.

Definitie 11. Stel R1 en R2 twee relaties van X naar Y . Het symmetrisch
verschil van deze relaties is de unie van beide verschillen tussen de relaties:

R1 ⊕R2 = (R1 \R2) ∪ (R2 \R1).

Wegens de definities van de unie en het verschil van twee relaties R1 en R2

geldt er voor het symmetrisch verschil van deze relaties:

R1 ⊕R2 = (R1 \R2) ∪ (R2 \R1)

wegens definitie symmetrisch verschil van relaties

= {(x, y)|(x, y) ∈ (R1 \R2) ∨ (x, y) ∈ (R2 \R1)}
wegens definitie unie van relaties

= {(x, y)|((x, y) ∈ R1 ∧ (x, y) /∈ R2) ∨ ((x, y) ∈ R2 ∧ (x, y) /∈ R1)}
wegens definitie verschil van relaties

Bijgevolg bevat het symmetrisch verschil van de relaties R1 en R2 alle koppels
die gerelateerd zijn volgens één van beide relaties maar niet allebei.

Definitie 12. Stel R een relatie van X naar Y . Het complement van deze
relatie bevat alle koppels die niet gerelateerd zijn volgens deze relatie:

co R = {(x, y)|(x, y) ∈ X × Y ∧ (x, y) /∈ R}.

Definitie 13. Stel (Rj)j∈J een familie van relaties van X naar Y (met elke j ∈
J correspondeert een relatie Rj). We kunnen de bewerkingen unie en doorsnede
dan als volgt uitbreiden:⋃

j∈J
Rj = {(x, y)|(∃j ∈ J)((x, y) ∈ Rj)},⋂

j∈J
Rj = {(x, y)|(∀j ∈ J)((x, y) ∈ Rj)}.
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Hieronder geven we enkele eigenschappen die deze bewerkingen tussen re-
laties combineren met de voorgaande definities van voor- en naverzamelingen.
We merken op dat deze eigenschappen ook kunnen veralgemeend worden voor
een familie van relaties (Rj)j∈J van X naar Y .

Eigenschap 2. Stel R, R1 en R2 drie relaties van X naar Y . Zij x een wille-
keurig element uit X en y een willekeurig element uit Y . Dan gelden de volgende
eigenschappen:

1. x(R1 ∪R2) = xR1 ∪ xR2 en (R1 ∪R2)y = R1y ∪R2y.

2. x(R1 ∩R2) = xR1 ∩ xR2 en (R1 ∩R2)y = R1y ∩R2y.

3. x(R1 \R2) = xR1 \ xR2 en (R1 \R2)y = R1y \R2y.

4. x(R1 ⊕R2) = xR1 ⊕ xR2 en (R1 ⊕R2)y = R1y ⊕R2y.

5. x(co R) = co xR en (co R)y = co Ry.

Bewijs. 1. Eerst tonen we aan dat x(R1 ∪R2) = xR1 ∪ xR2:

x(R1 ∪R2) = {y|y ∈ Y ∧ x(R1 ∪R2)y}
wegens definitie naverzameling

= {y|y ∈ Y ∧ (xR1y ∨ xR2y)}
wegens definitie unie van relaties

= {y|y ∈ Y ∧ xR1y} ∪ {y|y ∈ Y ∧ xR2y}
wegens definitie unie van verzamelingen

= xR1 ∪ xR2

wegens definitie naverzameling

Vervolgens bewijzen we dat (R1 ∪R2)y = R1y ∪R2y:

(R1 ∪R2)y = {x|x ∈ X ∧ x(R1 ∪R2)y}
wegens definitie voorverzameling

= {x|x ∈ X ∧ (xR1y ∨ xR2y)}
wegens definitie unie van relaties

= {x|x ∈ X ∧ xR1y} ∪ {x|x ∈ X ∧ xR2y}
wegens definitie unie van verzamelingen

= R1y ∪R2y

wegens definitie voorverzameling

12



2. Eerst tonen we aan dat x(R1 ∩R2) = xR1 ∩ xR2:

x(R1 ∩R2) = {y|y ∈ Y ∧ x(R1 ∩R2)y}
wegens definitie naverzameling

= {y|y ∈ Y ∧ (xR1y ∧ xR2y)}
wegens definitie doorsnede van relaties

= {y|y ∈ Y ∧ xR1y} ∩ {y|y ∈ Y ∧ xR2y}
wegens definitie doorsnede van verzamelingen

= xR1 ∩ xR2

wegens definitie naverzameling

Vervolgens bewijzen we dat (R1 ∩R2)y = R1y ∩R2y:

(R1 ∩R2)y = {x|x ∈ X ∧ x(R1 ∩R2)y}
wegens definitie voorverzameling

= {x|x ∈ X ∧ (xR1y ∧ xR2y)}
wegens definitie doorsnede van relaties

= {x|x ∈ X ∧ xR1y} ∩ {x|x ∈ X ∧ xR2y}
wegens definitie doorsnede van verzamelingen

= R1y ∩R2y

wegens definitie voorverzameling

3. Eerst tonen we aan dat x(R1 \R2) = xR1 \ xR2:

x(R1 \R2) = {y|y ∈ Y ∧ (x, y) ∈ (R1 \R2)}
wegens definitie naverzameling

= {y|y ∈ Y ∧ ((x, y) ∈ R1 ∧ (x, y) /∈ R2)}
wegens definitie verschil van relaties

= {y|y ∈ Y ∧ xR1y} \ {y|y ∈ Y ∧ xR2y}
wegens definitie verschil van verzamelingen

= xR1 \ xR2

wegens definitie naverzameling
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Vervolgens bewijzen we dat (R1 \R2)y = R1y \R2y:

(R1 \R2)y = {x|x ∈ X ∧ (x, y) ∈ (R1 \R2)}
wegens definitie voorverzameling

= {x|x ∈ X ∧ ((x, y) ∈ R1 ∧ (x, y) /∈ R2)}
wegens definitie verschil van relaties

= {x|x ∈ X ∧ xR1y} \ {x|x ∈ X ∧ xR2y}
wegens definitie verschil van verzamelingen

= R1y \R2y

wegens definitie voorverzameling

4. Eerst tonen we aan dat x(R1 ⊕R2) = xR1 ⊕ xR2:

x(R1 ⊕R2) = {y|y ∈ Y ∧ (x, y) ∈ (R1 ⊕R2)}
wegens definitie naverzameling

= {y|y ∈ Y ∧ (x, y) ∈ ((R1 \R2) ∪ (R2 \R1))}
wegens definitie symmetrisch verschil van relaties

= {y|y ∈ Y ∧ (x, y) ∈ (R1 \R2) ∨ (x, y) ∈ (R2 \R1)}
wegens definitie unie van relaties

= {y|y ∈ Y ∧ (x, y) ∈ (R1 \R2)} ∪ {y|y ∈ Y ∧ (x, y) ∈ (R2 \R1)}
wegens definitie unie van verzamelingen

= (xR1 \ xR2) ∪ (xR2 \ xR1)

wegens bewijs puntje 3

= xR1 ⊕ xR2

wegens definitie symmetrisch verschil van verzamelingen

Vervolgens bewijzen we dat (R1 ⊕R2)y = R1y ⊕R2y:

(R1 ⊕R2)y = {x|x ∈ X ∧ (x, y) ∈ (R1 ⊕R2)}
wegens definitie voorverzameling

= {x|x ∈ X ∧ (x, y) ∈ ((R1 \R2) ∪ (R2 \R1))}
wegens definitie symmetrisch verschil van relaties

= {x|x ∈ X ∧ (x, y) ∈ (R1 \R2) ∨ (x, y) ∈ (R2 \R1)}
wegens definitie unie van relaties

= {x|x ∈ X ∧ (x, y) ∈ (R1 \R2)} ∪ {x|x ∈ X ∧ (x, y) ∈ (R2 \R1)}
wegens definitie unie van verzamelingen

= (R1y \R2y) ∪ (R2y \R1y)

wegens bewijs puntje 3

= R1y ⊕R2y

wegens definitie symmetrisch verschil van verzamelingen
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5. Eerst tonen we aan dat x(co R) = co xR:

x(co R) = {y|y ∈ Y ∧ (x, y) ∈ co R}
wegens definitie naverzameling

= {y|y ∈ Y ∧ (x, y) /∈ R}
wegens definitie complement van relatie

= co{y|y ∈ Y ∧ (x, y) ∈ R}
wegens definitie complement van verzameling

= co xR

wegens definitie naverzameling

Vervolgens bewijzen we dat (co R)y = co Ry:

(co R)y = {x|x ∈ X ∧ (x, y) ∈ co R}
wegens definitie voorverzameling

= {x|x ∈ X ∧ (x, y) /∈ R}
wegens definitie complement van relatie

= co{x|x ∈ X ∧ (x, y) ∈ R}
wegens definitie complement van verzameling

= co Ry

wegens definitie voorverzameling

We zullen nu deze eigenschappen interpreteren. Op de eerste lijn staat er
dat de naverzameling van x volgens de unie van twee relaties gelijk is aan de
unie van de naverzamelingen van x volgens deze relaties. En analoog staat er
dat de voorverzameling van y volgens de unie van twee relaties gelijk is aan de
unie van de voorverzamelingen van y volgens deze relaties. Op de tweede lijn
staat er dat de naverzameling van x, respectievelijk de voorverzameling van y,
volgens de doorsnede van twee relaties gelijk is aan de doorsnede van de na-
verzamelingen van x, respectievelijk de voorverzamelingen van y, volgens deze
relaties. Op de derde lijn staat er dat de naverzameling van x, respectievelijk
de voorverzameling van y, volgens het verschil van twee relaties gelijk is aan
het verschil van de naverzamelingen van x, respectievelijk de voorverzamelingen
van y, volgens deze relaties. Op de vierde lijn staat er dat de naverzameling van
x, respectievelijk de voorverzameling van y, volgens het symmetrisch verschil
van twee relaties gelijk is aan het symmetrisch verschil van de naverzamelingen
van x, respectievelijk de voorverzamelingen van y, volgens deze relaties. Ten-
slotte staat er op de laatste lijn dat de naverzameling van x, respectievelijk de
voorverzameling van y, volgens het complement van een relatie gelijk is aan het
complement van de naverzameling van x, respectievelijk de voorverzameling van
y, volgens deze relatie.
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Nu zullen we het begrip deelrelatie definiëren en vervolgens zullen we twee
eigenschappen bewijzen die een voorwaarde geven om na te gaan of een relatie
in een andere gëıncludeerd is of gelijk is aan die andere relatie.

Definitie 14. Stel R1 en R2 relaties van X naar Y . R1 is een deelrelatie van
R2 (of R1 is gëıncludeerd in R2) indien:

R1 ⊆ R2 ⇔ (∀(x, y) ∈ X × Y ) ((x, y) ∈ R1 ⇒ (x, y) ∈ R2) ,

wat betekent dat elk koppel dat gerelateerd is volgens R1 ook gerelateerd is volgens
R2.

Eigenschap 3. Stel R1 en R2 twee relaties van X naar Y . Dan gelden de
volgende eigenschappen:

1. R1 ⊆ R2 ⇔ (∀x ∈ X) (xR1 ⊆ xR2) .

2. R1 ⊆ R2 ⇔ (∀y ∈ Y ) (R1y ⊆ R2y) .

Bewijs. 1.

R1 ⊆ R2 ⇔ (∀(x, y) ∈ X × Y )((x, y) ∈ R1 ⇒ (x, y) ∈ R2)

wegens definitie deelrelatie

⇔ (∀x ∈ X)(∀y ∈ Y )(y ∈ xR1 ⇒ y ∈ xR2)

wegens definitie naverzameling

⇔ (∀x ∈ X)(xR1 ⊆ xR2)

wegens definitie deelverzameling

2.

R1 ⊆ R2 ⇔ (∀(x, y) ∈ X × Y )((x, y) ∈ R1 ⇒ (x, y) ∈ R2)

wegens definitie deelrelatie

⇔ (∀x ∈ X)(∀y ∈ Y )(x ∈ R1y ⇒ x ∈ R2y)

wegens definitie voorverzameling

⇔ (∀y ∈ Y )(∀x ∈ X)(x ∈ R1y ⇒ x ∈ R2y)

omdat gelijksoortige kwantoren verwisseld mogen worden

⇔ (∀y ∈ Y )(R1y ⊆ R2y)

wegens definitie deelverzameling

Voor de interpretatie van deze formules krijgen we het volgende: Relatie
R1 is gëıncludeerd in relatie R2 als en slechts als de naverzameling volgens R1

gëıncludeerd is in de naverzameling volgens R2 voor elk element uit X. Analoog
is relatie R1 gëıncludeerd in relatie R2 als en slechts als de voorverzameling
volgens R1 gëıncludeerd is in de voorverzameling volgens R2 voor elk element
uit Y .
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Eigenschap 4. Stel R1 en R2 twee relaties van X naar Y . Dan gelden de
volgende eigenschappen:

1. R1 = R2 ⇔ (∀x ∈ X) (xR1 = xR2) .

2. R1 = R2 ⇔ (∀y ∈ Y ) (R1y = R2y) .

Bewijs. 1.

R1 = R2 ⇔ R1 ⊆ R2 ∧R2 ⊆ R1

wegens definitie gelijkheid van relaties

⇔ (∀x ∈ X)(xR1 ⊆ xR2 ∧ xR2 ⊆ xR1)

wegens eigenschap 3

⇔ (∀x ∈ X)(xR1 = xR2)

wegens definitie gelijkheid van verzamelingen

2.

R1 = R2 ⇔ R1 ⊆ R2 ∧R2 ⊆ R1

wegens definitie gelijkheid van relaties

⇔ (∀y ∈ Y )(R1y ⊆ R2y ∧R2y ⊆ R1y)

wegens eigenschap 3

⇔ (∀y ∈ Y )(R1y = R2y)

wegens definitie gelijkheid van verzamelingen

Deze formules zeggen dat de relaties R1 en R2 gelijk zijn als en slechts als
de naverzameling volgens R1 gelijk is aan de naverzameling volgens R2 voor elk
element uit X en analoog dat de relaties R1 en R2 gelijk zijn als en slechts als
de voorverzameling volgens R1 gelijk is aan de voorverzameling volgens R2 voor
elk element uit Y .

2.3 Direct en invers beeld onder scherpe relaties

We beginnen vanzelfsprekend met de definities van het direct en invers beeld
van een verzameling onder een relatie.

Definitie 15. Stel R een relatie van X naar Y en zij A een deelverzameling
van X. Het direct beeld van de verzameling A onder de relatie R (figuur 4)
bestaat uit alle elementen y van Y waarvoor er een element uit A bestaat dat
met y gerelateerd is:

R(A) = {y|(∃x ∈ A)(xRy)} .

Figuur 4 geeft een visuele weergave van deze definitie.
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Figuur 4: Het direct beeld van de verzameling A onder de relatie R

Definitie 16. Zij R een relatie van X naar Y en zij B een deelverzameling van
Y . Het invers beeld van de verzameling B onder de relatie R bestaat uit alle
elementen x van X waarvoor er een element uit B bestaat dat met x gerelateerd
is:

R−1(B) = {x|(∃y ∈ B)(xRy)} .

In onderstaand voorbeeld uit de medische wereld zullen we het direct beeld
bepalen en interpreteren.

Voorbeeld 2. Zij het universum X = {x1, x2, x3, x4, x5, x6} een groep van zes
patiënten. En stel dat het universum Y = {y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8} bestaat
uit acht symptomen. Stel R de relatie van X naar Y ; gedefinieerd als:

(x, y) ∈ R⇔ ’bij patiënt x is symptoom y aanwezig’ met x ∈ X, y ∈ Y.

Zij verder A = {x1, x2, x3, x4} een deelverzameling van X die alle mannelijke
patiënten bevat. De set-up van dit voorbeeld wordt ook weergegeven in Figuur 4.

Dan kunnen we het direct beeld van de verzameling A onder de relatie R
bepalen:

R(A) = {y|(∃x ∈ A)(xRy)}
wegens definitie direct beeld

= {y1, y3, y4, y6, y8}
wegens Figuur 4

Het direct beeld van de verzameling der mannelijke patiënten onder de relatie
R bevat dus de symptomen y1, y3, y4, y6 en y8. Dit zijn alle symptomen die
aanwezig zijn bij minstens één mannelijke patiënt.
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Vervolgens tonen we in onderstaande eigenschap aan dat er equivalente uit-
drukkingen bestaan voor het direct en invers beeld.

Eigenschap 5. Zij R een relatie van X naar Y , zij A een deelverzameling van
X en zij B een deelverzameling van Y . Dan gelden de volgende eigenschappen:

1. R(A) =
⋃

x∈A xR.

2. R−1(B) =
⋃

y∈B Ry.

Bewijs. 1. ⋃
x∈A

xR =
⋃
x∈A
{y|y ∈ Y ∧ xRy}

wegens definitie naverzameling

= {y|(y ∈ Y )(∃x ∈ A)(xRy)}
wegens definitie unie van verzamelingen

= R(A)

wegens definitie direct beeld

2. ⋃
y∈B

Ry =
⋃
y∈B
{x|x ∈ X ∧ xRy}

wegens definitie voorverzameling

= {x|(x ∈ X)(∃y ∈ B)(xRy)}
wegens definitie unie van verzamelingen

= R−1(B)

wegens definitie invers beeld

Deze eigenschappen hebben de volgende betekenis: Het direct beeld van de
verzameling A onder de relatie R is gelijk aan de unie van alle naverzamelingen
volgens R genomen over alle elementen van A en analoog is het invers beeld van
de verzameling B onder de relatie R gelijk aan de unie van alle voorverzame-
lingen volgens R genomen over alle elementen van B. Nu gaan we na waaraan
een element uit Y moet voldoen om tot het direct beeld van een verzameling A
onder een relatie R te behoren.

Eigenschap 6. Zij R een relatie van X naar Y en zij A een deelverzameling
van X. Dan geldt volgende eigenschap:

y ∈ R(A)⇔ A ∩Ry 6= ∅.
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Bewijs.

y ∈ R(A)⇔ (∃x ∈ A)(xRy)

wegens definitie direct beeld

⇔ (∃x ∈ A)(x ∈ Ry)

wegens definitie voorverzameling

⇔ A ∩Ry 6= ∅
wegens definitie doorsnede van verzamelingen

Dit betekent dat een element y uit Y in het direct beeld van de verzameling A
onder de relatie R zit als en slechts als de doorsnede van diens voorverzameling
volgens R en de verzameling A niet ledig is.

Bovenstaande eigenschap is belangrijk om het verschil in te zien met de
nieuwe beelden die verderop zullen worden gedefinieerd.

We sluiten dit gedeelte af met een eigenschap die het direct beeld in verband
brengt met het domein en bereik van een relatie.

Eigenschap 7. Zij R een relatie van X naar Y . Dan geldt volgende eigenschap:

R(defR) = wd(R).

Bewijs.

R(defR) = {y|(∃x ∈ def(R))(xRy)}
wegens definitie direct beeld

= {y|(∃x ∈ X)(∃y ∈ Y )(xRy)}
wegens definitie domein

= {y|(∃x ∈ X)(xRy)}
want voor elke y bestaat er vanzelfsprekend een y uit Y

= wd(R)

wegens definitie bereik

Deze formule zegt dat het direct beeld van het domein van de relatie R onder
diezelfde relatie het bereik van deze relatie is.

2.4 Nieuwe beelden onder scherpe relaties

We beginnen met de definities van het sub-, super- en ultradirect beeld van een
verzameling A onder een relatie R en geven ook een visuele weergave van de
voorwaarden voor een element uit Y om tot deze beelden te behoren.

20



Figuur 5: Visualisering van de voorwaarde opdat y ∈ R/(A)

Definitie 17. Stel R een relatie van X naar Y en zij A een deelverzameling
van X. Dan wordt het subdirect beeld R/(A) van de verzameling A onder de
relatie R gedefinieerd als:

y ∈ R/(A)⇔ ∅ ⊂ A ⊆ Ry.

Figuur 5 visualiseert de voorwaarde voor een element y uit Y om tot het
subdirect beeld R/(A) te behoren.

Definitie 18. Stel R een relatie van X naar Y en zij A een deelverzameling
van X. Dan wordt het superdirect beeld R.(A) van de verzameling A onder de
relatie R gedefinieerd als:

y ∈ R.(A)⇔ ∅ ⊂ Ry ⊆ A.

Figuur 6 visualiseert de voorwaarde voor een element y uit Y om tot het
superdirect beeld R.(A) te behoren.

Definitie 19. Stel R een relatie van X naar Y en zij A een deelverzameling
van X. Dan wordt het ultradirect beeld R�(A) van de verzameling A onder de
relatie R gedefinieerd als:

y ∈ R�(A)⇔ ∅ ⊂ A = Ry.

Figuur 7 visualiseert de voorwaarde voor een element y uit Y om tot het
ultradirect beeld R�(A) te behoren.

Aan de hand van eigenschap 6 en deze drie bovenstaande definities kunnen
we afleiden dat het direct beeld een zwakkere voorwaarde oplegt aan elementen
uit Y dan het sub-, super- en ultradirect beeld. Het subdirect beeld alsook het
superdirect beeld leggen op hun beurt zwakkere voorwaarden op aan elementen
uit Y dan het ultradirect beeld.
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Figuur 6: Visualisering van de voorwaarde opdat y ∈ R.(A)

Figuur 7: Visualisering van de voorwaarde opdat y ∈ R�(A)
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We zullen nu deze nieuwe beelden interpreteren aan de hand van hetzelfde
voorbeeld uit de medische wereld (hier weliswaar met enkele andere notaties)
als bij het direct beeld (Voorbeeld 2).

Voorbeeld 3. Zij het universum P een groep van patiënten. En zij het uni-
versum S een aantal symptomen. Stel R de relatie van P naar S; gedefinieerd
als:

(p, s) ∈ R⇔ ’bij patiënt p is symptoom s aanwezig’ met p ∈ P, s ∈ S.

Zij verder A een deelverzameling van P die alle mannelijke patiënten bevat.
Voor de interpretatie van de nieuwe beelden gaan we eerst de interpretatie

van Rs na, dit is de voorverzameling van het element s:

Rs = {p|p ∈ P ∧ pRs}.

Deze verzameling bevat alle patiënten bij wie het symptoom s aanwezig is.
Nu we begrijpen wat deze verzameling bevat, kunnen we het subdirect beeld

interpreteren:
s ∈ R/(A)⇔ ∅ ⊂ A ⊆ Rs.

Een symptoom s zit in het subdirect beeld als en slechts als alle mannelijke
patiënten ook in de voorverzameling van het symptoom s zitten. Bijgevolg kun-
nen we aan de hand van de interpretatie van die voorverzameling concluderen
dat het subdirect beeld alle symptomen bevat die aanwezig zijn bij alle mannelijke
patiënten. We gaan verder met de interpretatie van het superdirect beeld:

s ∈ R.(A)⇔ ∅ ⊂ Rs ⊆ A.

Een symptoom s zit in het superdirect beeld als en slechts als de voorverzameling
van het symptoom s, m.a.w. alle patiënten bij wie het symptoom aanwezig is, een
deelverzameling is van de verzameling van alle mannelijke patiënten. Bijgevolg
kunnen we concluderen dat het superdirect beeld alle symptomen bevat die bij
geen enkele vrouwelijke patiënt aanwezig zijn.

Tenslotte hebben we nog de interpretatie van het ultradirect beeld:

s ∈ R�(A)⇔ ∅ ⊂ A = Rs.

Een symptoom s zit in het ultradirect beeld als en slechts als de voorverzameling
van het symptoom s bestaat uit alle mannelijke patiënten. Bijgevolg kunnen we
concluderen dat het ultradirect beeld alle symptomen bevat die voorkomen bij alle
mannelijke patiënten en bij geen enkele vrouwelijke patiënt. Deze symptomen
zijn met andere woorden typerend voor de mannelijke patiënten.

Opmerking 1. Het belang van de niet-ledigheidsvoorwaarden bij deze nieuwe
beelden is groot. We zullen onder meer gebruik maken van het feit dat R�(A) ⊆
R/(A) ⊆ R(A), wat we later zullen bewijzen (zie eigenschap 14), om het belang
van deze niet-ledigheidsvoorwaarden aan te tonen.

23



Stel dat er geen mannelijke patiënten zijn m.a.w. A = ∅. Dan krijgen we
voor het subdirect beeld:

s ∈ R/(∅)⇔ ∅ ⊆ Rs
⇒ R/(∅) = S.

Anderzijds vinden we het volgende voor het subdirect beeld:

R/(∅) ⊆ R(∅) wegens eigenschap 14

= ∅ wegens definitie direct beeld

Bovenstaande twee bevindingen kunnen enkel kloppen indien S = ∅ m.a.w. in-
dien er geen symptomen zijn. In zo’n geval zou bovenstaand voorbeeld met de
interpretatie van het subdirect beeld natuurlijk geen nut meer hebben.

Stel nu dat er geen enkele patiënt is bij wie het symptoom s aanwezig is en
veronderstel dat dit geldt voor alle symptomen m.a.w. Rs = ∅,∀s ∈ S. Dan
krijgen we voor het superdirect beeld:

s ∈ R.(A)⇔ ∅ ⊆ A
⇒ R.(A) = S.

Volgens de interpretatie van in het voorbeeld betekent dit dat er bij geen enkele
vrouwelijke patiënt een symptoom aanwezig is. Maar aangezien we reeds weten
dat bij geen enkele patiënt een symptoom voorkomt, is deze interpretatie en
bijgevolg bovenstaand voorbeeld betekenisloos.

Stel vervolgens opnieuw dat er geen mannelijke patiënten zijn m.a.w. A = ∅.
Dan krijgen we voor het ultradirect beeld:

s ∈ R�(∅)⇔ ∅ = Rs.

Volgens de interpretatie van in het voorbeeld betekent dit dat het symptoom s
voorkomt bij alle mannelijke patiënten en bij geen enkele vrouwelijke patiënt
als en slechts als het symptoom bij geen enkele patiënt aanwezig is. Aangezien
er geen mannelijke patiënten zijn, is deze voorwaarde vanzelfsprekend m.a.w.
R�(∅) = S. Anderzijds vinden we het volgende voor het ultradirect beeld:

R�(∅) ⊆ R(∅) wegens eigenschap 14

= ∅ wegens definitie direct beeld

Bovenstaande twee bevindingen kunnen enkel kloppen indien S = ∅ m.a.w. in-
dien er geen symptomen zijn. Ook in zo’n geval zou bovenstaand voorbeeld met
de interpretatie van het ultradirect beeld natuurlijk geen nut meer hebben.

Stel tenslotte dat er opnieuw geen enkele patiënt is bij wie het symptoom
s aanwezig is en veronderstel dat dit geldt voor alle symptomen m.a.w. Rs =
∅,∀s ∈ S. Dan krijgen we voor het ultradirect beeld:

s ∈ R�(A)⇔ ∅ = A.
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Volgens de interpretatie van in het voorbeeld betekent dit dat het symptoom s
voorkomt bij alle mannelijke patiënten en bij geen enkele vrouwelijke patiënt
als en slechts als er geen mannelijke patiënten zijn. Deze interpretatie spreekt
zichzelf tegen en bovenstaand voorbeeld met de interpretatie van het ultradirect
beeld zou in zo’n geval geen nut meer hebben.

We kunnen nu equivalente uitdrukkingen vinden voor deze nieuwe beelden
zodat we ze ook symbolisch duidelijk kunnen weergeven als een verzameling van
symptomen waaraan enkele voorwaarden zijn opgelegd.

Eigenschap 8. Stel R een relatie van X naar Y en zij A een deelverzame-
ling van X. Dan vinden we volgende uitdrukkingen voor het sub-, super- en
ultradirect beeld.

R/(A) = {y|A 6= ∅ ∧Ry 6= ∅ ∧A ⊆ Ry} = {y|A ∩Ry 6= ∅ ∧A ⊆ Ry} ,
R.(A) = {y|Ry 6= ∅ ∧A 6= ∅ ∧Ry ⊆ A} = {y|Ry ∩A 6= ∅ ∧Ry ⊆ A} ,
R�(A) = {y|A 6= ∅ ∧Ry 6= ∅ ∧A = Ry} = {y|A ∩Ry 6= ∅ ∧A = Ry} .

Bewijs. Het bewijs van deze formules volgt rechtstreeks uit de definities van het
sub-, super- en ultradirect beeld.

Hier zijn beide uitdrukkingen voor de beelden van een verzameling A onder
een scherpe relatie R equivalent. Verderop in Eigenschap 50 zullen we aantonen
dat als we deze uitdrukkingen fuzzificeren om zo tot de nieuwe beelden van
een vaagverzameling onder een vaagrelatie te komen, de equivalentie niet langer
behouden blijft.

Vervolgens geven we de verbanden weer tussen deze nieuwe beelden onderling
en tussen deze nieuwe beelden en het direct beeld. We beginnen met de nieuwe
beelden in termen van het direct beeld weer te geven.

Eigenschap 9. Stel R een relatie van X naar Y en zij A een deelverzameling
van X. Dan gelden de volgende eigenschappen:

1. R/(A) = co ((co R) (A)) indien A 6= ∅.

2. R.(A) = co (R (co A)) ∩ wd(R).

3. R�(A) = co ((co R) (A)) ∩ co (R (co A)) indien A 6= ∅.

Bewijs. 1. We kiezen een willekeurig element y uit co((co R)(A)) en daarvoor
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geldt:

y ∈ co((co R)(A))⇔ y /∈ (co R)(A)

wegens definitie complement van verzameling

⇔ ¬(A ∩ (co R)y 6= ∅)
wegens Eigenschap 6

⇔ A ∩ (co R)y = ∅
wegens definitie negatie

⇔ A ∩ co(Ry) = ∅
wegens Eigenschap 2

⇔ A ⊆ Ry
wegens definities doorsnede

en complement van verzameling

⇔ ∅ ⊂ A ⊆ Ry
wegens het gegeven A 6= ∅

⇔ y ∈ R/(A)

wegens definitie subdirect beeld

Omdat y willekeurig gekozen was, volgt er dat

R/(A) = co((co R)(A)).

2. We kiezen een willekeurig element y uit co(R(co A))∩wd(R) en daarvoor
geldt:

y ∈ co(R(co A)) ∩ wd(R)⇔ y ∈ co(R(co A)) ∧ y ∈ wd(R)

wegens definitie doorsnede

⇔ y /∈ R(co A) ∧ y ∈ wd(R)

wegens definitie complement van verzameling

⇔ co A ∩Ry = ∅ ∧Ry 6= ∅
wegens Eigenschap 6 en definitie bereik

⇔ ∅ ⊂ Ry ⊆ A
wegens definities doorsnede

en complement van verzameling

⇔ y ∈ R.(A)

wegens definitie superdirect beeld

Omdat y willekeurig gekozen was, volgt er dat

R.(A) = co(R(co A)) ∩ wd(R).
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3. We kiezen een willekeurig element y uit co((co R)(A)) ∩ co(R(co A)) en
daarvoor geldt:

y ∈ co((co R)(A)) ∩ co(R(co A))⇔ y ∈ co((co R)(A)) ∧ y ∈ co(R(co A))

wegens definitie doorsnede

⇔ A ⊆ Ry ∧Ry ⊆ A
wegens puntjes 1 en 2

⇔ ∅ ⊂ A = Ry

wegens het gegeven A 6= ∅
en definitie gelijkheid van verzamelingen

⇔ y ∈ R�(A)

wegens definitie ultradirect beeld

Omdat y willekeurig gekozen was, volgt er dat

R�(A) = co((co R)(A)) ∩ co(R(co A)).

Deze eerste formule zegt dat het sudirect beeld van de verzameling A onder
de relatie R gelijk is aan het complement van het direct beeld van de verzameling
A onder het complement van de relatie R. Deze formule is geldig als en slechts
als A een niet-ledige verzameling is. De tweede formule zegtt dat het superdirect
beeld van de verzameling A onder de relatie R gelijk is aan de doorsnede van
het complement van het direct beeld van het complement van de verzameling
A onder de relatie R en het bereik van de relatie R. Tenslotte zegt deze derde
formule dat het ultradirect beeld voor de verzameling A onder de relatie R
gelijk is aan de doorsnede van enerzijds het complement van het direct beeld
van de verzameling A onder het complement van de relatie R en anderzijds
het complement van het direct beeld van het complement van de verzameling A
onder de relatie R. Ook deze formule is geldig als en slechts als A een niet-ledige
verzameling is.

Vervolgens geven we het direct beeld weer in termen van de nieuwe beelden,
meer bepaald in termen van het sub- en superdirect beeld.

Eigenschap 10. Stel R een relatie van X naar Y en zij A een deelverzameling
van X. Dan gelden de volgende eigenschappen:

1. R(A) = co
(
(co R)

/
(A)
)

indien A 6= ∅.

2. R(A) = co (R. (co A)) ∩ wd(R).

Bewijs. 1. We kiezen een willekeurig element y uit co((co R)/(A)) en daar-
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voor geldt:

y ∈ co((co R)/(A))⇔ y /∈ (co R)/(A)

wegens definitie complement

⇔ ¬(∅ ⊂ A ⊆ (co R)y)

wegens definitie subdirect beeld

⇔ ¬(∅ ⊂ A) ∨ ¬(A ⊆ co(Ry))

wegens Eigenschap 2

⇔ A = ∅ ∨A ∩Ry 6= ∅
wegens definities negatie en complement

⇔ A ∩Ry 6= ∅
want wegens het gegeven is A 6= ∅

⇔ y ∈ R(A)

wegens Eigenschap 6

Omdat y willekeurig gekozen was, volgt er dat

R(A) = co
(
(co R)

/
(A)
)
.

2. We kiezen een willekeurig element y uit co (R. (co A))∩wd(R) en daarvoor
geldt:

y ∈ co(R.(co A)) ∩ wd(R)⇔ y /∈ R.(co A) ∧ y ∈ wd(R)

wegens definities doorsnede en complement

⇔ ¬(∅ ⊂ Ry ⊆ co(A)) ∧Ry 6= ∅
wegens definities superdirect beeld en bereik

⇔ [¬(∅ ⊂ Ry) ∨ ¬(Ry ⊆ co(A))] ∧Ry 6= ∅
wegens definitie negatie

⇔ (Ry = ∅ ∨Ry ∩A 6= ∅) ∧Ry 6= ∅
wegens definities negatie en complement

⇔ (Ry = ∅ ∧Ry 6= ∅) ∨ (Ry ∩A 6= ∅ ∧Ry 6= ∅)
wegens de distributiviteit van

de conjunctie over de disjunctie

⇔ A ∩Ry 6= ∅ ∧Ry 6= ∅
wegens de onmogelijkheid van

(Ry = ∅ ∧Ry 6= ∅)
⇔ y ∈ R(A)

wegens Eigenschap 6

Omdat y willekeurig gekozen was, volgt er dat

R(A) = co (R. (co A)) ∩ wd(R).
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Deze eerste formule zegt dat het direct beeld van de verzameling A onder
de relatie R gelijk is aan het complement van het subdirect beeld van de ver-
zameling A onder het complement van de relatie R. Deze formule is geldig als
en slechts als A een niet-ledige verzameling is. De tweede formule zegt dat het
direct beeld van de verzameling A onder de relatie R gelijk is aan de doorsnede
van enerzijds het complement van het superdirect beeld van het complement
van de verzameling A onder de relatie R en anderzijds het bereik van de relatie
R.

We gaan verder met de weergave van het subdirect beeld in termen van het
superdirect beeld en omgekeerd.

Eigenschap 11. Stel R een relatie van X naar Y en zij A een deelverzameling
van X. Dan gelden de volgende eigenschappen:

1. R/(A) = (co R)
.

(co A) ∪ co (wd (co R)) indien A 6= ∅.

2. R.(A) = (co R)
/

(co A) ∩ wd(R) indien co A 6= ∅.

Bewijs. 1. We kiezen een willekeurig element y uit (co R)
.

(co A)∪co (wd (co R))
en daarvoor geldt:

y ∈ (co R)
.

(co A) ∪ co (wd (co R))

⇔ ∅ ⊂ (co R)y ⊆ co A ∨ y ∈ co{y|(∃x ∈ X)((x, y) /∈ R)}
wegens definities unie, superdirect beeld, bereik

en complement van relatie

⇔ ∅ ⊂ co Ry ⊆ co A ∨ y ∈ {y|(∀x ∈ X)((x, y) ∈ R)}
wegens Eigenschap 2 en definitie complement van verzameling

⇔ ∅ ⊂ A ⊆ Ry ∨Ry = X

wegens het gegeven A 6= ∅ en

definities complement en voorverzameling

⇔ ∅ ⊂ A ⊆ Ry
wegens het gegeven A 6= ∅ en A ⊆ X

⇔ y ∈ R/(A)

wegens definitie subdirect beeld

Omdat y willekeurig gekozen was, volgt er dat

R/(A) = (co R)
.

(co A) ∪ co (wd (co R)) .

2. We kiezen een willekeurig element y uit R.(A) = (co R)
/

(co A) ∩ wd(R)
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en daarvoor geldt:

y ∈ (co R)
/

(co A) ∩ wd(R)

⇔ ∅ ⊂ co A ⊆ (co R)y ∧ y ∈ {y|(∃x ∈ X)((x, y) ∈ R)}
wegens definities doorsnede, subdirect beeld en bereik

⇔ ∅ ⊂ co A ⊆ co Ry ∧Ry 6= ∅
wegens Eigenschap 2 en definitie voorverzameling

⇔ ∅ ⊂ Ry ⊆ A ∧Ry 6= ∅
wegens definitie complement

⇔ y ∈ R.(A)

wegens definitie superdirect beeld

Omdat y willekeurig gekozen was, volgt er dat

R.(A) = (co R)
/

(co A) ∩ wd(R).

Deze formules hebben de volgende betekenis: Het subdirect beeld van de
verzameling A onder de relatie R is gelijk aan de unie van enerzijds het super-
direct beeld van het complement van de verzameling A onder het complement
van de relatie R en anderzijds het complement van het bereik van het comple-
ment van de relatie R. Deze formule is geldig als en slechts als A een niet-ledige
verzameling is. Het superdirect beeld van de verzameling A onder de relatie R
is gelijk aan de doorsnede van enerzijds het subdirect beeld van het complement
van de verzameling A onder het complement van de relatie R en anderzijds het
bereik van de relatie R. Deze formule is geldig als en slechts als het complement
van de verzameling A niet-ledig is.

Tenslotte geven we nog het verband weer tussen het ultradirect beeld en de
complementering.

Eigenschap 12. Stel R een relatie van X naar Y en zij A een deelverzameling
van X. Dan geldt de volgende eigenschap:

R�(A) = (co R)
�

(co A) indien A 6= ∅ en co A 6= ∅

Bewijs. We kiezen een willekeurig element y uit (co R)
�

(co A) en daarvoor
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geldt:

y ∈ (co R)
�

(co A)⇔ ∅ ⊂ co A = (co R)y

wegens definitie ultradirect beeld

en het gegeven co A 6= ∅
⇔ ∅ ⊂ co A = co Ry

wegens Eigenschap 2

⇔ ∅ ⊂ A = Ry

wegens definitie complement en het gegeven A 6= ∅
⇔ y ∈ R�(A)

wegens definitie ultradirect beeld

Omdat y willekeurig gekozen was, volgt er dat

R�(A) = (co R)
�

(co A) .

Dit betekent dat het ultradirect beeld van de verzameling A onder de relatie
R gelijk is aan het ultradirect beeld van het complement van de verzameling A
onder het complement van de relatie R. Deze formule is geldig als en slechts als
zowel A als het complement van A niet-ledige verzamelingen zijn.

In de volgende twee eigenschappen zullen we nu aantonen hoe deze nieuwe
beelden en het direct beeld vernesteld zijn.

Eigenschap 13. Stel R een relatie van X naar Y en zij A een deelverzameling
van X. Dan geldt de volgende eigenschap:

R�(A) = R/(A) ∩R.(A) ⊆ R/(A) ∪R.(A) ⊆ R(A)

Bewijs. 1. We kiezen een willekeurig element y uitR/(A)∩R.(A) en daarvoor
geldt:

y ∈ (R/(A) ∩R.(A))⇔ (∅ ⊂ A ⊆ Ry ∧ ∅ ⊂ Ry ⊆ A)

wegens definities doorsnede,

sub- en superdirect beeld

⇔ ∅ ⊂ A = Ry

wegens definitie gelijkheid van verzamelingen

⇔ y ∈ R�(A)

wegens definitie ultradirect beeld

Omdat y willekeurig gekozen was, volgt er dat

R�(A) = R/(A) ∩R.(A).
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2. De tweede uitdrukking R/(A)∩R.(A) ⊆ R/(A)∪R.(A) volgt uit het feit
dat de doorsnede van twee verzamelingen altijd een deelverzameling is van
de unie van diezelfde twee verzamelingen.

3. Voor de derde uitdrukking kiezen we een willekeurig element y uit R/(A)∪
R.(A) waarvoor geldt:

y ∈ R/(A) ∪R.(A)⇔ ∅ ⊂ A ⊆ Ry ∨ ∅ ⊂ Ry ⊆ A
wegens definities unie, sub- en superdirect beeld

⇒ A ∩Ry 6= ∅ ∨A ∩Ry 6= ∅
omgekeerde pijl geldt niet omdat

uit A ∩Ry noch A ⊆ Ry noch Ry ⊆ A volgt

⇔ y ∈ R(A)

wegens Eigenschap 6

Omdat y willekeurig gekozen was, volgt er dat

R/(A) ∪R.(A) ⊆ R(A).

Deze eigenschap heeft de volgende betekenis: Het ultradirect beeld van de
verzameling A onder de relatie R is gelijk aan de doorsnede van het sub- en
superdirect beeld van de verzameling A onder de relatie R. Die doorsnede is op
zijn beurt een deelverzameling van de unie van het sub- en superdirect beeld van
de verzameling A onder de relatie R. Tenslotte is deze unie een deelverzameling
van het direct beeld van de verzameling A onder de relatie R.

Eigenschap 14. Stel R een relatie van X naar Y en zij A een deelverzameling
van X. Dan gelden de volgende eigenschappen:

1. R�(A) ⊆ R/(A) ⊆ R(A).

2. R�(A) ⊆ R.(A) ⊆ R(A).

Bewijs. Uit vorige eigenschap volgt er ten eerste dat

R�(A) = R/(A) ∩R.(A) ⊆ R/(A)

en ten tweede dat
R/(A) ⊆ R/(A) ∪R.(A) ⊆ R(A)

waaruit het gestelde blijkt.
Analoog volgt er uit de vorige eigenschap ten eerste dat

R�(A) = R/(A) ∩R.(A) ⊆ R.(A)

en ten tweede dat
R.(A) ⊆ R/(A) ∪R.(A) ⊆ R(A).

Bijgevolg is het gestelde bewezen.
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Dit betekent dat het ultradirect beeld van de verzameling A onder de relatie
R een deelverzameling is van zowel het sub- als superdirect beeld van de verza-
meling A onder de relatie R en dat deze laatste twee allebei een deelverzameling
zijn van het direct beeld van de verzameling A onder de relatie R.

Vervolgens gaan we de monotoniciteitseigenschappen van zowel het direct
beeld als de nieuwe beelden bepalen. Eerst tonen we in onderstaande eigen-
schap de monotoniciteit ten opzichte van verzamelingen aan voor het direct en
superdirect beeld en we bewijzen dat het subdirect beeld antitoon is ten opzichte
van verzamelingen.

Eigenschap 15. Stel R een relatie van X naar Y en zij A1 en A2 deelverza-
melingen van X. Dan gelden de volgende eigenschappen:

1. A1 ⊆ A2 ⇒ R(A1) ⊆ R(A2).

2. ∅ ⊂ A1 ⊆ A2 ⇒ R/(A2) ⊆ R/(A1).

3. A1 ⊆ A2 ⇒ R.(A1) ⊆ R.(A2).

Bewijs. 1. Om de eerste formule aan te tonen, merken we eerst op dat uit
A1 ⊆ A2 volgt dat

A1 ∩Ry ⊆ A2 ∩Ry voor willekeurige y.

We kiezen nu een willekeurig element y uit R(A1) en daarvoor geldt:

y ∈ R(A1)⇔ A1 ∩Ry 6= ∅
wegens Eigenschap 6

⇒ A2 ∩Ry 6= ∅
wegens het bovenstaande, omgekeerde pijl geldt niet

want een deelverzameling kan ledig zijn

⇔ y ∈ R(A2)

wegens Eigenschap 6

Omdat y willekeurig gekozen was, volgt er dat

R(A1) ⊆ R(A2).

2. We kiezen een willekeurig element y uit R/(A2) en daarvoor geldt:

y ∈ R/(A2)⇔ ∅ ⊂ A2 ⊆ Ry
wegens definitie subdirect beeld

⇒ ∅ ⊂ A1 ⊆ Ry
wegens het gegeven ∅ ⊂ A1 ⊆ A2, omgekeerde pijl geldt niet

want uit A1 ⊆ A2 en A1 ⊆ Ry volgt niet per se A2 ⊆ Ry
⇔ y ∈ R/(A1)

wegens definitie subdirect beeld
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Omdat y willekeurig gekozen was, volgt er dat

R/(A2) ⊆ R/(A1).

3. We kiezen een willekeurig element y uit R.(A1) en daarvoor geldt:

y ∈ R.(A1)⇔ ∅ ⊂ Ry ⊆ A1

wegens definitie superdirect beeld

⇒ ∅ ⊂ Ry ⊆ A2

wegens het gegeven A1 ⊆ A2, omgekeerde pijl geldt niet

want uit A1 ⊆ A2 en Ry ⊆ A2 volgt niet per se Ry ⊆ A1

⇔ y ∈ R.(A2)

wegens definitie superdirect beeld

Omdat y willekeurig gekozen was, volgt er dat

R.(A1) ⊆ R.(A2).

Voor het ultradirect beeld kunnen we niet rechtstreeks nagaan of de mono-
toniciteit ten opzichte van verzamelingen behouden blijft of niet, maar onder-
staande eigenschap kan ons toch iets vertellen.

Eigenschap 16. Stel R een relatie van X naar Y en zij A1, A2 deelverzame-
lingen van X. Dan gelden de volgende eigenschappen:

1. A1 ⊆ A2 ⇒ R�(A1) ⊆ R.(A2).

2. ∅ ⊂ A1 ⊆ A2 ⇒ R�(A2) ⊆ R/(A1).

Bewijs. 1. We kiezen een willekeurig element y uit R�(A1) en daarvoor geldt:

y ∈ R�(A1)⇔ ∅ ⊂ A1 = Ry

wegens definitie ultradirect beeld

⇒ ∅ ⊂ Ry ⊆ A2

wegens het gegeven A1 ⊆ A2, omgekeerde pijl geldt niet

want uit A1 ⊆ A2 en Ry ⊆ A2 volgt niet per se A1 = Ry

⇔ y ∈ R.(A2)

wegens definitie superdirect beeld

Omdat y willekeurig gekozen was, volgt er dat

R�(A1) ⊆ R.(A2).
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2. We kiezen een willekeurig element y uit R�(A2) en daarvoor geldt:

y ∈ R�(A2)⇔ ∅ ⊂ A2 = Ry

wegens definitie ultradirect beeld

⇒ ∅ ⊂ A1 ⊆ Ry
wegens het gegeven ∅ ⊂ A1 ⊆ A2, omgekeerde pijl geldt niet

want uit A1 ⊆ A2 en A1 ⊆ Ry volgt niet per se A2 = Ry

⇔ y ∈ R/(A1)

wegens definitie subdirect beeld

Omdat y willekeurig gekozen was, volgt er dat

R�(A2) ⊆ R/(A1).

Deze eerste formule zegt dat het ultradirect beeld van de verzameling A1

onder de relatie R een deelverzameling is van het superdirect beeld van de ver-
zameling A2 onder diezelfde relatie R indien A1 een deelverzameling is van A2.
De tweede formule zegt dat het ultradirect beeld van de verzameling A2 onder
de relatie R een deelverzameling is van het subdirect beeld van de verzameling
A1 onder diezelfde relatie R indien A1 een niet-ledige deelverzameling is van A2.

Vervolgens tonen we de monotoniciteit t.o.v. relaties aan voor het direct
beeld net zoals t.o.v. verzamelingen. Ook het subdirect beeld is monotoon
t.o.v. relaties in tegenstelling tot de antitoniteit voor het subdirect beeld t.o.v.
verzamelingen. Voor het superdirect beeld blijkt juist het omgekeerde te gelden.
Dit beeld is monotoon t.o.v. verzamelingen, maar antitoon t.o.v. relaties. We
moeten voor dit laatste ook een extra voorwaarde opleggen voor het bereik van
de relaties om deze antitoniteit te kunnen aantonen.

Eigenschap 17. Stel R1 en R2 relaties van X naar Y en zij A een deelverza-
meling van X. Dan gelden de volgende eigenschappen:

1. R1 ⊆ R2 ⇒ R1(A) ⊆ R2(A).

2. R1 ⊆ R2 ⇒ R/
1(A) ⊆ R/

2(A).

3. R1 ⊆ R2, wd(R2) ⊆ wd(R1)⇒ R.
2(A) ⊆ R.

1(A).

Bewijs. 1. Om deze formule aan te tonen, merken we eerst op dat uit R1 ⊆
R2 volgt dat

R1y ⊆ R2y voor een willekeurige y

wegens de definitie van een voorverzameling. We kiezen nu een willekeurig

35



element y uit R1(A) waarvoor geldt:

y ∈ R1(A)⇔ A ∩R1y 6= ∅
wegens Eigenschap 6

⇒ A ∩R2y 6= ∅
wegens R1y ⊆ R2y, omgekeerde pijl geldt niet want

uit A ∩R2y 6= ∅ en R1y ⊆ R2y volgt niet per se A ∩R1y 6= ∅
⇔ y ∈ R2(A)

wegens Eigenschap 6

Omdat y willekeurig gekozen was, volgt er dat

R1(A) ⊆ R2(A).

2. We kiezen een willekeurig element y uit R/
1(A) en daarvoor geldt:

y ∈ R/
1(A)⇔ ∅ ⊂ A ⊆ R1y

wegens definitie subdirect beeld

⇒ ∅ ⊂ A ⊆ R2y

wegens R1y ⊆ R2y, omgekeerde pijl geldt niet want

uit A ⊆ R2y en R1y ⊆ R2y volgt niet per se A ⊆ R1y

⇔ y ∈ R/
2(A)

wegens definitie subdirect beeld

Omdat y willekeurig gekozen was, volgt er dat

R/
1(A) ⊆ R/

2(A).

3. Om deze formule aan te tonen, merken we eerst het volgende op:

R2y 6= ∅ ⇔ y ∈ wd(R2)

wegens definitie bereik

⇒ y ∈ wd(R1)

wegens het gegeven wd(R2) ⊆ wd(R1)

⇔ R1y 6= ∅
wegens definitie bereik

Nu kunnen we het gestelde aantonen, we kiezen een willekeurig element y
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uit R.
2(A) waarvoor geldt:

y ∈ R.
2(A)⇔ ∅ ⊂ R2y ⊆ A

wegens definitie superdirect beeld

⇒ ∅ ⊂ R1y ⊆ A
wegens R1y ⊆ R2y en R1 6= ∅, omgekeerde pijl geldt niet

want uit R1y ⊆ A en R1y ⊆ R2y volgt niet per se R2y ⊆ A
⇔ R.

1(A)

wegens definitie superdirect beeld

Omdat y willekeurig gekozen was, volgt er dat

R.
2(A) ⊆ R.

1(A).

We gaan verder met de interactie van zowel het direct, subdirect als super-
direct beeld met de unie van verzamelingen. Eerst zullen we aantonen dat het
direct beeld van een unie van verzamelingen gelijk is aan de unie van de directe
beelden van die verzamelingen, dat het subdirect beeld van een unie van ver-
zamelingen een deelverzameling is van de unie van de subdirecte beelden van
die verzamelingen en dat het superdirect beeld van een unie van verzamelingen
als deelverzameling de unie van de superdirecte beelden van die verzamelin-
gen bevat. Ook zullen we bewijzen dat het subdirect beeld van een unie van
verzamelingen gelijk is aan de doorsnede van de subdirecte beelden van die
verzamelingen.

Eigenschap 18. Stel R een relatie van X naar Y en zij (Aj)j∈J een familie
van verzamelingen uit X (met elke j ∈ J correspondeert een verzameling Aj).
Dan gelden de volgende eigenschappen:

1. R
(⋃

j∈J Aj

)
=
⋃

j∈J R(Aj).

2. R/
(⋃

j∈J Aj

)
=
⋂

j∈J R
/(Aj) ⊆

⋃
j∈J R

/(Aj) indien Aj 6= ∅,∀j ∈ J.

3. R.
(⋃

j∈J Aj

)
⊇
⋃

j∈J R
.(Aj).

Bewijs. 1. We kiezen een willekeurig element y uit R
(⋃

j∈J Aj

)
en daarvoor
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geldt:

y ∈ R

⋃
j∈J

Aj

⇔ ⋃
j∈J

Aj ∩Ry 6= ∅

wegens Eigenschap 6

⇔
⋃
j∈J

(Aj ∩Ry) 6= ∅

wegens de distributiviteit van de unie over de doorsnede

⇔ (∃j ∈ J)(Aj ∩Ry 6= ∅)
wegens definitie unie

⇔ (∃j ∈ J)(y ∈ R(Aj))

wegens Eigenschap 6

⇔ y ∈
⋃
j∈J

R(Aj)

wegens definitie unie

Omdat y willekeurig gekozen was, volgt er dat

R

⋃
j∈J

Aj

 =
⋃
j∈J

R(Aj).

2. We zullen eerst aantonen dat

R/

⋃
j∈J

Aj

 ⊆ ⋂
j∈J

R/(Aj).

We merken op dat Aj 6= ∅,∀j ∈ J, wegens het gegeven. Nu maken we
gebruik van de antitoniteit t.o.v. verzamelingen voor het subdirect beeld:

∅ ⊂ Aj ⊆
⋃
j∈J

Aj ⇒ R/

⋃
j∈J

Aj

 ⊆ R/(Aj), ∀j ∈ J

wegens Eigenschap 15

⇔ R/

⋃
j∈J

Aj

 ⊆ ⋂
j∈J

R/(Aj)

wegens definitie doorsnede

Vervolgens tonen we aan dat

⋂
j∈J

R/(Aj) ⊆ R/

⋃
j∈J

Aj

 .
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We kiezen een willekeurig element y uit
⋂

j∈J R
/(Aj) waarvoor geldt:

y ∈
⋂
j∈J

R/(Aj)⇔ (∀j ∈ J)(y ∈ R/(Aj))

wegens definitie doorsnede

⇔ (∀j ∈ J)(∅ ⊂ Aj ⊆ Ry)

wegens definitie subdirect beeld

⇒ ∅ ⊂
⋃
j∈J

Aj ⊆ Ry

wegens definitie unie

⇔ y ∈ R/

⋃
j∈J

Aj


wegens definitie subdirect beeld

Omdat y willekeurig gekozen was, volgt er dat

⋂
j∈J

R/(Aj) ⊆ R/

⋃
j∈J

Aj

 .

Aangezien we het omgekeerde ook reeds hebben bewezen, volgt er dus dat

R/

⋃
j∈J

Aj

 =
⋂
j∈J

R/(Aj).

Dat nu ⋂
j∈J

R/(Aj) ⊆
⋃
j∈J

R/(Aj)

volgt triviaal uit het feit dat een doorsnede van verzamelingen altijd een
deelverzameling is van de unie van diezelfde verzamelingen.

3. Deze eigenschap kunnen we aantonen door gebruik te maken van de mo-
notoniciteit t.o.v. verzamelingen voor het superdirect beeld:

(∀j ∈ J)

Aj ⊆
⋃
j∈J

Aj

⇒ (∀j ∈ J)

R.(Aj) ⊆ R.

⋃
j∈J

Aj


wegens eigenschap 15

⇒
⋃
j∈J

R.(Aj) ⊆ R.

⋃
j∈J

Aj


wegens definitie unie

39



We bekijken vervolgens de interactie van het direct, subdirect en superdi-
rect beeld met de doorsnede van verzamelingen. We zullen aantonen dat het
direct beeld van een doorsnede van verzamelingen een deelverzameling is van
de doorsnede van de directe beelden van die verzamelingen, dat het subdirect
beeld van een doorsnede van verzamelingen als deelverzameling de doorsnede
van de subdirecte beelden van die verzamelingen bevat en dat het superdirect
beeld van een doorsnede van verzamelingen gelijk is aan de doorsnede van de
superdirecte beelden van die verzamelingen. Ook zullen we bewijzen dat de unie
van de subdirecte beelden van een aantal verzamelingen onder een relatie een
deelverzameling is van het subdirect beeld van de doorsnede van die verzame-
lingen onder die relatie en dat deze unie als deelverzameling de doorsnede van
de subdirecte beelden van die verzamelingen onder die relatie bevat.

Eigenschap 19. Stel R een relatie van X naar Y en zij (Aj)j∈J een familie
van verzamelingen uit X (met elke j ∈ J correspondeert een verzameling Aj).
Dan gelden de volgende eigenschappen:

1. R
(⋂

j∈J Aj

)
⊆
⋂

j∈J R(Aj).

2. R/
(⋂

j∈J Aj

)
⊇
⋃

j∈J R
/(Aj) ⊇

⋂
j∈J R

/(Aj) indien
⋂

j∈J Aj 6= ∅.

3. R.
(⋂

j∈J Aj

)
=
⋂

j∈J R
.(Aj).

Bewijs. 1. We kiezen een willekeurig element y uit R
(⋂

j∈J Aj

)
en daarvoor

geldt:

y ∈ R

⋂
j∈J

Aj

⇔ ⋂
j∈J

Aj ∩Ry 6= ∅

wegens Eigenschap 6

⇔
⋂
j∈J

(Aj ∩Ry) 6= ∅

wegens distributiviteit doorsnede over zichzelf

⇒ (∀j ∈ J)(Aj ∩Ry 6= ∅)
wegens definitie doorsnede, omgekeerde pijl geldt niet

want uit A1 ∩Ry 6= ∅ en A2 ∩Ry 6= ∅

volgt niet per se
⋂

j∈{1,2}

(Aj ∩Ry) 6= ∅

⇔ (∀j ∈ J)(y ∈ R(Aj))

wegens Eigenschap 6

⇔ y ∈
⋂
j∈J

R(Aj)

wegens definitie doorsnede
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Omdat y willekeurig gekozen was, volgt er dat

R

⋂
j∈J

Aj

 ⊆ ⋂
j∈J

R(Aj).

2. We zullen eerst aantonen dat

R/

⋂
j∈J

Aj

 ⊇ ⋃
j∈J

R/(Aj).

We merken op dat
⋂

j∈J Aj 6= ∅ wat gegeven is. Nu maken we gebruik
van de monotoniciteit t.o.v. verzamelingen voor het subdirect beeld:

∅ ⊂
⋂
j∈J

Aj ⊆ Aj ⇒ R/(Aj) ⊆ R/

⋂
j∈J

Aj

 , ∀j ∈ J

wegens Eigenschap 15

⇔
⋃
j∈J

R/(Aj) ⊆ R/

⋂
j∈J

Aj


wegens definitie unie

De tweede inclusie
⋃

j∈J R
/(Aj) ⊇

⋂
j∈J R

/(Aj) is triviaal want een door-
snede van verzamelingen is altijd een deelverzameling van de unie van
diezelfde verzamelingen.

3. We kiezen een willekeurig element y uit R.
(⋂

j∈J Aj

)
en daarvoor geldt:

y ∈ R.

⋂
j∈J

Aj

⇔ ∅ ⊂ Ry ⊆
⋂

j∈J
Aj


wegens definitie superdirect beeld

⇔ (∅ ⊂ Ry) ∧ ((∀j ∈ J)(Ry ⊆ Aj))

wegens definitie doorsnede

⇔ (∀j ∈ J)(∅ ⊂ Ry ⊆ Aj)

omdat (∅ ⊆ Ry) onafhankelijk is van j

⇔ (∀j ∈ J)(y ∈ R.(Aj))

wegens definitie superdirect beeld

⇔ y ∈
⋂
j∈J

R.(Aj)

wegens definitie doorsnede
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Omdat y willekeurig gekozen was, volgt er dat

R.

⋂
j∈J

Aj

 =
⋂
j∈J

R.(Aj).

Nu bekijken we de interactie van het direct, subdirect en superdirect beeld
met de unie van relaties. We zullen aantonen dat het direct beeld van een ver-
zameling onder een unie van relaties gelijk is aan de unie van de directe beelden
van die verzameling onder die relaties, dat het subdirect beeld van een verzame-
ling onder een unie van relaties als deelverzameling de unie van de subdirecte
beelden van die verzameling onder die relaties bevat en dat het superdirect beeld
van een verzameling onder een unie van relaties een deelverzameling is van de
unie van de superdirecte beelden van die verzameling onder die relaties. Ook
zullen we bewijzen dat de doorsnede van de superdirecte beelden van een ver-
zameling onder een aantal relaties een deelverzameling is van het superdirect
beeld van die verzameling onder de unie van die relaties.

Eigenschap 20. Stel (Rj)j∈J een familie van relaties van X naar Y (met elke
j ∈ J correspondeert een relatie Rj) en zij A een verzameling uit X. Dan gelden
de volgende eigenschappen:

1.
(⋃

j∈J Rj

)
(A) =

⋃
j∈J Rj(A).

2.
(⋃

j∈J Rj

)/
(A) ⊇

⋃
j∈J R

/
j (A).

3.
⋂

j∈J R
.
j (A) ⊆

(⋃
j∈J Rj

).
(A) ⊆

⋃
j∈J R

.
j (A).

Bewijs. 1. We kiezen een willekeurig element y uit
(⋃

j∈J Rj

)
(A) en daar-
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voor geldt:

y ∈

⋃
j∈J

Rj

 (A)⇔ A ∩

⋃
j∈J

Rj

 y 6= ∅

wegens Eigenschap 6

⇔ A ∩
⋃
j∈J

(Rjy) 6= ∅

wegens Eigenschap 2

⇔
⋃
j∈J

(A ∩Rjy) 6= ∅

wegens distributiviteit van de unie over de doorsnede

⇔ (∃j ∈ J)(A ∩Rjy 6= ∅)
wegens definitie unie

⇔ (∃j ∈ J)(y ∈ Rj(A))

wegens Eigenschap 6

⇔ y ∈
⋃
j∈J

Rj(A)

wegens definitie unie

Omdat we y willekeurig gekozen hebben, volgt er dat⋃
j∈J

Rj

 (A) =
⋃
j∈J

Rj(A).
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2. We kiezen een willekeurig element y uit
⋃

j∈J R
/
j (A) en daarvoor geldt:

y ∈
⋃
j∈J

R/
j (A)⇔ (∃j ∈ J)(y ∈ R/

j (A))

wegens definitie unie

⇔ (∃j ∈ J)(∅ ⊂ A ⊆ Rjy)

wegens definitie subdirect beeld

⇒ ∅ ⊂ A ⊆
⋃
j∈J

Rjy

wegens definitie unie, omgekeerde pijl geldt niet

want er bestaat niet per se een j ∈ J

waarvoor A ⊆ Rjy als A ⊆
⋃
j∈J

Rjy

⇔ y ∈

⋃
j∈J

Rj

/

(A)

wegens definitie subdirect beeld

Omdat we y willekeurig gekozen hebben, volgt er dat⋃
j∈J

Rj

/

(A) ⊇
⋃
j∈J

R/
j (A).

3. We kiezen een willekeurig element y uit
⋂

j∈J R
.
j (A) en bewijzen de eerste
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inclusie:

y ∈
⋂
j∈J

R.
j (A)⇔ (∀j ∈ J)(y ∈ R.

j (A))

wegens definitie doorsnede

⇔ (∀j ∈ J)(∅ ⊂ Rjy ⊆ A)

wegens definitie superdirect beeld

⇒ ∅ ⊂
⋃
j∈J

(Rjy) ⊆ A

wegens definitie unie, omgekeerde pijl geldt niet want

uit ∅ ⊂
⋃
j∈J

(Rjy) volgt niet per se ∅ ⊂ Rjy,∀j ∈ J

⇔ ∅ ⊂

⋃
j∈J

Rj

 y ⊆ A

wegens Eigenschap 2

⇔ y ∈

⋃
j∈J

Rj

.

(A)

wegens definitie superdirect beeld

Omdat we y willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

⋂
j∈J

R.
j (A) ⊆

⋃
j∈J

Rj

.

(A).

Nu kiezen we een willekeurig element z uit
(⋃

j∈J Rj

).
(A) en bewijzen
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we de tweede inclusie:

z ∈

⋃
j∈J

Rj

.

(A)⇔ ∅ ⊂
⋃
j∈J

(Rjz) ⊆ A

wegens definitie superdirect beeld en Eigenschap 2

⇒ (∃j ∈ J)(∅ ⊂ Rjz ⊆ A)

wegens definitie unie, omgekeerde pijl geldt niet

want uit Rjz ⊆ A volgt niet per se
⋃
j∈J

(Rjz) ⊆ A

⇔ (∃j ∈ J)(z ∈ R.
j (A))

wegens definitie superdirect beeld

⇔ z ∈
⋃
j∈J

R.
j (A)

wegens definitie unie

Omdat we z willekeurig gekozen hebben, volgt er dat⋃
j∈J

Rj

.

(A) ⊆
⋃
j∈J

R.
j (A).

Tenslotte bekijken we de interactie van het direct, subdirect en superdirect
beeld met de doorsnede van relaties. We zullen aantonen dat het direct beeld
van een verzameling onder een doorsnede van relaties een deelverzameling is van
de doorsnede van de directe beelden van die verzameling onder die relaties, dat
het subdirect beeld van een verzameling onder een doorsnede van relaties gelijk
is aan de doorsnede van de subdirecte beelden van die verzameling onder die
relaties en dat het superdirect beeld van een verzameling onder een doorsnede
van relaties als deelverzameling de doorsnede van de superdirecte beelden van
die verzameling onder die relaties bevat. Ook zullen we bewijzen dat de unie
van de superdirecte beelden van een verzameling onder een aantal relaties een
deelverzameling is van het superdirect beeld van die verzameling onder de door-
snede van die relaties en dat deze unie als deelverzameling de doorsnede van de
superdirecte beelden van die verzameling onder die relaties bevat.

Eigenschap 21. Stel (Rj)j∈J een familie van relaties van X naar Y (met elke
j ∈ J correspondeert een relatie Rj) en zij A een verzameling uit X. Dan gelden
de volgende eigenschappen:

1.
(⋂

j∈J Rj

)
(A) ⊆

⋂
j∈J Rj(A).

2.
(⋂

j∈J Rj

)/
(A) =

⋂
j∈J R

/
j (A).
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3.
(⋂

j∈J Rj

).
(A) ⊇

⋃
j∈J R

.
j (A) ⊇

⋂
j∈J R

.
j (A)

indien (∀y ∈ Y )(
⋂

j∈J Rjy 6= ∅).

Bewijs. 1. We kiezen een willekeurig element y uit
(⋂

j∈J Rj

)
(A) en daar-

voor geldt:

y ∈

⋂
j∈J

Rj

 (A)⇔ A ∩

⋂
j∈J

Rj

 y 6= ∅

wegens Eigenschap 6

⇔ A ∩

⋂
j∈J

Rjy

 6= ∅
wegens Eigenschap 2

⇔
⋂
j∈J

(A ∩Rjy) 6= ∅

wegens distributiviteit doorsnede over zichzelf

⇒ (∀j ∈ J)(A ∩Rjy 6= ∅)
wegens definitie doorsnede, omgekeerde pijl geldt niet

want uit A ∩Rjy 6= ∅,∀j ∈ J

volgt niet per se
⋂
j∈J

(A ∩Rjy) 6= ∅

⇔ (∀j ∈ J)(y ∈ Rj(A))

wegens Eigenschap 6

⇔ y ∈
⋂
j∈J

Rj(A)

wegens definitie doorsnede

Omdat we y willekeurig gekozen hebben, volgt er dat⋂
j∈J

Rj

 (A) ⊆
⋂
j∈J

Rj(A).
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2. We kiezen een willekeurig element y uit
(⋂

j∈J Rj

)/
(A) en daarvoor geldt:

y ∈

⋂
j∈J

Rj

/

(A)⇔ ∅ ⊂ A ⊆

⋂
j∈J

Rj

 y

wegens definitie subdirect beeld

⇔ ∅ ⊂ A ⊆
⋂
j∈J

(Rjy)

wegens Eigenschap 2

⇔ (∀j ∈ J)(∅ ⊂ A ⊆ Rjy)

wegens definitie doorsnede

⇔ (∀j ∈ J)(y ∈ R/
j (A))

wegens definitie subdirect beeld

⇔ y ∈
⋂
j∈J

R/
j (A)

wegens definitie doorsnede

Omdat we y willekeurig gekozen hebben, volgt er dat⋂
j∈J

Rj

/

(A) =
⋂
j∈J

R/
j (A).

3. We kiezen een willekeurig element y uit
⋃

j∈J R
.
j (A) en bewijzen de eerste
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inclusie:

y ∈
⋃
j∈J

R.
j (A)⇔ (∃j ∈ J)(y ∈ R.

j (A))

wegens definitie unie

⇔ (∃j ∈ J)(∅ ⊂ Rjy ⊆ A)

wegens definitie superdirect beeld

⇒ (∃j ∈ J)(Rjy ⊆ A)

omgekeerde pijl geldt niet want Rjy

is niet per se niet-ledig

⇔
⋂
j∈J

Rjy ⊆ A

wegens definitie doorsnede

⇔ ∅ ⊂
⋂
j∈J

Rjy ⊆ A

wegens het gegeven
⋂
j∈J

Rjy 6= ∅,∀y ∈ Y

⇔ y ∈

⋂
j∈J

Rj

.

(A)

wegens definitie superdirect beeld

Omdat we y willekeurig gekozen hebben, volgt er dat⋂
j∈J

Rj

.

(A) ⊇
⋃
j∈J

R.
j (A).

De tweede inclusie
⋃

j∈J R
.
j (A) ⊇

⋂
j∈J R

.
j (A) is triviaal aangezien de

doorsnede van verzamelingen altijd een deelverzameling is van de unie
van diezelfde verzamelingen.

Om dit gedeelte over de nieuwe beelden af te sluiten, zullen we zowel het
direct als het sub-, super- en ultradirect beeld in termen van de naverzamelingen
weergeven.

Eigenschap 22. Stel R een relatie van X naar Y en zij A een verzameling uit
X. Dan gelden de volgende eigenschappen:

1. R(A) =
⋃

x∈A xR.

2. R/(A) =
⋂

x∈A xR indien A 6= ∅.

3. R.(A) =
(⋃

x∈A xR
)
∩
(⋂

x∈co A x(co R)
)
.
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4. R�(A) =
(⋂

x∈A xR
)
∩
(⋂

x∈co A x(co R)
)

indien A 6= ∅.

Bewijs. 1. Dit hebben we reeds bewezen (zie Eigenschap 5).

2. We kiezen een willekeurig element y uit R/(A) en daarvoor geldt:

y ∈ R/(A)⇔ ∅ ⊂ A ⊆ Ry
wegens definitie subdirect beeld

⇔ A ⊆ Ry
wegens het gegeven A 6= ∅

⇔ (∀x ∈ A)(x ∈ Ry)

wegens definitie deelverzameling

⇔ (∀x ∈ A)(y ∈ xR)

wegens x ∈ Ry ⇔ (x, y) ∈ R⇔ y ∈ xR

⇔ y ∈
⋂
x∈A

xR

wegens definitie doorsnede

Omdat we y willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

R/(A) =
⋂
x∈A

xR.

3. We kiezen een willekeurig element y uit
(⋃

x∈A xR
)
∩
(⋂

x∈co A x(co R)
)
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en daarvoor geldt:

y ∈

(⋃
x∈A

xR

)
∩

( ⋂
x∈co A

x(co R)

)
⇔ y ∈

⋃
x∈A

xR ∧ y ∈
⋂

x∈co A

x(co R)

wegens definitie doorsnede

⇔ (∃x ∈ A)(y ∈ xR) ∧ (∀x ∈ co A)(y ∈ x(co R))

wegens definities unie en doorsnede

⇔ (∃x ∈ A)(x ∈ Ry) ∧ (∀x ∈ co A)(x ∈ (co R)y)

wegens x ∈ Ry ⇔ (x, y) ∈ R⇔ y ∈ xR
en analoog y ∈ x(co R)⇔ x ∈ (co R)y

⇔ A ∩Ry 6= ∅ ∧ (∀x ∈ co A)(x ∈ co(Ry))

wegens definitie doorsnede en Eigenschap 2

⇔ A ∩Ry 6= ∅ ∧ co A ⊆ co(Ry)

wegens definitie deelverzameling

⇔ A ∩Ry 6= ∅ ∧Ry ⊆ A
wegens definitie complement

⇔ ∅ ⊂ Ry ⊆ A
want Ry 6= ∅ omdat A ∩Ry 6= ∅

⇔ y ∈ R.(A)

wegens definitie superdirect beeld

Omdat we y willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

R.(A) =

(⋃
x∈A

xR

)
∩

( ⋂
x∈co A

x(co R)

)
.
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4.

R�(A) = R/(A) ∩R.(A)

wegens Eigenschap 13

=

(⋂
x∈A

xR

)
∩

[(⋃
x∈A

xR

)
∩

( ⋂
x∈co A

x(co R)

)]
wegens puntje 2 en 3, wegens het gegeven A 6= ∅
mogen we puntje 2 wel degelijk gebruiken

=

[(⋂
x∈A

xR

)
∩

(⋃
x∈A

xR

)]
∩

( ⋂
x∈co A

x(co R)

)
wegens associativiteit doorsnede

=

(⋂
x∈A

xR

)
∩

( ⋂
x∈co A

x(co R)

)
wegens

⋂
x∈A

xR ⊆
⋃
x∈A

xR

Deze eigenschappen hebben de volgende betekenis: Het direct beeld van de
verzameling A onder de relatie R is gelijk aan de unie van alle naverzamelingen
volgens de relatie R genomen over alle elementen van A. Het subdirect beeld
van de verzameling A onder de relatie R is gelijk aan de doorsnede van alle
naverzamelingen volgens de relatie R genomen over alle elementen van A. Deze
formule is geldig als en slechts als A een niet-ledige verzameling is. Het super-
direct beeld van de verzameling A onder de relatie R is gelijk aan de doorsnede
van enerzijds de unie van alle naverzamelingen volgens de relatie R genomen
over alle elementen van A en anderzijds de doorsnede van alle naverzamelingen
volgens het complement van de relatie R genomen over alle elementen van het
complement van de verzameling A. Tenslotte is het ultradirect beeld van de
verzameling A onder de relatie R gelijk aan de doorsnede van enerzijds de door-
snede van alle naverzamelingen volgens de relatie R genomen over alle elementen
van A en anderzijds de doorsnede van alle naverzamelingen volgens het comple-
ment van de relatie R genomen over alle elementen van het complement van de
verzameling A. Ook deze formule is geldig als en slechts als A een niet-ledige
verzameling is.

2.5 Klassieke samenstelling van scherpe relaties

We beginnen dit gedeelte met de definitie van de klassieke samenstelling van
twee relaties en stellen deze definitie ook visueel voor.

Definitie 20. Stel R1 een relatie van X naar Y en R2 een relatie van Y naar
Z. Dan bevat de klassieke samenstelling van R1 met R2 alle koppels uit X × Z
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Figuur 8: De klassieke samenstelling R1 ◦R2

die in relatie staan met een gemeenschappelijk element uit Y :

R1 ◦R2 = {(x, z)|(x, z) ∈ X × Z ∧ (∃y ∈ Y )(xR1y ∧ yR2z)}.

Figuur 8 geeft een visuele weergave van deze definitie.
Volgende eigenschap geeft ons de voorwaarde waaraan een koppel (x, z) uit

X × Z moet voldoen om tot de klassieke samenstelling van twee relaties te
behoren.

Eigenschap 23. Stel R1 een relatie van X naar Y , R2 een relatie van Y naar Z
en zij (x, z) een willekeurig koppel uit X×Z. Dan geldt de volgende eigenschap:

(x, z) ∈ R1 ◦R2 ⇔ xR1 ∩R2z 6= ∅.

Bewijs.

(x, z) ∈ R1 ◦R2 ⇔ (∃y ∈ Y )(xR1y ∧ yR2z)

wegens definitie klassieke samenstelling

⇔ xR1 6= ∅ ∧R2z 6= ∅
wegens definities na- en voorverzameling

⇔ xR1 ∩R2z 6= ∅
wegens definitie doorsnede
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Hieronder geven we twee voorbeelden die zowel bovenstaande definitie als
eigenschap zullen verduidelijken. Het eerste is een voorbeeld uit de medische
wereld, het tweede gaat over information retrieval (het zoeken naar gegevens).

Voorbeeld 4. Zij het universum X een groep van patiënten, het universum Y
een aantal symptomen en het universum Z een aantal ziektes. Stel R1 de relatie
van X naar Y ; gedefinieerd als:

(x, y) ∈ R1 ⇔ ’bij patiënt x is symptoom y aanwezig’ met x ∈ X, y ∈ Y.

Stel R2 de relatie van Y naar Z; gedefinieerd als:

(y, z) ∈ R2 ⇔ ’symptoom y komt voor bij ziekte z’ met y ∈ Y, z ∈ Z.

De definitie van de klassieke samenstelling van deze relaties zegt dat deze sa-
menstelling patiënten met ziektes in relatie brengt via symptomen:

R1 ◦R2 = {(x, z)|(x, z) ∈ X × Z ∧ (∃y ∈ Y )(xR1y ∧ yR2z)}.

Er geldt dat een ziekte z uit Z in verband kan gebracht worden met een patiënt
x uit X indien er een symptoom y uit Y bestaat dat bij de patiënt x aanwezig
is en dat voorkomt bij de ziekte z.
De voorwaarde opdat een willekeurige ziekte z uit Z in verband kan gebracht
worden bij een willekeurige patiënt x uit X zegt dat de doorsnede van de na-
verzameling van die patiënt x en de voorverzameling van die ziekte z niet ledig
mag zijn:

(x, z) ∈ R1 ◦R2 ⇔ xR1 ∩R2z 6= ∅.

De naverzameling xR1 van de patiënt x bevat alle symptomen die aanwezig zijn
bij deze patiënt. De voorverzameling R2z van de ziekte z bevat alle symptomen
die voorkomen bij die ziekte. Dus kan de ziekte z in verband gebracht worden
met de patiënt x indien er mintens één symptoom bestaat dat aanwezig is bij
deze patiënt x en voorkomt bij die ziekte z. Hieruit blijkt dat de voorwaarde voor
een willekeurig koppel om tot de klassieke samenstelling van relaties te behoren
dezelfde interpretatie heeft als de definitie van de klassieke samenstelling van
relaties wat natuurlijk vanzelfsprekend is.

Voorbeeld 5. Zij het universum X een aantal documenten, het universum Y
een aantal trefwoorden en het universum Z een groep van gebruikers. Stel R1

de relatie van X naar Y ; gedefinieerd als:

(x, y) ∈ R1 ⇔ ’document x wordt gevonden via trefwoord y’ met x ∈ X, y ∈ Y.

Stel R2 de relatie van Y naar Z; gedefinieerd als:

(y, z) ∈ R2 ⇔ ’trefwoord y wordt gezocht door gebruiker z’ met y ∈ Y, z ∈ Z.
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De definitie van de klassieke samenstelling van deze relaties zegt dat deze sa-
menstelling documenten met gebruikers in relatie brengt via trefwoorden:

R1 ◦R2 = {(x, z)|(x, z) ∈ X × Z ∧ (∃y ∈ Y )(xR1y ∧ yR2z)}.

Er geldt dat een gebruiker z uit Z in verband kan gebracht worden met een
document x uit X indien er een trefwoord y uit Y bestaat dat leidt naar document
x is en dat gezocht wordt door gebruiker z.
De voorwaarde opdat een willekeurige gebruiker z uit Z in verband kan gebracht
worden met een willekeurig document x uit X, zegt dat de doorsnede van de
naverzameling van dat document x en de voorverzameling van die gebruiker z
niet ledig mag zijn:

(x, z) ∈ R1 ◦R2 ⇔ xR1 ∩R2z 6= ∅.

De naverzameling xR1 van het document x bevat alle trefwoorden die leiden naar
dat document. De voorverzameling R2z van de gebruiker z bevat alle trefwoorden
die gezocht worden door deze gebruiker. Dus kan de gebruiker z in verband
gebracht worden met het document x indien er minstens één trefwoord bestaat
dat leidt naar dit document x en gezocht wordt door deze gebruiker z. Ook
Hier blijkt dat de voorwaarde voor een willekeurig koppel om tot de klassieke
samenstelling van relaties te behoren dezelfde interpretatie heeft als de definitie
van de klassieke samenstelling van relaties.

2.6 Nieuwe samenstellingen van scherpe relaties

In het vorige gedeelte definieerden we de klassieke samenstelling van scherpe
relaties en bekeken we ook de voorwaarde voor een willekeurig koppel om tot
deze samenstelling behoorde. De nieuwe samenstellingen die we hier zullen
bekijken, zullen we definiëren aan de hand van een voorwaarde. Eerst herhalen
we nogmaals de voorwaarde voor een willekeurig koppel om tot de klassieke
samenstelling van scherpe relaties te behoren:

(x, z) ∈ R1 ◦R2 ⇔ xR1 ∩R2z 6= ∅,

met R1 een relatie van X naar Y , R2 een relatie van Y naar Z en (x, z) een
willekeurig koppel uit X × Z.

Definitie 21. Stel R1 een relatie van X naar Y , R2 een relatie van Y naar Z
en zij (x, z) een willekeurig koppel uit X × Z. Dan wordt de sub-samenstelling
R1 / R2 van R1 met R2 gedefinieerd als:

(x, z) ∈ R1 / R2 ⇔ ∅ ⊂ xR1 ⊆ R2z.

Figuur 9 visualiseert de voorwaarde voor een koppel (x, z) uit X×Z om tot
de sub-samenstelling R1 / R2 te behoren.
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Figuur 9: Visualisering van de voorwaarde opdat (x, z) ∈ R1 / R2

Definitie 22. Stel R1 een relatie van X naar Y , R2 een relatie van Y naar Z
en zij (x, z) een willekeurig koppel uit X×Z. Dan wordt de super-samenstelling
R1 . R2 van R1 met R2 gedefinieerd als:

(x, z) ∈ R1 . R2 ⇔ ∅ ⊂ R2z ⊆ xR1.

Figuur 10 visualiseert de voorwaarde voor een koppel (x, z) uit X × Z om
tot de super-samenstelling R1 . R2 te behoren.

Definitie 23. Stel R1 een relatie van X naar Y , R2 een relatie van Y naar Z
en zij (x, z) een willekeurig koppel uit X ×Z. Dan wordt de ultra-samenstelling
R1�R2 van R1 met R2 gedefinieerd als:

(x, z) ∈ R1�R2 ⇔ ∅ ⊂ xR1 = R2z.

Figuur 11 visualiseert de voorwaarde voor een koppel (x, z) uit X × Z om
tot de ultra-samenstelling R1�R2 te behoren.

Aan de hand van Eigenschap 23 en deze drie bovenstaande definities kunnen
we afleiden dat de klassieke samenstelling van scherpe relaties een zwakkere
voorwaarde oplegt aan de koppels uit X × Z dan de sub-, super- en ultra-
samenstelling van scherpe relaties. Daarnaast leggen zowel de sub- als super-
samenstelling van scherpe relaties zwakkere voorwaarden op aan de koppels uit
X × Z dan de ultra-samenstelling van scherpe relaties.

We zullen nu deze nieuwe samenstellingen interpreteren aan de hand van het
voorbeeld uit de medische wereld uit het vorige gedeelte (Voorbeeld 4).
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Figuur 10: Visualisering van de voorwaarde opdat (x, z) ∈ R1 . R2

Figuur 11: Visualisering van de voorwaarde opdat (x, z) ∈ R1�R2
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Voorbeeld 6. Zij het universum X een groep van patiënten, het universum Y
een aantal symptomen en het universum Z een aantal ziektes. Stel R1 de relatie
van X naar Y ; gedefinieerd als:

(x, y) ∈ R1 ⇔ ’bij patiënt x is symptoom y aanwezig’ met x ∈ X, y ∈ Y.

Stel R2 de relatie van Y naar Z; gedefinieerd als:

(y, z) ∈ R2 ⇔ ’symptoom y komt voor bij ziekte z’ met y ∈ Y, z ∈ Z.

Voor we deze nieuwe samenstellingen zullen interpreteren, herhalen we eerst
nog even de interpretatie van zowel xR1 als R2z. Deze verzamelingen zijn de
naverzameling van de patiënt x volgens de relatie R1 respectievelijk de voorver-
zameling van de ziekte z volgens de relatie R2.

xR1 = {y|y ∈ Y ∧ xR1y},
R2z = {y|y ∈ Y ∧ yR2z}.

De naverzameling xR1 van patiënt x bevat alle symptomen die aanwezig zijn
bij deze patiënt. De voorverzameling R2z van ziekte z bevat alle symptomen die
voorkomen bij deze ziekte.

We zullen nu de sub-samenstelling R1 / R2 van R1 met R2 interpreteren:

(x, z) ∈ R1 / R2 ⇔ ∅ ⊂ xR1 ⊆ R2z.

Een willekeurig koppel (x, z) zit in de sub-samenstelling als en slechts als de
naverzameling van de patiënt x niet-ledig is en als die verzameling een deelver-
zameling is van de voorverzameling van de ziekte z. Dit betekent dus dat het
koppel (x, z) behoort tot de sub-samenstelling als en slechts als er bij patiënt x
minstens één symptoom aanwezig is en als alle symptomen die aanwezig zijn
bij de patiënt x ook voorkomen bij de ziekte z. Bijgevolg kunnen we conclude-
ren dat de sub-samenstelling van R1 met R2 alle koppels (x, z) bevat waarvan
alle symptomen van de patiënt voorkomen bij die ziekte en er is bij de patiënt
minstens één symptoom aanwezig.

Vervolgens interpreteren we de super-samenstelling R1 .R2 van R1 met R2:

(x, z) ∈ R1 . R2 ⇔ ∅ ⊂ R2z ⊆ xR1.

Een willekeurig koppel (x, z) zit in de super-samenstelling als en slechts als de
voorverzameling van de ziekte z niet-ledig is en als die verzameling een deelver-
zameling is van de naverzameling van de patiënt x. Dit betekent dus dat het
koppel (x, z) behoort tot de super-samenstelling als en slechts als er minstens
één symptoom voorkomt bij de ziekte z en als alle symptomen die voorkomen bij
de ziekte z ook aanwezig zijn bij de patiënt x. Bijgevolg kunnen we concluderen
dat de super-samenstelling van R1 met R2 alle koppels (x, z) bevat waarvan de
patiënt alle symptomen van die ziekte vertoont en er komt bij ziekte z minstens
één symptoom voor.
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Tenslotte interpreteren we de ultra-samenstelling R1�R2 van R1 met R2:

(x, z) ∈ R1�R2 ⇔ ∅ ⊂ xR1 = R2z.

Een willekeurig koppel (x, z) zit in de ultra-samenstelling als en slechts als zo-
wel de naverzameling van de patiënt x als de voorverzameling van de ziekte z
niet-ledig zijn en als deze verzamelingen gelijk zijn. Dit betekent dus dat het
koppel (x, z) behoort tot de ultra-samenstelling als en slechts als er bij patiënt x
minstens één symptoom aanwezig is, als er minstens één symptoom voorkomt
bij de ziekte z en als alle symptomen die aanwezig zijn bij de patiënt x ook alle
symptomen zijn die voorkomen bij de ziekte z. Bijgevolg kunnen we concluderen
dat de ultra-samenstelling van R1 met R2 alle koppels (x, z) bevat waarvan zowel
de patiënt als de ziekte dezelfde symptomen vertonen en zowel bij de patiënt als
de ziekte z bestaat er minstens één symptoom.

Opmerking 2. Het belang van de niet-ledigheidsvoorwaarden bij deze nieuwe
samenstellingen is groot. We zullen onder meer gebruik maken van het feit dat
R1�R2 ⊆ R1 /R2 ⊆ R1 ◦R2 en R1�R2 ⊆ R1 .R2 ⊆ R1 ◦R2, wat we later zullen
bewijzen (zie eigenschap 29), om het belang van deze niet-ledigheidsvoorwaarden
aan te tonen.

Stel dat er geen symptomen aanwezig zijn bij patiënt x en veronderstel dat
dit geldt voor alle patiënten m.a.w. xR1 = ∅,∀x ∈ X. Dan geldt er voor de
sub-samenstelling:

(x, z) ∈ R1 / R2 ⇔ ∅ ⊆ R2z

⇒ R1 / R2 = X × Z

Anderzijds vinden we het volgende voor de sub-samenstelling:

(x, z) ∈ R1 / R2 ⇒ (x, z) ∈ R1 ◦R2

wegens Eigenschap 29 en definitie deelverzameling

⇔ xR1 ∩R2z 6= ∅
wegens Eigenschap 23

⇒ R1 / R2 = ∅
wegens xR1 = ∅,∀x ∈ X

Bijgevolg kunnen twee bovenstaande bevindingen enkel kloppen indien X×Z = ∅
m.a.w. wanneer er geen patiënten noch ziektes zouden zijn. In dit geval zou
bovenstaand voorbeeld met de interpretatie van de sub-samenstelling van twee
relaties natuurlijk geen enkel nut meer hebben.

Stel nu dat er geen symptomen voorkomen bij de ziekte z en veronderstel
dat dit geldt voor alle ziektes m.a.w. R2z = ∅,∀z ∈ Z. Dan geldt er voor de
super-samenstelling:

(x, z) ∈ R1 . R2 ⇔ ∅ ⊆ xR1

⇒ R1 . R2 = X × Z
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Anderzijds vinden we het volgende voor de super-samenstelling:

(x, z) ∈ R1 . R2 ⇒ (x, z) ∈ R1 ◦R2

wegens Eigenschap 29 en definitie deelverzameling

⇔ xR1 ∩R2z 6= ∅
wegens Eigenschap 23

⇒ R1 . R2 = ∅
wegens R2z = ∅,∀z ∈ Z

Bijgevolg kunnen ook deze twee bovenstaande bevindingen enkel kloppen indien
X × Z = ∅ m.a.w. wanneer er geen patiënten noch ziektes zouden zijn. In dit
geval zou bovenstaand voorbeeld met de interpretatie van de super-samenstelling
van twee relaties opnieuw geen enkel nut meer hebben.

Stel opnieuw dat er geen symptomen aanwezig zijn bij patiënt x en veron-
derstel dat dit geldt voor alle patiënten m.a.w. xR1 = ∅,∀x ∈ X. Dan geldt er
voor de ultra-samenstelling:

(x, z) ∈ R1�R2 ⇔ ∅ = R2z,

m.a.w. het koppel (x, z) behoort tot de ultra-samenstelling als en slechts als er
bij de ziekte z geen enkel symptoom voorkomt. Dan zou de ultra-samenstelling
enkel koppels bevatten waarbij er noch voor de patiënten, noch voor de ziektes
symptomen bestaan. In dit geval zou bovenstaand voorbeeld met de interpretatie
van de ultra-samenstelling van twee relaties geen enkel nut meer hebben want dit
zou patiënten en ziektes met elkaar in verband brengen die niets gemeenschap-
pelijk hebben.

Stel tenslotte dat er geen symptomen voorkomen bij de ziekte z en veronder-
stel dat dit geldt voor alle ziektes m.a.w. R2z = ∅,∀z ∈ Z. Dan geldt er voor
de ultra-samenstelling:

(x, z) ∈ R1�R2 ⇔ ∅ = xR1,

m.a.w. het koppel (x, z) behoort tot de ultra-samenstelling als en slechts als er bij
de patiënt x geen enkel symptoom aanwezig is. Dan zou de ultra-samenstelling
opnieuw enkel koppels bevatten waarbij er noch voor de patiënten, noch voor
de ziektes symptomen bestaan. In dit geval zou bovenstaand voorbeeld met de
interpretatie van de ultra-samenstelling van twee relaties dus geen enkel nut
meer hebben want dit zou patiënten en ziektes met elkaar in verband brengen
die niets gemeenschappelijk hebben.

We kunnen vervolgens equivalente uitdrukkingen vinden voor deze nieuwe
samenstellingen zodat we ook symbolisch kunnen weergeven welke koppels (x, z)
behoren tot de samenstelling.

Eigenschap 24. Stel R1 een relatie van X naar Y en R2 een relatie van Y
naar Z. Dan gelden de volgende eigenschappen voor de sub-, super- en ultra-
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samenstelling:

R1 / R2 = {(x, z)|(x, z) ∈ def(R1)× wd(R2) ∧ xR1 ⊆ R2z}
R1 . R2 = {(x, z)|(x, z) ∈ def(R1)× wd(R2) ∧R2z ⊆ xR1}
R1�R2 = {(x, z)|(x, z) ∈ def(R1)× wd(R2) ∧ xR1 = R2z}.

Bewijs. Merk eerst het volgende op:

(x, z) ∈ def(R1)× wd(R2)⇔ (∃y ∈ Y )(xR1y ∧ yR2z)

wegens definitie domein en bereik

⇒ xR1 6= ∅ ∧R2z 6= ∅
wegens definitie na- en voorverzameling

Het bewijs volgt dan rechtstreeks uit de definities van de sub-, super- en ultra-
samenstelling.

Nu geven we de verbanden weer tussen deze nieuwe samenstellingen en de
klassieke samenstelling van twee relaties. We beginnen met de nieuwe samen-
stellingen van twee relaties in termen van de klassieke samenstelling van twee
relaties weer te geven.

Eigenschap 25. Stel R een relatie van X naar Y en S een relatie van Y naar
Z. Dan gelden de volgende eigenschappen:

1. R / S = co(R ◦ (co S)) ∩ (def(R)× Z).

2. R . S = co((co R) ◦ S) ∩ (X × wd(S)).

3. R�S = co(R ◦ (co S)) ∩ co((co R) ◦ S) ∩

{
def(R)× Z
X × wd(S)

.

Bewijs. 1. We kiezen een willekeurig koppel (x, z) uit co(R◦(co S))∩(def(R)×
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Z) en daarvoor geldt:

(x, z) ∈co(R ◦ (co S)) ∩ (def(R)× Z)

⇔ (x, z) ∈ co(R ◦ (co S)) ∧ (x, z) ∈ (def(R)× Z)

wegens definitie doorsnede

⇔ (x, z) /∈ (R ◦ (co S)) ∧ x ∈ def(R) ∧ z ∈ Z
wegens definitie complement

⇔ xR ∩ (co S)z = ∅ ∧ (x ∈ X ∧ (∃y ∈ Y )(xRy)) ∧ z ∈ Z
wegens Eigenschap 23 en definitie domein

⇔ xR ∩ co(Sz) = ∅ ∧ (x ∈ X ∧ xR 6= ∅) ∧ z ∈ Z
wegens Eigenschap 2 en definitie naverzameling

⇔ xR ⊆ Sz ∧ xR 6= ∅ ∧ (x, z) ∈ X × Z
wegens definities doorsnede en complement

⇔ (x, z) ∈ X × Z ∧ ∅ ⊂ xR ⊆ Sz
wegens commutativiteit conjunctie

⇔ (x, z) ∈ R / S

wegens definitie sub-samenstelling

Omdat het koppel (x, z) willekeurig gekozen is, kunnen we besluiten dat

R / S = co(R ◦ (co S)) ∩ (def(R)× Z).

2. We kiezen een willekeurig koppel (x, z) uit co((co R) ◦ S) ∩ (X × wd(S))
en daarvoor geldt:

(x, z) ∈co((co R) ◦ S) ∩ (X × wd(S))

⇔ (x, z) ∈ co((co R) ◦ S) ∧ (x, z) ∈ X × wd(S)

wegens definitie doorsnede

⇔ (x, z) /∈ ((co R) ◦ S) ∧ x ∈ X ∧ z ∈ wd(S)

wegens definitie complement

⇔ x(co R) ∩ Sz = ∅ ∧ x ∈ X ∧ (z ∈ Z ∧ (∃y ∈ Y )(ySz))

wegens Eigenschap 23 en definitie bereik

⇔ co(xR) ∩ Sz = ∅ ∧ (x, z) ∈ X × Z ∧ Sz 6= ∅
wegens Eigenschap 2 en definitie voorverzameling

⇔ Sz ⊆ xR ∧ (x, z) ∈ X × Z ∧ Sz 6= ∅
wegens definities doorsnede en complement

⇔ ∅ ⊂ Sz ⊆ xR ∧ (x, z) ∈ X × Z
wegens commutativiteit conjunctie

⇔ (x, z) ∈ R . S

wegens definitie super-samenstelling
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Omdat het koppel (x, z) willekeurig gekozen is, kunnen we besluiten dat

R . S = co((co R) ◦ S) ∩ (X × wd(S)).

3. We kiezen een willekeurig koppel (x, z) uit

co(R ◦ (co S)) ∩ co((co R) ◦ S) ∩

{
(def(R)× Z)

(X × wd(S))

en daarvoor geldt:

(x, z) ∈co(R ◦ (co S)) ∩ co((co R) ◦ S) ∩

{
(def(R)× Z)

(X × wd(S))

⇔ xR ⊆ Sz ∧ Sz ⊆ xR ∧

{
xR 6= ∅ ∧ (x, z) ∈ X × Z
Sz 6= ∅ ∧ (x, z) ∈ X × Z

uit het bewijs van de puntjes 1 en 2

⇔ xR = Sz ∧ (xR 6= ∅ ∨ Sz 6= ∅)
wegens definitie gelijkheid van verzamelingen

⇔ ∅ ⊂ xR = Sz

wegens definitie disjunctie

⇔ (x, z) ∈ R�S
wegens definitie ultra-samenstelling

Omdat het koppel (x, z) willekeurig gekozen is, kunnen we besluiten dat

R�S = co(R ◦ (co S)) ∩ co((co R) ◦ S) ∩

{
(def(R)× Z)

(X × wd(S))
.

Deze eerste formule zegt dat de sub-samenstelling van de relatie R met de
relatie S gelijk is aan het complement van de klassieke samenstelling van de
relatie R met het complement van de relatie S waarbij de elementen uit X
behoren tot het domein van de relatie R. De tweede formule zegt dat de super-
samenstelling van de relatie R met de relatie S gelijk is aan het complement
van de klassieke samenstelling van het complement van de relatie R met de
relatie S waarbij de elementen uit Z behoren tot het bereik van de relatie S.
Tenslotte zegt de derde formule dat de ultra-samenstelling van de relatie R met
de relatie S gelijk is aan de doorsnede van enerzijds het complement van de
klassieke samenstelling van de relatie R met het complement van de relatie S en
anderzijds het complement van de klassieke samenstelling van het complement
van de relatie R met de relatie S. Hierbij behoren ofwel de elementen uit X
tot het domein van de relatie R ofwel de elementen uit Z tot het bereik van de
relatie S.
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We gaan verder met de weergave van de klassieke samenstelling van twee
relaties in termen van de nieuwe samenstellingen van twee relaties, meer bepaald
in termen van de sub- en supersamenstelling.

Eigenschap 26. Stel R een relatie van X naar Y en S een relatie van Y naar
Z. Dan gelden de volgende eigenschappen:

1. R ◦ S = co(R / (co S)) ∩ (def(R)× Z).

2. R ◦ S = co((co R) . S) ∩ (X × wd(S)).

Bewijs. 1. We kiezen een willekeurig koppel (x, z) uit

co(R / (co S)) ∩ (def(R)× Z) en daarvoor geldt:

(x, z) ∈co(R / (co S)) ∩ (def(R)× Z)

⇔ (x, z) ∈ co(R / (co S)) ∧ (x, z) ∈ (def(R)× Z)

wegens definitie doorsnede

⇔ (x, z) /∈ co(R / (co S)) ∧ x ∈ def(R) ∧ z ∈ Z
wegens definitie complement

⇔ ¬(∅ ⊂ xR ⊆ (co S)z) ∧ (∃y ∈ Y )(xRy) ∧ z ∈ Z
wegens definities negatie, sub-samenstelling en domein

⇔ ¬(∅ ⊂ xR ∧ xR ⊆ co(Sz)) ∧ xR 6= ∅ ∧ z ∈ Z
wegens Eigenschap 2 en definitie naverzameling

⇔ (xR = ∅ ∨ ¬(xR ⊆ co(Sz))) ∧ xR 6= ∅ ∧ z ∈ Z
wegens definitie negatie

⇔ ¬(xR ⊆ co(Sz)) ∧ z ∈ Z
wegens xR 6= ∅

⇔ xR ∩ Sz 6= ∅ ∧ z ∈ Z
wegens definities doorsnede en complement

⇔ (x, z) ∈ R ◦ S
wegens Eigenschap 23

Omdat we het koppel (x, z) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

R ◦ S = co(R / (co S)) ∩ (def(R)× Z).

2. We kiezen een willekeurig koppel (x, z) uit co((co R) . S) ∩ (X × wd(S))
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en daarvoor geldt:

(x, z) ∈co((co R) . S) ∩ (X × wd(S))

⇔ (x, z) ∈ co((co R) . S) ∧ (x, z) ∈ (X × wd(S))

wegens definitie doorsnede

⇔ (x, z) /∈ (co R) . S ∧ x ∈ X ∧ z ∈ wd(S)

wegens definitie complement

⇔ ¬(∅ ⊂ Sz ⊆ x(co R)) ∧ x ∈ X ∧ (∃y ∈ Y )(ySz)

wegens definities negatie, super-samenstelling en bereik

⇔ ¬(∅ ⊂ Sz ∧ Sz ⊆ co(xR)) ∧ x ∈ X ∧ Sz 6= ∅
wegens Eigenschap 2 en definitie voorverzameling

⇔ (Sz = ∅ ∨ ¬(Sz ⊆ co(x R))) ∧ x ∈ X ∧ Sz 6= ∅
wegens definitie negatie

⇔ ¬(Sz ⊆ co(x R)) ∧ x ∈ X
wegens Sz 6= ∅

⇔ Sz ∩ xR 6= ∅ ∧ x ∈ X
wegens definities doorsnede en complement

⇔ (x, z) ∈ R ◦ S
wegens Eigenschap 23

Omdat we het koppel (x, z) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

R ◦ S = co((co R) . S) ∩ (X × wd(S)).

Deze eerste formule zegt dat de klassieke samenstelling van de relatie R
met de relatie S gelijk is aan het complement van de sub-samenstelling van
de relatie R met het complement van de relatie S waarbij de elementen uit
X behoren tot het domein van de relatie R. De tweede formule zegt dat de
klassieke samenstelling van de relatie R met de relatie S eveneens gelijk is aan
het complement van de super-samenstelling van het complement van de relatie
R met de relatie S waarbij de elementen uit Z behoren tot het bereik van de
relatie S.

Tenslotte geven we nog de sub-samenstelling van twee relaties weer in termen
van de super-samenstelling van twee relaties en omgekeerd.

Eigenschap 27. Stel R een relatie van X naar Y en S een relatie van Y naar
Z. Dan gelden de volgende eigenschappen:

1. R / S = [((co R) . (co S)) ∩ (def(R)× Z)]
⋃

[def(R)× co(wd(co S))] .

2. R . S = [((co R) / (co S)) ∩ (X × wd(S))]
⋃

[co(def(co R))× wd(S)] .
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Bewijs. 1. We kiezen een willekeurig koppel (x, z) uit

[((co R) . (co S)) ∩ (def(R)× Z)]
⋃

[def(R)× co(wd(co S))]. We zullen
eerst bekijken wat het voor dit koppel betekent om tot één van deze twee
delen van de unie te behoren.

(x, z) ∈((co R) . (co S)) ∩ (def(R)× Z)

⇔ (x, z) ∈ ((co R) . (co S)) ∧ (x, z) ∈ (def(R)× Z)

wegens definitie doorsnede

⇔ ∅ ⊂ (co S)z ⊆ x(co R) ∧ x ∈ def(R) ∧ z ∈ Z
wegens definitie super-samenstelling

⇔ ∅ ⊂ co(Sz) ⊆ co(xR) ∧ (∃y ∈ Y )(xRy) ∧ z ∈ Z
wegens Eigenschap 2 en definitie domein

⇔ co(Sz) 6= ∅ ∧ xR ⊆ Sz ∧ xR 6= ∅ ∧ z ∈ Z
wegens definities deelverzameling,

complement en naverzameling

⇔ Sz 6= Y ∧ ∅ ⊂ xR ⊆ Sz ∧ z ∈ Z
wegens definitie complement en xR 6= ∅

(x, z) ∈def(R)× co(wd(co S))

⇔ x ∈ def(R) ∧ z ∈ co(wd(co S))

wegens product van verzamelingen

⇔ (∃y ∈ Y )(xRy) ∧ z /∈ wd(co S)

wegens definities domein en complement

⇔ xR 6= ∅ ∧ ¬(∃y ∈ Y (y(co S)z))

wegens definities naverzameling en bereik

⇔ xR 6= ∅ ∧ (∀y ∈ Y )((y, z) /∈ co S)

wegens definitie negatie

⇔ xR 6= ∅ ∧ (∀y ∈ Y )(y /∈ (co S)z)

wegens definitie voorverzameling

⇔ xR 6= ∅ ∧ (co S)z = ∅
omdat het geldt ∀y ∈ Y

⇔ xR 6= ∅ ∧ co(Sz) = ∅
wegens Eigenschap 2

⇔ xR 6= ∅ ∧ Sz = Y

wegens definitie complement

⇔ Sz = Y ∧ ∅ ⊂ xR ⊆ Sz
wegens xR ⊆ Y = Sz
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Uit het voorgaande volgt nu:

(x, z) ∈ [((co R) . (co S)) ∩ (def(R)× Z)]
⋃

[def(R)× co(wd(co S))]

⇔ (Sz 6= Y ∧ ∅ ⊂ xR ⊆ Sz ∧ z ∈ Z) ∨ (Sz = Y ∧ ∅ ⊂ xR ⊆ Sz)
wegens definitie unie en twee bovenstaande bevindingen

⇔ (Sz 6= Y ∨ Sz = Y ) ∧ ∅ ⊂ xR ⊆ Sz
wegens de gemeenschappelijke term

in beide delen van de disjunctie

⇔ ∅ ⊂ xR ⊆ Sz
want Sz 6= Y ∨ Sz = y is altijd waar

⇔ (x, z) ∈ R / S

wegens definitie sub-samenstelling

Omdat we het koppel (x, z) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

R / S = [((co R) . (co S)) ∩ (def(R)× Z)]
⋃

[def(R)× co(wd(co S))] .

2. We kiezen een willekeurig koppel (x, z) uit

[((co R) / (co S)) ∩ (X × wd(S))]
⋃

[co(def(co R))× wd(S)]. We zullen
opnieuw eerst bekijken wat het voor dit koppel betekent om tot één van
deze twee delen van de unie te behoren.

(x, z) ∈((co R) / (co S)) ∩ (X × wd(S))

⇔ (x, z) ∈ ((co R) / (co S)) ∧ (x, z) ∈ (X × wd(S))

wegens definitie doorsnede

⇔ ∅ ⊂ x(co R) ⊆ (co S)z ∧ x ∈ X ∧ z ∈ wd(S)

wegens definitie sub-samenstelling

⇔ ∅ ⊂ co(xR) ∧ Sz ⊆ xR ∧ x ∈ X ∧ (∃y ∈ Y )(ySz)

wegens Eigenschap 2

en definities deelverzameling, complement en bereik

⇔ co(xR) 6= ∅ ∧ Sz ⊆ xR ∧ x ∈ X ∧ Sz 6= ∅
wegens definitie voorverzameling

⇔ xR 6= Y ∧ ∅ ⊂ Sz ⊆ xR ∧ x ∈ X
wegens definitie complement en Sz 6= ∅
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(x, z) ∈co(def(co R))× wd(S)

⇔ x ∈ co(def(co R)) ∧ z ∈ wd(S)

wegens product van verzamelingen

⇔ x /∈ def(co R) ∧ (∃y ∈ Y )(ySz)

wegens definities complement en bereik

⇔ ¬(∃y ∈ Y (x(co R)y)) ∧ Sz 6= ∅
wegens definities domein en voorverzameling

⇔ (∀y ∈ Y )((x, y) /∈ co R) ∧ Sz 6= ∅
wegens definitie negatie

⇔ (∀y ∈ Y )(y /∈ x(co R)) ∧ Sz 6= ∅
wegens definitie naverzameling

⇔ (∀y ∈ Y )(y /∈ co(xR)) ∧ Sz 6= ∅
wegens Eigenschap 2

⇔ co(xR) = ∅ ∧ Sz 6= ∅
omdat het geldt ∀y ∈ Y

⇔ xR = Y ∧ Sz 6= ∅
wegens definitie complement

⇔ xR = Y ∧ ∅ ⊂ Sz ⊆ xR
wegens Sz ⊆ Y = xR

Uit het voorgaande volgt nu:

(x, z) ∈ [((co R) / (co S)) ∩ (X × wd(S))]
⋃

[co(def(co R))× wd(S)]

⇔ (xR 6= Y ∧ ∅ ⊂ Sz ⊆ xR ∧ x ∈ X) ∨ (xR = Y ∧ ∅ ⊂ Sz ⊆ xR)

wegens definitie unie en twee bovenstaande bevindingen

⇔ (xR 6= Y ∨ xR = Y ) ∧ ∅ ⊂ Sz ⊆ xR
wegens de gemeenschappelijke term

in beide delen van de disjunctie

⇔ ∅ ⊂ Sz ⊆ xR
want xR 6= Y ∨ xR = y is altijd waar

⇔ (x, z) ∈ R . S

wegens definitie super-samenstelling

Omdat we het koppel (x, z) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

R . S = [((co R) / (co S)) ∩ (X × wd(S))]
⋃

[co(def(co R))× wd(S)] .

Deze eerste formule zegt dat de sub-samenstelling van de relatie R met de
relatie S ten eerste alle koppels (x, z) bevat die zich in de super-samenstelling
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van het complement van de relatie R met het complement van de relatie S
bevinden waarbij de elementen uit X tot het domein van de relatie R behoren.
Ten tweede bevat deze sub-samenstelling ook alle koppels (x, z) waarbij x tot
het domein van de relatie R behoort en z tot het complement van het bereik
van het complement van de relatie S behoort. De tweede formule zegt dat de
super-samenstelling van de relatie R met de relatie S ten eerste alle koppels
(x, z) bevat die zicht in de sub-samenstelling van het complement van de relatie
R met het complement van de relatie S bevinden waarbij de elementen uit Z tot
het bereik van de relatie S behoren. Ten tweede bevat deze super-samenstelling
ook alle koppels (x, z) waarbij x tot het complement van het domein van het
complement van de relatieR behoort en z tot het bereik van de relatie S behoort.

Nu gaan we in de volgende twee eigenschappen na hoe deze nieuwe samen-
stellingen en de klassieke samenstelling vernesteld zijn.

Eigenschap 28. Stel R een relatie van X naar Y en S een relatie van Y naar
Z. Dan geldt de volgende eigenschap:

R�S = (R / S) ∩ (R . S) ⊆ (R / S) ∪ (R . S) ⊆ R ◦ S.

Bewijs. 1. Om de gelijkheid te bewijzen, kiezen we een willekeurig koppel
(x, z) uit (R / S) ∩ (R . S) en daarvoor geldt:

(x, z) ∈ (R / S) ∩ (R . S)⇔ (x, z) ∈ (R / S) ∧ (x, z) ∈ (R . S)

wegens definitie doorsnede

⇔ ∅ ⊂ xR ⊆ Sz ∧ ∅ ⊂ Sz ⊆ xR
wegens definities sub- en super-samenstelling

⇔ ∅ ⊂ xR = Sz

wegens definitie gelijkheid van verzamelingen

⇔ (x, z) ∈ R�S
wegens definitie ultra-samenstelling

Omdat we het koppel (x, z) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

R�S = (R / S) ∩ (R . S).

2. De tweede uitdrukking (R / S) ∩ (R . S) ⊆ (R / S) ∪ (R . S) volgt uit het
feit dat de doorsnede van twee verzamelingen altijd een deelverzameling
is van de unie van diezelfde twee verzamelingen.

3. Om de derde uitdrukking (R/S)∪ (R.S) ⊆ R ◦S te bewijzen, kiezen we
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opnieuw een willekeurig koppel (x, z) uit (R/S)∪ (R.S) waarvoor geldt:

(x, z) ∈ (R / S) ∪ (R . S)⇔ (x, z) ∈ (R / S) ∨ (x, z) ∈ (R . S)

wegens definitie unie

⇔ ∅ ⊂ xR ⊆ Sz ∨ ∅ ⊂ Sz ⊆ xR
wegens definities sub- en super-samenstelling

⇒ xR ∩ Sz 6= ∅
wegens definitie deelverzameling,

omgekeerde pijl geldt niet want uit xR ∩ Sz 6= ∅
volgt niet per se xR ⊆ Sz of Sz ⊆ xR

⇔ (x, z) ∈ R ◦ S
wegens Eigenschap 23

Omdat we het koppel (x, z) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

(R / S) ∪ (R . S) ⊆ R ◦ S.

Deze eigenschap heeft de volgende betekenis: De ultra-samenstelling van
de relatie R met de relatie S is gelijk aan de doorsnede van enerzijds de sub-
samenstelling van de relatieRmet de relatie S en anderzijds de super-samenstelling
van de relatie R met de relatie S. Deze doorsnede is een deelverzameling van
de unie van enerzijds de sub-samenstelling van R met S en anderzijds de super-
samenstelling van R met S. Tenslotte is deze unie een deelverzameling van de
klassieke samenstelling van de relatie R met de relatie S.

Eigenschap 29. Stel R een relatie van X naar Y en S een relatie van Y naar
Z. Dan gelden de volgende eigenschappen:

1. R�S ⊆ R / S ⊆ R ◦ S.

2. R�S ⊆ R . S ⊆ R ◦ S.
Bewijs. 1. Uit vorige eigenschap volgt er ten eerste:

R�S = (R / S) ∩ (R . S) ⊆ R / S

en ten tweede:
R / S ⊆ (R / S) ∪ (R . S) ⊆ R ◦ S

waaruit het gestelde blijkt.

2. Opnieuw volgt er uit vorige eigenschap ten eerste:

R�S = (R / S) ∩ (R . S) ⊆ R . S

en ten tweede:
R . S ⊆ (R / S) ∪ (R . S) ⊆ R ◦ S

waaruit het gestelde blijkt.
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Dit betekent dat de ultra-samenstelling van de relatie R met de relatie S
een deelverzameling is van zowel de sub- als super-samenstelling van R met S
en deze laatste twee zijn allebei een deelverzameling de klassieke samenstelling
van de relatie R met de relatie S.

Vervolgens gaan we de omkeerbaarheid van zowel de nieuwe samenstellingen
als de klassieke samenstelling na.

Eigenschap 30. Stel R een relatie van X naar Y en S een relatie van Y naar
Z. Dan gelden de volgende eigenschappen:

1. (R ◦ S)−1 = S−1 ◦R−1.

2. (R / S)−1 = S−1 . R−1.

3. (R . S)−1 = S−1 / R−1.

4. (R�S)−1 = S−1�R−1.

Bewijs. 1. We kiezen een willekeurig koppel (z, x) uit (R ◦S)−1 en daarvoor
geldt:

(z, x) ∈ (R ◦ S)−1 ⇔ (x, z) ∈ (R ◦ S)

wegens definitie inverse relatie

⇔ xR ∩ Sz 6= ∅
wegens Eigenschap 23

⇔ R−1x ∩ zS−1 6= ∅
wegens Eigenschap 1

⇔ zS−1 ∩R−1x 6= ∅
wegens commutativiteit doorsnede

⇔ (z, x) ∈ S−1 ◦R−1

wegens Eigenschap 23

Omdat we (x, z) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

(R ◦ S)−1 = S−1 ◦R−1.

2. We kiezen een willekeurig koppel (z, x) uit (R / S)−1 en daarvoor geldt:

(z, x) ∈ (R / S)−1 ⇔ (x, z) ∈ (R / S)

wegens definitie inverse relatie

⇔ ∅ ⊂ xR ⊆ Sz
wegens definitie sub-samenstelling

⇔ ∅ ⊂ R−1x ⊆ zS−1

wegens Eigenschap 1

⇔ (z, x) ∈ S−1 . R−1

wegens definitie super-samenstelling
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Omdat we (x, z) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

(R / S)−1 = S−1 . R−1.

3. We kiezen een willekeurig koppel (z, x) uit (R . S)−1 en daarvoor geldt:

(z, x) ∈ (R . S)−1 ⇔ (x, z) ∈ (R . S)

wegens definitie inverse relatie

⇔ ∅ ⊂ Sz ⊆ xR
wegens definitie super-samenstelling

⇔ ∅ ⊂ zS−1 ⊆ R−1x
wegens Eigenschap 1

⇔ (z, x) ∈ S−1 / R−1

wegens definitie sub-samenstelling

Omdat we (x, z) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

(R . S)−1 = S−1 / R−1.

4. We kiezen een willekeurig koppel (z, x) uit (R�S)−1 en daarvoor geldt:

(z, x) ∈ (R�S)−1 ⇔ (x, z) ∈ (R�S)

wegens definitie inverse relatie

⇔ ∅ ⊂ xR = Sz

wegens definitie ultra-samenstelling

⇔ ∅ ⊂ R−1x = zS−1

wegens Eigenschap 1

⇔ (z, x) ∈ S−1�R−1

wegens definitie ultra-samenstelling

Omdat we (x, z) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

(R�S)−1 = S−1�R−1.

Deze eerste formule zegt dat de inverse klassieke samenstelling van de relatie
R met de relatie S gelijk is aan de klassieke samenstelling van de inverse relatie
R−1 met de inverse relatie S−1. De tweede zegt dat de inverse sub-samenstelling
van de relatie R met de relatie S gelijk is aan de super-samenstelling van de
inverse relatie R−1 met de inverse relatie S−1. De derde formule zegt dat de
inverse super-samenstelling van de relatie R met de relatie S gelijk is aan de
sub-samenstelling van de inverse relatie R−1 met de inverse relatie S−1. En de
vierde formule tenslotte zegt dat de inverse ultra-samenstelling van de relatie R
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met de relatie S gelijk is aan de ultra-samenstelling van de inverse relatie R−1

met de inverse relatie S−1.
Nu zullen we de associativiteitseigenschappen bekijken van de klassieke sa-

menstelling en de nieuwe samenstellingen.

Eigenschap 31. Stel R een relatie van X naar Y , S een relatie van Y naar Z
en T een relatie van Z naar U . Dan gelden de volgende eigenschappen:

1. R ◦ (S ◦ T ) = (R ◦ S) ◦ T .

2. R / (S ◦ T ) ⊇ (R / S) ◦ T .

3. R ◦ (S . T ) ⊆ (R ◦ S) . T .

4. R / (S . T ) = (R / S) . T .

Bewijs. 1. We kiezen een willekeurig koppel (x, u) uit R◦(S ◦T ) en daarvoor
geldt:

(x, u) ∈R ◦ (S ◦ T )

⇔ (∃y ∈ Y )((x, y) ∈ R ∧ (y, u) ∈ S ◦ T )

wegens definitie klassieke samenstelling

⇔ (∃y ∈ Y )((x, y) ∈ R ∧ (∃z ∈ Z)((y, z) ∈ S ∧ (z, u) ∈ T ))

wegens definitie klassieke samenstelling

⇔ (∃y ∈ Y )(∃z ∈ Z)((x, y) ∈ R, (y, z) ∈ S, (z, u) ∈ T )

omdat((x, y) ∈ R) onafhankelijk is van z

⇔ (∃z ∈ Z)(∃y ∈ Y )((x, y) ∈ R, (y, z) ∈ S, (z, u) ∈ T )

omdat gelijksoortige kwantoren gewisseld mogen worden

⇔ (∃z ∈ Z)((x, z) ∈ R ◦ S ∧ (z, u) ∈ T )

wegens definitie klassieke samenstelling

⇔ (x, u) ∈ (R ◦ S) ◦ T
wegens definitie klassieke samenstelling

Omdat we het koppel (x, u) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

R ◦ (S ◦ T ) = (R ◦ S) ◦ T.
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2. We kiezen een willekeurig koppel (x, u) uit (R / S) ◦ T en daarvoor geldt:

(x, u) ∈(R / S) ◦ T
⇔ x(R / S) ∩ Tu 6= ∅

wegens Eigenschap 23

⇔ (∃z ∈ Tu)(z ∈ x(R / S))

wegens definitie doorsnede

⇔ (∃z ∈ Tu)((x, z) ∈ R / S)

wegens definitie naverzameling

⇔ (∃z ∈ Tu)(∅ ⊂ xR ⊆ Sz)
wegens definitie sub-samenstelling

⇔ (∃z ∈ Tu)(∀y ∈ xR)(y ∈ Sz) ∧ xR 6= ∅
wegens definitie deelverzameling

⇒ (∀y ∈ xR)(∃z ∈ Tu)(y ∈ Sz) ∧ xR 6= ∅
want er bestaat een z voor elke y, omgekeerde pijl geldt niet

want voor elke y bestaat er een z,

maar die z hoeft niet voor elke y dezelfde te zijn

⇔ (∀y ∈ xR)(∃z ∈ Tu)(z ∈ yS) ∧ xR 6= ∅
wegens y ∈ Sz ⇔ ySz ⇔ z ∈ yS

⇔ (∀y ∈ xR)(yS ∩ Tu 6= ∅) ∧ xR 6= ∅
wegens definitie doorsnede

⇔ (∀y ∈ xR)((y, u) ∈ (S ◦ T )u) ∧ xR 6= ∅
wegens Eigenschap 23

⇔ (∀y ∈ xR)(y ∈ (S ◦ T )u) ∧ xR 6= ∅
wegens definitie voorverzameling

⇔ ∅ ⊂ xR ⊆ (S ◦ T )u

wegens definitie deelverzameling

⇔ (x, u) ∈ R / (S ◦ T )

wegens definitie sub-samenstelling

Omdat we het koppel (x, u) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

R / (S ◦ T ) ⊇ (R / S) ◦ T.
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3. We kiezen een willekeurig koppel (x, u) uit R ◦ (S . T ) en daarvoor geldt:

(x, u) ∈R ◦ (S . T )

⇔ xR ∩ (S . T )u 6= ∅
wegens Eigenschap 23

⇔ (∃y ∈ xR)(y ∈ (S . T )u)

wegens definitie doorsnede

⇔ (∃y ∈ xR)(∅ ⊂ Tu ⊆ yS)

wegens definitie super-samenstelling

⇔ (∃y ∈ xR)(∀z ∈ Tu)(z ∈ yS) ∧ Tu 6= ∅
wegens definitie deelverzameling

⇒ (∀z ∈ Tu)(∃y ∈ xR)(z ∈ yS) ∧ Tu 6= ∅
want er bestaat een y voor elke z, omgekeerde pijl geldt niet

want voor elke z bestaat er een y,

maar die y hoeft niet voor elke z dezelfde te zijn

⇔ (∀z ∈ Tu)(∃y ∈ xR)(y ∈ Sz) ∧ Tu 6= ∅
wegens z ∈ yS ⇔ ySz ⇔ y ∈ Sz

⇔ (∀z ∈ Tu)(xR ∩ Sz 6= ∅) ∧ Tu 6= ∅
wegens definitie doorsnede

⇔ (∀z ∈ Tu)((x, z) ∈ R ◦ S) ∧ Tu 6= ∅
wegens Eigenschap 23

⇔ (∀z ∈ Tu)(z ∈ x(R ◦ S)) ∧ Tu 6= ∅
wegens definitie naverzameling

⇔ ∅ ⊂ Ru ⊆ x(R ◦ S)

wegens definitie deelverzameling

⇔ (x, u) ∈ (R ◦ S) . T

wegens definitie super-samenstelling

Omdat we het koppel (x, u) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

R ◦ (S . T ) ⊆ (R ◦ S) . T.
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4. We kiezen een willekeurig koppel (x, u) uit R / (S . T ) en daarvoor geldt:

(x, u) ∈R / (S . T )

⇔ ∅ ⊂ xR ⊆ (S . T )u

wegens definitie sub-samenstelling

⇔ (∀y ∈ xR)(y ∈ (S . T )u) ∧ xR 6= ∅
wegens definitie deelverzameling

⇔ (∀y ∈ xR)(∅ ⊂ Tu ⊆ yS) ∧ xR 6= ∅
wegens definitie super-samenstelling

⇔ (∀y ∈ xR)(∀z ∈ Tu)(z ∈ yS) ∧ xR 6= ∅, Tu 6= ∅
wegens definitie deelverzameling

⇔ (∀z ∈ Tu)(∀y ∈ xR)(y ∈ Sz) ∧ xR 6= ∅, Tu 6= ∅
omdat gelijksoortige kwantoren gewisseld mogen worden

en z ∈ yS ⇔ ySz ⇔ y ∈ Sz
⇔ (∀z ∈ Tu)(∅ ⊂ xR ⊆ Sz) ∧ Tu 6= ∅

wegens definitie deelverzameling

⇔ (∀z ∈ Tu)(z ∈ x(R / S)) ∧ Tu 6= ∅
wegens definitie sub-samenstelling

⇔ ∅ ⊂ Tu ⊆ x(R / S)

wegens definitie deelverzameling

⇔ (x, u) ∈ (R / S) . T

wegens definitie super-samenstelling

Omdat we het koppel (x, u) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

R / (S . T ) = (R / S) . T.

Voor de eerste formule betekent dit dat de klassieke samenstelling associatief
is. De tweede formule zegt dat de sub-samenstelling van de relatie R met de
relatie S klassieke samengesteld met de relatie T een deelverzameling is van de
sub-samenstelling van de relatie R met de klassieke samenstelling van de relatie
S met de relatie T . De derde formule zegt dat de klassieke samenstelling van
de relatie R met de super-samenstelling van de relatie S met de relatie T een
deelverzameling is van de klassieke samenstelling van de relatie R met de relatie
S super-samengesteld met de relatie T . De laatste formule tenslotte zegt dat
de sub-samenstelling van de relatie R met de super-samenstelling van de relatie
S met de relatie T gelijk is aan de sub-samenstelling van de relatie R met de
relatie S super-samengesteld met de relatie T .

Nu zullen we de monotonicteitseigenschappen bekijken van zowel de klas-
sieke samenstelling als de nieuwe samenstellingen. We zullen aantonen dat de
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klassieke samenstelling zowel voor de eerste als de tweede relatie monotoon is,
dat de sub-samenstelling monotoon is voor de tweede relatie en dat de super-
samenstelling monotoon is voor de eerste relatie. De sub-samenstelling is an-
titoon voor de eerste relatie net zoals de super-samenstelling voor de tweede
relatie. Hierbij moeten we wel telkens een extra voorwaarde opleggen aan de
relaties.

Eigenschap 32. Stel R, R1 en R2 relaties van X naar Y en zij S, S1 en S2

relaties van Y naar Z. Dan gelden de volgende eigenschappen:

1. R1 ⊆ R2 ⇒ R1 ◦ S ⊆ R2 ◦ S.

2. S1 ⊆ S2 ⇒ R ◦ S1 ⊆ R ◦ S2.

3. R1 ⊆ R2 en def(R1) = def(R2)⇒ R2 / S ⊆ R1 / S.

4. S1 ⊆ S2 ⇒ R / S1 ⊆ R / S2.

5. R1 ⊆ R2 ⇒ R1 . S ⊆ R2 . S.

6. S1 ⊆ S2 en wd(S1) = wd(S2)⇒ R . S2 ⊆ R . S1.

Bewijs. 1. We kiezen een willekeurig koppel (x, z) uit R1 ◦ S en daarvoor
geldt:

(x, z) ∈ R1 ◦ S ⇔ xR1 ∩ Sz 6= ∅
wegens Eigenschap 23

⇒ xR2 ∩ Sz 6= ∅
want uit het gegeven R1 ⊆ R2 volgt xR1 ⊆ xR2,

omgekeerde pijl geldt niet want uit xR1 ⊆ xR2

en xR2 ∩ Sz 6= ∅ volgt niet per se xR1 ∩ Sz 6= ∅
⇔ (x, z) ∈ R2 ◦ S

wegens Eigenschap 23

Omdat we het koppel (x, z) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

R1 ◦ S ⊆ R2 ◦ S.

2. We kiezen een willekeurig koppel (x, z) uit R ◦ S1 en daarvoor geldt:

(x, z) ∈ R ◦ S1 ⇔ xR ∩ S1z 6= ∅
wegens Eigenschap 23

⇒ xR ∩ S2z 6= ∅
want uit het gegeven S1 ⊆ S2 volgt S1z ⊆ S2z,

omgekeerde pijl geldt niet want uit S1z ⊆ S2z

en xR ∩ S2z 6= ∅ volgt niet per se xR ∩ S1z 6= ∅
⇔ (x, z) ∈ R ◦ S2

wegens Eigenschap 23
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Omdat we het koppel (x, z) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

R ◦ S1 ⊆ R ◦ S2.

3. We kiezen een willekeurig koppel (x, z) uit R2 / S. We merken eerst het
volgende op:

xR2 6= ∅ ⇔ (∃y ∈ Y )((x, y) ∈ R2)

wegens definitie naverzameling

⇔ x ∈ def(R2) = def(R1)

wegens definitie domein en het gegeven def(R2) = def(R1)

⇔ xR1 6= ∅
wegens definitie naverzameling

Nu kunnen we het gestelde bewijzen:

(x, z) ∈ R2 / S ⇔ ∅ ⊂ xR2 ⊆ Sz
wegens definitie sub-samenstelling

⇒ ∅ ⊂ xR1 ⊆ Sz
wegens het bovenstaande en

uit het gegeven R1 ⊆ R2 volgt xR1 ⊆ xR2,

omgekeerde pijl geldt niet want uit xR1 ⊆ xR2

en xR1 ⊆ Sz volgt niet per se xR2 ⊆ Sz
⇔ (x, z) ∈ R1 / S

wegens definitie sub-samenstelling

Omdat we het koppel (x, z) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

R2 / S ⊆ R1 / S.

4. We kiezen een willekeurig koppel (x, z) uit R / S1 en daarvoor geldt:

(x, z) ∈ R / S1 ⇔ ∅ ⊂ xR ⊆ S1z

wegens definitie sub-samenstelling

⇒ ∅ ⊂ xR ⊆ S2z

want uit het gegeven S1 ⊆ S2 volgt S1z ⊆ S2z,

omgekeerde pijl geldt niet want uit S1z ⊆ S2z

en xR ⊆ S2z volgt niet per se xR ⊆ S1z

⇔ (x, z) ∈ R / S2

wegens definitie sub-samenstelling

Omdat we het koppel (x, z) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

R / S1 ⊆ R / S2.
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5. We kiezen een willekeurig koppel (x, z) uit R1 . S en daarvoor geldt:

(x, z) ∈ R1 . S ⇔ ∅ ⊂ Sz ⊆ xR1

wegens definitie super-samenstelling

⇒ ∅ ⊂ Sz ⊆ xR2

want uit het gegeven R1 ⊆ R2 volgt xR1 ⊆ xR2,

omgekeerde pijl geldt niet want uit xR1 ⊆ xR2

en Sz ⊆ xR2 volgt niet per se Sz ⊆ xR1

⇔ (x, z) ∈ R2 . S

wegens definitie super-samenstelling

Omdat we het koppel (x, z) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

R1 . S ⊆ R2 . S.

6. We kiezen een willekeurig koppel (x, z) uit R . S2. We merken eerst het
volgende op:

S2z 6= ∅ ⇔ (∃y ∈ Y )((y, z) ∈ S2)

wegens definitie voorverzameling

⇔ z ∈ wd(S2) = wd(S1)

wegens definitie bereik en het gegeven wd(S2) = wd(S1)

⇔ S1z 6= ∅
wegens definitie voorverzameling

Nu kunnen we het gestelde bewijzen:

(x, z) ∈ R . S2 ⇔ ∅ ⊂ S2z ⊆ xR
wegens definitie super-samenstelling

⇒ ∅ ⊂ S1z ⊆ xR
wegens het bovenstaande en

uit het gegeven S1 ⊆ S2 volgt S1z ⊆ S2z,

omgekeerde pijl geldt niet want uit S1z ⊆ S2z

en S1z ⊆ xR volgt niet per se S2z ⊆ xR
⇔ (x, z) ∈ R . S1

wegens definitie super-samenstelling

Omdat we het koppel (x, z) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

R . S2 ⊆ R . S1.
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Verder gaan we na hoe zowel de klassieke, sub- als super-samenstelling in-
terageren met de unie van relaties. Eerst tonen we in onderstaande eigenschap
aan dat de klassieke samenstelling van een unie van relaties (Rj)j∈J met een
relatie S gelijk is aan de unie van de klassieke samenstellingen van die relaties
Rj met de relatie S, dat de sub-samenstelling van een unie van relaties (Rj)j∈J
met een relatie S een deelverzameling is van de unie van de sub-samenstellingen
van die relaties Rj met de relatie S en dat de super-samenstelling van een
unie van relaties (Rj)j∈J met een relatie S als deelverzameling de unie van de
super-samenstellingen van die relaties Rj met de relatie S bevat. Ook zullen we
bewijzen dat de doorsnede van de sub-samenstellingen van relaties (Rj)j∈J met
de relatie S een deelverzameling is van de sub-samenstelling van de unie van die
relaties Rj met de relatie S.

Eigenschap 33. Stel (Rj)j∈J een familie van relaties van X naar Y en zij S
een relatie van Y naar Z. Dan gelden de volgende eigenschappen:

1.
(⋃

j∈J Rj

)
◦ S =

⋃
j∈J(Rj ◦ S).

2.
⋂

j∈J(Rj / S) ⊆
(⋃

j∈J Rj

)
/ S ⊆

⋃
j∈J(Rj / S).

3.
(⋃

j∈J Rj

)
. S ⊇

⋃
j∈J(Rj . S).

Bewijs. 1. We kiezen een willekeurig koppel (x, z) uit
(⋃

j∈J Rj

)
◦S en daar-

voor geldt:

(x, z) ∈

⋃
j∈J

Rj

 ◦ S ⇔ x

⋃
j∈J

Rj

 ∩ Sz 6= ∅
wegens Eigenschap 23

⇔

⋃
j∈J

xRj

 ∩ Sz 6= ∅
wegens Eigenschap 2

⇔
⋃
j∈J

(xRj ∩ Sz) 6= ∅

omdat Sz onafhankelijk is j

⇔ (∃j ∈ J)(xRj ∩ Sz 6= ∅)
wegens definitie unie

⇔ (∃j ∈ J)((x, z) ∈ Rj ◦ S)

wegens Eigenschap 23

⇔ (x, z) ∈
⋃
j∈J

(Rj ◦ S)

wegens definitie unie
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Omdat we het koppel (x, z) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat⋃
j∈J

Rj

 ◦ S =
⋃
j∈J

(Rj ◦ S).

2. We kiezen een willekeurig koppel (x, z) uit
⋂

j∈J(Rj /S) en daarvoor geldt:

(x, z) ∈
⋂
j∈J

(Rj / S)⇔ (∀j ∈ J)((x, z) ∈ Rj / S)

wegens definitie doorsnede

⇔ (∀j ∈ J)(∅ ⊂ xRj ⊆ Sz)
wegens definitie sub-samenstelling

⇒ ∅ ⊂
⋃
j∈J

(xRj) ⊆ Sz

wegens definitie unie, omgekeerde pijl geldt niet

want uit
⋃
j∈J

xRj 6= ∅

volgt niet per se xRj 6= ∅,∀j ∈ J

⇔ ∅ ⊂ x

⋃
j∈J

Rj

 ⊆ Sz
wegens Eigenschap 2

⇔ (x, z) ∈

⋃
j∈J

Rj

 / S

wegens definitie sub-samenstelling

Omdat we het koppel (x, z) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

⋂
j∈J

(Rj / S) ⊆

⋃
j∈J

Rj

 / S.

We kiezen nu een willekeurig koppel (x, z) uit
(⋃

j∈J Rj

)
/ S en daarvoor
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geldt:

(x, z) ∈

⋃
j∈J

Rj

 / S ⇔ ∅ ⊂ x

⋃
j∈J

Rj

 ⊆ Sz
wegens definitie sub-samenstelling

⇔ ∅ ⊂
⋃
j∈J

xRj ⊆ Sz

wegens Eigenschap 2

⇒ (∃j ∈ J)(∅ ⊂ xRj ⊆ Sz)
wegens definitie unie, omgekeerde pijl geldt niet

want uit xRj ⊆ Sz voor zekere j ∈ J

volgt niet per se
⋃
j∈J

xRj ⊆ Sz

⇔ (∃j ∈ J)((x, z) ∈ Rj / S)

wegens definitie sub-samenstelling

⇔ (x, z) ∈
⋃
j∈J

(Rj / S)

wegens definitie unie

Omdat we het koppel (x, z) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat⋃
j∈J

Rj

 / S ⊆
⋃
j∈J

(Rj / S).
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3. We kiezen een willekeurig koppel (x, z) uit
⋃

j∈J(Rj .S) en daarvoor geldt:

(x, z) ∈
⋃
j∈J

(Rj . S)⇔ (∃j ∈ J)((x, z) ∈ Rj . S)

wegens definitie unie

⇔ (∃j ∈ J)(∅ ⊂ Sz ⊆ xRj)

wegens definitie super-samenstelling

⇒ ∅ ⊂ Sz ⊆
⋃
j∈J

xRj

wegens definitie unie, omgekeerde pijl geldt niet

want uit Sz ⊆
⋃
j∈J

xRj volgt niet per se

dat er een j ∈ J bestaat waarvoor (Sz ⊆ xRj)

⇔ ∅ ⊂ Sz ⊆ x

⋃
j∈J

Rj


wegens Eigenschap 2

⇔ (x, z) ∈

⋃
j∈J

Rj

 . S

wegens definitie super-samenstelling

Omdat we het koppel (x, z) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat⋃
j∈J

Rj

 . S ⊇
⋃
j∈J

(Rj . S).

Vervolgens tonen we in onderstaande eigenschap aan dat de klassieke samen-
stelling van de relatie R met een unie van relaties (Sj)j∈J gelijk is aan de unie
van de klassieke samenstellingen van de relatie R met deze relaties Sj , dat de
sub-samenstelling van de relatie R met een unie van relaties (Sj)j∈J als deelver-
zameling de unie van de sub-samenstellingen van de relatie R met deze relaties
Sj bevat en dat de super-samenstelling van de relatie R met een unie van relaties
(Sj)j∈J een deelverzameling is van de unie van de super-samenstellingen van de
relatie R met deze relaties Sj . Ook zullen we bewijzen dat de doorsnede van de
super-samenstellingen van de relatie R met relaties (Sj)j∈J een deelverzameling
is van de super-samenstelling van de relatie R met de unie van deze relaties Sj .

Eigenschap 34. Stel R een relatie van X naar Y en zij (Sj)j∈J een familie
van relaties van Y naar Z. Dan gelden de volgende eigenschappen:
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1. R ◦
(⋃

j∈J Sj

)
=
⋃

j∈J(R ◦ Sj).

2. R /
(⋃

j∈J Sj

)
⊇
⋃

j∈J(R / Sj).

3.
⋂

j∈J(R . Sj) ⊆ R .
(⋃

j∈J Sj

)
⊆
⋃

j∈J(R . Sj).

Bewijs. 1. We kiezen een willekeurig koppel (x, z) uit R◦
(⋃

j∈J Sj

)
en daar-

voor geldt:

(x, z) ∈ R ◦

⋃
j∈J

Sj

⇔ xR ∩

⋃
j∈J

Sj

 z 6= ∅

wegens Eigenschap 23

⇔ xR ∩

⋃
j∈J

Sjz

 6= ∅
wegens Eigenschap 2

⇔
⋃
j∈J

(xR ∩ Sjz) 6= ∅

want xR is onafhankelijk van j

⇔ (∃j ∈ J)(xR ∩ Sjz 6= ∅)
wegens definitie unie

⇔ (∃j ∈ J)((x, z) ∈ R ◦ Sj)

wegens Eigenschap 23

⇔ (x, z) ∈
⋃
j∈J

(R ◦ Sj)

wegens definitie unie

Omdat we het koppel (x, z) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

R ◦

⋃
j∈J

Sj

 =
⋃
j∈J

(R ◦ Sj).
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2. We kiezen een willekeurig koppel (x, z) uit
⋃

j∈J(R/Sj) en daarvoor geldt:

(x, z) ∈
⋃
j∈J

(R / Sj)⇔ (∃j ∈ J)((x, z) ∈ R / Sj)

wegens definitie unie

⇔ (∃j ∈ J)(∅ ⊂ xR ⊆ Sjz)

wegens definitie sub-samenstelling

⇒ ∅ ⊂ xR ⊆
⋃
j∈J

Sjz

wegens definitie unie, omgekeerde pijl geldt niet

want uit xR ⊆
⋃
j∈J

Sjz volgt niet per se

dat er een j ∈ J bestaat waarvoor xR ⊆ Sjz

⇔ ∅ ⊂ xR ⊆

⋃
j∈J

Sj

 z

wegens Eigenschap 2

⇔ (x, z) ∈ R /

⋃
j∈J

Sj


wegens definitie sub-samenstelling

Omdat we het koppel (x, z) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

R /

⋃
j∈J

Sj

 ⊇ ⋃
j∈J

(R / Sj).
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3. We kiezen een willekeurig koppel (x, z) uit
⋂

j∈J(R.Sj) en daarvoor geldt:

(x, z) ∈
⋂
j∈J

(R . Sj)⇔ (∀j ∈ J)((x, z) ∈ R . Sj)

wegens definitie doorsnede

⇔ (∀j ∈ J)(∅ ⊂ Sjz ⊆ xR)

wegens definitie super-samenstelling

⇒ ∅ ⊂
⋃
j∈J

Sjz ⊆ xR

wegens definitie unie, omgekeerde pijl geldt niet,

want uit
⋃
j∈J

Sjz 6= ∅

volgt niet per se Sjz 6= ∅,∀j ∈ J

⇔ ∅ ⊂

⋃
j∈J

Sj

 z ⊆ xR

wegens Eigenschap 2

⇔ (x, z) ∈ R .

⋃
j∈J

Sj


wegens definitie super-samenstelling

Omdat we het koppel (x, z) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

⋂
j∈J

(R . Sj) ⊆ R .

⋃
j∈J

Sj

 .

We kiezen nu een willekeurig koppel (x, z) uit R .
(⋃

j∈J Sj

)
en daarvoor
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geldt:

(x, z) ∈ R .

⋃
j∈J

Sj

⇔ ∅ ⊂ ⋃
j∈J

Sjz ⊆ xR

wegens definitie super-samenstelling

en Eigenschap 2

⇒ (∃j ∈ J)(∅ ⊂ Sjz ⊆ xR)

wegens definitie unie, omgekeerde pijl geldt niet,

want uit Sjz ⊆ xR voor zekere j

volgt niet per se
⋃
j∈J

Sjz ⊆ xR

⇔ (∃j ∈ J)((x, z) ∈ R . Sj)

wegens definitie super-samenstelling

⇔ (x, z) ∈
⋃
j∈J

(R . Sj)

wegens definitie unie

Omdat we het koppel (x, z) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

R .

⋃
j∈J

Sj

 ⊆ ⋃
j∈J

(R . Sj).

Nu zullen we aantonen hoe de klassieke, sub- en super-samenstelling intera-
geren met de doorsnede van relaties om vervolgens dit gedeelte af te sluiten. In
onderstaande eigenschap tonen we aan dat de klassieke samenstelling van een
doorsnede van relaties (Rj)j∈J met een relatie S een deelverzameling is van de
doorsnede van de klassieke samenstellingen van deze relaties Rj met de relatie
S en dat de super-samenstelling van een doorsnede van relaties (Rj)j∈J met
een relatie S gelijk is aan de doorsnede van de super-samenstellingen van deze
relaties Rj met de relatie S.

Eigenschap 35. Stel (Rj)j∈J een familie van relaties van X naar Y en zij S
een relatie van Y naar Z. Dan gelden de volgende eigenschappen:

1.
(⋂

j∈J Rj

)
◦ S ⊆

⋂
j∈J(Rj ◦ S).

2.
(⋂

j∈J Rj

)
. S =

⋂
j∈J(Rj . S).
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Bewijs. 1. We kiezen een willekeurig koppel (x, z) uit
(⋂

j∈J Rj

)
◦S en daar-

voor geldt:

(x, z) ∈

⋂
j∈J

Rj

 ◦ S ⇔ x

⋂
j∈J

Rj

 ∩ Sz 6= ∅
wegens Eigenschap 23

⇔
⋂
j∈J

(xRj) ∩ Sz 6= ∅

wegens Eigenschap 2

⇔
⋂
j∈J

(xRj ∩ Sz) 6= ∅

want Sz is onafhankelijk van j

⇒ (∀j ∈ J)(xRj ∩ Sz 6= ∅)
wegens definitie doorsnede, omgekeerde pijl

geldt niet, want uit xRj ∩ Sz 6= ∅,∀j ∈ J

volgt niet per se
⋂
j∈J

(xRj ∩ Sz) 6= ∅

⇔ (∀j ∈ J)((x, z) ∈ Rj ◦ S)

wegens Eigenschap 23

⇔ (x, z) ∈
⋂
j∈J

(Rj ◦ S)

wegens definitie doorsnede

Omdat we het koppel (x, z) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat⋂
j∈J

Rj

 ◦ S ⊆ ⋂
j∈J

(Rj ◦ S).

2. We kiezen een willekeurig koppel (x, z) uit
(⋂

j∈J Rj

)
. S en daarvoor
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geldt:

(x, z) ∈

⋂
j∈J

Rj

 . S ⇔ ∅ ⊂ Sz ⊆ x

⋂
j∈J

Rj


wegens definitie super-samenstelling

⇔ ∅ ⊂ Sz ⊆
⋂
j∈J

(xRj)

wegens Eigenschap 2

⇔ (∀j ∈ J)(∅ ⊂ Sz ⊆ xRj)

wegens definitie doorsnede

⇔ (∀j ∈ J)((x, z) ∈ Rj . S)

wegens definitie super-samenstelling

⇔ (x, z) ∈
⋂
j∈J

(Rj . S)

wegens definitie doorsnede

Omdat we het koppel (x, z) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat⋂
j∈J

Rj

 . S =
⋂
j∈J

(Rj . S).

Hieronder merken we op dat er voor de sub-samenstelling geen gelijkaardige
eigenschap bestaat.

Opmerking 3. Voor de sub-samenstelling gelden de volgende formules:⋂
j∈J

Rj

 / S *
⋂
j∈J

(Rj / S),

⋂
j∈J

Rj

 / S +
⋂
j∈J

(Rj / S).

Om deze eerste formule aan te tonen, stellen we

J = {1, 2}, R1 = {(x1, y1), (x1, y2)}, R2 = {(x1, y1), (x1, y3)} en S = {(y1, z1)}.
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Daarvoor geldt dan het volgende:

x1R1 = {y1, y2}
wegens definitie naverzameling

x1R2 = {y1, y3}
wegens definitie naverzameling

Sz1 = {y1}
wegens definitie voorverzameling

x1R1 ∩ x1R2 = {y1}
wegens definities doorsnede en naverzameling

def(R1) = {x1}
wegens definitie domein

def(R2) = {x1}
wegens definitie domein

def(R1 ∩R2) = {x1}
wegens definities doorsnede en domein

wd(S) = {z1}
wegens definitie bereik

Dan geldt er ten eerste:

(R1 ∩R2) / S = {(x, z)|(x, z) ∈ def(R1 ∩R2)× wd(S) ∧ x(R1 ∩R2) ⊆ Sz}
wegens Eigenschap 24

= {(x, z)|(x, z) ∈ def(R1 ∩R2)× wd(S) ∧ xR1 ∩ xR2 ⊆ Sz}
wegens Eigenschap 2

= {(x1, z1)}
wegens het bovenstaande

Ten tweede geldt er:

(R1 / S) ∩ (R2 / S)

= {(x, z)|(x, z) ∈ (def(R1) ∩ def(R2)× wd(S)) ∧ xR1 ⊆ Sz ∧ xR2 ⊆ Sz}
wegens definitie doorsnede en Eigenschap 24

= ∅
want geen enkel koppel (x, z) voldoet aan de voorwaarden

Bijgevolg hebben we dat (R1∩R2)/S * (R1 /S)∩(R2 /S) wat ons veralgemeend
de eerste formule geeft.

Om de tweede formule aan te tonen, stellen we

J = {1, 2}, R1 = {(x1, y1)}, R2 = {(x1, y2)} en S = {(y1, z1), (y2, z1)}.
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Daarvoor geldt dan het volgende:

x1R1 = {y1}
wegens definitie naverzameling

x1R2 = {y2}
wegens definitie naverzameling

Sz1 = {y1, y2}
wegens definitie voorverzameling

x1R1 ∩ x1R2 = ∅
wegens definitie doorsnede

def(R1) = {x1}
wegens definitie domein

def(R2) = {x1}
wegens definitie domein

def(R1 ∩R2) = ∅
wegens definities doorsnede en domein

wd(S) = {z1}
wegens definitie bereik

Dan geldt er ten eerste:

(R1 / S) ∩ (R2 / S)

= {(x, z)|(x, z) ∈ (def(R1) ∩ def(R2)× wd(S)) ∧ xR1 ⊆ Sz ∧ xR2 ⊆ Sz}
wegens definitie doorsnede en Eigenschap 24

= {(x1, z1)}
wegens het bovenstaande

Ten tweede geldt er:

(R1 ∩R2) / S = {(x, z)|(x, z) ∈ def(R1 ∩R2)× wd(S) ∧ x(R1 ∩R2) ⊆ Sz}
wegens Eigenschap 24

= {(x, z)|(x, z) ∈ def(R1 ∩R2)× wd(S) ∧ xR1 ∩ xR2 ⊆ Sz}
wegens Eigenschap 2

= ∅
want geen enkel koppel (x, z) voldoet aan de voorwaarden

Bijgevolg hebben we dat (R1∩R2)/S + (R1 /S)∩(R2 /S) wat ons veralgemeend
de tweede formule geeft.

Tenslotte tonen we aan dat de klassieke samenstelling van een relatie R met
een doorsnede van relaties (Sj)j∈J een deelverzameling is van de doorsnede van
de klassieke samenstellingen van de relatie R met deze relaties Sj en dat de
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super-samenstelling van een relatie R met een doorsnede van relaties (Sj)j∈J
gelijk is aan de doorsnede van de super-samenstellingen van de relatie R met
deze relaties Sj .

Eigenschap 36. Stel R een relatie van X naar Y en zij (Sj)j∈J een familie
van relaties van Y naar Z. Dan gelden de volgende eigenschappen:

1. R ◦
(⋂

j∈J Sj

)
⊆
⋂

j∈J(R ◦ Sj).

2. R /
(⋂

j∈J Sj

)
=
⋂

j∈J(R / Sj).

Bewijs. 1. We kiezen een willekeurig koppel (x, z) uit R◦
(⋂

j∈J Sj

)
en daar-

voor geldt:

(x, z) ∈ R ◦

⋂
j∈J

Sj

⇔ xR ∩

⋂
j∈J

Sj

 z 6= ∅

wegens Eigenschap 23

⇔ xR ∩
⋂
j∈J

(Sjz) 6= ∅

wegens Eigenschap 2

⇔
⋂
j∈J

(xR ∩ Sjz) 6= ∅

want xR is onafhankelijk van j

⇒ (∀j ∈ J)(xR ∩ Sjz 6= ∅)
wegens definitie doorsnede, omgekeerde pijl

geldt niet want uit xR ∩ Sjz 6= ∅,∀j ∈ J

volgt niet per se
⋂
j∈J

(xR ∩ Sjz 6= ∅)

⇔ (∀j ∈ J)((x, z) ∈ R ◦ Sj)

wegens Eigenschap 23

⇔ (x, z) ∈
⋂
j∈J

(R ◦ Sj)

wegens definitie doorsnede

Omdat we het koppel (x, z) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

R ◦

⋂
j∈J

Sj

 ⊆ ⋂
j∈J

(R ◦ Sj).
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2. We kiezen een willekeurig koppel (x, z) uit R /
(⋂

j∈J Sj

)
en daarvoor

geldt:

(x, z) ∈ R /

⋂
j∈J

Sj

⇔ ∅ ⊂ xR ⊆
⋂

j∈J
Sj

 z

wegens definitie sub-samenstelling

⇔ ∅ ⊂ xR ⊆
⋂
j∈J

(Sjz)

wegens Eigenschap 2

⇔ (∀j ∈ J)(∅ ⊂ xR ⊆ Sjz)

wegens definitie doorsnede

⇔ (∀j ∈ J)((x, z) ∈ R . Sj)

wegens definitie sub-samenstelling

⇔ (x, z) ∈
⋂
j∈J

(R . Sj)

wegens definitie doorsnede

Omdat we het koppel (x, z) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

R /

⋂
j∈J

Sj

 =
⋂
j∈J

(R / Sj).

Ook hier merken we op dat er voor de super-samenstelling geen gelijkaardige
eigenschap bestaat.

Opmerking 4. Voor de super-samenstelling gelden de volgende formules:

R .

⋂
j∈J

Sj

 * ⋂
j∈J

(R . Sj),

R .

⋂
j∈J

Sj

 + ⋂
j∈J

(R . Sj).

Om deze eerste formule aan te tonen, stellen we

J = {1, 2}, R = {(x1, y1)}, S1 = {(y1, z1), (y2, z1)} en S2 = {(y1, z1), (y3, z1)}.
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Daarvoor geldt dan het volgende:

x1R = {y1}
wegens definitie naverzameling

S1z1 = {y1, y2}
wegens definitie voorverzameling

S2z1 = {y1, y3}
wegens definitie voorverzameling

S1z1 ∩ S2z1 = {y1}
wegens definities doorsnede en voorverzameling

def(R) = {x1}
wegens definitie domein

wd(S1) = {z1}
wegens definitie bereik

wd(S2) = {z1}
wegens definitie bereik

wd(S1 ∩ S2) = {z1}
wegens definities doorsnede en bereik

Dan geldt er ten eerste:

R . (S1 ∩ S2) = {(x, z)|(x, z) ∈ def(R)× wd(S1 ∩ S2) ∧ (S1 ∩ S2)z ⊆ xR}
wegens Eigenschap 24

= {(x, z)|(x, z) ∈ def(R)× wd(S1 ∩ S2) ∧ S1z ∩ S2z ⊆ xR}
wegens Eigenschap 2

= {(x1, z1)}
wegens het bovenstaande

Ten tweede geldt er:

(R . S1) ∩ (R . S2)

= {(x, z)|(x, z) ∈ (def(R)× wd(S1) ∩ wd(S2)) ∧ S1z ⊆ xR ∧ S2z ⊆ xR}
wegens definitie doorsnede en Eigenschap 24

= ∅
want geen enkel koppel (x, z) voldoet aan de voorwaarden

Bijgevolg hebben we dat R. (S1∩S2) * (R.S1)∩ (R.S2) wat ons veralgemeend
de eerste formule geeft.

Om de tweede formule aan te tonen, stellen we

J = {1, 2}, R = {(x1, y1), (x1, y2)}, S1 = {(y1, z1)} en S2 = {(y2, z1)}.
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Daarvoor geldt dan het volgende:

x1R = {y1, y2}
wegens definitie naverzameling

S1z1 = {y1}
wegens definitie voorverzameling

S2z1 = {y2}
wegens definitie voorverzameling

S1z1 ∩ S2z1 = ∅
wegens definities doorsnede en voorverzameling

def(R) = {x1}
wegens definitie domein

wd(S1) = {z1}
wegens definitie bereik

wd(S2) = {z1}
wegens definitie bereik

wd(S1 ∩ S2) = ∅
wegens definities doorsnede en bereik

Dan geldt er ten eerste:

(R . S1) ∩ (R . S2)

= {(x, z)|(x, z) ∈ (def(R)× wd(S1) ∩ wd(S2)) ∧ S1z ⊆ xR ∧ S2z ⊆ xR}
wegens definitie doorsnede en Eigenschap 24

= {(x1, z1)}
wegens het bovenstaande

Ten tweede geldt er:

R . (S1 ∩ S2) = {(x, z)|(x, z) ∈ def(R)× wd(S1 ∩ S2) ∧ (S1 ∩ S2)z ⊆ xR}
wegens Eigenschap 24

= {(x, z)|(x, z) ∈ def(R)× wd(S1 ∩ S2) ∧ S1z ∩ S2z ⊆ xR}
wegens Eigenschap 2

= ∅
want geen enkel koppel (x, z) voldoet aan de voorwaarden

Bijgevolg hebben we dat R. (S1∩S2) + (R.S1)∩ (R.S2) wat ons veralgemeend
de tweede formule geeft.
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2.7 Beelden en samenstellingen van scherpe relaties in ter-
men van de karakteristieke afbeeldingen en logische
connectoren

De karakterisaties van de beelden en samenstellingen van scherpe relaties die we
zullen aantonen in dit gedeelte, zijn van groot belang voor de definities van de
beelden en samenstellingen van vaagrelaties. We beginnen eerst met de definitie
van een karakteristieke afbeelding en de definities van de logische connectoren.

Definitie 24. Stel A een deelverzameling van het universum X en zij x een
willekeurig element uit X. Dan definiëren we de karakteristieke afbeelding van
de verzameling A in x als:

A(x) =

{
1 , x ∈ A
0 , x /∈ A

Definitie 25. Stel A en C twee deelverzamelingen van het universum X en zij x
een willekeurig element uit X. Dan definiëren we de binaire logische conjunctie
van A(x) en C(x) als:

A(x) ∧B C(x) = 1⇔ A(x) = 1 ∧ C(x) = 1.

Definitie 26. Stel A en C twee deelverzamelingen van het universum X en zij x
een willekeurig element uit X. Dan definiëren we de binaire logische implicatie
van A(x) naar C(x) als:

(A(x)⇒B C(x) = 1)⇔ (I(A(x), C(x)) = 1)⇔ (A(x) = 1⇒ C(x) = 1),

waarbij

I(A(x), C(x)) =

{
1 , A(x) ≤ C(x)

0 , A(x) > C(x)

Definitie 27. Stel A en C twee deelverzamelingen van het universum X en zij x
een willekeurig element uit X. Dan definiëren we de binaire logische equivalentie
van A(x) en C(x) als:

(A(x)⇔B C(x) = 1)⇔ (I(A(x), C(x)) = 1) ∧ (I(C(x), A(x)) = 1)

⇔ (A(x) = 1⇔ C(x) = 1).

waarbij

I(A(x), C(x)) =

{
1 , A(x) ≤ C(x)

0 , A(x) > C(x)

Nu kunnen we zowel de beelden als samenstellingen van relaties uit de vo-
rige gedeeltes karakteriseren. Eerst geven we in onderstaande eigenschap de
karakterisaties van het direct, sub-, super- en ultradirect beeld.
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Eigenschap 37. Stel R een relatie van X naar Y en zij A een deelverzameling
van X. Dan gelden de volgende eigenschappen:

1. R(A)(y) = supx∈X(A(x) ∧B R(x, y)).

2. R/(A)(y) = supx∈X(A(x) ∧B R(x, y)) ∧B infx∈X(A(x)⇒B R(x, y)).

3. R.(A)(y) = supx∈X(A(x) ∧B R(x, y)) ∧B infx∈X(R(x, y)⇒B A(x)).

4. R�(A)(y) = supx∈X(A(x) ∧B R(x, y)) ∧B infx∈X(A(x)⇔B R(x, y)).

Bewijs. 1. We kiezen een willekeurig element y uit Y waarvoor er geldt dat

R(A)(y) = 1 en daarvoor vinden we:

R(A)(y) = 1

⇔ y ∈ R(A)

wegens definitie karakteristieke afbeelding

⇔ A ∩Ry 6= ∅
wegens Eigenschap 6

⇔ (∃x ∈ X)(x ∈ A ∧ x ∈ Ry)

wegens definitie doorsnede

⇔ (∃x ∈ X)(A(x) = 1 ∧R(x, y) = 1)

wegens definities karakteristieke afbeelding en voorverzameling

⇔ (∃x ∈ X)(A(x) ∧B R(x, y) = 1)

wegens definitie binaire logische conjunctie

⇔ sup
x∈X

(A(x) ∧B R(x, y)) = 1

wegens definitie supremum

⇔ sup
x∈X

(A(x) ∧B R(x, y)) = R(A)(y)

want R(A)(y) = 1

Omdat we y willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

R(A)(y) = sup
x∈X

(A(x) ∧B R(x, y)).

2. We kiezen een willekeurig element y uit Y waarvoor er geldt dat
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R/(A)(y) = 1 en daarvoor vinden we:

R/(A)(y) = 1

⇔ y ∈ R/(A)

wegens definitie karakteristieke afbeelding

⇔ ∅ ⊂ A ⊆ Ry
wegens definitie subdirect beeld

⇔ A ∩Ry 6= ∅ ∧A ⊆ Ry
wegens definitie deelverzameling

⇔ y ∈ R(A) ∧A ⊆ Ry
wegens Eigenschap 23

⇔ sup
x∈X

(A(x) ∧B R(x, y)) = 1 ∧ (∀x ∈ X)(x ∈ A⇒ x ∈ Ry)

wegens bewijs puntje 1 en definitie deelverzameling

⇔ sup
x∈X

(A(x) ∧B R(x, y)) = 1 ∧ (∀x ∈ X)(A(x) = 1⇒ R(x, y) = 1)

wegens definitie karakteristieke afbeelding

⇔ sup
x∈X

(A(x) ∧B R(x, y)) = 1 ∧ (∀x ∈ X)(A(x)⇒B R(x, y) = 1)

wegens definitie binaire logische implicatie

⇔ sup
x∈X

(A(x) ∧B R(x, y)) = 1 ∧ inf
x∈X

(A(x)⇒B R(x, y)) = 1

wegens definitie infimum

⇔ sup
x∈X

(A(x) ∧B R(x, y)) ∧B inf
x∈X

(A(x)⇒B R(x, y)) = 1

wegens definitie binaire logische conjunctie

⇔ sup
x∈X

(A(x) ∧B R(x, y)) ∧B inf
x∈X

(A(x)⇒B R(x, y)) = R/(A)(y)

want R/(A)(y) = 1

Omdat we y willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

R/(A)(y) = sup
x∈X

(A(x) ∧B R(x, y)) ∧B inf
x∈X

(A(x)⇒B R(x, y)).

3. We kiezen een willekeurig element y uit Y waarvoor er geldt dat
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R.(A)(y) = 1 en daarvoor vinden we:

R.(A)(y) = 1

⇔ y ∈ R.(A)

wegens definitie karakteristieke afbeelding

⇔ ∅ ⊂ Ry ⊆ A
wegens definitie superdirect beeld

⇔ A ∩Ry 6= ∅ ∧Ry ⊆ A
wegens definitie deelverzameling

⇔ y ∈ R(A) ∧Ry ⊆ A
wegens Eigenschap 23

⇔ sup
x∈X

(A(x) ∧B R(x, y)) = 1 ∧ (∀x ∈ X)(x ∈ Ry ⇒ x ∈ A)

wegens bewijs puntje 1 en definitie deelverzameling

⇔ sup
x∈X

(A(x) ∧B R(x, y)) = 1 ∧ (∀x ∈ X)(R(x, y) = 1⇒ A(x) = 1)

wegens definitie karakteristieke afbeelding

⇔ sup
x∈X

(A(x) ∧B R(x, y)) = 1 ∧ (∀x ∈ X)(R(x, y)⇒B A(x) = 1)

wegens definitie binaire logische implicatie

⇔ sup
x∈X

(A(x) ∧B R(x, y)) = 1 ∧ inf
x∈X

(R(x, y)⇒B A(x)) = 1

wegens definitie infimum

⇔ sup
x∈X

(A(x) ∧B R(x, y)) ∧B inf
x∈X

(R(x, y)⇒B A(x)) = 1

wegens definitie binaire logische conjunctie

⇔ sup
x∈X

(A(x) ∧B R(x, y)) ∧B inf
x∈X

(R(x, y)⇒B A(x)) = R.(A)(y)

want R.(A)(y) = 1

Omdat we y willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

R.(A)(y) = sup
x∈X

(A(x) ∧B R(x, y)) ∧B inf
x∈X

(R(x, y)⇒B A(x)).

4. We kiezen een willekeurig element y uit Y waarvoor er geldt dat
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R�(A)(y) = 1 en daarvoor vinden we:

R�(A)(y) = 1

⇔ y ∈ R�(A)

wegens definitie karakteristieke afbeelding

⇔ ∅ ⊂ A = Ry

wegens definitie ultradirect beeld

⇔ A ∩Ry 6= ∅ ∧A = Ry

wegens definitie gelijkheid van verzamelingen

⇔ y ∈ R(A) ∧A = Ry

wegens Eigenschap 23

⇔ sup
x∈X

(A(x) ∧B R(x, y)) = 1 ∧ (∀x ∈ X)(x ∈ A⇔ x ∈ Ry)

wegens bewijs puntje 1 en definitie gelijkheid van verzamelingen

⇔ sup
x∈X

(A(x) ∧B R(x, y)) = 1 ∧ (∀x ∈ X)(A(x) = 1⇔ R(x, y) = 1)

wegens definitie karakteristieke afbeelding

⇔ sup
x∈X

(A(x) ∧B R(x, y)) = 1 ∧ (∀x ∈ X)(A(x)⇔B R(x, y) = 1)

wegens definitie binaire logische equivalentie

⇔ sup
x∈X

(A(x) ∧B R(x, y)) = 1 ∧ inf
x∈X

(A(x)⇔B R(x, y)) = 1

wegens definitie infimum

⇔ sup
x∈X

(A(x) ∧B R(x, y)) ∧B inf
x∈X

(A(x)⇔B R(x, y)) = 1

wegens definitie binaire logische conjunctie

⇔ sup
x∈X

(A(x) ∧B R(x, y)) ∧B inf
x∈X

(A(x)⇔B R(x, y)) = R/(A)(y)

want R�(A)(y) = 1

Omdat we y willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

R�(A)(y) = sup
x∈X

(A(x) ∧B R(x, y)) ∧B inf
x∈X

(A(x)⇔B R(x, y)).

Deze eerste formule zegt dat de karakteristieke afbeelding van het direct
beeld van de verzameling A onder de relatie R gelijk is aan het supremum over
de elementen uit X van de binaire logische conjunctie van de karakteristieke
afbeeldingen van de verzameling A en de relatie R. De tweede formule zegt
dat de karakteristieke afbeelding van het subdirect beeld van de verzameling
A onder de relatie R gelijk is aan de binaire logische conjunctie van enerzijds
het supremum over de elementen uit X van de binaire logische conjunctie van
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de karakteristieke afbeeldingen van de verzameling A en de relatie R en an-
derzijds het infimum van de binaire logische implicatie van de karakteristieke
afbeeldingen van de verzameling A naar de relatie R. De derde formule zegt dat
de karakteristieke afbeelding van het superdirect beeld van de verzameling A
onder de relatie R gelijk is aan de binaire logische conjunctie van enerzijds het
supremum over de elementen uit X van de binaire logische conjunctie van de
karakteristieke afbeeldingen van de verzameling A en de relatie R en anderzijds
het infimum van de binaire logische implicatie van de karakteristieke afbeeldin-
gen van de relatie R naar de verzameling A. De laatste formule tenslotte zegt
dat de karakteristieke afbeelding van het ultradirect beeld van de verzameling
A onder de relatie R gelijk is aan de binaire logische conjunctie van enerzijds
het supremum over de elementen uit X van de binaire logische conjunctie van
de karakteristieke afbeeldingen van de verzameling A en de relatie R en an-
derzijds het infimum van de binaire logische equivalentie van de karakteristieke
afbeeldingen van de verzameling A en de relatie R.

Vervolgens geven we de karakterisaties van de klassieke, sub-, super- en
ultra-samenstelling.

Eigenschap 38. Stel R1 een relatie van X naar Y en R2 een relatie van Y
naar Z. Dan gelden de volgende eigenschappen:

1. R1 ◦R2(x, z) = supy∈Y (R1(x, y) ∧B R2(y, z)).

2. R1 / R2(x, z) = supy∈Y (R1(x, y) ∧B R2(y, z))

∧B infy∈Y (R1(x, y)⇒B R2(y, z)).

3. R1 . R2(x, z) = supy∈Y (R1(x, y) ∧B R2(y, z))

∧B infy∈Y (R2(y, z)⇒B R1(x, y)).

4. R1�R2(x, z) = supy∈Y (R1(x, y) ∧B R2(y, z))

∧B infy∈Y (R1(x, y)⇔B R2(y, z)).

Bewijs. 1. We kiezen een willekeurig koppel (x, z) uit X × Z waarvoor er
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geldt dat R1 ◦R2(x, z) = 1 en daarvoor vinden we:

R1 ◦R2(x, z) = 1

⇔ (x, z) ∈ R1 ◦R2

wegens definitie karakteristieke afbeelding

⇔ xR1 ∩R2z 6= ∅
wegens Eigenschap 23

⇔ (∃y ∈ Y )(y ∈ xR1 ∧ y ∈ R2z)

wegens definitie doorsnede

⇔ (∃y ∈ Y )(R1(x, y) = 1 ∧R2(y, z) = 1)

wegens definities na-, voorverzameling en karakteristieke afbeelding

⇔ (∃y ∈ Y )(R1(x, y) ∧B R2(y, z) = 1)

wegens definitie binaire logische conjunctie

⇔ sup
y∈Y

(R1(x, y) ∧B R2(y, z)) = 1

wegens definitie supremum

⇔ sup
y∈Y

(R1(x, y) ∧B R2(y, z)) = R1 ◦R2(x, z)

want R1 ◦R2(x, z) = 1

Omdat we het koppel (x, z) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

R1 ◦R2(x, z) = sup
y∈Y

(R1(x, y) ∧B R2(y, z)).

2. We kiezen een willekeurig koppel (x, z) uit X × Z waarvoor er geldt dat
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R1 / R2(x, z) = 1 en daarvoor vinden we:

R1 / R2(x, z) = 1

⇔ (x, z) ∈ R1 / R2

wegens definitie karakteristieke afbeelding

⇔ ∅ ⊂ xR1 ⊆ R2z

wegens definitie sub-samenstelling

⇔ xR1 ∩R2z 6= ∅ ∧ xR1 ⊆ R2z

wegens definitie deelverzameling

⇔ (x, z) ∈ R1 ◦R2 ∧ xR1 ⊆ R2z

wegens Eigenschap 23

⇔ sup
y∈Y

(R1(x, y) ∧B R2(y, z)) = 1 ∧ (∀y ∈ Y )(y ∈ xR1 ⇒ y ∈ R2z)

wegens bewijs puntje 1 en definitie deelverzameling

⇔ sup
y∈Y

(R1(x, y) ∧B R2(y, z)) = 1 ∧ (∀y ∈ Y )(R1(x, y) = 1⇒ R2(y, z) = 1)

wegens definities na-, voorverzameling en karakteristieke afbeelding

⇔ sup
y∈Y

(R1(x, y) ∧B R2(y, z)) = 1 ∧ (∀y ∈ Y )(R1(x, y)⇒B R2(y, z) = 1)

wegens definitie binaire logische implicatie

⇔ sup
y∈Y

(R1(x, y) ∧B R2(y, z)) = 1 ∧ inf
y∈Y

(R1(x, y)⇒B R2(y, z)) = 1

wegens definitie infimum

⇔ sup
y∈Y

(R1(x, y) ∧B R2(y, z)) ∧B inf
y∈Y

(R1(x, y)⇒B R2(y, z)) = 1

wegens definitie binaire logische conjunctie

⇔ sup
y∈Y

(R1(x, y) ∧B R2(y, z)) ∧B inf
y∈Y

(R1(x, y)⇒B R2(y, z)) = R1 / R2(x, z)

want R1 / R2(x, z) = 1

Omdat we het koppel (x, z) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

R1 / R2(x, z) = sup
y∈Y

(R1(x, y) ∧B R2(y, z)) ∧B inf
y∈Y

(R1(x, y)⇒B R2(y, z)).

3. We kiezen een willekeurig koppel (x, z) uit X × Z waarvoor er geldt dat
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R1 . R2(x, z) = 1 en daarvoor vinden we:

R1 . R2(x, z) = 1

⇔ (x, z) ∈ R1 . R2

wegens definitie karakteristieke afbeelding

⇔ ∅ ⊂ R2z ⊆ xR1

wegens definitie super-samenstelling

⇔ xR1 ∩R2z 6= ∅ ∧R2z ⊆ xR1

wegens definitie deelverzameling

⇔ (x, z) ∈ R1 ◦R2 ∧R2z ⊆ xR1

wegens Eigenschap 23

⇔ sup
y∈Y

(R1(x, y) ∧B R2(y, z)) = 1 ∧ (∀y ∈ Y )(y ∈ R2z ⇒ y ∈ xR1)

wegens bewijs puntje 1 en definitie deelverzameling

⇔ sup
y∈Y

(R1(x, y) ∧B R2(y, z)) = 1 ∧ (∀y ∈ Y )(R2(y, z) = 1⇒ R1(x, y) = 1)

wegens definities voor-, naverzameling en karakteristieke afbeelding

⇔ sup
y∈Y

(R1(x, y) ∧B R2(y, z)) = 1 ∧ (∀y ∈ Y )(R2(y, z)⇒B R1(x, y) = 1)

wegens definitie binaire logische implicatie

⇔ sup
y∈Y

(R1(x, y) ∧B R2(y, z)) = 1 ∧ inf
y∈Y

(R2(y, z)⇒B R1(x, y)) = 1

wegens definitie infimum

⇔ sup
y∈Y

(R1(x, y) ∧B R2(y, z)) ∧B inf
y∈Y

(R2(y, z)⇒B R1(x, y)) = 1

wegens definitie binaire logische conjunctie

⇔ sup
y∈Y

(R1(x, y) ∧B R2(y, z)) ∧B inf
y∈Y

(R2(y, z)⇒B R1(x, y)) = R1 . R2(x, z)

want R1 . R2(x, z) = 1

Omdat we het koppel (x, z) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

R1 . R2(x, z) = sup
y∈Y

(R1(x, y) ∧B R2(y, z)) ∧B inf
y∈Y

(R2(y, z)⇒B R1(x, y)).

4. We kiezen een willekeurig koppel (x, z) uit X × Z waarvoor er geldt dat
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R1�R2(x, z) = 1 en daarvoor vinden we:

R1�R2(x, z) = 1

⇔ (x, z) ∈ R1�R2

wegens definitie karakteristieke afbeelding

⇔ ∅ ⊂ xR1 = R2z

wegens definitie ultra-samenstelling

⇔ xR1 ∩R2z 6= ∅ ∧ xR1 = R2z

wegens definitie gelijkheid van verzamelingen

⇔ (x, z) ∈ R1 ◦R2 ∧ xR1 = R2z

wegens Eigenschap 23

⇔ sup
y∈Y

(R1(x, y) ∧B R2(y, z)) = 1 ∧ (∀y ∈ Y )(y ∈ xR1 ⇔ y ∈ R2z)

wegens bewijs puntje 1 en definitie gelijkheid van verzamelingen

⇔ sup
y∈Y

(R1(x, y) ∧B R2(y, z)) = 1 ∧ (∀y ∈ Y )(R1(x, y) = 1⇔ R2(y, z) = 1)

wegens definities na-, voorverzameling en karakteristieke afbeelding

⇔ sup
y∈Y

(R1(x, y) ∧B R2(y, z)) = 1 ∧ (∀y ∈ Y )(R1(x, y)⇔B R2(y, z) = 1)

wegens definitie binaire logische equivalentie

⇔ sup
y∈Y

(R1(x, y) ∧B R2(y, z)) = 1 ∧ inf
y∈Y

(R1(x, y)⇔B R2(y, z)) = 1

wegens definitie infimum

⇔ sup
y∈Y

(R1(x, y) ∧B R2(y, z)) ∧B inf
y∈Y

(R1(x, y)⇔B R2(y, z)) = 1

wegens definitie binaire logische conjunctie

⇔ sup
y∈Y

(R1(x, y) ∧B R2(y, z)) ∧B inf
y∈Y

(R1(x, y)⇔B R2(y, z)) = R1�R2(x, z)

want R1�R2(x, z) = 1

Omdat we het koppel (x, z) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

R1�R2(x, z) = sup
y∈Y

(R1(x, y) ∧B R2(y, z)) ∧B inf
y∈Y

(R1(x, y)⇔B R2(y, z)).

Deze eerste formule zegt dat de karakteristieke afbeelding van de klassieke
samenstelling van relatie R1 met relatie R2 gelijk is aan het supremum over de
elementen uit Y van de binaire logische conjunctie van de karakteristieke afbeel-
dingen van deze relaties R1 en R2. De tweede formule zegt dat de karakteristieke
afbeelding van de sub-samenstelling van relatie R1 met relatie R2 gelijk is aan
de binaire logische conjunctie van enerzijds het supremum over de elementen
uit Y van de binaire logische conjunctie van de karakteristieke afbeeldingen van
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deze relaties R1 en R2 en anderzijds het infimum over de elementen uit Y van
de binaire logische implicatie van de karakteristieke afbeeldingen van de relatie
R1 naar de relatie R2. De derde formule zegt dat de karakteristieke afbeelding
van de super-samenstelling van relatie R1 met relatie R2 gelijk is aan de binaire
logische conjunctie van enerzijds het supremum over de elementen uit Y van de
binaire logische conjunctie van de karakteristieke afbeeldingen van deze relaties
R1 en R2 en anderzijds het infimum over de elementen uit Y van de binaire
logische implicatie van de karakteristieke afbeeldingen van de relatie R2 naar de
relatie R1. De laatste formule tenslotte zegt dat de karakteristieke afbeelding
van de ultra-samenstelling van de relatie R1 met de relatie R2 gelijk is aan de
binaire logische conjunctie van enerzijds het supremum over de elementen uit Y
van de binaire logische conjunctie van de karakteristieke afbeeldingen van deze
relaties R1 en R2 en anderzijds het infimum over de elementen uit Y van de
binaire logische equivalentie van deze relaties R1 en R2.

Tot slot van het gedeelte over scherpe relaties merken we nog op dat we zo-
wel voor de beelden als samenstellingen verschillende equivalente uitdrukkingen
hebben gezien. We zullen in het gedeelte over vaagrelaties zien dat als we deze
equivalente uitdrukkingen vervagen, dit niet langer tot equivalente uitdrukkin-
gen zal leiden. We zullen op die manier verschillende vormen vinden voor zowel
de beelden als de samenstellingen van vaagrelaties.
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3 Vaagrelaties

Nu komen we aan het eigenlijke doel van deze masterproef, namelijk de vaag-
relaties. We zullen alle eigenschappen voor vaagrelaties vergelijken met hun
analogon voor scherpe relaties en analoog als bij scherpe relaties zullen we alle
beelden en samenstellingen van vaagrelaties interpreteren aan de hand van en-
kele voorbeelden.

3.1 Basisbegrippen

We beginnen natuurlijk met de definities van een vaagrelatie en een vaagverza-
meling. Eerst herhalen we echter nog eens dat er voor een scherpe relatie R van
X naar Y geldt:

R(x, y) :=

{
1 , (x, y) ∈ R
0 , (x, y) /∈ R

De karakteristieke afbeelding van de relatie R tussen de elementen x en y kan
dus slechts twee waarden aannemen, namelijk 0 en 1.

Een vaagrelatie zal nu een partieel verband uitdrukken tussen objecten uit
X en Y waarbij de karakteristieke afbeelding van een vaagrelatie tussen twee
elementen alle mogelijke waarden van 0 tot en met 1 kan aannemen.

Definitie 28. Een vaagrelatie van X naar Y is een afbeelding van X ×Y naar
het interval [0, 1] waarvoor geldt:

R : X × Y → [0, 1] ,

(x, y) → R(x, y).

Voor een scherpe verzameling A uit een universum X geldt er analoog als
voor scherpe relaties dat de karakteristieke afbeelding van de verzameling A
voor het element x uit X slechts twee waarden kan aannemen, namelijk 0 en 1.

De karakteristieke afbeelding van een vaagverzameling voor een element kan
alle mogelijke waarden van 0 tot en met 1 aannemen.

Definitie 29. Een vaagverzameling A in een universum X wordt gekarakteri-
seerd door een afbeelding van X naar het interval [0, 1]:

A(x) : X → [0, 1] .

Voor alle x ∈ X is A(x) de lidmaatschapsgraad van x in de vaagverzameling A,
d.w.z. de mate waarin x behoort tot A.

Nu zullen we met enkele voorbeelden het concept vaagrelatie verduidelijken.

Voorbeeld 7. Zij het universum P een groep van patiënten en het universum
S een aantal symptomen. Stel R de vaagrelatie van P naar S; gedefinieerd als:

R(p, s) = α⇔ ’bij patiënt p is symptoom s aanwezig waarbij α de ernst bepaalt’

met p ∈ P, s ∈ S, α ∈ [0, 1] .
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Stel dat α = 0.3 zodat dus R(p, s) = 0.3, dit betekent dat patiënt p symptoom s
wel vertoont, maar niet in erge mate.

Zij nu het universum X een groep van personen groter of gelijk aan 1m80
en het universum Y een groep van personen kleiner of gelijk aan 1m80. Stel T
de vaagrelatie van X naar Y ; gedefinieerd als:

T (x, y) = β ⇔ ’Persoon x is veel groter dan persoon y waarbij β bepaalt wat veel is’

met x ∈ X, y ∈ Y, β ∈ [0, 1] .

Stel dat β = 0.8 zodat dus T (x, y) = 0.8, dit betekent dat persoon x een heel stuk
groter is dan persoon y. Stel nu dat β = 0 zodat dus T (x, y) = 0, dit betekent
dat persoon x niet groter is dan persoon y en dus vanwege de definitie van onze
universa dat beide personene 1m80 groot zijn.

Stel dat het universum V alle toeristische trekpleisters van een stad bevat en
stel dat het universum W alle openbare toiletten van die stad bevat. Zij U de
vaagrelatie van V naar W ; gedefinieerd als:

U(v, w) = γ ⇔ ’openbaar toilet w ligt in de omgeving van de toeristische trekpleister v

waarbij γ bepaalt hoe dichtbij’ met v ∈ V,w ∈W,γ ∈ [0, 1] .

Stel dat γ = 0.5 zodat dus U(v, w) = 0.5, dit betekent dat toilet w niet ver ligt
van de toeristische trekpleister v, maar ook niet dichtbij.

Vervolgens definiëren we ook de inverse vaagrelatie.

Definitie 30. De inverse vaagrelatie R−1 van een vaagrelatie R van X naar Y
wordt gedefinieerd als:

R−1 : Y ×X → [0, 1] ,

(y, x) → R(x, y).

R−1 is dus een vaagrelatie van Y naar X met R−1(y, x) = R(x, y).

Als we nu de vaagrelatie uitbreiden over meerdere universa X1, ..., Xn valt
alles gewoon te veralgemenen en blijft al het voorgaande gelden.

Er bestaan ook enkele speciale vaagrelaties waarvan we er hier eentje be-
spreken. In het geval dat X = Y wordt de vaagrelatie R van X naar Y als volgt
gedefinieerd:

R : X ×X → [0, 1] ,

(x1, x2) → R(x1, x2).

Deze vaagrelatie R van X naar X noemen we ook de binaire vaagrelatie in X.
Analoog in het uitgebreide geval dat X1 = ... = Xn kunnen we op die manier
de n-aire vaagrelatie in X1 definiëren:

R : X1 × ...×X1 → [0, 1] ,

(x1, ..., xn) → R(x1, ...xn).

Hieronder geef ik enkele basisdefinities over vaagrelaties.
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Definitie 31. Het definitiegebied of het domein van de vaagrelatie R wordt
gedefinieerd als:

def(R) : X → [0, 1] ,

x → sup
y∈Y

R(x, y).

M.a.w. def(R)(x) = supy∈Y R(x, y) dus de karakteristieke afbeelding van het
domein van de vaagrelatie R is gelijk aan het supremum over de elementen uit
Y van de karakteristieke afbeelding van de vaagrelatie R.

Definitie 32. De waardeverzameling of het bereik van de vaagrelatie R wordt
gedefinieerd als:

wd(R) : Y → [0, 1] ,

y → sup
x∈X

R(x, y).

M.a.w. wd(R)(y) = supx∈X R(x, y) dus de karakteristieke afbeelding van het
bereik van de vaagrelatie R is gelijk aan het supremum over de elementen uit X
van de karakteristieke afbeelding van de vaagrelatie R.

Definitie 33. Stel x0 een willekeurig element uit X. De vage naverzameling
van x0 volgens de vaagrelatie R wordt gedefinieerd als:

x0R : Y → [0, 1] ,

y → R(x0, y).

M.a.w. x0R(y) = R(x0, y) dus de karakteristieke afbeelding van de vage naverza-
meling van x0 volgens de vaagrelatie R is gelijk aan de karakteristieke afbeelding
van de vaagrelatie R.

Definitie 34. Stel y0 een willekeurig element uit Y . De vage voorverzameling
van y0 volgens de vaagrelatie R wordt gedefinieerd als:

Ry0 : X → [0, 1] ,

x → R(x, y0).

M.a.w. Ry0(x) = R(x, y0) dus de karakteristieke afbeelding van de vage voor-
verzameling van y0 volgens de vaagrelatie R is gelijk aan de karakteristieke af-
beelding van de vaagrelatie R.

Vooraleer we deze basisbegrippen in verband brengen met elkaar definiëren
we de Zadeh-unie, de uitgebreide Zadeh-unie en de hoogte van een vaagver-
zameling. Deze begrippen zullen we namelijk nodig hebben in onderstaande
eigenschap.

Definitie 35. Zij R1 en R2 vaagrelaties van X naar Y , dan wordt de Zadeh-
unie R1 ∪R2 gedefinieerd als:

(R1 ∪R2)(x, y) = max(R1(x, y), R2(x, y)).
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Dit betekent dat de karakteristieke afbeelding van de Zadeh-unie van de vaagre-
laties R1 en R2 gelijk is aan het maximum van de karakteristieke afbeeldingen
van die vaagrelaties.

Definitie 36. Stel (Rj)j∈J een familie van vaagrelaties van X naar Y (met
elke j ∈ J correspondeert een vaagrelatie Rj), dan kunnen we de bewerking
Zadeh-unie als volgt uitbreiden:⋃

j∈J
Rj

 (x, y) = sup
j∈J

Rj(x, y).

Definitie 37. Zij A een vaagverzameling in het universum X, dan wordt de
hoogte van A gedefinieerd als:

hgt(A) = sup
x∈X

A(x).

Dit betekent dat de hoogte van de vaagverzameling A gelijk is aan het supremum
over de elementen uit X van de karakteristieke afbeelding van die vaagverzame-
ling.

Onderstaande eigenschap is het analogon van Eigenschap 1 voor scherpe
relaties. We zien dat deze eigenschap voor vaagrelaties behouden blijft en dat
er zelfs een alternatieve uitdrukking bestaat voor het domein en bereik van een
relatie voor een element.

Eigenschap 39. Zij R een vaagrelatie van X naar Y . Stel x0 een willekeurig
element uit X en y0 een willekeurig element uit Y . Dan gelden de volgende
eigenschappen:

1. x0R = R−1x0 en Ry0 = y0R
−1.

2. def(R−1) = wd(R) en wd(R−1) = def(R).

3. def(R) =
⋃

y∈Y Ry en wd(R) =
⋃

x∈X xR.

4. def(R)(x) = hgt(xR) en wd(R)(y) = hgt(Ry).

Bewijs. 1. We kiezen een willekeurig element y uit Y en daarvoor geldt:

x0R(y) = R(x0, y)

wegens definitie vage naverzameling

= R−1(y, x0)

wegens definitie inverse vaagrelatie

= R−1x0(y)

wegens definitie vage voorverzameling

Omdat we y willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

x0R = R−1x0.
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We kiezen nu opnieuw een willekeurig element y uit Y waarvoor geldt:

Ry0(x) = R(x, y0)

wegens definitie vage voorverzameling

= R−1(y0, x)

wegens definitie inverse vaagrelatie

= y0R
−1(x)

wegens definitie vage naverzameling

Omdat we y willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

Ry0 = y0R
−1.

2. We kiezen een willekeurig element y uit Y en daarvoor geldt:

def(R−1)(y) = sup
x∈X

R−1(y, x)

wegens definitie domein

= sup
x∈X

R(x, y)

wegens definitie inverse vaagrelatie

= wd(R)(y)

wegens definitie bereik

Omdat we y willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

def(R−1) = wd(R).

We kiezen nu opnieuw een willekeurig element y uit Y waarvoor geldt:

wd(R−1)(x) = sup
y∈Y

R−1(y, x)

wegens definitie bereik

= sup
y∈Y

R(x, y)

wegens definitie inverse vaagrelatie

= def(R)(y)

wegens definitie domein

Omdat we y willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

wd(R−1) = def(R).
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3. We kiezen een willekeurig element x uit X en daarvoor geldt:

def(R)(x) = sup
y∈Y

R(x, y)

wegens definitie domein

= sup
y∈Y

(Ry)(x)

wegens definitie vage voorverzameling

=

⋃
y∈Y

Ry

 (x)

wegens definitie uitgebreide Zadeh-unie

Omdat we x willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

def(R) =
⋃
y∈Y

Ry.

We kiezen nu een willekeurig element y uit Y en daarvoor geldt:

wd(R)(y) = sup
x∈X

R(x, y)

wegens definitie bereik

= sup
x∈X

(xR)(y)

wegens definitie vage naverzameling

=

(⋃
x∈x

xR

)
(y)

wegens definitie uitgebreide Zadeh-unie

Omdat we y willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

wd(R) =
⋃
x∈X

xR.

4. We kiezen een willekeurig element x uit X en daarvoor geldt:

def(R)(x) = sup
y∈Y

R(x, y)

wegens definitie domein

= sup
y∈Y

(xR)(y)

wegens definitie vage naverzameling

= hgt(xR)

wegens definitie hoogte
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Omdat we x willekeurig gekozen hebben, volgt er

def(R)(x) = hgt(xR).

We kiezen nu een willekeurig element y uit Y en daarvoor geldt:

wd(R)(y) = sup
x∈X

R(x, y)

wegens definitie bereik

= sup
x∈X

(Ry)(x)

wegens definitie vage voorverzameling

= hgt(Ry)

wegens definitie hoogte

Omdat we y willekeurig gekozen hebben, volgt er

wd(R)(y) = hgt(Ry).

De formules op de eerste lijn zeggen dat de vage naverzameling van x0 volgens
de relatie R gelijk is aan de vage voorverzameling van x0 volgens de inverse
vaagrelatie R−1 en dat de vage voorverzameling van y0 volgens de vaagrelatie R
gelijk is aan de vage naverzameling van y0 volgens de inverse vaagrelatie R−1. De
formules op de tweede lijn zeggen dat het domein van de inverse vaagrelatie R−1

gelijk is aan het bereik van de vaagrelatie R en dat het bereik van de inverse
vaagrelatie R−1 gelijk is aan het domein van de vaagrelatie R. De formules
op de derde lijn zeggen dat het domein van de vaagrelatie R gelijk is aan de
Zadeh-unie over alle elementen uit Y van de vage voorverzamelingen volgens de
vaagrelatie R en dat het bereik van de vaagrelatie R gelijk is aan de Zadeh-unie
over alle elementen uit X van de vage naverzamelingen volgens de vaagrelatie
R. Tenslotte zeggen de formules op de laatste lijn dat het domein van de relatie
R voor het element x gelijk is aan de hoogte van de vage naverzameling van x
volgens de vaagrelatie R en dat het bereik van de relatie R voor het element y
gelijk is aan de hoogte van de vage voorverzameling van y voor de vaagrelatie
R.

3.2 Bewerkingen tussen vaagrelaties

Voor we enkele verzameltechnische bewerkingen tussen vaagrelaties definiëren,
hebben we eerst de noties van een t-norm en t-conorm nodig.

Definitie 38. Een triangulaire norm (kortweg een t-norm) is een stijgende,
commutatieve en associatieve afbeelding T van [0, 1]× [0, 1]→ [0, 1] die voldoet
aan T (1, a) = a,∀a ∈ [0, 1] .
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Definitie 39. Een triangulaire conorm (kortweg een t-conorm) is een stijgende,
commutatieve en associatieve afbeelding S van [0, 1]× [0, 1]→ [0, 1] die voldoet
aan S(0, a) = a,∀a ∈ [0, 1] .

Nu kunnen we bewerkingen tussen vaagrelaties definiëren. We merken daar-
bij op dat we reeds de bewerking Zadeh-unie R1 ∪ R2 alsook de uitgebreide
Zadeh-unie

⋃
j∈J Rj gedefinieerd hebben in het vorige gedeelte.

Definitie 40. Stel R1 en R2 twee vaagrelaties van X naar Y en zij S een
t-conorm, dan wordt de S-unie R1 ∪S R2 gedefinieerd als:

(R1 ∪S R2)(x, y) = S(R1(x, y), R2(x, y)).

Dit betekent dat de karakteristieke afbeelding van de S-unie van de vaagrelaties
R1 en R2 gelijk is aan de S-conorm van de karakteristieke afbeeldingen van deze
vaagrelaties.

Opmerking 5. De Zadeh-unie is eigenlijk een speciaal geval van de hierboven
gedefinieerde S-unie want het maximum is een t-conorm. We merken ook nog
op dat het volgende geldt voor de Zadeh-unie van twee vaagrelaties R1 en R2

van X naar Y :

(R1 ∪R2)(x, y) ≤ (R1 ∪S R2)(x, y), ∀(x, y) ∈ X × Y
⇔max(R1(x, y), R2(x, y)) ≤ S(R1(x, y), R2(x, y)), ∀(x, y) ∈ X × Y.

Dit geldt voor elke t-conorm S, het maximum is m.a.w. de kleinst mogelijke
t-conorm.

Definitie 41. Stel R1 en R2 twee vaagrelaties van X naar Y en zij T een
t-norm, dan wordt de T-doorsnede R1 ∩T R2 gedefinieerd als:

(R1 ∩T R2)(x, y) = T (R1(x, y), R2(x, y)).

Dit betekent dat de karkateristieke afbeelding van de T-doorsnede van de vaag-
relaties R1 en R2 gelijk is aan de T-norm van de karakteristieke afbeeldingen
van deze vaagrelaties.

Een speciaal geval van bovenstaande T-doorsnede is de Zadeh-doorsnede
want het minimum is een t-norm.

Definitie 42. Stel R1 en R2 twee vaagrelaties van X naar Y , dan wordt de
Zadeh-doorsnede R1 ∩R2 gedefinieerd als:

(R1 ∩R2)(x, y) = min(R1(x, y), R2(x, y)).

Dit betekent dat de karakteristieke afbeelding van de Zadeh-doorsnede van de
vaagrelaties R1 en R2 gelijk is aan het minimum van de karakteristieke afbeel-
dingen van deze vaagrelaties.
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Opmerking 6. We merken op dat het volgende geldt voor de Zadeh-doorsnede
van twee vaagrelaties R1 en R2 van X naar Y :

(R1 ∩R2)(x, y) ≥ (R1 ∩T R2)(x, y), ∀(x, y) ∈ X × Y
⇔min(R1(x, y), R2(x, y)) ≥ T (R1(x, y), R2(x, y)), ∀(x, y) ∈ X × Y.

Dit geldt voor elke t-norm T , het minimum is m.a.w. de grootst mogelijke t-
norm.

Definitie 43. Stel R1 en R2 twee vaagrelaties van X naar Y , dan wordt het
Zadeh-verschil R1 \R2 gedefinieerd als:

(R1 \R2)(x, y) = min(R1(x, y), 1−R2(x, y)).

Dit betekent dat de karakteristieke afbeelding van het Zadeh-verschil tussen de
vaagrelatie R1 en de vaagrelatie R2 gelijk is aan het minimum van enerzijds de
karakteristieke afbeelding van de vaagrelatie R1 en anderzijds het verschil tussen
1 en de karakteristieke afbeelding van de vaagrelatie R2.

Definitie 44. Stel R1 en R2 twee vaagrelaties van X naar Y , dan wordt het
symmetrisch Zadeh-verschil R1 ⊕R2 gedefinieerd als:

(R1⊕R2)(x, y) = max(min(R1(x, y), 1−R2(x, y)),min(R2(x, y), 1−R1(x, y))).

Dit betekent dat de karakteristieke afbeelding van het symmetrisch Zadeh-verschil
van de vaagrelaties R1 en R2 gelijk is aan het maximum van enerzijds het mi-
nimum van de karakteristieke afbeelding van de vaagrelatie R1 en het verschil
tussen1 en de karakteristieke afbeelding van de vaagrelatie R2 en anderzijds het
minimum van de karakteristieke afbeelding van de vaagrelatie R2 en het verschil
tussen 1 en de karakteristieke afbeelding van de vaagrelatie R1.

Definitie 45. Stel R een vaagrelatie van X naar Y , dan wordt het Zadeh-
complement co R gedefinieerd als:

(co R)(x, y) = 1−R(x, y).

Dit betekent dat de karakteristieke afbeelding van het Zadeh-complement van de
vaagrelatie R gelijk is aan het verschil tussen 1 en de karakteristieke afbeelding
van de vaagrelatie R.

Definitie 46. Stel (Rj)j∈J een familie van vaagrelaties van X naar Y (met
elke j ∈ J correspondeert een vaagrelatie Rj), dan kunnen we de bewerking
Zadeh-doorsnede als volgt uitbreiden:⋂

j∈J
Rj

 (x, y) = inf
j∈J

Rj(x, y).
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Nu gaan we na hoe bovenstaande bewerkingen alsook de Zadeh-unie intera-
geren met vage voor- en naverzamelingen. Dit is het analogon van Eigenschap
2 voor scherpe relaties en zoals we hieronder zullen aantonen, blijven deze ei-
genschappen ook gelden voor vaagrelaties. Deze eigenschappen kunnen ook
veralgemeend worden voor een familie van relaties (Rj)j∈J .

Eigenschap 40. Stel R, R1 en R2 drie vaagrelaties van X naar Y , zij S
een willekeurige t-conorm en T een willekeurige t-norm. Zij x een willekeurig
element uit X en y een willekeurig element uit Y . Dan gelden de volgende
eigenschappen:

1. x(R1 ∪S R2) = xR1 ∪S xR2, (R1 ∪S R2)y = R1y ∪S R2y.

2. x(R1 ∩T R2) = xR1 ∩T xR2, (R1 ∩T R2)y = R1y ∩T R2y.

3. x(R1 \R2) = xR1 \ xR2, (R1 \R2)y = R1y \R2y.

4. x(R1 ⊕R2) = xR1 ⊕ xR2, (R1 ⊕R2)y = R1y ⊕R2y.

5. x(co R) = co xR, (co R)y = co Ry.

Bewijs. We zullen enkel de formules met de voorverzamelingen bewijzen, de
formules met de naverzamelingen verlopen analoog.

1. We kiezen een willekeurig element x uit X en daarvoor geldt:

((R1 ∪S R2)y)(x) = (R1 ∪S R2)(x, y)

wegens definitie vage voorverzameling

= S(R1(x, y), R2(x, y))

wegens definitie S-unie

= S((R1y)(x), (R2y)(x))

wegens definitie vage voorverzameling

= (R1y ∪S R2y)(x)

wegens definitie S-unie

Omdat we x willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

(R1 ∪S R2)y = R1y ∪S R2y.

2. We kiezen een willekeurig element x uit X en daarvoor geldt:

((R1 ∩T R2)y)(x) = (R1 ∩T R2)(x, y)

wegens definitie vage voorverzameling

= T (R1(x, y), R2(x, y))

wegens definitie T-doorsnede

= T ((R1y)(x), (R2y)(x))

wegens definitie vage voorverzameling

= (R1y ∩T R2y)(x)

wegens definitie T-doorsnede
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Omdat we x willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

(R1 ∩T R2)y = R1y ∩T R2y.

3. We kiezen een willekeurig element x uit X en daarvoor geldt:

((R1 \R2)y)(x) = (R1 \R2)(x, y)

wegens definitie vage voorverzameling

= min(R1(x, y), 1−R2(x, y))

wegens definitie Zadeh-verschil

= min((R1y)(x), 1− (R2y)(x))

wegens definitie vage voorverzameling

= (R1y \R2y)(x)

wegens definitie Zadeh-verschil

Omdat we x willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

(R1 \R2)y = R1y \R2y.

4. We kiezen een willekeurig element x uit X en daarvoor geldt:

((R1 ⊕R2)y)(x) = (R1 ⊕R2)(x, y)

wegens definitie vage voorverzameling

= max(min(R1(x, y), 1−R2(x, y)),

min(R2(x, y), 1−R1(x, y)))

wegens definitie symmetrisch Zadeh-verschil

= max(min((R1y)(x), 1− (R2y)(x)),

min((R2y)(x), 1− (R1y)(x)))

wegens definitie vage voorverzameling

= (R1y ⊕R2y)(x)

wegens definitie symmetrisch Zadeh-verschil

Omdat we x willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

(R1 ⊕R2)y = R1y ⊕R2y.
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5. We kiezen een willekeurig element x uit X en daarvoor geldt:

((co R)y)(x) = (co R)(x, y)

wegens definitie vage voorverzameling

= 1−R(x, y)

wegens definitie Zadeh-complement

= 1− (Ry)(x)

wegens definitie vage voorverzameling

= (co(Ry))(x)

wegens definitie Zadeh-complement

Omdat we x willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

(co R)y = co(Ry).

De formules op de eerste lijn zeggen dat de vage naverzameling van x voor
de S-unie van twee vaagrelaties gelijk is aan de S-unie van de vage naverzame-
lingen van x volgens deze vaagrelaties en dat de vage voorverzameling van y
voor de S-unie van twee vaagrelaties gelijk is aan de S-unie van de vage voor-
verzamelingen van y volgens deze vaagrelaties. De formules op de tweede lijn
zeggen dat de vage naverzameling van x voor de T-doorsnede van twee vaagre-
laties gelijk is aan de T-doorsnede van de vage naverzamelingen van x volgens
deze vaagrelaties en dat de vage voorverzameling van y voor de T-doorsnede
van twee vaagrelaties gelijk is aan de T-doorsnede van de vage voorverzamelin-
gen van y volgens deze vaagrelaties. De formules op de derde lijn zeggen dat
de vage naverzameling van x voor het Zadeh-verschil tussen twee vaagrelaties
gelijk is aan het Zadeh-verschil tussen de vage naverzamelingen van x volgens
deze vaagrelaties en dat de vage voorverzameling van y voor het Zadeh-verschil
tussen twee vaagrelaties gelijk is aan het Zadeh-verschil tussen de vage voor-
verzamelingen van y volgens deze vaagrelaties. De formules op de vierde lijn
zeggen dat de vage naverzameling van x voor het symmetrisch Zadeh-verschil
van twee vaagrelaties gelijk is aan het symmetrisch Zadeh-verschil van de vage
naverzamelingen van x volgens deze vaagrelaties en dat de vage voorverzameling
van y voor het symmetrisch Zadeh-verschil van twee vaagrelaties gelijk is aan
het symmetrisch Zadeh-verschil van de vage voorverzamelingen van y volgens
deze vaagrelaties. Tenslotte zeggen de formules op de laatste lijn dat de vage
naverzameling van x, respectievelijk de vage voorverzameling van y, voor het
complement van een vaagrelatie gelijk is aan het complement van de vage na-
verzameling van x, respectievelijk de vage voorverzameling van y, volgens deze
vaagrelatie.

Vervolgens bekijken we wat het betekent voor een vaagrelatie om gëıncludeerd
te zijn in een andere vaagrelatie. Daarna zullen we hieromtrent enkele eigen-
schappen aantonen.
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Definitie 47. Stel R en S twee vaagrelaties van X naar Y . Dan noemen we
R een deelvaagrelatie van S (of R is gëıncludeerd in S) indien:

R ⊆ S ⇔ (∀(x, y) ∈ X × Y )(R(x, y) ≤ S(x, y)).

Dit betekent dat elk koppel minder sterk gerelateerd zal zijn onder de relatie R
dan onder de relatie S.

In onderstaande eigenschap tonen we aan dat er analoog als in Eigenschap 3
voor scherpe relaties ook voor vaagrelaties dezelfde voorwaarden gelden om in
elkaar gëıncludeerd te zijn.

Eigenschap 41. Stel R en S twee vaagrelaties van X naar Y . Dan gelden de
volgende eigenschappen:

1. R ⊆ S ⇔ (∀x ∈ X) (xR ⊆ xS) .

2. R ⊆ S ⇔ (∀y ∈ Y ) (Ry ⊆ Sy) .

Bewijs. 1.

R ⊆ S ⇔ (∀(x, y) ∈ X × Y )(R(x, y) ≤ S(x, y))

wegens definitie deelvaagrelatie

⇔ (∀x ∈ X)(∀y ∈ Y )((xR)(y) ≤ (xS)(y))

wegens definitie vage naverzameling

⇔ (∀x ∈ X)(xR ⊆ xS)

wegens definitie deelvaagverzameling

2.

R ⊆ S ⇔ (∀(x, y) ∈ X × Y )(R(x, y) ≤ S(x, y))

wegens definitie deelvaagrelatie

⇔ (∀x ∈ X)(∀y ∈ Y )((Ry)(x) ≤ (Sy)(x))

wegens definitie vage voorverzameling

⇔ (∀y ∈ Y )(∀x ∈ X)((Ry)(x) ≤ (Sy)(x))

omdat gelijksoortige kwantoren gewisseld mogen worden

⇔ (∀y ∈ Y )(Ry ⊆ Sy)

wegens definitie deelvaagverzameling

Deze eigenschap heeft de volgende betekenis: De vaagrelatieR is gëıncludeerd
in de vaagrelatie S als en slechts als de vage naverzameling volgensR gëıncludeerd
is in de vage naverzameling volgens S voor elk element uit X. Analoog is de
vaagrelatie R gëıncludeerd in de vaagrelatie S als en slechts als de vage voorver-
zameling volgens R gëıncludeerd is in de vage voorverzameling volgens S voor
elk element uit Y .
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Als laatste eigenschap van dit gedeelte tonen we nog aan wat de voorwaarden
zijn voor twee vaagrelaties om gelijk te zijn.

Dit is het analogon van Eigenschap 4 voor scherpe relaties en ook voor
vaagrelaties gelden dezelfde voorwaarden zoals we hieronder aantonen.

Eigenschap 42. Stel R en S twee vaagrelaties van X naar Y . Dan gelden de
volgende eigenschappen:

1. R = S ⇔ (∀x ∈ X) (xR = xS) .

2. R = S ⇔ (∀y ∈ Y ) (Ry = Sy) .

Bewijs. 1.

R = S ⇔ R ⊆ S ∧ S ⊆ R
wegens definitie gelijkheid van vaagrelaties

⇔ (∀x ∈ X)(xR ⊆ xS ∧ xS ⊆ xR)

wegens Eigenschap 41

⇔ (∀x ∈ X)(xR = xS)

wegens definitie gelijkheid van vaagverzamelingen

2.

R = S ⇔ R ⊆ S ∧ S ⊆ R
wegens definitie gelijkheid van vaagrelaties

⇔ (∀y ∈ Y )(Ry ⊆ Sy ∧ Sy ⊆ Ry)

wegens Eigenschap 41

⇔ (∀y ∈ Y )(Ry = Sy)

wegens definitie gelijkheid van vaagverzamelingen

Dit betekent dat de vaagrelaties R en S gelijk zijn als en slechts als de vage
naverzameling volgens R gelijk is aan de vage naverzameling volgens S voor elk
element uit X, analoog zijn de vaagrelaties R en S ook gelijk als en slechts als de
vage voorverzameling volgens R gelijk is aan de vage voorverzameling volgens
S voor elk element uit Y .

3.3 Direct en invers beeld onder vaagrelaties

We beginnen met de definities van het direct en invers beeld van een vaagver-
zameling onder een vaagrelatie. We merken op dat deze definities afgeleid zijn
uit de karakterisatie van het direct beeld van een verzameling onder een scherpe
relatie (Eigenschap 37). De logische conjunctie zullen we hier gelijkstellen aan
de t-norm TM (x, y) = min(x, y).
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Definitie 48. Stel R een vaagrelatie van X naar Y en zij A een deelvaagver-
zameling van X. Dan wordt het direct beeld van de vaagverzameling A onder de
vaagrelatie R gedefinieerd als:

R(A) : Y → [0, 1] ,

y → sup
x∈X

min(A(x), R(x, y)).

Dit betekent dat de karakteristieke afbeelding van het direct beeld van de vaag-
verzameling A onder de vaagrelatie R gelijk is aan het supremum over alle
elementen uit X van het minimum van de karakteristieke afbeeldingen van de
vaagverzameling A en de vaagrelatie R.

Definitie 49. Zij R een vaagrelatie van X naar Y en zij B een deelvaagverza-
meling van Y . Dan wordt het invers beeld van de vaagverzameling B onder de
vaagrelatie R gedefinieerd als:

R−1(B) : X → [0, 1] ,

x → sup
y∈Y

min(B(y), R(x, y)).

Dit betekent dat de karakteristieke afbeelding van het invers beeld van de vaag-
verzameling B onder de vaagrelatie R gelijk is aan het supremum over alle
elementen uit Y van het minimum van de karakteristieke afbeeldingen van de
vaagverzameling B en de vaagrelatie R.

In onderstaande eigenschap tonen we aan dat er alternatieve uitdrukkingen
bestaan voor het direct en invers beeld van een vaagverzameling onder een
vaagrelatie. In tegenstelling tot Eigenschap 5 voor scherpe relaties kunnen we
deze beelden niet langer voorstellen aan de hand van een unie, wel kunnen we
ze voorstellen aan de hand van de hoogte.

Eigenschap 43. Stel R een vaagrelatie van X naar Y , zij A een deelvaagver-
zameling van X en B een deelvaagverzameling van Y . Dan gelden de volgende
eigenschappen:

1. R(A)(y) = hgt(A ∩Ry).

2. R−1(B)(x) = hgt(B ∩ xR).
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Bewijs. 1.

R(A)(y) = sup
x∈X

min(A(x), R(x, y))

wegens definitie direct beeld

= sup
x∈X

min(A(x), (Ry)(x))

wegens definitie vage voorverzameling

= sup
x∈X

(A ∩Ry)(x)

wegens definitie Zadeh-doorsnede

= hgt(A ∩Ry)

wegens definitie hoogte

2.

R−1(B)(x) = sup
y∈Y

min(B(y), R(x, y))

wegens definitie invers beeld

= sup
y∈Y

min(B(y), (xR)(y))

wegens definitie vage naverzameling

= sup
y∈Y

(B ∩ xR)(y)

wegens definitie Zadeh-doorsnede

= hgt(B ∩ xR)

wegens definitie hoogte

Deze eerste uitdrukking zegt dat de karakteristieke afbeelding van het direct
beeld van de vaagverzameling A onder de relatie R gelijk is aan de hoogte van
de Zadeh-doorsnede van de vaagverzameling A en de vage voorverzameling vol-
gens de vaagrelatie R voor het element y. De tweede uitdrukking zegt dat de
karakteristieke afbeelding van het invers beeld van de vaagverzameling B onder
de relatie R gelijk is aan de hoogte van de Zadeh-doorsnede van de vaagverza-
meling B en de vage naverzameling volgens de vaagrelatie R voor het element
x.

Vervolgens relateren we het domein en het bereik van een vaagrelatie met
het direct beeld van een vaagverzameling onder een vaagrelatie. We zullen
aantonen dat hetzelfde verband geldt voor vaagrelaties als voor scherpe relaties
(Eigenschap 7).

Eigenschap 44. Zij R een vaagrelatie van X naar Y . Dan geldt de volgende
eigenschap:

R(defR) = wd(R).
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Bewijs. We kiezen een willekeurig element y uit Y en daarvoor geldt:

(R(def R))(y) = sup
x∈X

min((def R)(x), R(x, y))

wegens definitie direct beeld

= sup
x∈X

min( sup
y1∈Y

R(x, y1), R(x, y))

wegens definitie domein

= sup
x∈X

R(x, y)

wegens sup
y1∈Y

R(x, y1) ≥ R(x, y)

= (wd(R))(y)

wegens definitie bereik

Omdat we y willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

R(defR) = wd(R).

Dit betekent dat het direct beeld van het domein van de vaagrelatie R onder
diezelfde vaagrelatie het bereik van deze vaagrelatie is.

Nu gaan we het direct beeld van een vaagverzameling A onder een vaagrelatie
R theoretisch interpreteren:

R(A)(y) = sup
x∈X

min(A(x), R(x, y)).

A(x) ∈ [0, 1], dit geeft m.a.w. weer in welke mate x tot A behoort. R(x, y) ∈
[0, 1], dit geeft m.a.w. weer in welke mate x gerelateerd is met y onder de
vaagrelatie R. Het minimum van A(x) en R(x, y) geeft dan weer in welke mate
x zowel behoort tot A als gerelateerd is met y onder de vaagrelatie R. Het
supremum over alle elementen uit X van dit minimum van A(x) en R(x, y) wat
gelijk is aan het direct beeld van de vaagverzameling A onder de vaagrelatie R,
geeft dan de hoogste mate weer waarin een element x zowel tot A behoort als
gerelateerd is met y onder de vaagrelatie R.

Ook de alternatieve uitdrukking uit Eigenschap 43,

R(A)(y) = hgt(A ∩Ry),

geeft ons een gelijkaardige interpretatie. We kunnen dit interpreteren als de
maximale overlap tussen de vaagverzameling A en de vage voorverzameling vol-
gens de vaagrelatie R voor het element y.

Opmerking 7. In de definities van zowel het direct als invers beeld van een
vaagverzameling onder een vaagrelatie hebben we het minimum als t-norm ge-
bruikt. Dit is eigenlijk reeds een speciaal geval, de algemene definities voor het
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direct, respectievelijk invers beeld van een vaagverzameling A, respectievelijk B,
onder een vaagrelatie R ziet er als volgt uit:

RT (A) : Y → [0, 1] ,

y → sup
x∈X

T (A(x), R(x, y)).

Dit betekent dat de karakteristieke afbeelding van het direct beeld van de vaag-
verzameling A onder de vaagrelatie R gelijk is aan het supremum over alle ele-
menten uit X van de T-norm van de karakteristieke afbeeldingen van de vaag-
verzameling A en de vaagrelatie R.

R−1T (B) : X → [0, 1] ,

x → sup
y∈Y

T (B(y), R(x, y)).

Dit betekent dat de karakteristieke afbeelding van het invers beeld van de vaag-
verzameling B onder de vaagrelatie R gelijk is aan het supremum over alle
elementen uit Y van de T-norm van de karakteristieke afbeeldingen van de vaag-
verzameling B en de vaagrelatie R.

De alternatieve uitdrukkingen voor deze beelden zien er dan als volgt uit:

RT (A)(y) = hgt(A ∩T Ry),

R−1T (B)(x) = hgt(B ∩T xR).

We zullen nu het direct beeld van een vaagverzameling A onder een vaag-
relatie R definiëren voor verschillende t-normen. Als we de t-norm TM (x, y) =
min(x, y) gebruiken, krijgen we de reeds gekende definitie en alternatieve uit-
drukking:

RM (A)(y) = sup
x∈X

TM (A(x), R(x, y)) = hgt(A ∩TM
Ry)

= sup
x∈X

min(A(x), R(x, y)) = hgt(A ∩Ry).

Voor de t-norm TP (x, y) = x · y ziet het direct beeld van de vaagverzameling A
onder de vaagrelatie R er zo uit:

RP (A)(y) = sup
x∈X

TP (A(x), R(x, y)) = hgt(A ∩TP
Ry)

= sup
x∈X

A(x) ·R(x, y).

Als we de t-norm TW (x, y) = max(0, x+ y − 1) gebruiken, ziet dit direct beeld
er zo uit:

RW (A)(y) = sup
x∈X

TW (A(x), R(x, y)) = hgt(A ∩TW
Ry)

= sup
x∈X

max(0, A(x) +R(x, y)− 1).
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Tenslotte gebruiken we de t-norm

TZ(x, y) =

{
min(x, y) als max(x, y) = 1

0 anders

waarvoor het direct beeld van de vaagverzameling A onder de vaagrelatie R er
zo uitziet:

RZ(A)(y) = sup
x∈X

TZ(A(x), R(x, y)) = hgt(A ∩TZ
Ry)

= sup
x∈X

{
min(A(x), R(x, y)) als max(A(x), R(x, y)) = 1

0 anders

We weten reeds uit Opmerking 6 dat het minimum de grootste t-norm is,
voor een willekeurig koppel (x, z) uit X × Z geldt het volgende i.v.m. de bo-
venstaande t-normen:

TZ(x, y) =

{
min(x, y) als max(x, y) = 1

0 anders

≤TW (x, y) = max(0, x+ y − 1)

≤TP (x, y) = x · y
≤TM (x, y) = min(x, y)

Bijgevolg kunnen we de onderstaande eigenschap aantonen.

Eigenschap 45. Stel R een vaagrelatie van X naar Y , zij A een deelvaagver-
zameling van X en zij TZ , TW , TP en TM t-normen waarvoor er geldt:

TZ(x, y) =

{
min(x, y) als max(x, y) = 1

0 anders

TW (x, y) = max(0, x+ y − 1)

TP (x, y) = x · y
TM (x, y) = min(x, y)

Dan geldt de volgende eigenschap:

RZ(A) ⊆ RW (A) ⊆ RP (A) ⊆ RM (A).

Bewijs. We kiezen een willekeurig element y uit Y en daarvoor geldt:

RZ(A)(y) = sup
x∈X

TZ(A(x), R(x, y))

wegens Opmerking 7

≤ sup
x∈X

TW (A(x), R(x, y))

wegens TZ(x, y) ≤ TW (x, y)

= RW (A)(y)

wegens Opmerking 7
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Figuur 12: Vaagrelatie R van X naar Y

Omdat we y willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

RZ(A) ⊆ RW (A).

Op analoge manier kunnen we bewijzen dat

RW (A) ⊆ RP (A) en RP (A) ⊆ RM (A).

Dit betekent dat het direct beeld van een vaagverzameling A onder een
vaagrelatie R waarbij we de t-norm TZ gebruikt hebben een deelvaagverzameling
is van die waarbij we de t-norm TW gebruikt hebben. Die is dan weer een
deelvaagverzameling van het direct beeld van de vaagverzameling A onder de
vaagrelatieR waarbij we de t-norm TP gebruikt hebben. Tenslotte is deze laatste
een deelvaagverzameling van die waarbij we de t-norm TM gebruikt hebben.

We bekijken nu een voorbeeld uit de medische wereld waarin we het direct en
invers beeld van een vaagverzameling A onder een vaagrelatie R zullen berekenen
en de bekomen waarden zullen we interpreteren.

Voorbeeld 8. Zij het universum X = {P1, P2, P3, P4, P5, P6} een groep van zes
patiënten. Stel dat het universum Y = {S1, S2, S3, S4} bestaat uit vier sympto-
men. Stel R dan de vaagrelatie van X naar Y ; gedefinieerd als:

R(x, y) = α⇔ ’bij patiënt x is symptoom y aanwezig waarbij α de ernst bepaalt’

met x ∈ X, y ∈ Y, α ∈ [0, 1] .

We stellen deze vaagrelatie voor aan de hand van een matrix (Figuur 12).
Zij verder A een deelvaagverzameling van X die alle patiënten bevat die in

zekere mate zwaarlijvig zijn:

A = {(P1, 1), (P2, 0.7), (P3, 0.2)}.
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Figuur 13: Set-up voorbeeld

Dit betekent bijvoorbeeld dat patiënt P1 heel zwaarlijvig is, dat patiënt P3 slechts
een beetje zwaarlijvig is en dat patiënt P4 helemaal niet zwaarlijvig is.

Zij tenslotte B een deelvaagverzameling van Y die alle symptomen bevat die
in zekere mate besmettelijk zijn:

B = {(S1, 0.9), (S2, 0.7), (S4, 0.1)}.

Dit betekent bijvoorbeeld dat symptoom S1 heel besmettelijk is, maar net niet in
de hoogst mogelijke graad, dat symptoom S4 slechts een beetje besmettelijk is en
dat symptoom S3 helemaal niet besmettelijk is.

De set-up van dit voorbeeld geven we in Figuur 13.
Nu bepalen we het direct beeld van de vaagverzameling A onder de vaagrelatie

R. Eerst zullen we A ∩ RSi = min(A,RSi),∀i ∈ {1, 2, 3, 4} bepalen. Dit geeft
voor elke zwaarlijvige patiënt weer in welke mate hij zowel zwaarlijvig is als het
symptoom Si vertoont.

A ∩RS1 = {(P1, 1), (P2, 0.2), (P3, 0.1)},
A ∩RS2 = {(P1, 0.2), (P2, 0.3), (P3, 0.2)},
A ∩RS3 = {(P1, 0.9), (P2, 0.2), (P3, 0.2)},
A ∩RS4 = {(P1, 0.8), (P2, 0.7), (P3, 0.2)}.

Als we nu in elk van deze uitdrukkingen het supremum nemen over de elementen
uit X, bekomen we de hoogte van deze doorsnede wat gelijk is aan het direct beeld
van de vaagverzameling A onder de vaagrelatie R:

R(A) = {(S1, 1), (S2, 0.3), (S3, 0.9), (S4, 0.8)}.

Dit betekent dat in de vaagverzameling van zwaarlijvige patiënten het symptoom
S1 het sterkste aanwezig is bij minstens één patiënt, dat symptoom S2 bij geen
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enkele zwaarlijvige patiënt echt sterk aanwezig is en dat de symptomen S3 en
S4 wel vrij sterk aanwezig zijn bij minstens één patiënt maar niet zo sterk als
symptoom S1.

Analoog bepalen we het invers beeld van de vaagverzameling B onder de
vaagrelatie R. Eerst zullen we B ∩ PiR = min(B,PiR),∀i ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6}
bepalen. Dit geeft voor elk besmettelijk symptoom weer in welke mate het zowel
besmettelijk is als het symptoom aanwezig is bij patiënt Pi.

B ∩ P1R = {(S1, 0.9), (S2, 0.2), (S4, 0.1)},
B ∩ P2R = {(S1, 0.2), (S2, 0.3), (S4, 0.1)},
B ∩ P3R = {(S1, 0.1), (S2, 0.7), (S4, 0.1)},
B ∩ P4R = {(S1, 0.8), (S2, 0.2), (S4, 0.1)},
B ∩ P5R = {(S1, 0.9), (S2, 0.1), (S4, 0.1)},
B ∩ P6R = {(S1, 0.6), (S2, 0.4), (S4, 0.1)}.

Als we nu in elk van deze uitdrukkingen het supremum nemen over de elementen
uit Y , bekomen we de hoogte van deze doorsnede wat gelijk is aan het invers beeld
van de vaagverzameling B onder de vaagrelatie R:

R−1(B) = {(P1, 0.9), (P2, 0.3), (P3, 0.7), (P4, 0.8), (P5, 0.9), (P6, 0.6)}.

Dit betekent dat bij de patiënten P1, P4 en P5 minstens één besmettelijk symp-
toom heel sterk aanwezig is terwijl er bij patiënt P2 geen enkel besmettelijk symp-
toom echt sterk aanwezig is.

3.4 Nieuwe beelden van vaagverzamelingen onder vaagre-
laties

Ook de definities van het sub-, super- en ultradirect beeld van een vaagver-
zameling onder een vaagrelatie zijn afgeleid uit de karakterisaties in Eigen-
schap 37. Ook hier zullen we de logische conjunctie gelijkstellen aan de t-norm
TM (x, y) = min(x, y), dit is de benadering volgens Bandler en Kohout. Eerst
moeten we echter de plint van een vaagverzameling A definiëren want we zullen
dit begrip nodig hebben in de definities van deze nieuwe beelden.

Definitie 50. Zij A een vaagverzameling in het universum X, dan wordt de
plint van A gedefinieerd als:

plt(A) = inf
x∈X

A(x).

Dit betekent dat de plint van de vaagverzameling A gelijk is aan het infimum over
de elementen uit X van de karakteristieke afbeelding van die vaagverzameling.

Definitie 51. Stel R een vaagrelatie van X naar Y en zij A een deelvaagver-
zameling van X. Dan wordt het subdirect beeld R/(A) van de vaagverzameling
A onder de vaagrelatie R gedefinieerd als:

y ∈ R/(A)⇔ y ∈ R(A) ∧A ⊆ Ry,
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Figuur 14: Visualisering van de voorwaarde opdat y ∈ R/(A)

wat leidt tot:

R/(A)(y) = sup
x∈X

(A(x) ∧B R(x, y)) ∧B inf
x∈X

(A(x)⇒B R(x, y))

wegens Eigenschap 37

= min(sup
x∈X

min(A(x), R(x, y)), inf
x∈X

I(A(x), R(x, y)))

wegens het gestelde in dit gedeelte

en definitie binaire logische implicatie

= min(hgt(A ∩Ry), plt I(A,Ry))

wegens definities hoogte, Zadeh-doorsnede, plint

en vage voorverzameling

De karakteristieke afbeelding van het subdirect beeld van een vaagverzameling A
onder een vaagrelatie R is dus gelijk aan het minimum van enerzijds de hoogte
van de Zadeh-doorsnede van die vaagverzameling en de vage voorverzameling
volgens die vaagrelatie en anderzijds de plint van de graad van inclusie van die
vaagverzameling in de vage voorverzameling volgens die vaagrelatie.

Figuur 14 visualiseert de voorwaarde voor een element y uit Y om tot het
subdirect beeld R/(A) te behoren.

Definitie 52. Stel R een vaagrelatie van X naar Y en zij A een deelvaagverza-
meling van X. Dan wordt het superdirect beeld R.(A) van de vaagverzameling
A onder de vaagrelatie R gedefinieerd als:

y ∈ R.(A)⇔ y ∈ R(A) ∧Ry ⊆ A,
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Figuur 15: Visualisering van de voorwaarde opdat y ∈ R.(A)

wat leidt tot:

R.(A)(y) = sup
x∈X

(A(x) ∧B R(x, y)) ∧B inf
x∈X

(R(x, y)⇒B A(x))

wegens Eigenschap 37

= min(sup
x∈X

min(A(x), R(x, y)), inf
x∈X

I(R(x, y), A(x)))

wegens het gestelde in dit gedeelte

en definitie binaire logische implicatie

= min(hgt(A ∩Ry), plt I(Ry,A))

wegens definities hoogte, Zadeh-doorsnede, plint

en vage voorverzameling

De karakteristieke afbeelding van het superdirect beeld van een vaagverzameling
A onder een vaagrelatie R is dus gelijk aan het minimum van enerzijds de hoogte
van de Zadeh-doorsnede van die vaagverzameling en de vage voorverzameling
volgens die vaagrelatie en anderzijds de plint van de graad van inclusie van die
vage voorverzameling volgens die vaagrelatie in die vaagverzameling.

Figuur 15 visualiseert de voorwaarde voor een element y uit Y om tot het
superdirect beeld R.(A) te behoren.

Definitie 53. Stel R een vaagrelatie van X naar Y en zij A een deelvaagverza-
meling van X. Dan wordt het ultradirect beeld R�(A) van de vaagverzameling
A onder de vaagrelatie R gedefinieerd als:

R�(A) = R/(A) ∩R.(A),
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Figuur 16: Visualisering van de voorwaarde opdat y ∈ R�(A)

wat leidt tot:

R�(A)(y) = sup
x∈X

(A(x) ∧B R(x, y)) ∧B inf
x∈X

(A(x)⇔B R(x, y))

wegens Eigenschap 37

= min(sup
x∈X

min(A(x), R(x, y)), inf
x∈X

I(A(x), R(x, y)), inf
x∈X

I(R(x, y), A(x)))

wegens het gestelde in dit gedeelte

en definitie binaire logische equivalentie

= min(hgt(A ∩Ry), pltI(A,Ry), pltI(Ry,A))

wegens definities hoogte, Zadeh-doorsnede, plint

en vage voorverzameling

De karakteristieke afbeelding van het ultradirect beeld van een vaagverzameling A
onder een vaagrelatie R is dus gelijk aan het minimum van ten eerste de hoogte
van de Zadeh-doorsnede van die vaagverzameling en de vage voorverzameling
volgens die vaagrelatie, ten tweede de plint van de graad van inclusie van die
vaagverzameling in die vage voorverzameling volgens die vaagrelatie en ten derde
de plint van de graad van inclusie van die vage voorverzameling volgens die
vaagrelatie in die vaagverzameling.

Figuur 16 visualiseert de voorwaarde voor een element y uit Y om tot het
ultradirect beeld R�(A) te behoren.

Opmerking 8. In de definities van deze nieuwe beelden hebben we dus het
minimum als t-norm gebruikt. Dit is eigenlijk reeds een speciaal geval volgens
de benadering van Bandler en Kohout. De benadering van Kerre geeft ons de
algemene definities voor het sub-, super- en ultradirect beeld van een vaagverza-
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meling A onder een vaagrelatie R en die zien er als volgt uit:

R/
I,T (A)(y) = min(hgt(A ∩T Ry), plt I(A,Ry)),

R.
I,T (A)(y) = min(hgt(A ∩T Ry), plt I(Ry,A)),

R�
I,T (A)(y) = min(hgt(A ∩T Ry), plt I(A,Ry), plt I(Ry,A)).

De karakteristieke afbeelding van het subdirect beeld van een vaagverzameling
A onder een vaagrelatie R is dus gelijk aan het minimum van enerzijds de
hoogte van de T-doorsnede van die vaagverzameling en de vage voorverzameling
volgens die vaagrelatie en anderzijds de plint van de graad van inclusie van die
vaagverzameling in de vage voorverzameling volgens die vaagrelatie.

De karakteristieke afbeelding van het superdirect beeld van een vaagverzame-
ling A onder een vaagrelatie R is dus gelijk aan het minimum van enerzijds de
hoogte van de T-doorsnede van die vaagverzameling en de vage voorverzameling
volgens die vaagrelatie en anderzijds de plint van de graad van inclusie van die
vage voorverzameling volgens die vaagrelatie in die vaagverzameling.

En de karakteristieke afbeelding van het ultradirect beeld van een vaagverza-
meling A onder een vaagrelatie R is dus gelijk aan het minimum van ten eerste
de hoogte van de T-doorsnede van die vaagverzameling en de vage voorverzame-
ling volgens die vaagrelatie, ten tweede de plint van de graad van inclusie van
die vaagverzameling in die vage voorverzameling volgens die vaagrelatie en ten
derde de plint van de graad van inclusie van die vage voorverzameling volgens
die vaagrelatie in die vaagverzameling.

Daarnaast hebben we ook nog de benadering van De Baets, we zullen ver-
derop in dit gedeelte verklaren hoe we aan deze uitdrukkingen komen. Deze
benadering geeft volgende definities voor het sub-, super- en ultradirect beeld van
een vaagverzameling A onder een vaagrelatie R:

R/
I(A)(y) = min(hgtA, hgtRy, plt I(A,Ry)),

R.
I(A)(y) = min(hgtA, hgtRy, plt I(Ry,A)),

R�
I (A)(y) = min(hgtA, hgtRy, plt I(A,Ry), plt I(Ry,A)).

De karakteristieke afbeelding van het subdirect beeld van een vaagverzameling A
onder een vaagrelatie R is dus gelijk aan het minimum van ten eerste de hoogte
van die vaagverzameling, ten tweede de hoogte van de vage voorverzameling
volgens die vaagrelatie en ten derde de plint van de graad van inclusie van die
vaagverzameling in de vage voorverzameling volgens die vaagrelatie.

De karakteristieke afbeelding van het superdirect beeld van een vaagverzame-
ling A onder een vaagrelatie R is dus gelijk aan het minimum van ten eerste de
hoogte van die vaagverzameling, ten tweede de hoogte van de vage voorverzame-
ling volgens die vaagrelatie en ten derde de plint van de graad van inclusie van
die vage voorverzameling volgens die vaagrelatie in die vaagverzameling.

En de karakteristieke afbeelding van het ultradirect beeld van een vaagverza-
meling A onder een vaagrelatie R is dus gelijk aan het minimum van ten eerste
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de hoogte van die vaagverzameling, ten tweede de vage voorverzameling volgens
die vaagrelatie, ten derde de plint van de graad van inclusie van die vaagverza-
meling in die vage voorverzameling volgens die vaagrelatie en ten vierde de plint
van de graad van inclusie van die vage voorverzameling volgens die vaagrelatie
in die vaagverzameling.

We gaan vervolgens wat dieper in op de graad van inclusie of de implicator
I(., .) die in bovenstaande definities voor de nieuwe beelden gebruikt worden.
Deze implicatoren zijn afbeeldingen die we zo definiëren:

I : X × Y → [0, 1] ,

(x, y) → I(x, y).

We kunnen deze implicator bekijken als een uitbreiding van de logische binaire
implicator die in de definities van de binaire logische implicatie en equivalentie
voorkomt. We weten dus reeds dat er voor die implicator geldt:

I(A(x), B(x)) =

{
1 , A(x) ≤ B(x)

0 , A(x) � B(x)

We merken hierbij wel op dat toen A(x) en B(x) enkel de waarden 0 of 1 konden
aannemen.

We zullen nu de definitie van een implicator uitbreiden rekening houdend
met het feit dat nu zowel A(x), B(x) als I(A(x), B(x)) alle mogelijke waarden
in [0, 1] kunnen aannemen. Als randvoorwaarden leggen we het volgende op:

I(1, 1) = I(0, 1) = I(0, 0) = 1 en I(1, 0) = 0.

De regel van contrapositie zal ook gelden voor een willekeurige implicator:

I(x, y) = I(1− y, 1− x); ∀(x, y) ∈ [0, 1]× [0, 1] .

Ook het uitwisselingsprincipe zal gelden voor een willekeurige implicator:

I(x, I(y, z)) = I(y, I(x, z)); ∀(x, y) ∈ [0, 1]× [0, 1] .

Tenslotte zal het neutraliteitsprincipe gelden voor een willekeurige implicator:

I(1, y) = y; ∀y ∈ [0, 1] .

We stellen ook nog dat I(., y) een dalende afbeelding en I(x, .) een stijgende
afbeelding is voor een willekeurige implicator.

Vervolgens zullen we enkele implicatoren construeren aan de hand van een-
zelfde relatie. Zij A een deelvaagverzameling van de x-as U , B een deelvaagver-
zameling van de y-as V , zij T een willekeurige t-norm en T ∗ de complementaire
t-conorm. Dit betekent dat

T (x, y) = 1− T ∗(1− x, 1− y).
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Figuur 17: Visuele weergave van de relatie ’als X = A dan Y = B’

We definiëren nu de volgende relatie:

als X = A dan Y = B ⇔ als x ∈ A⇒ y ∈ B, ∀x ∈ X,∀y ∈ Y.

Als x /∈ A, dan kan y elke waarde uit V aannemen. Deze relatie levert ons
bijgevolg deze verzameling op:

(A×B) ∪ (co A× V ),

dit wordt weergegeven door Figuur 17.
We merken nog op dat het volgende geldt voor het T-product van twee

vaagverzamelingen A en B:

(A×T B)(x, y) = T (A(x), B(y)),∀x ∈ X,∀y ∈ Y.

Nu kunnen we de implicator construeren die bij deze relatie hoort:

(A×B) ∪ (co A× V ) → (A×T B) ∪T∗ (co A×T V )

wegens willekeurige t-norm T

en diens complementaire t-conorm T ∗

→ T ∗(T (A(x), B(y)), T (co A(x), V (y)))

wegens definitie S-unie en het bovenstaande

→ T ∗(T (A(x), B(y)), T (1−A(x), 1))

wegens definitie complement en V =y-as

→ T ∗(T (x, y), T (1− x, 1))

omdat we A(x) = x en B(y) = y gesteld hebben

→ I1(x, y) = T ∗(T (x, y), T (1, 1− x))

wegens commutativiteit t-norm

→ I1(x, y) = T ∗(T (x, y), 1− x)

wegens definitie t-norm
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We kunnen deze verzameling echter ook noteren als:

(co A× co B) ∪ (U ×B)

(co A× V ) ∪ (U ×B)⋃
{C|C ⊆ U × V ∧(A× V ) ∩ C ⊆ U ×B}

We kunnen op analoge wijze de implicatoren construeren die bij deze drie
verzamelingen horen:

(co A× co B) ∪ (U ×B) → (co A×T co B) ∪T∗ (U ×T B),

I2(x, y) = T ∗(T (1− x, 1− y), y).

(co A× V ) ∪ (U ×B) → (co A×T V ) ∪T∗ (U ×T B),

I3(x, y) = T ∗(1− x, y).

⋃
{C|C ⊆ U × V ∧ (A× V ) ∩ C ⊆ U ×B}

→
⋃
{C|C ⊆ U × V ∧ (A×T V ) ∩T C ⊆ U ×T B},

IT4 (x, y) = sup{z|z ∈ [0, 1] ∧ T (x, z) ≤ y}.

Hieronder definiëren we de populairste implicatoren:

IKD(x, y) = max(1− x, y)

IGB(x, y) =

{
1 als x ≤ y
y elders

IL(x, y) = min(1− x+ y, 1)

IG(x, y) =

{
1 als x ≤ y
y
x elders

De Kleene-Dienes implicator IKD hebben we verkregen door in I3 de t-norm
T (x, y) = min(x, y) te stellen. Zo vinden we dus

T ∗(x, y) = 1−min(1− x, 1− y) = max(x, y).

Bijgevolg hebben we

IKD(x, y) = T ∗(1− x, y) = max(1− x, y).

De Standard Star implicator IGB hebben we verkregen door in I4 de t-norm
T (x, y) = min(x, y) te stellen. Zo vinden we dus

IGB(x, y) = sup{z|z ∈ [0, 1] ∧ T (x, z) ≤ y}
= sup{z|z ∈ [0, 1] ∧min(x, z) ≤ y}

=

{
1 als x ≤ y
y elders
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De Lukasiewicz implicator IL hebben we verkregen door in I3 de t-norm T (x, y) =
TW (x, y) = max(0, x+ y − 1) te stellen. Zo vinden we dus

T ∗(x, y) = 1− TW (1− x, 1− y)

= 1−max(0, 1− x+ 1− y − 1)

= 1−max(0, 1− x− y)

= min(1, x+ y)

Bijgevolg hebben we

IL(x, y) = T ∗(1− x, y) = min(1, 1− x+ y).

De Gaines implicator IG hebben we verkregen door in I4 de t-conorm T (x, y) =
TP (x, y) = x · y te stellen. Zo vinden we dus

IG(x, y) = sup{z|z ∈ [0, 1] ∧ T (x, z) ≤ y}
= sup{z|z ∈ [0, 1] ∧ x · z ≤ y}

=

{
1 als x ≤ y
y
x elders

Nu zullen we de definities van het sub-, super- en ultradirect beeld van
een vaagverzameling A onder een vaagrelatie R uitwerken door met een speci-
fieke implicator te werken, namelijk de Kleene-Dienes implicator IKD(x, y) =
max(1− x, y). Daarvoor geldt er:

plt IKD(A,Ry) = inf
x∈X

IKD(A(x), Ry(x))

wegens definitie plint

= inf
x∈X

max(1−A(x), Ry(x))

wegens definitie Kleene-Dienes implicator

= inf
x∈X

max(co A(x), Ry(x))

wegens definitie complement

= inf
x∈X

(co A ∪Ry)(x)

wegens definitie Zadeh-unie

= plt (co A ∪Ry)

wegens definitie plint

Op analoge wijze kunnen we aantonen dat ook het volgende geldt:

plt IKD(Ry,A) = plt (A ∪ co(Ry)).

Bijgevolg krijgen we de volgende uitdrukkingen voor het sub-, super- en ultra-
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direct beeld:

R/(A)(y) = min(hgt(A ∩Ry), plt IKD(A,Ry))

wegens definitie subdirect beeld

= min(hgt(A ∩Ry), plt (co A ∪Ry))

wegens het bovenstaande

R.(A)(y) = min(hgt(A ∩Ry), plt IKD(Ry,A))

wegens definitie superdirect beeld

= min(hgt(A ∩Ry), plt (A ∪ co(Ry)))

wegens het bovenstaande

R�(A)(y) = min(hgt(A ∩Ry), plt IKD(A,Ry), plt IKD(Ry,A))

wegens definitie ultradirect beeld

= min(hgt(A ∩Ry), plt (co A ∪Ry), plt (A ∪ co(Ry)))

wegens het bovenstaande

We bekijken vervolgens opnieuw Voorbeeld 8 uit de medische wereld waarin
we nu het sub-, super- en ultradirect beeld van een vaagverzameling A onder
een vaagrelatie R zullen berekenen en interpreteren.

Voorbeeld 9. Zij het universum X = {P1, P2, P3, P4, P5, P6} een groep van
zes patiënten enn stel dat het universum Y = {S1, S2, S3, S4} bestaat uit vier
symptomen. Zij de t-norm T (x, y) = min(x, y) en de implicator I(x, y) de
Kleene-Dienes implicator. Stel dan R de vaagrelatie van X naar Y ; gedefinieerd
als:

R(x, y) = α⇔ ’bij patiënt x is symptoom y aanwezig waarbij α de ernst bepaalt’

met x ∈ X, y ∈ Y, α ∈ [0, 1] .

We stellen deze vaagrelatie voor aan de hand van een matrix (Figuur 18).
Zij verder A een deelvaagverzameling van X die alle patiënten bevat die in

zekere mate zwaarlijvig zijn:

A = {(P1, 1), (P2, 0.7), (P3, 0.2)}.

Dit betekent bijvoorbeeld dat patiënt P1 heel zwaarlijvig is, dat patiënt P3 slechts
een beetje zwaarlijvig is en dat patiënt P4 helemaal niet zwaarlijvig is.

Zij tenslotte B een deelvaagverzameling van Y die alle symptomen bevat die
in zekere mate besmettelijk zijn:

B = {(S1, 0.9), (S2, 0.7), (S4, 0.1)}.

Dit betekent bijvoorbeeld dat symptoom S1 heel besmettelijk is, dat symptoom S4

slechts een beetje besmettelijk is en dat symptoom S3 helemaal niet besmettelijk
is.

De set-up van dit voorbeeld geven we in Figuur 19.
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Figuur 18: Vaagrelatie R van X naar Y

Figuur 19: Set-up voorbeeld
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Nu bepalen we het subdirect beeld van de vaagverzameling A onder de vaag-
relatie R. Eerst zullen we co A∪RSi = max(1−A(P ), RSi(P )),∀i ∈ {1, 2, 3, 4}
bepalen. Dit geeft voor elke patiënt het volgende weer, ofwel in welke mate hij
helemaal niet zwaarlijvig is, ofwel in welke mate hij het symptoom Si vertoont.

co A ∪RS1 = {(P1, 1), (P2, 0.3), (P3, 0.8), (P4, 1), (P5, 1), (P6, 1)},
co A ∪RS2 = {(P1, 0.2), (P2, 0.3), (P3, 0.9), (P4, 1), (P5, 1), (P6, 1)},
co A ∪RS3 = {(P1, 0.9), (P2, 0.3), (P3, 1), (P4, 1), (P5, 1), (P6, 1)},
co A ∪RS4 = {(P1, 0.8), (P2, 0.9), (P3, 0.9), (P4, 1), (P5, 1), (P6, 1)}.

Als we nu in elk van deze uitdrukkingen het infimum nemen over de elementen
uit X, bekomen we de plint van deze unie:

plt (co A ∪Ry) = {(S1, 0.3), (S2, 0.2), (S3, 0.3), (S4, 0.8)}.

Voor het eerste gedeelte hgt(A ∩Ry) weten we reeds uit Voorbeeld 8 dat:

hgt(A ∩Ry) = R(A) = {(S1, 1), (S2, 0.3), (S3, 0.9), (S4, 0.8)}.

Als we nu het minimum nemen van beide bovenstaande verzamelingen, vinden
we het subdirect beeld van de vaagverzameling A onder de vaagrelatie R:

R/(A) = {(S1, 0.3), (S2, 0.2), (S3, 0.3), (S4, 0.8)}.

Dit betekent dat in de vaagverzameling van zwaarlijvige patiënten het symptoom
S4 het sterkste aanwezig is bij al deze patiënten, terwijl de andere symptomen
S2, S3 en S4 niet zo sterk aanwezig zijn bij minstens één zwaarlijvige patiënt, al
zou het kunnen dat deze symptomen bij sommige zwaarlijvige patiënten wel heel
sterk aanwezig zijn.

Analoog bepalen we het superdirect beeld van de vaagverzameling A onder de
vaagrelatie R.

Eerst zullen we A∪co RSi = max(A(P ), 1−RSi(P )),∀i ∈ {1, 2, 3, 4} bepalen.
Dit geeft voor elke patiënt het volgende weer, ofwel in welke mate hij zwaarlijvig
is, ofwel in welk mate het symptoom helemaal niet aanwezig is bij de patiënt.

A ∪ co RS1 = {(P1, 1), (P2, 0.8), (P3, 0.9), (P4, 0.2), (P5, 0.1), (P6, 0.4)},
A ∪ co RS2 = {(P1, 1), (P2, 0.7), (P3, 0.2), (P4, 0.8), (P5, 0.9), (P6, 0.6)},
A ∪ co RS3 = {(P1, 1), (P2, 0.8), (P3, 0.2), (P4, 0.3), (P5, 0.9), (P6, 0.7)},
A ∪ co RS4 = {(P1, 1), (P2, 0.7), (P3, 0.2), (P4, 0.1), (P5, 0.8), (P6, 0.4)}.

Als we nu in elk van deze uitdrukkingen het infimum nemen over de elementen
uit X, bekomen we de plint van deze unie:

plt (A ∪ co Ry) = {(S1, 0.1), (S2, 0.2), (S3, 0.2), (S4, 0.1)}.

Voor het eerste gedeelte hgt(A ∩Ry) weten we reeds uit Voorbeeld 8 dat:

hgt(A ∩Ry) = R(A) = {(S1, 1), (S2, 0.3), (S3, 0.9), (S4, 0.8)}.

139



Als we nu het minimum nemen van beide bovenstaande verzamelingen, vinden
we het superdirect beeld van de vaagverzameling A onder de vaagrelatie R:

R.(A) = {(S1, 0.1), (S2, 0.2), (S3, 0.2), (S4, 0.1)}.

Dit betekent dat er geen enkel symptoom echt uitsluitend voorkomt bij zwaarlij-
vige patiënten.

Voor het ultradirect beeld geldt er:

R�(A) = R/(A) ∩R.(A)

wegens definitie ultradirect beeld

= min(R/(A), R.(A))

wegens definitie Zadeh-doorsnede

Dan volgt er uit het bovenstaande dat we het volgende vinden voor het ultradirect
beeld van de vaagverzameling A onder de vaagrelatie R:

R�(A) = {(S1, 0.1), (S2, 0.2), (S3, 0.2), (S4, 0.1)}.

Dit betekent dat geen enkel symptoom sterk aanwezig is bij alle zwaarlijvige
patiënten en ook uitsluitend aanwezig is bij deze patiënten, m.a.w. geen enkele
symptoom is typerend voor de vaagverzameling van zwaarlijvige patiënten.

In de volgende twee eigenschappen tonen we nu aan hoe deze nieuwe beel-
den en het directe beeld vernesteld zijn. We zullen zien dat deze beelden onder
vaagrelaties op dezelfde manier vernesteld zijn als onder scherpe relaties (Eigen-
schappen 13 en 14).

Eigenschap 46. Stel R een vaagrelatie van X naar Y en zij A een deelvaag-
verzameling van X. Dan geldt de volgende eigenschap:

R�(A) = R/(A) ∩R.(A) ⊆ R/(A) ∪R.(A) ⊆ R(A)

Bewijs. 1. De eerste gelijkheid R�(A) = R/(A) ∩ R.(A) volgt rechtstreeks
uit de definitie van het ultradirect beeld.

2. De tweede uitdrukking R/(A)∩R.(A) ⊆ R/(A)∪R.(A) volgt uit het feit
dat de doorsnede van twee vaagverzamelingen altijd een deelvaagverzame-
ling is van de unie van diezelfde twee vaagverzamelingen.

3. Om de derde uitdrukking R/(A) ∪ R.(A) ⊆ R(A) te bewijzen, kiezen we
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een willekeurig element y uit Y waarvoor geldt:

(R/(A) ∪R.(A))(y) = max(R/(A)(y), R.(A)(y))

wegens definitie Zadeh-unie

= max(min(hgt(A ∩Ry), plt(co A ∪Ry)),

min(hgt(A ∩Ry), plt(A ∪ co(Ry))))

wegens definities sub- en superdirect beeld

= min(hgt(A ∩Ry),

max(plt(co A ∪Ry), plt(A ∪ co(Ry))))

wegens de distributiviteit van het minimum

over het maximum

≤ hgt(A ∩Ry)

wegens definitie minimum

= R(A)(y)

wegens definitie direct beeld

Omdat we het element y willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

R/(A) ∪R.(A) ⊆ R(A).

Dit betekent dat het ultradirect beeld van de vaagverzameling A onder de
vaagrelatie R gelijk is aan de doorsnede van het sub- en superdirect beeld van A
onder R. Deze doorsnede is een deelvaagverzameling van de unie van het sub- en
superdirect beeld van de vaagverzameling A onder de vaagrelatie R. Tenslotte
is deze unie een deelvaagverzameling van het direct beeld van A onder R.

Eigenschap 47. Stel R een vaagrelatie van X naar Y en zij A een deelvaag-
verzameling van X. Dan gelden de volgende eigenschappen:

1. R�(A) ⊆ R/(A) ⊆ R(A).

2. R�(A) ⊆ R.(A) ⊆ R(A).

Bewijs. Uit de vorige eigenschap volgt er ten eerste dat

R�(A) = R/(A) ∩R.(A) ⊆ R/(A)

en ten tweede dat
R/(A) ⊆ R/(A) ∪R.(A) ⊆ R(A)

waaruit het gestelde blijkt. De uitdrukking met het superdirect beeld is analoog
te bewijzen.
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Dit betekent dat het ultradirect beeld van een vaagverzameling A onder een
vaagrelatie R een deelvaagverzameling is van zowel het sub- als super-direct
beeld van A onder R en deze laatste twee zijn beiden een deelvaagverzameling
van het direct beeld van een vaagverzameling A onder een vaagrelatie R.

In onderstaande eigenschap tonen we aan dat het direct beeld van een vaag-
verzameling onder een vaagrelatie zowel ten opzichte van de verzamelingen als
de relaties monotoon is zoals in de Eigenschappen 15 en 17 voor scherpe re-
laties. We merken echter op dat er voor het sub-, super- en ultradirect beeld
geen analoge monotoniciteitseigenschappen bestaan zoals voor scherpe relaties
(Eigenschappen 15, 16 en 17).

Eigenschap 48. Stel R,R1 en R2 drie vaagrelaties van X naar Y en zij A,A1

en A2 deelvaagverzamelingen van X. Dan gelden de volgende eigenschappen:

1. A1 ⊆ A2 ⇒ R(A1) ⊆ R(A2).

2. R1 ⊆ R2 ⇒ R1(A) ⊆ R2(A).

Bewijs. 1. We kiezen een willekeurig element y uit Y waarvoor geldt:

R(A1)(y) = hgt(A1 ∩Ry)

wegens definitie direct beeld

= sup
x∈X

min(A1(x), (Ry)(x))

wegens definities hoogte en Zadeh-doorsnede

≤ sup
x∈X

min(A2(x), (Ry)(x))

wegens het gegeven A1 ⊆ A2

= hgt(A2 ∩Ry)

wegens definities hoogte en Zadeh-doosnede

= R(A2)(y)

wegens definitie direct beeld

Omdat we y willekeurig gekozen hebben, kunnen we concluderen dat

R(A1) ⊆ R(A2).
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2. We kiezen een willekeurig element y uit Y waarvoor geldt:

R1(A)(y) = hgt(A ∩R1y)

wegens definitie direct beeld

= sup
x∈X

min(A(x), (R1y)(x))

wegens definities hoogte en Zadeh-doorsnede

≤ sup
x∈X

min(A(x), (R2y)(x))

want uit gegeven R1 ⊆ R2 ⇒ R1y ⊆ R2y

≤ hgt(A ∩R2y)

wegens definities hoogte en Zadeh-doorsnede

= R2(A)(y)

wegens definitie direct beeld

Omdat we y willekeurig gekozen hebben, kunnen we concluderen dat

R1(A) ⊆ R2(A).

In onderstaande opmerking tonen we aan dat er geen monotoniciteitseigen-
schap ten opzichte van verzamelingen bestaat voor het subdirect beeld van een
vaagverzameling onder een vaagrelatie. Op analoge wijze kunnen we aantonen
dat er ook voor het superdirect beeld van een vaagverzameling onder een vaag-
relatie geen monotoniciteitseigenschap ten opzichte van verzamelingen bestaat.

Opmerking 9. Stel R een vaagrelatie van X naar Y en zij A1 ⊆ A2 deelvaag-
verzamelingen van X. Dan gelden de volgende formules voor het subdirect beeld
onder de vaagrelatie R:

R/(A1) * R/(A2),

R/(A2) * R/(A1).

We zullen gebruik maken van de Kleene-Dienes implicator.
Om de eerste formule aan te tonen, stellen we

X = R, Y = {y}, R(x, y) = 0.75,∀x ∈ R,
A1(x) = 0.2,∀x ∈ R en A2(x) = 0.1,∀x ∈ R.
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Dan vinden we het volgende:

hgt(A1 ∩Ry) = sup
x∈X

(min(A1(x), Ry(x))) = 0.2

wegens definities hoogte en Zadeh-doorsnede

hgt(A2 ∩Ry) = sup
x∈X

(min(A2(x), Ry(x))) = 0.1

wegens definities hoogte en Zadeh-doorsnede

plt(co A1 ∪Ry) = inf
x∈X

(max(1−A1(x), Ry(x))) = 0.8

wegens definities plint, Zadeh-unie en complement

plt(co A2 ∪Ry) = inf
x∈X

(max(1−A2(x), Ry(x))) = 0.9

wegens definities plint, Zadeh-unie en complement

R/(A1)(y) = min(hgt(A1 ∩Ry), plt(co A1 ∪Ry)) = 0.2

wegens definitie subdirect beeld en het bovenstaande

R/(A2)(y) = min(hgt(A2 ∩Ry), plt(co A2 ∪Ry)) = 0.1

wegens definitie subdirect beeld en het bovenstaande

Bijgevolg hebben we
R/(A1)(y) > R/(A2)(y)

en dus
R/(A1) * R/(A2).

Om de tweede formule aan te tonen, stellen we analoog

X = R, Y = {y}, R(x, y) = 0.75,∀x ∈ R,
A1(x) = 0.1,∀x ∈ R en A2(x) = 0.2,∀x ∈ R.

Dan vinden we het volgende:

hgt(A1 ∩Ry) = sup
x∈X

(min(A1(x), Ry(x))) = 0.1

wegens definities hoogte en Zadeh-doorsnede

hgt(A2 ∩Ry) = sup
x∈X

(min(A2(x), Ry(x))) = 0.2

wegens definities hoogte en Zadeh-doorsnede

plt(co A1 ∪Ry) = inf
x∈X

(max(1−A1(x), Ry(x))) = 0.9

wegens definities plint, Zadeh-unie en complement

plt(co A2 ∪Ry) = inf
x∈X

(max(1−A2(x), Ry(x))) = 0.8

wegens definities plint, Zadeh-unie en complement

R/(A1)(y) = min(hgt(A1 ∩Ry), plt(co A1 ∪Ry)) = 0.1

wegens definitie subdirect beeld en het bovenstaande

R/(A2)(y) = min(hgt(A2 ∩Ry), plt(co A2 ∪Ry)) = 0.2

wegens definitie subdirect beeld en het bovenstaande
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Bijgevolg hebben we
R/(A1)(y) < R/(A2)(y)

en dus
R/(A2) * R/(A1).

We gaan nu na hoe het direct beeld interageert met de unie en doorsnede
van vaagverzamelingen onder een vaagrelatie. We zullen aantonen dat analoog
als voor scherpe relaties (Eigenschap 18) het direct beeld van een unie van vaag-
verzamelingen onder een vaagrelatie gelijk is aan de unie van de directe beelden
van die aagverzamelingen onder die vaagrelatie. Eveneens zullen we analoog
aan Eigenschap 19 voor scherpe relaties bewijzen dat het direct beeld van een
doorsnede van vaagverzamelingen onder een vaagrelatie een deelvaagverzame-
ling is van de doorsnede van de directe beelden van die vaagverzamelingen. We
zullen aantonen dat dit zowel voor de algemene S-unie en T-doorsnede geldt als
de specifieke Zadeh-unie en Zadeh-doorsnede. We merken nog op dat we voor
het sub- en superdirect beeld geen analoge interacties met de unie of doorsnede
onder vaagrelaties kunnen aantonen zoals bij scherpe relaties.

We moeten eerst echter enkele lemma’s bewijzen.

Lemma 1. Stel S een t-conorm en zij a, b en c waarden in [0, 1]. Dan geldt de
volgende eigenschap:

min(a, S(b, c)) ≤ S(min(a, b),min(a, c)).

Bewijs. Deze formule is symmetrisch in b en c, bijgevolg mogen we b ≤ c onder-
stellen. Ook weten we uit Opmerking 5 dat max(b, c) ≤ S(b, c) zodat we reeds
b ≤ c ≤ S(b, c) hebben. Nu kunnen we nog vier gevallen onderscheiden:

1. a ≤ b ≤ c ≤ S(b, c):

min(a, S(b, c)) = a

S(min(a, b),min(a, c)) = S(a, a) ≥ max(a, a) = a

In dit geval hebben we dus

min(a, S(b, c)) ≤ S(min(a, b),min(a, c)).

2. b ≤ a ≤ c ≤ S(b, c):

min(a, S(b, c)) = a

S(min(a, b),min(a, c)) = S(b, a) ≥ max(b, a) = a

In dit geval hebben we dus ook

min(a, S(b, c)) ≤ S(min(a, b),min(a, c)).
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3. b ≤ c ≤ a ≤ S(b, c):

min(a, S(b, c)) = a

S(min(a, b),min(a, c)) = S(b, c)

In dit geval hebben we eveneens

min(a, S(b, c)) ≤ S(min(a, b),min(a, c)).

4. b ≤ c ≤ S(b, c) ≤ a:

min(a, S(b, c)) = S(b, c)

S(min(a, b),min(a, c)) = S(b, c)

En ook in dit laatste geval hebben we dus

min(a, S(b, c)) ≤ S(min(a, b),min(a, c)).

Dit betekent dat het minimum van enerzijds een element a en anderzijds de
S-unie van de elementen b en c kleiner of gelijk is aan de S-unie van de minima
van het element a met de elementen b en c.

Lemma 2. Stel (aij)i∈I,j∈J elementen waarvoor er geldt aij ∈ R,∀i ∈ I, ∀j ∈ J .
Dan geldt de volgende eigenschap:

sup
i∈I

sup
j∈J

aij = sup
j∈J

sup
i∈I

aij .

Bewijs. Stel supi∈I supj∈J aij = A en supj∈J supi∈I aij = B. Dan geldt er
enerzijds:

sup
i∈I

sup
j∈J

aij = A⇔ (∀i ∈ I)(A ≥ sup
j∈J

aij)

wegens definitie supremum

⇔ (∀i ∈ I)(∀j ∈ J)(A ≥ aij)
wegens definitie supremum

⇔ (∀j ∈ J)(∀i ∈ I)(A ≥ aij)
omdat gelijksoortige kwantoren gewisseld mogen worden

⇔ (∀j ∈ J)(A ≥ sup
i∈I

aij)

wegens definitie supremum

⇔ A ≥ sup
j∈J

sup
i∈I

aij = B

wegens definitie supremum
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Anderzijds geldt er:

sup
j∈J

sup
i∈I

aij = B ⇔ (∀j ∈ J)(B ≥ sup
i∈I

aij)

wegens definitie supremum

⇔ (∀j ∈ J)(∀i ∈ I)(B ≥ aij)
wegens definitie supremum

⇔ (∀i ∈ I)(∀j ∈ J)(B ≥ aij)
omdat gelijksoortige kwantoren gewisseld mogen worden

⇔ (∀i ∈ I)(B ≥ sup
j∈J

aij)

wegens definitie supremum

⇔ B ≥ sup
i∈I

sup
j∈J

aij = A

wegens definitie supremum

Bijgevolg moet A = B, m.a.w. supi∈I supj∈J aij = supj∈J supi∈I aij .

Dit lemma zegt dat we suprema onderling kunnen wisselen.
Nu kunnen we de eigenschap over de interacties van het direct beeld met de

unie en doorsnede van vaagverzamelingen onder een vaagrelatie aantonen.

Eigenschap 49. Stel R een vaagrelatie van X naar Y , zij S een t-conorm, zij T
een t-norm en zij (Aj)j∈J een familie van verzamelingen uit X (met elke j ∈ J
correspondeert een verzameling Aj). Dan gelden de volgende eigenschappen:

1. R
(⋃

j∈J Aj

)
=
⋃

j∈J R(Aj).

2. R(A1 ∪S A2) ⊆ R(A1) ∪S R(A2).

3. R
(⋂

j∈J Aj

)
⊆
⋂

j∈J R(Aj).

4. R(A1 ∩T A2) ⊆ R(A1) ∩R(A2).
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Bewijs. 1. We kiezen een willekeurig element y uit Y en daarvoor geldt:

R

⋃
j∈J

Aj

 (y) = hgt

⋃
j∈J

Aj

 ∩Ry


wegens Eigenschap 43

= hgt

⋃
j∈J

(Aj ∩Ry)


wegens distributiviteit van unie over doorsnede

= hgt(sup
j∈J

(Aj ∩Ry))

wegens definitie uitgebreide Zadeh-unie

= sup
j∈J

hgt(Aj ∩Ry)

wegens definitie hoogte en Lemma 2

= sup
j∈J

R(Aj)(y)

wegens Eigenschap 43

=

⋃
j∈J

R(Aj)

 (y)

wegens definitie uitgebreide Zadeh-unie

Omdat y willekeurig gekozen is, volgt er dat

R

⋃
j∈J

Aj

 =
⋃
j∈J

R(Aj).

2. Eerst maken we de volgende opmerking:

hgt(A ∪S B) = sup
x∈X

(A ∪S B)(x)

wegens definitie hoogte

= sup
x∈X

S(A(x), B(x))

wegens definitie S-unie

≤ sup
x∈X

S(hgtA, hgtB)

wegens definitie hoogte

= S(hgtA, hgtB)

wegens de onafhankelijkheid van x
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Nu kunnen we het gevraagde bewijzen, we kiezen een willekeurig element
y uit Y waarvoor geldt:

R(A1 ∪S A2)(y) = hgt((A1 ∪S A2) ∩Ry)

wegens Eigenschap 43

= hgt(min(S(A1(x), A2(x)), Ry(x)))

wegens definities Zadeh-doorsnede en S-unie

≤ hgt(S(min(A1(x), A2(x)),min(A2(x), Ry(x))))

wegens Lemma 1

= hgt((A1 ∩Ry) ∪S (A2 ∩Ry))

wegens definities Zadeh-doorsnede en S-unie

≤ S(hgt(A1 ∩Ry), hgt(A2 ∩Ry))

wegens het bovenstaande

= S(R(A1)(y), R(A2)(y))

wegens Eigenschap 43

= (R(A1) ∪S R(A2))(y)

wegens definitie S-unie

Omdat we y willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

R(A1 ∪S A2) ⊆ R(A1) ∪S R(A2).

3.

(∀j ∈ J)

⋂
j∈J

Aj ⊆ Aj

⇒ (∀j ∈ J)

R
⋂

j∈J
Aj

 ⊆ R(Aj)


wegens Eigenschap 48

⇒ R

⋂
j∈J

Aj

 ⊆ ⋂
j∈J

R(Aj)

4. Uit Opmerking 6 weten we dat het minimum de grootste t-norm is. Daar-
uit volgt dus dat

T (A1(x), A2(x)) ≤ min(A1(x), A2(x)), ∀x ∈ X
⇒ A1 ∩T A2 ⊆ A1 ∩A2

Nu kunnen we het gevraagde bewijzen:

A1 ∩T A2 ⊆ A1 ∩A2 ⇒ R(A1 ∩T A2) ⊆ R(A1 ∩A2)

wegens Eigenschap 48

⇒ R(A1 ∩T A2) ⊆ R(A1) ∩R(A2)

wegens puntje 3
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Vervolgens gaan we de equivalente uitdrukkingen voor het subdirect beeld
van een verzameling onder een relatie (Eigenschap 8) fuzzificeren en we zullen
daarbij aantonen dat de vervaagde uitdrukkingen niet langer equivalent zijn.
Dit geldt op analoge wijze ook voor het super- en ultradirect beeld van een
verzameling onder een relatie. We herhalen eerst nog eens Eigenschap 8:

R/(A) = {y|A ∩Ry 6= ∅ ∧A ⊆ Ry} = {y|A 6= ∅ ∧Ry 6= ∅ ∧A ⊆ Ry} .

We merken op dat we uit Eigenschap 6 weten dat

y ∈ R(A)⇔ A ∩Ry 6= ∅.

Dan volgt er rechtstreeks uit de definitie van het subdirect beeld van een vaagver-
zameling onder een vaagrelatie dat we de eerste uitdrukking kunnen fuzzificeren
tot de uitdrukking:

R/
T,I(A)(y) = min(hgt(A ∩T Ry), plt I(A,Ry)),

waarbij T een willekeurige t-norm en I een willekeurige implicator is. Dit is de
benadering van Kerre. We kunnen nu op analoge wijze de tweede uitdrukking
fuzzificeren zodat we de volgende uitdrukking vinden:

R/
I(A)(y) = min(hgt(A), hgt(Ry), plt I(A,Ry)),

waarbij I een willekeurige implicator is. Dit is de benadering volgens De Baets.
We merken op dat we in deze uitdrukking geen gebruik meer maken van een
t-norm.

In onderstaande eigenschap zullen we aantonen dat deze uitdrukkingen niet
equivalent zijn, meer bepaald zullen we bewijzen dat de benadering volgens
KerreR/

T,I(A) specifiekere informatie bevat dan de benadering volgens De Baets.

Eigenschap 50. Stel R een vaagrelatie van X naar Y , zij A een deelvaagverza-
meling van X, zij T een willekeurige t-norm en zij I een willekeurige implicator.
Dan geldt het volgende voor het subdirect beeld:

R/
T,I(A) ⊆ R/

I(A).

Bewijs. We merken eerst het volgende op voor een willekeurig element x uit X:

(A ∩T Ry)(x) = T (A(x), Ry(x))

wegens definitie T-doorsnede

= T (Ry(x), A(x))

wegens commutativiteit t-norm

≤ T (1, A(x))

wegens t-norm stijgende afbeelding

= A(x)

wegens definitie t-norm
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Hieruit volgt dus dat
A ∩T Ry ⊆ A.

Op analoge wijze kunnen we aantonen dat

A ∩T Ry ⊆ Ry.

Nu kunnen we aantonen dat hgt(A ∩T Ry) ≤ min(hgt(A), hgt(Ry)):

A ∩T Ry ⊆ A⇒ hgt(A ∩T Ry) ≤ hgt(A)

wegens definitie hoogte

A ∩T Ry ⊆ Ry ⇒ hgt(A ∩T Ry) ≤ hgt(Ry)

wegens definitie hoogte

⇒ hgt(A ∩T Ry) ≤ min(hgt(A), hgt(Ry))

wegens het bovenstaande

We kiezen nu een willekeurig element y uit Y en bewijzen het gestelde:

R/
T,I(A)(y) = min(hgt(A ∩T Ry), plt I(A,Ry))

wegens definitie subdirect beeld volgens Kerre

≤ min(min(hgt(A), hgt(Ry)), plt I(A,Ry))

wegens het bovenstaande

= min(hgt(A), hgt(Ry), plt I(A,Ry))

wegens associativiteit minimum

= R/
I(A)(y)

wegens definitie subdirect beeld volgens De Baets

Omdat we het element y willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

R/
T,I(A) ⊆ R/

I(A).

3.5 Klassieke samenstelling van vaagrelaties

We herhalen eerst nog even de voorwaarde waaraan een koppel (x, z) uit X×Z
moet voldoen om tot de klassieke samenstelling van de relatie R1 met de relatie
R2 te behoren (Eigenschap 23):

(x, z) ∈ R1 ◦R2 ⇔ xR1 ∩R2z 6= ∅.

We herhalen ook de karakterisatie van deze klassieke samenstelling van de
relatie R1 met de relatie R2 (Eigenschap 38):

R1 ◦R2(x, z) = sup
y∈Y

(R1(x, y) ∧B R2(y, z)).
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Figuur 20: De klassieke samenstelling van de vaagrelatie R1 met de vaagrelatie
R2

De definitie voor de klassieke samenstelling van twee vaagrelaties kunnen we
namelijk hieruit afleiden. De logische conjunctie stellen we hier gelijk aan de
t-norm TM (x, y) = min(x, y). Figuur 20 geeft de definitie van de klassieke
samenstellingen van twee vaagrelaties weer.

Definitie 54. Stel R1 een vaagrelatie van X naar Y en R2 een vaagrelatie van
Y naar Z. Dan wordt de klassieke samenstelling van de vaagrelatie R1 met de
vaagrelatie R2 gedefinieerd als:

R1 ◦R2 : X × Z → [0, 1] ,

(x, z) → sup
y∈Y

min(R1(x, y), R2(y, z)).
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wat leidt tot:

R1 ◦R2(x, z) = sup
y∈Y

min(R1(x, y), R2(y, z))

wegens het bovenstaande

= sup
y∈Y

min(xR1(y), R2z(y))

wegens definities vage na- en voorverzameling

= sup
y∈Y

(xR1 ∩R2z)

wegens definitie Zadeh-doorsnede

= hgt(xR1 ∩R2z)

wegens definitie hoogte

De klassieke samenstelling van de vaagrelatie R1 met de vaagrelatie R2 voor
het koppel (x, z) is dus gelijk aan de hoogte van de Zadeh-doorsnede van de
vage naverzameling volgens de vaagrelatie R1 voor het element x en de vage
voorverzameling volgens de vaagrelatie R2 voor het element z.

Nu geven we de theoretische interpretatie van de klassieke samenstelling van
een vaagrelatie R1 met een vaagrelatie R2.

Het minimum van de karakteristieke afbeeldingen van die vaagrelaties R1 en
R2 geeft ons de sterkte van de ketting (het verband) weer tussen de elementen
x, y en z. Door het supremum te nemen over alle elementen uit Y vinden we
dan de sterkste ketting tussen de elementen x en z via Y .

Een analoge interpretatie krijgen we via de andere formule hgt(xR1 ∩ R2z)
die ons de maximale overlap geeft tussen de naverzameling volgens de vaagrelatie
R1 voor het element x en de voorverzameling volgens de vaagrelatie R2 voor het
element z. Dit geeft ons m.a.w. het element y waarvoor we de sterkste ketting
(het sterkste verband) hebben tussen x en z.

Opmerking 10. Bovenstaande definitie van de klassieke samenstelling van
vaagrelaties is eigenlijk een speciaal geval, de algemene definitie van de klas-
sieke samenstelling van twee vaagrelaties voor een willekeurige t-norm T ziet er
zo uit:

R1 ◦T R2 : X × Z → [0, 1] ,

(x, z) → sup
y∈Y

T (R1(x, y), R2(y, z)).
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wat leidt tot:

R1 ◦T R2(x, z) = sup
y∈Y

T (R1(x, y), R2(y, z))

wegens het bovenstaande

= sup
y∈Y

T (xR1(y), R2z(y))

wegens definitie vage na- en voorverzameling

= sup
y∈Y

(xR1 ∩T R2z)

wegens definitie T-doorsnede

= hgt(xR1 ∩T R2z)

wegens definitie hoogte

De klassieke samenstelling van de vaagrelatie R1 met de vaagrelatie R2 voor het
koppel (x, z) is dus gelijk aan de hoogte van de T-doorsnede van de vage naverza-
meling volgens de vaagrelatie R1 voor het element x en de vage voorverzameling
volgens de vaagrelatie R2 voor het element z.

Hieronder bekijken we een voorbeeld uit de medische wereld waarin we de
klassieke samenstelling van twee vaagrelaties zullen berekenen en de bekomen
waarden zullen we interpreteren.

Voorbeeld 10. Zij het universum X = {x1, x2, x3} een groep van drie patiënten,
stel dat het universum Y = {y1, y2, y3, y4, y5} bestaat uit vijf symptomen en het
universum Z = {z1, z2, z3, z4} uit vier ziektes. Stel dan R1 de vaagrelatie van
X naar Y ; gedefinieerd als:

R1(x, y) = α⇔ ’bij patiënt x is symptoom y aanwezig waarbij α de ernst bepaalt’

met x ∈ X, y ∈ Y, α ∈ [0, 1] .

We stellen deze vaagrelatie R1 voor aan de hand van een matrix (Figuur 21).
Die zegt onder meer dat bij patiënt x1 symptoom y1 in de hoogste graad mogelijk
aanwezig is, dat bij diezelfde patiënt symptoom y3 helemaal niet aanwezig is en
dat bij patiënt x2 symptoom y2 wel duidelijk aanwezig is, maar niet in een hoge
graad.

Stel R2 de vaagrelatie van Y naar Z; gedefinieerd als:

R2(y, z) = β ⇔ ’symptoom y komt voor bij ziekte z waarbij β bepaalt hoe frequent’

met y ∈ Y, z ∈ Z, β ∈ [0, 1] .

We stellen deze vaagrelatie R2 eveneens voor aan de hand van een matrix (Fi-
guur 22). Die zegt onder meer dat symptoom y1 niet voorkomt bij ziekte z3, dat
symptoom y3 in de hoogste graad voorkomt bij ziekte z1 en dat symptoom y4 wel
voorkomt bij ziekte z1, maar niet in een hoge graad.

We gaan nu via de definitie van de klassieke samenstelling van deze vaagre-
laties op zoek naar een matrix om deze samenstelling voor te stellen:

R1 ◦R2(x, z) = sup
y∈Y

min(R1(x, y), R2(y, z)) = γ met γ ∈ [0, 1] .
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Figuur 21: Vaagrelatie R1 van X naar Y

Figuur 22: Vaagrelatie R2 van Y naar Z
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Figuur 23: De klassieke samenstelling van de vaagrelatie R1 met de vaagrelatie
R2

De waarde γ ∈ [0, 1] geeft de sterkte weer van de ketting tussen de patiënt x en
de ziekte z, m.a.w. hoe groter γ, hoe sterker de ketting. Aan de hand van de
matrices voorgesteld in de Figuren 21 en 22 vinden we het volgende:

R1(x1, y1) = 1, R2(y1, z1) = 0.5

R1(x1, y2) = 0.2, R2(y2, z1) = 0.7

R1(x1, y3) = 0, R2(y3, z1) = 1

R1(x1, y4) = 0.2, R2(y4, z1) = 0.5

R1(x1, y5) = 1, R2(y5, z1) = 0.9

Hieruit kunnen we het volgende besluiten:

R1 ◦R2(x1, z1) = sup
y∈Y

min(R1(x1, y), R2(y, z1)) = 0.9,

de sterkste ketting (of het sterkste verband) tussen patiënt x1 en ziekte z1 heeft
een heel hoge graad. Dit betekent dat er minstens één symptoom bestaat dat heel
sterk aanwezig is bij patiënt x1 en heel frequent voorkomt bij de ziekte z1. Op
analoge wijze kunnen we voor elk koppel (x, z) uit X×Z de klassieke samenstel-
ling R1 ◦R2(x, z) vinden. Figuur 23 geeft dan de klassieke samenstelling van de
vaagrelatie R1 met de vaagrelatie R2 weer aan de hand van een matrix.

Analoog als bij het direct beeld van een vaagverzameling onder een vaag-
relatie voor verschillende t-normen (Eigenschap 45) kunnen we onderstaande
eigenschap aantonen voor de klassieke samenstelling van vaagrelaties voor die-
zelfde t-normen.

Eigenschap 51. Stel R1 een vaagrelatie van X naar Y , R2 een vaagrelatie van
Y naar U en zij Z, W , P en M t-normen waarvoor er geldt:

TZ(x, y) =

{
min(x, y) als max(x, y) = 1

0 anders

TW (x, y) = max(0, x+ y − 1)

TP (x, y) = x · y
TM (x, y) = min(x, y)
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Dan geldt de volgende eigenschap:

R1 ◦Z R2 ⊆ R1 ◦W R2 ⊆ R1 ◦P R2 ⊆ R1 ◦M R2.

Bewijs. We kiezen een willekeurig koppel (x, z) uit X × Z en daarvoor geldt:

R1 ◦Z R2(x, z) = sup
y∈Y

TZ(R1(x, y), R2(y, z))

wegens Opmerking 10

≤ sup
y∈Y

TW (R1(x, y), R2(y, z))

wegens TZ ≤ TW
= R1 ◦W R2(x, z)

wegens Opmerking 10

Omdat we het koppel (x, z) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

R1 ◦Z R2 ⊆ R1 ◦W R2.

Op volledig analoge manier kunnen we bewijzen dat

R1 ◦W R2 ⊆ R1 ◦P R2 en R1 ◦P R2 ⊆ R1 ◦M R2

zodat we het gestelde hebben. We merken hierbij ook nog op dat

R1 ◦M R2 = R1 ◦R2

wegens de definitie van de klassieke samenstelling van vaagrelaties.

Nu bekijken we een voorbeeld waaruit blijkt dat het soms is aangewezen een
andere t-norm te gebruiken dan TM (x, y) = min(x, y).

Voorbeeld 11. Zij het universum X de groep van alle studenten uit de eerste
bachelor wiskunde, het universum Y de groep van alle studenten uit de tweede
bachelor wiskunde en het universum Z de groep van alle studenten uit de derde
bachelor wiskunde. Stel R1 de vaagrelatie van X naar Y ; gedefinieerd als:

R1(x, y) = α⇔’student x ziet er uit als student y

waarbij α de mate van gelijkenissen bepaalt’

met x ∈ X, y ∈ Y, α ∈ [0, 1] .

Stel R2 de vaagrelatie van Y naar Z; gedefinieerd als:

R2(y, z) = β ⇔ ’student y ziet er uit als student z

waarbij β de mate van gelijkenissen bepaalt’

met y ∈ Y, z ∈ Z, β ∈ [0, 1] .

Stel nu dat er studenten x0, y0 en z0 bestaan waarvoor R1(x0, y0) = 0.5 en
R2(y0, z0) = 0.5, m.a.w. student x0 heeft wel wat gelijkenissen met student y0,
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maar het zijn geen tweelingen qua uiterlijk en dezelfde bevinding blijkt voor de
studenten y0 en z0. Dan vinden we bij het gebruiken van de t-normen

TM (x, y) = min(x, y), TP (x, y) = x · y en TW (x, y) = max(0, x+ y − 1)

het volgende wegens de definitie van de klassieke samenstelling van de vaagrelatie
R1 met de vaagrelatie R2 en Opmerking 10:

R1 ◦R2(x0, z0) ≥ min(R1(x0, y0), R2(y0, z0)) = 0.5,

R1 ◦P R2(x0, z0) ≥ R1(x0, y0) ·R2(y0, z0) = 0.25,

R1 ◦W R2(x0, z0) ≥ max(0, R1(x0, y0) +R2(y0, z0)− 1) = 0.

Deze eerste uitdrukking lijkt te impliceren dat student x0 minstens evenveel ge-
lijkenissen heeft met student z0 als hij er heeft met student y0. De volgende twee
uitdrukkingen geven weer dat ook een lagere mate van gelijkenis kan voorkomen
tussen de studenten x0 en z0. Intüıtief is het eveneens logischer dat twee stu-
denten die gelijkenissen vertonen met een derde student toch sterk van elkaar
kunnen verschillen. Zij kunnen namelijk verschillende gelijkenissen vertonen
met deze derde student.

3.6 Nieuwe samenstellingen van vaagrelaties

We herhalen vooraf nog even de voorwaarden waaraan een koppel (x, z) uit
X × Z moet voldoen om tot de sub-, super-, respectievelijk ultra-samenstelling
te behoren van twee scherpe relaties R1 en R2:

(x, z) ∈ R1 / R2 ⇔ ∅ ⊂ xR1 ⊆ R2z,

(x, z) ∈ R1 . R2 ⇔ ∅ ⊂ R2z ⊆ xR1,

(x, z) ∈ R1�R2 ⇔ ∅ ⊂ xR1 = R2z.

We halen er ook de karakterisaties bij van deze samenstellingen die we bewezen
hebben in Eigenschap 38:

R1 / R2(x, z) = sup
y∈Y

(R1(x, y) ∧B R2(y, z)) ∧B inf
y∈Y

(R1(x, y)⇒B R2(y, z)),

R1 . R2(x, z) = sup
y∈Y

(R1(x, y) ∧B R2(y, z)) ∧B inf
y∈Y

(R2(y, z)⇒B R1(x, y)),

R1�R2(x, z) = sup
y∈Y

(R1(x, y) ∧B R2(y, z)) ∧B inf
y∈Y

(R1(x, y)⇔B R2(y, z)).

Nu kunnen we op analoge wijze als bij de definities van sub-, super- en ultradirect
beeld van een vaagverzameling onder een vaagrelatie, de sub-, super- en ultra-
samenstelling van twee vaagrelaties afleiden uit deze karakterisaties. We zullen
in dit gedeelte de logische conjunctie gelijkstellen aan de t-norm TM (x, y) =
min(x, y).

Definitie 55. Stel R1 een vaagrelatie van X naar Y en R2 een vaagrelatie van
Y naar Z. Dan wordt de sub-samenstelling R1 / R2 van de vaagrelatie R1 met
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de vaagrelatie R2 gedefinieerd als:

R1 / R2(x, z) = sup
y∈Y

(R1(x, y) ∧B R2(y, z)) ∧B inf
y∈Y

(R1(x, y)⇒B R2(y, z))

wegens Eigenschap 38

= min(sup
y∈Y

min(R1(x, y), R2(y, z)), inf
y∈Y

I(R1(x, y), R2(y, z)))

wegens het gestelde in dit gedeelte

en definitie binaire logische implicatie

= min(hgt(xR1 ∩R2z), plt I(xR1, R2z))

wegens definities hoogte, Zadeh-doorsnede, plint,

vage na- en voorverzameling

De sub-samenstelling van de vaagrelatie R1 met de vaagrelatie R2 voor het koppel
(x, z) is dus gelijk aan het minimum van enerzijds de hoogte van de Zadeh-
doorsnede van de vage naverzameling volgens R1 voor het element x en de vage
voorverzameling volgens R2 voor het element z en anderzijds de plint van de
graad van inclusie van die vage naverzameling volgens R1 voor x in de vage
voorverzameling volgens R2 voor z.

Definitie 56. Stel R1 een vaagrelatie van X naar Y en R2 een vaagrelatie van
Y naar Z. Dan wordt de super-samenstelling R1 .R2 van de vaagrelatie R1 met
de vaagrelatie R2 gedefinieerd als:

R1 . R2(x, z) = sup
y∈Y

(R1(x, y) ∧B R2(y, z)) ∧B inf
y∈Y

(R2(y, z)⇒B R1(x, y))

wegens Eigenschap 38

= min(sup
y∈Y

min(R1(x, y), R2(y, z)), inf
y∈Y

I(R2(y, z), R1(x, y)))

wegens het gestelde in dit gedeelte

en definitie binaire logische implicatie

= min(hgt(xR1 ∩R2z), plt I(R2z, xR1))

wegens definities hoogte, Zadeh-doorsnede, plint,

vage voor- en naverzameling

De super-samenstelling van de vaagrelatie R1 met de vaagrelatie R2 voor het
koppel (x, z) is dus gelijk aan het minimum van enerzijds de hoogte van de
Zadeh-doorsnede van de vage naverzameling volgens R1 voor het element x en
de vage voorverzameling volgens R2 voor het element z en anderzijds de plint
van de graad van inclusie van die vage voorverzameling volgens R2 voor z in de
vage naverzameling volgens R1 voor x.

Definitie 57. Stel R1 een vaagrelatie van X naar Y en R2 een vaagrelatie van
Y naar Z. Dan wordt de ultra-samenstelling R1�R2 van de vaagrelatie R1 met
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de vaagrelatie R2 gedefinieerd als:

R1�R2(x, z) = sup
y∈Y

(R1(x, y) ∧B R2(y, z)) ∧B inf
y∈Y

(R1(x, y)⇔B R2(y, z))

wegens Eigenschap 38

= min(sup
y∈Y

min(R1(x, y), R2(y, z)), inf
y∈Y

I(R1(x, y), R2(y, z)),

inf
y∈Y

I(R2(y, z), R1(x, y)))

wegens het gestelde in dit gedeelte

en definitie binaire logische equivalentie

= min(hgt(xR1 ∩R2z), plt I(xR1, R2z), plt I(R2z, xR1))

wegens definities hoogte, Zadeh-doorsnede, plint,

vage na- en voorverzameling

De ultra-samenstelling van de vaagrelatie R1 met de vaagrelatie R2 voor het
koppel (x, z) is dus gelijk aan het minimum van ten eerste de hoogte van de
Zadeh-doorsnede van de vage naverzameling volgens R1 voor het element x en
de vage voorverzameling volgens R2 voor het element z, ten tweede de plint van
de graad van inclusie van die vage naverzameling volgens R1 voor x in de vage
voorverzameling volgens R2 voor z en ten derde de plint van de graad van in-
clusie van die vage voorverzameling volgens R2 voor z in de vage naverzameling
volgens R1 voor x.

Opmerking 11. In de definities van deze nieuwe samenstellingen hebben we
dus het minimum als t-norm gebruikt. Dit is eigenlijk reeds een speciaal geval.
De benadering van Kerre geeft ons de algemene definities voor de sub-, super-
en ultra-samenstelling van twee vaagrelaties en die zien er als volgt uit:

R1 /I,T R2(x, z) = min(hgt(xR1 ∩T R2z), plt I(xR1, R2z)),

R1 .I,T R2(x, z) = min(hgt(xR1 ∩T R2z), plt I(R2z), xR1),

R1�I,TR2(x, z) = min(hgt(xR1 ∩T R2z), plt I(xR1, R2z), plt I(R2z, xR1)).

De sub-samenstelling van de vaagrelatie R1 met de vaagrelatie R2 voor het koppel
(x, z) is dus gelijk aan het minimum van enerzijds de hoogte van de T-doorsnede
van de vage naverzameling volgens R1 voor het element x en de vage voorver-
zameling volgens R2 voor het element z en anderzijds de plint van de graad van
inclusie van die vage naverzameling volgens R1 voor x in de vage voorverzame-
ling volgens R2 voor z.

De super-samenstelling van de vaagrelatie R1 met de vaagrelatie R2 voor
het koppel (x, z) is dus gelijk aan het minimum van enerzijds de hoogte van de
T-doorsnede van de vage naverzameling volgens R1 voor het element x en de
vage voorverzameling volgens R2 voor het element z en anderzijds de plint van
de graad van inclusie van die vage voorverzameling volgens R2 voor z in de vage
naverzameling volgens R1 voor x.
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En de ultra-samenstelling van de vaagrelatie R1 met de vaagrelatie R2 voor
het koppel (x, z) is dus gelijk aan het minimum van ten eerste de hoogte van
de T-doorsnede van de vage naverzameling volgens R1 voor het element x en
de vage voorverzameling volgens R2 voor het element z, ten tweede de plint van
de graad van inclusie van die vage naverzameling volgens R1 voor x in de vage
voorverzameling volgens R2 voor z en ten derde de plint van de graad van in-
clusie van die vage voorverzameling volgens R2 voor z in de vage naverzameling
volgens R1 voor x.

Daarnaast hebben we ook nog de benadering van De Baets, we zullen na deze
opmerking verklaren hoe we aan deze uitdrukkingen komen. Deze benadering
geeft volgende definities voor de sub-, super- en ultra-samenstelling van twee
vaagrelaties:

R1 /I R2(x, z) = min(hgt(xR1), hgt(R2z), plt I(xR1, R2z)),

R1 .I R2(x, z) = min(hgt(xR1), hgt(R2z), plt I(R2z), xR1),

R1�IR2(x, z) = min(hgt(xR1), hgt(R2z), plt I(xR1, R2z), plt I(R2z, xR1)).

De sub-samenstelling van de vaagrelatie R1 met de vaagrelatie R2 voor het kop-
pel (x, z) is dus gelijk aan het minimum van ten eerste de hoogte van de vage
naverzameling volgens R1 voor het element x, ten tweede de hoogte van de vage
voorverzameling volgens R2 voor het element z en ten derde de plint van de
graad van inclusie van die vage naverzameling volgens R1 voor x in de vage
voorverzameling volgens R2 voor z.

De super-samenstelling van de vaagrelatie R1 met de vaagrelatie R2 voor
het koppel (x, z) is dus gelijk aan het minimum van ten eerste de hoogte van de
vage naverzameling volgens R1 voor het element x, ten tweede de hoogte van de
vage voorverzameling volgens R2 voor het element z en ten derde de plint van
de graad van inclusie van die vage voorverzameling volgens R2 voor z in de vage
naverzameling volgens R1 voor x.

En de ultra-samenstelling van de vaagrelatie R1 met de vaagrelatie R2 voor
het koppel (x, z) is dus gelijk aan het minimum van ten eerste de hoogte van
de vage naverzameling volgens R1 voor het element x, ten tweede de hoogte van
de vage voorverzameling volgens R2 voor het element z, ten derde de plint van
de graad van inclusie van die vage naverzameling volgens R1 voor x in de vage
voorverzameling volgens R2 voor z en ten vierde de plint van de graad van in-
clusie van die vage voorverzameling volgens R2 voor z in de vage naverzameling
volgens R1 voor x.

Tenslotte bestaat er ook nog de benadering van Bandler en Kohout, deze
benadering is gebaseerd op de fuzzificatie van de nieuwe samenstellingen van
scherpe relaties waarbij de niet-ledigheidsvoorwaarden niet gelden. De vorige
twee benaderingen zijn beide gebaseerd op de fuzzificatie van de nieuwe samen-
stellingen van scherpe relaties waarbij de niet-ledigheidsvoorwaarden wel gelden.
De definities van de sub-, super- en ultra-samenstelling van twee vaagrelaties
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volgens de benadering van Bandler-Kohout ziet er zo uit:

R1 /BK R2(x, z) = plt I(xR1, R2z),

R1 .BK R2(x, z) = plt I(R2z), xR1,

R1�BKR2(x, z) = min(plt I(xR1, R2z), plt I(R2z, xR1)).

De sub-samenstelling van de vaagrelatie R1 met de vaagrelatie R2 voor het koppel
(x, z) is dus gelijk aan de plint van de graad van inclusie van de vage naver-
zameling volgens R1 voor het element x in de vage voorverzameling volgens R2

voor het element z.
De super-samenstelling van de vaagrelatie R1 met de vaagrelatie R2 voor het

koppel (x, z) is dus gelijk aan de plint van de graad van inclusie van de vage
voorverzameling volgens R2 voor het element z in de vage naverzameling volgens
R1 voor het element x.

En de ultra-samenstelling van de vaagrelatie R1 met de vaagrelatie R2 voor
het koppel (x, z) is dus gelijk aan het minimum enerzijds de plint van de graad
van inclusie van de vage naverzameling volgens R1 voor het element x in de
vage voorverzameling volgens R2 voor het element z en anderzijds de plint van
de graad van inclusie van de vage voorverzameling volgens R2 voor z in de vage
naverzameling volgens R1 voor x.

We tonen nu in de onderstaande eigenschap aan dat de definities voor de sub-
samenstelling van twee vaagrelaties volgens de benaderingen van Kerre en De
Baets niet equivalent zijn, meer bepaald zullen we bewijzen dat de benadering
volgens Kerre R/

T,I(A) specifiekere informatie bevat dan de benadering volgens
De Baets.

Eigenschap 52. Stel R1 een vaagrelatie van X naar Y , R2 een vaagrelatie van
Y naar Z, zij T een willekeurige t-norm en zij I een willekeurige implicator.
Dan geldt de volgende eigenschap voor de sub-samenstelling:

R1 /T,I R2 ⊆ R1 /I R2.

Bewijs. We merken eerst het volgende op voor een willekeurige y uit Y :

(xR1 ∩T R2z)(y) = T (xR1(y), R2z(y))

wegens definitie T-doorsnede

≤ T (1, R2z(y))

wegens t-norm stijgende afbeelding

= R2z(y)

wegens definitie t-norm

Hieruit volgt dus dat
xR1 ∩T R2z ⊆ R2z.

Op analoge wijze kunnen we aantonen dat

xR1 ∩T R2z ⊆ xR1.
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Nu kunnen we aantonen dat hgt(xR1 ∩T R2z) ≤ min(hgt(xR1), hgt(R2z)):

xR1 ∩T R2z ⊆ xR1 ⇒ hgt(xR1 ∩T R2z) ≤ hgt(xR1)

wegens definitie hoogte

xR1 ∩T R2z ⊆ R2z ⇒ hgt(xR1 ∩T R2z) ≤ hgt(R2z)

wegens definitie hoogte

⇒ hgt(xR1 ∩T R2z) ≤ min(hgt(xR1), hgt(R2z))

wegens het bovenstaande

Nu kiezen we een willekeurig koppel (x, z) uit X × Z en bewijzen het gestelde:

R1 /T,I R2(x, z) = min(hgt(xR1 ∩T R2z), plt I(xR1, R2z))

wegens Opmerking 11

≤ min(min(hgt(xR1), hgt(R2z)), plt I(xR1, R2z))

wegens het bovenstaande

= min(hgt(xR1), hgt(R2z), plt I(xR1, R2z))

wegens associativiteit minimum

= R1 /I R2(x, z)

wegens Opmerking 11

Omdat we het koppel (x, z) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

R1 /T,I R2 ⊆ R1 /I R2.

We zullen nu aan de hand van onderstaand voorbeeld uit de medische we-
reld de sub-samenstellingen volgens de benaderingen van Kerre en Bandler en
Kohout berekenen, interpreteren en vergelijken met elkaar. Hieruit zal blijken
dat als in Opmerking 1 de niet-ledigheidsvoorwaarden (waarop de benadering
van Kerre wel gebaseerd is in tegenstelling tot de benadering van Bandler en
Kohout) voor de nieuwe samenstellingen van belang zijn.

Voorbeeld 12. Zij het universum X = {p1, p2} een groep van twee patiënten,
stel dat het universum Y = {s1, s2, s3, s4, s5} bestaat uit vijf symptomen en het
universum Z = {z} uit één bepaalde ziekte. Stel dan R1 de vaagrelatie van X
naar Y ; gedefinieerd als:

R1(p, s) = α⇔ ’bij patiënt p is symptoom s aanwezig waarbij α de ernst bepaalt’

met p ∈ X, s ∈ Y, α ∈ [0, 1] .

Stel R2 de vaagrelatie van Y naar Z; gedefinieerd als:

R2(s, z) = β ⇔ ’symptoom s komt voor bij ziekte z waarbij β bepaalt hoe frequent’

met s ∈ Y, z ∈ Z, β ∈ [0, 1] .
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Stel dat we de volgende zieketebeelden hebben voor de patiënten uit X:

p1R1 = {(s1, 0), (s2, 0), (s3, 0), (s4, 0.1), (s5, 0)},
p2R1 = {(s1, 1), (s2, 0.5), (s3, 0.4), (s4, 0.7), (s5, 0.5)}.

Dit betekent dat patiënt p1 enkel symptoom s4 heel licht vertoont, de andere
symptomen vertoont helemaal hij niet. Patiënt p2 vertoont dan weer alle symp-
tomen in zekere mate, symptoom s1 vertoont hij in de hoogst mogelijke mate,
symptoom s3 vertoont hij het minst van alle vijf de symptomen, maar wel in
sterkere mate dan patiënt p1 symptoom s4 vertoont.

Stel nu dat we het volgende symptomenbeeld hebben voor de ziekte z:

R2z = {(s1, 1), (s2, 0.7), (s3, 0.6), (s4, 0.8), (s5, 0.4)}.

Dit betekent dat symptoom s1 in de hoogst mogelijke frequentie voorkomt bij de
ziekte z, terwijl symptoom s5 van alle symptomen het minst frequent voorkomt
bij de ziekte z, al komt het symptoom wel degelijk in zekere frequentie voor.

We zullen nu de sub-samenstelling van de vaagrelatie R1 naar de vaagrelatie
R2 berekenen volgens de benadering van Kerre en die van Bandler en Kohout.
Hiervoor zullen we als t-norm TM (x, y) = min(x, y) gebruiken en als implicator
de Gaines implicator

IG =

{
1 als x ≤ y
y
x elders

.

Zo geldt er het volgende:

hgt(p1R1 ∩R2z) = sup
s∈Y

min(p1R1(s), R2z(s)) = 0.1,

hgt(p2R1 ∩R2z) = sup
s∈Y

min(p2R1(s), R2z(s)) = 1,

plt I(p1R1, R2z) = inf
s∈Y

IG(p1R1(s), R2z(s)) = 1,

plt I(p2R1, R2z) = inf
s∈Y

IG(p2R1(s), R2z(s)) =
0.4

0.5
= 0.8.

Dan vinden we voor de sub-samenstelling volgens Kerre:

R1 /IG,TM
R2(p1, z) = min(0.1, 1) = 0.1,

R1 /IG,TM
R2(p2, z) = min(1, 0.8) = 0.8.

En voor de sub-samenstelling volgens Bandler en Kohout:

R1 /BK R2(p1, z) = 1,

R1 /BK R2(p2, z) = 0.8.

We zien dat volgens de benadering van Kerre patiënt p2 een sterker verband
vertoont met de ziekte z dan patiënt p1. Volgens de benadering van Bandler-
Kohout is het verband tussen patiënt p1 en de ziekte z net sterker. Als we
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kijken naar de ziektebeelden van de patiënten dan kunnen we verwachten dat
het verband tussen patiënt p2 en de ziekte z het sterkste is, m.a.w. dat de
benadering van de sub-samenstelling volgens Kerre het meest accuraat is. We
merken op dat we voor de benadering volgens De Baets dezelfde conclusie zouden
kunnen trekken als voor de benadering volgens Kerre.

We zullen nu dus verderwerken met de benaderingen van de sub-, super-
en ultra-samenstellingen van vaagrelaties volgens Kerre en De Baets. Eerst
bekijken we hoe de sub-, super- en ultra-samenstelling volgens Kerre en De
Baets vernesteld zijn met de klassieke samenstelling (zowel met een willekeurige
t-norm als het Zadeh-minimum). Dit is het vage analogon van Eigenschap 29
voor scherpe relaties.

Eigenschap 53. Stel R1 een vaagrelatie van X naar Y , R2 een vaagrelatie van
Y naar Z, zij T een willekeurige t-norm en I een willekeurige implicator. Dan
gelden de volgende eigenschappen:

1. R1�T,IR2 ⊆ R1 /T,I R2 ⊆ R1 ◦T R2 ⊆ R1 ◦R2.

2. R1�T,IR2 ⊆ R1 .T,I R2 ⊆ R1 ◦T R2 ⊆ R1 ◦R2.

3. R1�IR2 ⊆ R1 /I R2 * R1 ◦R2.

4. R1�IR2 ⊆ R1 .I R2 * R1 ◦R2.

Bewijs. 1. Uit de definitie van de ultra-samenstelling volgt:

R1�T,IR2 = (R1 /T,I R2) ∩ (R1 .T,I R2) ⊆ R1 /T,I R2.

Nu kiezen we een willekeurig koppel (x, z) uit X × Z waarvoor geldt:

R1 /T,I R2(x, z) = min(hgt(xR1 ∩T R2z), plt I(xR1, R2z))

wegens Opmerking 11

≤ hgt(xR1 ∩T R2z)

wegens definitie minimum

= R1 ◦T R2(x, z)

wegens Opmerking 10

Omdat het koppel (x, z) willekeurig gekozen is, volgt er dat

R1 /T,I R2 ⊆ R1 ◦T R2.

Vervolgens kiezen we opnieuw een willekeurig koppel (x, z) uit X × Z
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waarvoor geldt:

T (xR1(y), R2z(y)) ≤ min(xR1(y), R2z(y))

wegens Opmerking 6

⇒ xR1 ∩T R2z ⊆ xR1 ∩R2z

wegens definities T- en Zadeh-doorsnede

⇒ hgt(xR1 ∩T R2z) ≤ hgt(xR1 ∩R2z)

wegens hoogte stijgend

⇔ R1 ◦T R2(x, z) ≤ R1 ◦R2(x, z)

wegens Opmerking 10 en definitie klassieke samenstelling

Omdat het koppel (x, z) willekeurig gekozen is, volgt er dat

R1 ◦T R2 ⊆ R1 ◦R2.

2. Opnieuw volgt er uit de definitie van de ultra-samenstelling:

R1�T,IR2 = (R1 /T,I R2) ∩ (R1 .T,I R2) ⊆ R1 .T,I R2.

Nu kiezen we een willekeurig koppel (x, z) uit X × Z waarvoor geldt:

R1 .T,I R2(x, z) = min(hgt(xR1 ∩T R2z), plt I(R2z, xR1))

wegens Opmerking 11

≤ hgt(xR1 ∩T R2z)

wegens definitie minimum

= R1 ◦T R2(x, z)

wegens Opmerking 10

Omdat het koppel (x, z) willekeurig gekozen is, volgt er dat

R1 .T,I R2 ⊆ R1 ◦T R2.

In puntje 1 bewezen we reeds

R1 ◦T R2 ⊆ R1 ◦R2.

3. Uit de definitie van de ultra-samenstelling volgt er:

R1�IR2 = (R1 /I R2) ∩ (R1 .I R2) ⊆ R1 /I R2.

Nu geven we een tegenvoorbeeld om aan te tonen dat

R1 /I R2 * R1 ◦R2.

We gebruiken daarvoor de Kleene-Dienes implicator IKD. Stel nu

X = {x}, Y = {y1, y2}, Z = {z},
zij xR1 = {(y1, 0.5), (y2, 0.1)} en R2z = {(y1, 0), (y2, 0.3)}.
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Dan volgt er:

hgt(xR1) = 0.5

hgt(R2z) = 0.3

plt IKD(xR1, R2z) = inf
y∈Y

max(1−R1(x, y), R2(y, z)) = 0.5

Zo vinden we:

R1 /IKD
R2(x, z) = min(hgt(xR1), hgt(R2z), plt I(xR1, R2z))

= min(0.5, 0.3, 0.5) = 0.3

Eveneens geldt er:

xR1 ∩R2z = min(R1(x, y), R2(y, z)) = {(y1, 0), (y2, 0.1)},
⇒ R1 ◦R2(x, z) = hgt(xR1 ∩R2z) = 0.1

Bijgevolg hebben we

R1 /I R2(x, z) > R1 ◦R2(x, z)

en dus geldt er
R1 /I R2 * R1 ◦R2.

4. Opnieuw volgt er uit de definitie van de ultra-samenstelling:

R1�IR2 = (R1 /I R2) ∩ (R1 .I R2) ⊆ R1 .I R2.

Nu geven we opnieuw het tegenvoorbeeld uit puntje 3 waaruit zal blijken
dat

R1 .I R2 * R1 ◦R2.

We gebruiken dus de Kleene-Dienes implicator IKD en stellen

X = {x}, Y = {y1, y2}, Z = {z},
zij xR1 = {(y1, 0.5), (y2, 0.1)} en R2z = {(y1, 0), (y2, 0.3)}.

Dan volgt er:

hgt(xR1) = 0.5

hgt(R2z) = 0.3

plt IKD(R2z, xR1) = inf
y∈Y

max(1−R2(y, z), R1(x, y)) = 0.7

Zo vinden we:

R1 .IKD
R2(x, z) = min(hgt(xR1), hgt(R2z), plt I(R2z, xR1))

= min(0.5, 0.3, 0.7) = 0.3
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Eveneens geldt er:

xR1 ∩R2z = min(R1(x, y), R2(y, z)) = {(y1, 0), (y2, 0.1)},
⇒ R1 ◦R2(x, z) = hgt(xR1 ∩R2z) = 0.1

Bijgevolg hebben we

R1 .I R2(x, z) > R1 ◦R2(x, z)

en dus geldt er
R1 /I R2 * R1 ◦R2.

We merken op dat zoals voor scherpe relaties (Eigenschap 29) de ultra-
samenstelling van twee vaagrelaties een deelvaagverzameling is van de sub- en
super-samenstelling van die twee vaagrelaties. Ook analoog als voor scherpe re-
laties is het feit dat de sub- en super-samenstelling van twee vaagrelaties volgens
de benadering van Kerre een deelvaagverzameling is van de klassieke samenstel-
ling van die twee vaagrelaties. De sub- en super-samenstelling van twee vaagre-
laties volgens de benadering van De Baets zijn echter geen deelvaagverzameling
meer van de klassieke samenstelling van die twee vaagrelaties.

Vervolgens zullen we aantonen dat analoog aan Eigenschap 30 voor scherpe
relaties, zowel de nieuwe samenstellingen van twee vaagrelaties (volgens zowel
de benadering van Kerre als die van De Baets) als de klassieke samenstelling
van twee vaagrelaties omkeerbaar zijn.

Eigenschap 54. Stel R1 een vaagrelatie van X naar Y , R2 een vaagrelatie van
Y naar Z, zij T een willekeurige t-norm en I een willekeurige implicator. Dan
gelden de volgende eigenschappen:

1. (R1 ◦T R2)−1 = R−12 ◦T R
−1
1 .

2. (R1 /I,T R2)−1 = R−12 .I,T R
−1
1 .

3. (R1 .I,T R2)−1 = R−12 /I,T R
−1
1 .

4. (R1�I,TR2)−1 = R−12 �I,TR
−1
1 .

5. (R1 /I R2)−1 = R−12 .I R
−1
1 .

6. (R1 .I R2)−1 = R−12 /I, R
−1
1 .

7. (R1�IR2)−1 = R−12 �IR
−1
1 .
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Bewijs. 1. We kiezen een willekeurig koppel (z, x) uit Z×X waarvoor geldt:

(R1 ◦T R2)−1(z, x) = R1 ◦T R2(x, z)

wegens definitie inverse vaagrelatie

= hgt(xR1 ∩T R2z)

wegens Opmerking 10

= hgt(R−11 x ∩T zR−12 )

wegens Eigenschap 39

= hgt(zR−12 ∩T R
−1
1 x)

wegens commutativiteit t-norm

= (R−12 ◦T R
−1
1 )(z, x)

wegens Opmerking 10

Omdat we het koppel (z, x) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

(R1 ◦T R2)−1 = R−12 ◦T R
−1
1 .

2. We kiezen een willekeurig koppel (z, x) uit Z ×X waarvoor geldt:

(R1 /I,T R2)−1(z, x) = (R1 /I,T R2)(x, z)

wegens definitie inverse vaagrelatie

= min(hgt(xR1 ∩T R2z), plt I(xR1, R2z))

wegens Opmerking 11

= min(hgt(zR−12 ∩T R
−1
1 x), plt I(R−11 x, zR−12 ))

wegens Eigenschap 39 en commutativiteit t-norm

= R−12 .I,T R
−1
1 (z, x)

wegens Opmerking 11

Omdat we het koppel (z, x) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

(R1 /I,T R2)−1 = R−12 .I,T R
−1
1 .

3. We kiezen een willekeurig koppel (z, x) uit Z ×X waarvoor geldt:

(R1 .I,T R2)−1(z, x) = (R1 .I,T R2)(x, z)

wegens definitie inverse vaagrelatie

= min(hgt(xR1 ∩T R2z), plt I(R2z, xR1))

wegens Opmerking 11

= min(hgt(zR−12 ∩T R
−1
1 x), plt I(zR−12 , R−11 x))

wegens Eigenschap 39 en commutativiteit t-norm

= R−12 /I,T R
−1
1 (z, x)

wegens Opmerking 11
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Omdat we het koppel (z, x) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

(R1 .I,T R2)−1 = R−12 /I,T R
−1
1 .

4. Dit kunnen we bewijzen aan de hand van de definitie van de ultra-samenstelling:

R−12 �I,TR
−1
1 = (R−12 /I,T R

−1
1 ) ∩ (R−12 .I,T R

−1
1 )

wegens definitie ultra-samenstelling

= (R1 .I,T R2)−1 ∩ (R1 /I,T R2)−1

wegens puntje 3 en 2

= (R1 .I,T R2 ∩R1 /I,T R2)−1

wegens distributiviteit inversie over Zadeh-doorsnede

= (R1�I,TR2)−1

wegens definitie ultra-samenstelling

5. We kiezen een willekeurig koppel (z, x) uit Z ×X waarvoor geldt:

(R1 /I R2)−1(z, x) = (R1 /I R2)(x, z)

wegens definitie inverse vaagrelatie

= min(hgt(xR1), hgt(R2z), plt I(xR1, R2z))

wegens Opmerking 11

= min(hgt(R−11 x), hgt(zR−12 ), plt I(R−11 x, zR−12 ))

wegens Eigenschap 39

= R−12 .I R
−1
1 (z, x)

wegens Opmerking 11

Omdat we het koppel (z, x) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

(R1 /I R2)−1 = R−12 .I R
−1
1 .

6. We kiezen een willekeurig koppel (z, x) uit Z ×X waarvoor geldt:

(R1 .I R2)−1(z, x) = (R1 .I R2)(x, z)

wegens definitie inverse vaagrelatie

= min(hgt(xR1), hgt(R2z), plt I(R2z, xR1))

wegens Opmerking 11

= min(hgt(R−11 x), hgt(zR−12 ), plt I(zR−12 , R−11 x))

wegens Eigenschap 39

= R−12 /I R
−1
1 (z, x)

wegens Opmerking 11

Omdat we het koppel (z, x) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

(R1 .I R2)−1 = R−12 /I R
−1
1 .

170



7. Dit kunnen we bewijzen aan de hand van de definitie van de ultra-samenstelling:

R−12 �IR
−1
1 = (R−12 /I R

−1
1 ) ∩ (R−12 .I R

−1
1 )

wegens definitie ultra-samenstelling

= (R1 .I R2)−1 ∩ (R1 /I R2)−1

wegens puntje 6 en 5

= (R1 .I R2 ∩R1 /I R2)−1

wegens distributiviteit inversie over Zadeh-doorsnede

= (R1�IR2)−1

wegens definitie ultra-samenstelling

Vervolgens tonen we analoog zoals in Eigenschap 31 voor scherpe relaties dat
de klassieke samenstelling van twee vaagrelaties associatief is, zij het weliswaar
dat dit niet geldt voor een willekeurige t-norm. De t-norm T in onderstaande
eigenschap is er één met linkscontinue partiële afbeeldingen, voor zo’n t-norm
geldt er:

T (sup
j∈J

aj , b) = sup
j∈J

T (aj , b) waarbij b onafhankelijk is van j.

Enkele t-normen die daaraan voldoen zijn onder meer:

TM (x, y) = min(x, y)

TW (x, y) = max(0, x+ y − 1)

TP (x, y) = x · y

We merken op dat er geen associativiteitseigenschappen bestaan voor de sub-
en super-samenstelling van twee vaagrelaties wat wel het geval is voor deze
samenstellingen van twee scherpe relaties (Eigenschap 31).

Eigenschap 55. Stel R1 een vaagrelatie van X naar Y , R2 een vaagrelatie van
Y naar Z, R3 een vaagrelatie van Z naar U en zij T een t-norm met likscontinue
partiële afbeeldingen. Dan geldt de volgende eigenschap:

(R1 ◦T R2) ◦T R3 = R1 ◦T (R2 ◦T R3).
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Bewijs. We kiezen een willekeurig koppel (x, u) uit X × U waarvoor geldt:

(R1 ◦T R2) ◦T R3(x, u) = sup
z∈Z

T (R1 ◦T R2(x, z), R3(z, u))

wegens Opmerking 10

= sup
z∈Z

T (sup
y∈Y

T (R1(x, y), R2(y, z)), R3(z, u))

wegens Opmerking 10

= sup
z∈Z

sup
y∈Y

T (T (R1(x, y), R2(y, z)), R3(z, u))

wegens t-norm

met linkscontinue partiële afbeeldingen

= sup
y∈Y

sup
z∈Z

T (R1(x, y), T (R2(y, z), R3(z, u)))

wegens associativiteit t-norm en Lemma 2

= sup
y∈Y

T (R1(x, y), sup
z∈Z

T (R2(y, z), R3(z, u)))

wegens t-norm

met linkscontinue partiële afbeeldingen

= sup
y∈Y

T (R1(x, y), R2 ◦T R3(y, u))

wegens Opmerking 10

= R1 ◦T (R2 ◦T R3)(x, u)

wegens Opmerking 10

Omdat we het koppel (x, u) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

(R1 ◦T R2) ◦T R3 = R1 ◦T (R2 ◦T R3).

Nu zullen we de monotonicteitseigenschappen bekijken van zowel de klassieke
samenstelling als de nieuwe samenstellingen van twee vaagrelaties. We zullen
aantonen dat de klassieke samenstelling van twee vaagrelaties zowel voor de
eerste als de tweede relatie monotoon is, dat de sub-samenstelling van twee
vaagrelaties volgens zowel de benadering van Kerre als de benadering van De
Baets monotoon is voor de tweede relatie en dat de super-samenstelling van
twee vaagrelaties volgens zowel de benadering van Kerre als de benadering van
De Baets monotoon is voor de eerste relatie. Dit is allemaal analoog als in
Eigenschap 32 voor scherpe relaties. De sub-samenstelling van twee vaagrelaties
volgens de benadering van De Baets is antitoon voor de eerste relatie net zoals de
super-samenstelling van twee vaagrelaties volgens de benadering van De Baets
voor de tweede relatie. Hierbij moeten we wel telkens een extra voorwaarde
opleggen aan de vaagrelaties. Ook dit is analoog als in Eigenschap 32 voor
scherpe relaties, maar we merken op dat dit niet geldt voor de sub- en super-
samenstelling van twee vaagrelaties volgens de benadering van Kerre. Deze
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monotoniciteitseigenschappen gelden echter niet voor een willekeurige implicator
I, maar voor een hybride, monotone implicator. Voor zo’n implicator geldt er:

I(., y) is een dalende afbeelding en I(x, .) een stijgende afbeelding.

Eigenschap 56. Stel R,R1 en R2 vaagrelaties van X naar Y , S, S1 en S2

vaagrelaties van Y naar Z, zij T een willekeurige t-norm en I een hybride,
monotone implicator. Dan gelden de volgende eigenschappen:

1. R1 ⊆ R2 ⇒ R1 ◦T S ⊆ R2 ◦T S.

2. S1 ⊆ S2 ⇒ R ◦T S1 ⊆ R ◦T S2.

3. R1 ⊆ R2 en def(R1) = def(R2)⇒ R2 /I S ⊆ R1 /I S.

4. S1 ⊆ S2 ⇒ R /I,T S1 ⊆ R /I,T S2.

5. S1 ⊆ S2 ⇒ R /I S1 ⊆ R /I S2.

6. R1 ⊆ R2 ⇒ R1 .I,T S ⊆ R2 .I,T S.

7. R1 ⊆ R2 ⇒ R1 .I S ⊆ R2 .I S.

8. S1 ⊆ S2 en wd(S1) = wd(S2)⇒ R .I S2 ⊆ R .I S1.

Bewijs. 1. Wegens de definitie van een deelvaagrelatie geldt er:

R1 ⊆ R2 ⇔ (∀(x, y) ∈ X × Y )(R1(x, y) ≤ R2(x, y)).

We kiezen nu een willekeurig triplet (x, y, z) uit X × Y × Z en daarvoor
geldt:

R1(x, y) ≤ R2(x, y)⇔ T (R1(x, y), S(y, z)) ≤ T (R2(x, y), S(y, z))

wegens t-norm stijgend

⇒ sup
y∈Y

T (R1(x, y), S(y, z)) ≤ sup
y∈Y

T (R2(x, y), S(y, z))

wegens supremum stijgend, omgekeerde pijl

geldt niet want uit sup
i
ai ≤ sup

i
bi

volgt niet per se ai ≤ bi voor willekeurige i

⇔ sup
y∈Y

T (xR1(y), Sz(y)) ≤ sup
y∈Y

T (xR2(y), Sz(y))

wegens definities vage na- en voorverzameling

⇔ sup
y∈Y

(xR1 ∩T Sz) ≤ sup
y∈Y

(xR2 ∩T Sz)

wegens definitie T-doorsnede

⇔ hgt(xR1 ∩T Sz) ≤ hgt(xR2 ∩T Sz)
wegens definitie hoogte

⇔ (R1 ◦T S)(x, z) ≤ (R2 ◦T S)(x, z)

wegens Opmerking 10
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Omdat dit geldt voor alle tripletten (x, y, z) uit X × Y × Z volgt er dat

R1 ◦T S ⊆ R2 ◦T S.

2. Wegens de definitie van een deelvaagrelatie geldt er:

S1 ⊆ S2 ⇔ (∀(y, z) ∈ Y × Z)(S1(y, z) ≤ S2(y, z)).

We kiezen nu een willekeurig triplet (x, y, z) uit X × Y × Z en daarvoor
geldt:

S1(y, z) ≤ S2(y, z)⇔ T (R(x, y), S1(y, z)) ≤ T (R(x, y), S2(y, z))

wegens t-norm stijgend

⇒ sup
y∈Y

T (R(x, y), S1(y, z)) ≤ sup
y∈Y

T (R(x, y), S2(y, z))

wegens supremum stijgend, omgekeerde pijl

geldt niet want uit sup
i
ai ≤ sup

i
bi

volgt niet per se ai ≤ bi voor willekeurige i

⇔ sup
y∈Y

T (xR(y), S1z(y)) ≤ sup
y∈Y

T (xR(y), S2z(y))

wegens definities vage na- en voorverzameling

⇔ sup
y∈Y

(xR ∩T S1z) ≤ sup
y∈Y

(xR ∩T S2z)

wegens definitie T-doorsnede

⇔ hgt(xR ∩T S1z) ≤ hgt(xR ∩T S2z)

wegens definitie hoogte

⇔ (R ◦T S1)(x, z) ≤ (R ◦T S2)(x, z)

wegens Opmerking 10

Omdat dit geldt voor alle tripletten (x, y, z) uit X × Y × Z volgt er dat

R ◦T S1 ⊆ R ◦T S2.

3. Wegens Opmerking 11 geldt er voor een willekeurig koppel (x, z) uit X×Z:

R2 /I S(x, z) ≤ R1 /I S(x, z)⇔min(hgt(xR2), hgt(Sz), plt I(xR2, Sz))

≤min(hgt(xR1), hgt(Sz), plt I(xR1, Sz)).
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We bewijzen eerst de ongelijkheid hgt(xR2) ≤ hgt(xR1):

hgt(xR2) = sup
y∈Y

R2(x, y)

wegens definities hoogte en vage naverzameling

= (def R2)(x)

wegens definitie domein

= (def R1)(x)

wegens het gegeven def(R1) = def(R2)

= sup
y∈Y

R1(x, y)

wegens definitie domein

= hgt(xR1)

wegens definities hoogte en vage naverzameling

Het blijkt dus zelfs dat

hgt(xR2) = hgt(xR1).

Nu tonen we nog aan dat plt I(xR2, Sz) ≤ plt I(xR1, Sz):

R1 ⊆ R2 ⇒ xR1 ⊆ xR2

wegens Eigenschap 41

⇔ I(xR2, Sz) ≤ I(xR1, Sz)

omdat I(., Sz) dalend is

⇒ plt I(xR2, Sz) ≤ plt I(xR1, Sz)

wegens plint stijgend, omgekeerde pijl geldt niet

want uit inf
i
ai ≤ inf

i
bi volgt niet per se

ai ≤ bi voor willekeurige i

Omdat het koppel (x, z) willekeurig gekozen is, volgt er dat

R2 /I S ⊆ R1 /I S.

4. Wegens Opmerking 11geldt er voor een willekeurig koppel (x, z) uit X×Z:

R /I,T S1(x, z) ≤ R /I,T S2(x, z)⇔min(hgt(xR ∩T S1z), plt I(xR, S1z))

≤min(hgt(xR ∩T S2z), plt I(xR, S2z)).
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We bewijzen eerst de ongelijkheid hgt(xR ∩T S1z) ≤ hgt(xR ∩T S2z):

S1 ⊆ S2 ⇒ S1z ⊆ S2z

wegens Eigenschap 41

⇔ T (xR(y), S1z(y)) ≤ T (xR(y), S2z(y))

wegens t-norm stijgend

⇔ xR ∩T S1z ⊆ xR ∩T S2z

wegens definitie T-doorsnede

⇒ hgt(xR ∩T S1z) ≤ hgt(xR ∩T S2z)

wegens hoogte stijgend, omgekeerde pijl geldt niet

want uit sup
i
ai ≤ sup

i
bi volgt niet per se

ai ≤ bi voor willekeurige i

Nu tonen we nog aan dat plt I(xR, S1z) ≤ plt I(xR, S2z):

S1 ⊆ S2 ⇒ S1z ⊆ S2z

wegens Eigenschap 41

⇔ I(xR, S1z) ≤ I(xR, S2z)

omdat I(xR, .) stijgend is

⇒ plt I(xR, S1z) ≤ plt I(xR, S2z)

wegens plint stijgend, omgekeerde pijl geldt niet

want uit inf
i
ai ≤ inf

i
bi volgt niet per se

ai ≤ bi voor willekeurige i

Omdat het koppel (x, z) willekeurig gekozen is, volgt er dat

R /I,T S1 ⊆ R /I,T S2.

5. Wegens Opmerking 11 geldt er voor een willekeurig koppel (x, z) uit X×Z:

R /I S1(x, z) ≤ R /I S2(x, z)⇔min(hgt(xR), hgt(S1z), plt I(xR, S1z))

≤min(hgt(xR), hgt(S2z), plt I(xR, S2z)).

We bewijzen eerst de ongelijkheid hgt(S1z) ≤ hgt(S2z):

S1 ⊆ S2 ⇒ S1z ⊆ S2z

wegens Eigenschap 41

⇒ hgt(S1z) ≤ hgt(S2z)

wegens hoogte stijgend, omgekeerde pijl geldt niet

want uit sup
i
ai ≤ sup

i
bi volgt niet per se

ai ≤ bi voor willekeurige i
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Nu tonen we nog aan dat plt I(xR, S1z) ≤ plt I(xR, S2z):

S1 ⊆ S2 ⇒ S1z ⊆ S2z

wegens Eigenschap 41

⇔ I(xR, S1z) ≤ I(xR, S2z)

omdat I(xR, .) stijgend is

⇒ plt I(xR, S1z) ≤ plt I(xR, S2z)

wegens plint stijgend, omgekeerde pijl geldt niet

want uit inf
i
ai ≤ inf

i
bi volgt niet per se

ai ≤ bi voor willekeurige i

Omdat het koppel (x, z) willekeurig gekozen is, volgt er dat

R /I S1 ⊆ R /I S2.

6. Wegens Opmerking 11 geldt er voor een willekeurig koppel (x, z) uit X×Z:

R1 .I,T S(x, z) ≤ R2 .I,T S(x, z)⇔min(hgt(xR1 ∩T Sz), plt I(Sz, xR1))

≤min(hgt(xR2 ∩T Sz), plt I(Sz, xR2)).

We bewijzen eerst de ongelijkheid hgt(xR1 ∩T Sz) ≤ hgt(xR2 ∩T Sz):

R1 ⊆ R2 ⇒ xR1 ⊆ xR2

wegens Eigenschap 41

⇔ T (xR1(y), Sz(y)) ≤ T (xR2(y), Sz(y))

wegens t-norm stijgend

⇔ xR1 ∩T Sz ⊆ xR2 ∩T Sz
wegens definitie T-doorsnede

⇒ hgt(xR1 ∩T Sz) ≤ hgt(xR2 ∩T Sz)
wegens hoogte stijgend, omgekeerde pijl geldt niet

want uit sup
i
ai ≤ sup

i
bi volgt niet per se

ai ≤ bi voor willekeurige i

Nu tonen we nog aan dat plt I(Sz, xR1) ≤ plt I(Sz, xR2):

R1 ⊆ R2 ⇒ xR1 ⊆ xR2

wegens Eigenschap 41

⇔ I(Sz, xR1) ≤ I(Sz, xR2)

omdat I(Sz, .) stijgend is

⇒ plt I(Sz, xR1) ≤ plt I(Sz, xR2)

wegens plint stijgend, omgekeerde pijl geldt niet

want uit inf
i
ai ≤ inf

i
bi volgt niet per se

ai ≤ bi voor willekeurige i
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Omdat het koppel (x, z) willekeurig gekozen is, volgt er dat

R1 .I,T S ⊆ R2 .I,T S.

7. Wegens Opmerking 11 geldt er voor een willekeurig koppel (x, z) uit X×Z:

R1 .I S(x, z) ≤ R2 .I S(x, z)⇔min(hgt(xR1), hgt(Sz), plt I(Sz, xR1))

≤min(hgt(xR2), hgt(Sz), plt I(Sz, xR2)).

We bewijzen eerst de ongelijkheid hgt(xR1) ≤ hgt(xR2):

R1 ⊆ R2 ⇒ xR1 ⊆ xR2

wegens Eigenschap 41

⇒ hgt(xR1) ≤ hgt(xR2)

wegens hoogte stijgend, omgekeerde pijl geldt niet

want uit sup
i
ai ≤ sup

i
bi volgt niet per se

ai ≤ bi voor willekeurige i

Nu tonen we nog aan dat plt I(Sz, xR1) ≤ plt I(Sz, xR2):

R1 ⊆ R2 ⇒ xR1 ⊆ xR2

wegens Eigenschap 41

⇔ I(Sz, xR1) ≤ I(Sz, xR2)

omdat I(Sz, .) stijgend is

⇒ plt I(Sz, xR1) ≤ plt I(Sz, xR2)

wegens plint stijgend, omgekeerde pijl geldt niet

want uit inf
i
ai ≤ inf

i
bi volgt niet per se

ai ≤ bi voor willekeurige i

Omdat het koppel (x, z) willekeurig gekozen is, volgt er dat

R1 .I S ⊆ R2 .I S.

8. Wegens Opmerking 11 geldt er voor een willekeurig koppel (x, z) uit X×Z:

R .I S2(x, z) ≤ R .I S1(x, z)⇔min(hgt(xR), hgt(S2z), plt I(S2z, xR))

≤min(hgt(xR), hgt(S1z), plt I(S1z, xR)).
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We bewijzen eerst de ongelijkheid hgt(S2z) ≤ hgt(S1z):

hgt(S2z) = sup
y∈Y

S2(y, z)

wegens definities hoogte en vage voorverzameling

= (wd S2)(z)

wegens definitie bereik

= (wd S1)(z)

wegens het gegeven wd(S1) = wd(S2)

= sup
y∈Y

S1(y, z)

wegens definitie bereik

= hgt(S1z)

wegens definities hoogte en vage voorverzameling

Het blijkt dus zelfs dat

hgt(S2z) = hgt(S1z).

Nu tonen we nog aan dat plt I(S2z, xR) ≤ plt I(S1z, xR):

S1 ⊆ S2 ⇒ S1z ⊆ S2z

wegens Eigenschap 41

⇔ I(S2z, xR) ≤ I(S1z, xR)

omdat I(., xR) dalend is

⇒ plt I(S2z, xR) ≤ plt I(S1z, xR)

wegens plint stijgend, omgekeerde pijl geldt niet

want uit inf
i
ai ≤ inf

i
bi volgt niet per se

ai ≤ bi voor willekeurige i

Omdat het koppel (x, z) willekeurig gekozen is, volgt er dat

R /I S2 ⊆ R /I S1.

Verder gaan we na hoe de klassieke, sub- en super-samenstelling interageren
met de unie van vaagrelaties. We zullen aantonen dat ze op dezelfde manier (zo-
wel volgens de benadering van Kerre als de benadering van De Baets) interageren
met een unie van vaagrelaties vooraan als deze samenstellingen interageren met
een unie van scherpe relaties vooraan (Eigenschap 33). Al zal dit niet gelden
voor een willekeurige t-norm en willekeurige implicator, deze interacties zullen
slechts geldig zijn dat T een t-norm met linkscontinue partiële afbeeldingen is
en I een hybride, monotone en continue implicator is. Eerst moeten we echter
nog enkele lemma’s bewijzen.
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Lemma 3. Stel (Aj)j∈J een familie van vaagverzamelingen in het universum
Y , zij B een vaagverzameling in Y en T een t-norm met linkscontinue partiële
afbeeldingen. Dan geldt de volgende eigenschap:⋃

j∈J
Aj

 ∩T B =
⋃
j∈J

(Aj ∩T B).

Bewijs. We kiezen een willekeurig element y uit Y waarvoor geldt:⋃
j∈J

Aj

 ∩T B
 (y) = T (sup

j∈J
Aj(y), B(y))

wegens definities T-doorsnede

en uitgebreide Zadeh-unie

= sup
j∈J

T (Aj(y), B(y))

wegens t-norm

met linkscontinue partiële afbeeldingen

= sup
j∈J

(Aj ∩T B)(y)

wegens definitie T-doorsnede

=
⋃
j∈J

(Aj ∩T B)(y)

wegens definitie uitgebreide Zadeh-unie

Omdat y willekeurig gekozen is, volgt er dat⋃
j∈J

Aj

 ∩T B =
⋃
j∈J

(Aj ∩T B).

Dit lemma zegt dat een T-doorsnede distributief is over de uitgebreide Zadeh-
unie wanneer T een t-norm is met linkscontinue partiële afbeeldingen.

Lemma 4. Stel (aij)i∈I,j∈J elementen waarvoor er geldt aij ∈ R,∀i ∈ I, ∀j ∈ J .
Dan geldt de volgende eigenschap:

inf
i∈I

inf
j∈J

aij = inf
j∈J

inf
i∈I

aij .

Bewijs. Stel infi∈I infj∈J aij = A en infj∈J infi∈I aij = B. Dan geldt er ener-
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zijds:

inf
i∈I

inf
j∈J

aij = A⇔ (∀i ∈ I)(A ≤ inf
j∈J

aij)

wegens definitie infimum

⇔ (∀i ∈ I)(∀j ∈ J)(A ≤ aij)
wegens definitie infimum

⇔ (∀j ∈ J)(∀i ∈ I)(A ≤ aij)
omdat gelijksoortige kwantoren gewisseld mogen worden

⇔ (∀j ∈ J)(A ≤ inf
i∈I

aij)

wegens definitie infimum

⇔ A ≤ inf
j∈J

inf
i∈I

aij = B

wegens definitie infimum

Anderzijds geldt er:

inf
j∈J

inf
i∈I

aij = B ⇔ (∀j ∈ J)(B ≤ inf
i∈I

aij)

wegens definitie infimum

⇔ (∀j ∈ J)(∀i ∈ I)(B ≤ aij)
wegens definitie infimum

⇔ (∀i ∈ I)(∀j ∈ J)(B ≤ aij)
omdat gelijksoortige kwantoren gewisseld mogen worden

⇔ (∀i ∈ I)(B ≤ inf
j∈J

aij)

wegens definitie infimum

⇔ B ≤ inf
i∈I

inf
j∈J

aij = A

wegens definitie infimum

Bijgevolg moet A = B, m.a.w. infi∈I infj∈J aij = infj∈J infi∈I aij .

Dit lemma zegt dat we infima onderling kunnen wisselen.

Lemma 5. Stel (aj)j∈J , (bj)j∈J elementen waarvoor er geldt aj , bj ∈ [0, 1] ,∀j ∈
J . Dan geldt de volgende eigenschap:

min(inf
j∈J

aj , sup
j∈J

bj) ≤ sup
j∈J

min(aj , bj).
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Bewijs.

min(inf
j∈J

aj , sup
j∈J

bj) = sup
k∈J

min(inf
j∈J

aj , bk)

wegens distributiviteit minimum over supremum

≤ sup
k∈J

min(ak, bk)

wegens definitie infimum

Dit lemma zegt dat het minimum van enerzijds een infimum en anderzijds
een supremum van elementen kleiner of gelijk is aan het supremum van het
minimum van die elementen.

Nu kunnen we de eigenschap bewijzen over de interactie van samenstellingen
met een unie van vaagrelaties vooraan.

Eigenschap 57. Stel (Rj)j∈J een familie van vaagrelaties van X naar Y , S een
relatie van Y naar Z, zij T een t-norm met linkscontinue partiële afbeeldingen
en I een hybride, monotone en continue implicator. Dan gelden de volgende
eigenschappen:

1.
(⋃

j∈J Rj

)
◦T S =

⋃
j∈J(Rj ◦T S).

2.
(⋃

j∈J Rj

)
/I,T S ⊆

⋃
j∈J(Rj /I,T S).

3.
(⋃

j∈J Rj

)
/I S ⊆

⋃
j∈J(Rj /I S).

4.
(⋃

j∈J Rj

)
.I,T S ⊇

⋃
j∈J(Rj .I,T S).

5.
(⋃

j∈J Rj

)
.I S ⊇

⋃
j∈J(Rj .I S).
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Bewijs. 1. We kiezen een willekeurig koppel (x, z) uit X×Z waarvoor geldt:⋃
j∈J

Rj

 ◦T S(x, z) = hgt

x
⋃

j∈J
Rj

 ∩T Sz


wegens Opmerking 10

= hgt

⋃
j∈J

(xRj) ∩T Sz


wegens Eigenschap 40

= hgt

⋃
j∈J

(xRj ∩T Sz)


wegens Lemma 3

= sup
y∈Y

(sup
j∈J

(xRj ∩T Sz))

wegens definities hoogte en uitgebreide Zadeh-unie

= sup
j∈J

(sup
y∈Y

(xRj ∩T Sz))

wegens Lemma 2

=
⋃
j∈J

hgt(xRj ∩T Sz)

wegens definities uitgebreide Zadeh-unie en hoogte

=
⋃
j∈J

(Rj ◦T S)(x, z)

wegens Opmerking 10

Omdat we het koppel (x, z) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat⋃
j∈J

Rj

 ◦T S =
⋃
j∈J

(Rj ◦T S).

2. Wegens Opmerking 11 geldt er voor een willekeurig koppel (x, z) uit X×Z:⋃
j∈J

Rj

 /I,T S(x, z) ≤
⋃
j∈J

(Rj /I,T S)(x, z)

⇔min

hgt
x

⋃
j∈J

Rj

 ∩T Sz
 , plt I

x
⋃

j∈J
Rj

 , Sz


≤ sup

j∈J
min(hgt(xRj ∩T Sz), plt I(xRj , Sz))

183



We tonen eerst aan dat hgt
(
x
(⋃

j∈J Rj

)
∩T Sz

)
= supj∈J hgt(xRj ∩T

Sz):

hgt

x
⋃

j∈J
Rj

 ∩T Sz
 = hgt

⋃
j∈J

(xRj) ∩T Sz


wegens Eigenschap 40

= hgt

⋃
j∈J

(xRj ∩T Sz)


wegens Lemma 3

= sup
y∈Y

(sup
j∈J

(xRj ∩T Sz))

wegens definities hoogte en uitgebreide Zadeh-unie

= sup
j∈J

hgt(xRj ∩T Sz)

wegens Lemma 2 en definitie hoogte

Nu tonen we aan dat plt I
(
x
(⋃

j∈J Rj

)
, Sz

)
= infj∈J plt I(xRj , Sz):

plt I

x
⋃

j∈J
Rj

 , Sz

 = plt I

⋃
j∈J

xRj , Sz


wegens Eigenschap 40

= inf
y∈Y

I(sup
j∈J

Rj(x, y), S(y, z))

wegens definities plint, uitgebreide Zadeh-unie,

vage na- en voorverzameling

= inf
y∈Y

inf
j∈J

I(Rj(x, y), S(y, z))

want uit I(., b) dalend volgt I(sup
i
ai, b) = inf

i
I(ai, b)

= inf
j∈J

inf
y∈Y

I(Rj(x, y), S(y, z))

wegens Lemma 4

= inf
j∈J

plt I(xRj , Sz)

wegens definities plint, vage na- en voorverzameling
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Nu kunnen we het gestelde bewijzen:⋃
j∈J

Rj

 /I,T S(x, z) = min

hgt
x

⋃
j∈J

Rj

 ∩T Sz
 , plt I

x
⋃

j∈J
Rj

 , Sz


wegens Opmerking 11

= min(sup
j∈J

hgt(xRj ∩T Sz), inf
j∈J

plt I(xRj , Sz))

wegens het bovenstaande

≤ sup
j∈J

min(hgt(xRj ∩T Sz), plt I(xRj , Sz))

wegens Lemma 5

=
⋃
j∈J

(Rj /I,T S)(x, z)

wegens definitie uitgebreide Zadeh-unie

en Opmerking 11

Omdat het koppel (x, z) willekeurig gekozen is, volgt er dat⋃
j∈J

Rj

 /I,T S ⊆
⋃
j∈J

(Rj /I,T S).

3. Wegens Opmerking 11 geldt er voor een willekeurig koppel (x, z) uit X×Z:⋃
j∈J

Rj

 /I S(x, z) ≤
⋃
j∈J

(Rj /I S)(x, z)

⇔min

hgt
x

⋃
j∈J

Rj

 , hgt(Sz), plt I

x
⋃

j∈J
Rj

 , Sz


≤ sup

j∈J
min(hgt(xRj), hgt(Sz), plt I(xRj , Sz))

We weten reeds uit het bewijs van puntje 2 dat

plt I

x
⋃

j∈J
Rj

 , Sz

 = inf
j∈J

plt I(xRj , Sz)
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zodat we het volgende bekomen:

min

hgt
x

⋃
j∈J

Rj

 , hgt(Sz), plt I

x
⋃

j∈J
Rj

 , Sz


= min

hgt
⋃

j∈J
xRj

 , hgt(Sz), inf
j∈J

plt I(xRj , Sz)


wegens Eigenschap 40 en het bovenstaande

= min(sup
j∈J

hgt(xRj), hgt(Sz), inf
j∈J

plt I(xRj , Sz))

wegens definities hoogte, uitgebreide Zadeh-unie

en Lemma 2

= min(min(sup
j∈J

hgt(xRj), hgt(Sz)), inf
j∈J

plt I(xRj , Sz))

wegens associativiteit minimum

= min(sup
j∈J

min(hgt(xRj), hgt(Sz)), inf
j∈J

plt I(xRj , Sz))

wegens distributiviteit minimum over supremum

≤ sup
j∈J

min(min(hgt(xRj), hgt(Sz)), plt I(xRj , Sz))

wegens Lemma 5

= sup
j∈J

min(hgt(xRj), hgt(Sz), plt I(xRj , Sz))

wegens associativiteit minimum

=
⋃
j∈J

(Rj /I S)(x, z)

wegens definitie uitgebreide Zadeh-unie en Opmerking 11

Omdat we het koppel (x, z) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat⋃
j∈J

Rj

 /I S ⊆
⋃
j∈J

(Rj /I S).

4. Wegens Opmerking 11 geldt er voor een willekeurig koppel (x, z) uit X×Z:⋃
j∈J

Rj

 .I,T S(x, z) ≥
⋃
j∈J

(Rj .I,T S)(x, z)

⇔min

hgt
x

⋃
j∈J

Rj

 ∩T Sz
 , plt I

Sz, x
⋃

j∈J
Rj


≥ sup

j∈J
min(hgt(xRj ∩T Sz), plt I(Sz, xRj))
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We tonen eerst aan dat hgt
(
x
(⋃

j∈J Rj

)
∩T Sz

)
= supj∈J hgt(xRj ∩T

Sz):

hgt

x
⋃

j∈J
Rj

 ∩T Sz
 = hgt

⋃
j∈J

(xRj) ∩T Sz


wegens Eigenschap 40

= hgt

⋃
j∈J

(xRj ∩T Sz)


wegens Lemma 3

= sup
y∈Y

(sup
j∈J

(xRj ∩T Sz))

wegens definities hoogte en uitgebreide Zadeh-unie

= sup
j∈J

hgt(xRj ∩T Sz)

wegens Lemma 2 en definitie hoogte

Nu tonen we aan dat plt I
(
Sz, x

(⋃
j∈J Rj

))
≥ supj∈J plt I(Sz, xRj):

plt I

Sz, x
⋃

j∈J
Rj

 = plt I

Sz,⋃
j∈J

xRj


wegens Eigenschap 40

= inf
y∈Y

I(S(y, z), sup
j∈J

Rj(x, y))

wegens definities plint, uitgebreide Zadeh-unie,

vage voor- en naverzameling

= inf
y∈Y

sup
j∈J

I(S(y, z), Rj(x, y))

want uit I(a, .) stijgend volgt I(a, sup
j
bj) = sup

j
I(a, bj)

≥ sup
j∈J

inf
y∈Y

I(S(y, z), Rj(x, y))

want een ondergrens van een bovengrens

is altijd groter of gelijk aan

een bovengrens van een ondergrens

= sup
j∈J

plt I(Sz, xRj)

wegens definities plint, vage voor- en naverzameling
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Nu kunnen we het gestelde bewijzen:⋃
j∈J

Rj

 .I,T S(x, z) = min

hgt
x

⋃
j∈J

Rj

 ∩T Sz
 , plt I

Sz, x
⋃

j∈J
Rj


wegens Opmerking 11

≥ min(sup
j∈J

hgt(xRj ∩T Sz), sup
j∈J

plt I(Sz, xRj))

wegens het bovenstaande

= sup
(k,l)∈J2

min(hgt(xRk ∩T Sz), plt I(Sz, xRl))

wegens distributiviteit minimum over supremum

≥ sup
j∈J

min(hgt(xRj ∩T Sz), plt I(Sz, xRj))

wegens definitie supremum

=
⋃
j∈J

(Rj .I,T S)(x, z)

wegens definitie uitgebreide Zadeh-unie

en Opmerking 11

Omdat het koppel (x, z) willekeurig gekozen is, volgt er dat⋃
j∈J

Rj

 .I,T S ⊇
⋃
j∈J

(Rj .I,T S).

5. Wegens Opmerking 11 geldt er voor een willekeurig koppel (x, z) uit X×Z:⋃
j∈J

Rj

 .I S(x, z) ≥
⋃
j∈J

(Rj .I S)(x, z)

⇔min

hgt
x

⋃
j∈J

Rj

 , hgt(Sz), plt I

Sz, x
⋃

j∈J
Rj


≥ sup

j∈J
min(hgt(xRj), hgt(Sz), plt I(Sz, xRj))

We weten reeds uit het bewijs van puntje 4 dat

plt I

Sz, x
⋃

j∈J
Rj

 ≥ sup
j∈J

plt I(Sz, xRj)
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zodat we het volgende bekomen:

min

hgt
x

⋃
j∈J

Rj

 , hgt(Sz), plt I

Sz, x
⋃

j∈J
Rj


≥ min

hgt
⋃

j∈J
xRj

 , hgt(Sz), sup
j∈J

plt I(Sz, xRj)


wegens Eigenschap 40 en het bovenstaande

≥ min(sup
j∈J

hgt(xRj), hgt(Sz), sup
j∈J

plt I(Sz, xRj))

wegens definities hoogte, Zadeh-unie en Lemma 2

= min(min(sup
j∈J

hgt(xRj), hgt(Sz)), sup
j∈J

plt I(Sz, xRj))

wegens associativiteit minimum

= min(sup
j∈J

min(hgt(xRj), hgt(Sz)), sup
j∈J

plt I(Sz, xRj))

wegens distributiviteit minimum over supremum

= sup
k,l∈J2

min(min(hgt(xRk), hgt(Sz)), plt I(Sz, xRl))

wegens distributiviteit minimum over supremum

= sup
k,l∈J2

min(hgt(xRk), hgt(Sz), plt I(Sz, xRl))

wegens associativiteit minimum

≥ sup
j∈J

min(hgt(xRj), hgt(Sz), plt I(Sz, xRj))

wegens definitie supremum

=
⋃
j∈J

(Rj .I S)(x, z)

wegens definitie uitgebreide Zadeh-unie en Opmerking 11

Omdat we het koppel (x, z) willekeurig gekozen hebben, volgt er dat⋃
j∈J

Rj

 .I S ⊇
⋃
j∈J

(Rj .I S).

We merken nog op dat voor de interactie van deze samenstellingen met de
unie van vaagrelaties achteraan dezelfde eigenschappen gelden als voor scherpe
relaties (Eigenschap 34).

Vervolgens tonen we aan hoe de klassieke en super-samenstelling interageren
met de doorsnede van vaagrelaties vooraan. We zullen zien dat de interactie van
de klassieke samenstelling met de doorsnede van vaagrelaties gelijk is aan de
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interactie van de klassieke samenstelling met de doorsnede van scherpe relaties
(Eigenschap 35). We zullen ook zien dat de super-samenstelling (zowel volgens
de benadering van Kerre als volgens die van De Baets) van een de doorsnede
van vaagrelaties met een andere vaagrelatie een deelvaagverzameling is van de
doorsnede van de super-samenstellingen van die vaagrelaties met die andere
vaagrelatie. Dit is verschillend van wat er geldt bij scherpe relaties (Eigenschap
35). Deze eigenschap zal slechts geldig zijn voor een t-norm met linkscontinue
partiële afbeeldingen en een continue implicator.

We moeten echter opnieuw eerst twee lemma’s bewijzen.

Lemma 6. Stel (aj)j∈J , (bj)j∈J elementen waarvoor er geldt aj , bj ∈ [0, 1] ,∀j ∈
J . Dan geldt de volgende eigenschap:

min(inf
j∈J

aj , inf
j∈J

bj) ≤ inf
j∈J

min(aj , bj).

Bewijs. We zullen eerst aantonen dat

min(inf
j∈J

aj , b) = inf
j∈J

min(aj , b)

waarbij b onafhankelijk is van j. We kunnen hierbij drie gevallen onderscheiden:

1. Stel (∀j ∈ J)(aj < b):

aj < b⇒ inf
j∈J

aj ≤ b⇒ min(inf
j∈J

aj , b) = inf
j∈J

aj ,

aj < b⇒ min(aj , b) = aj ⇒ inf
j∈J

min(aj , b) = inf
j∈J

aj .

2. Stel (∀j ∈ J)(aj > b):

aj > b⇒ inf
j∈J

aj ≥ b⇒ min(inf
j∈J

aj , b) = b,

aj > b⇒ min(aj , b) = b⇒ inf
j∈J

min(aj , b) = b.

3. Stel nu (∃j ∈ J)(aj ≥ b) en (∃k ∈ J)(ak ≤ b):

(∃j ∈ J)(aj ≤ b)⇒ inf
j∈J

aj ≤ b⇒ min(inf
j∈J

aj , b) = inf
j∈J

aj ,

min(aj , b) =

{
aj als aj ≤ b [1]

b als aj > b [2]

⇒ inf
j∈J

min(aj , b) = inf
j∈J

[1] ∪ [2] = inf
j∈J

[1] = inf
j∈J

aj
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Nu kunnen we het gestelde aantonen:

min(inf
i∈J

ai, inf
j∈J

bj) = inf
i∈J

min(ai, inf
j∈J

bj)

wegens het bovenstaande

= inf
(i,j)∈J2

min(ai, bj)

wegens het bovenstaande

≤ inf
j∈J

min(aj , bj)

wegens definitie infimum

Dit lemma zegt dus dat het minimum van twee infima van verschillende ele-
menten kleiner of gelijk is aan het infimum van het minimum van die elementen.

Lemma 7. Stel (Aj)j∈J en B vaagverzamelingen in Y en zij T een willekeurige
t-norm. Dan geldt de volgende eigenschap:⋂

j∈J
Aj

 ∩T B ⊆ ⋂
j∈J

(Aj ∩T B).

Bewijs. We kiezen een willekeurig element y uit Y waarvoor geldt:⋂
j∈J

Aj

 ∩T B(y) = T ( inf
j∈J

Aj(y), B(y))

wegens definities uitgebreide Zadeh-doorsnede

en T-doorsnede

≤ T (Aj(y), B(y)), ∀j ∈ J
wegens t-norm stijgend

= (Aj ∩T B)(y), ∀j ∈ J
wegens definitie T-doorsnede

Aangezien we y willekeurig gekozen hebben, volgt er dat

(∀j ∈ J)

⋂
j∈J

Aj

 ∩T B ⊆ Aj ∩T B


⇒

⋂
j∈J

Aj

 ∩T B ⊆ ⋂
j∈J

(Aj ∩T B).

191



Dit lemma zegt dat de T-doorsnede van een doorsnede van vaagverzame-
lingen Aj en een andere vaagverzameling B een deelvaagverzameling is van de
doorsnede van de T-doorsnede van die vaagverzamelingen Aj en B.

Nu kunnen we de eigenschap aantonen over de interactie van samenstellingen
met de doorsnede van vaagrelaties vooraan.

Eigenschap 58. Stel (Rj)j∈J een familie van vaagrelaties van X naar Y , S
een vaagrelatie van Y naar Z, zij T een t-norm met linkscontinue partiële af-
beeldingen en I een hybride, monotone en continue implicator. Dan gelden de
volgende eigenschappen:

1.
(⋂

j∈J Rj

)
◦T S ⊆

⋂
j∈J(Rj ◦T S).

2.
(⋂

j∈J Rj

)
.I,T S ⊆

⋂
j∈J(Rj .I,T S).

3.
(⋂

j∈J Rj

)
.I S ⊆

⋂
j∈J(Rj .I S).

Bewijs. 1.

(∀j ∈ J)

⋂
j∈J

Rj ⊆ Rj

⇒ (∀j ∈ J)

⋂
j∈J

Rj

 ◦T S ⊆ Rj ◦T S


wegens Eigenschap 56

⇒ (
⋂
j∈J

Rj) ◦T S ⊆
⋂
j∈J

(Rj ◦T S)

omdat het geldt voor elke j ∈ J

2. Wegens Opmerking 11 geldt er voor een willekeurig koppel (x, z) uit X×Z:⋂
j∈J

Rj

 .I,T S(x, z) ≤
⋂
j∈J

(Rj .I,T S)(x, z)

⇔min

hgt
x

⋂
j∈J

Rj

 ∩T Sz
 , plt I

Sz, x
⋂

j∈J
Rj


≤ inf

j∈J
min(hgt(xRj ∩T Sz), plt I(Sz, xRj))

We zullen eerst aantonen dat hgt
(
x
(⋂

j∈J

)
∩T Sz

)
≤ infj∈J hgt(xRj ∩T
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Sz):

hgt

x
⋂

j∈J

 ∩T Sz
 = hgt

⋂
j∈J

(xRj) ∩T Sz


wegens Eigenschap 40

≤ hgt

⋂
j∈J

(xRj ∩T Sz)


wegens Lemma 7

= sup
y∈Y

inf
j∈J

T (Rj(x, y), S(y, z))

wegens definities hoogte, uitgebreide Zadeh-doorsnede,

T-doorsnede, vage na- en voorverzameling

≤ inf
j∈J

sup
y∈Y

T (Rj(x, y), S(y, z))

want een bovengrens van een ondergrens

is altijd kleiner of gelijk aan

een ondergrens van een bovengrens

= inf
j∈J

hgt(xRj ∩T Sz)

wegens definities hoogte, T-doorsnede,

vage na- en voorverzameling

Vervolgens tonen we aan dat plt I
(
Sz, x

(⋂
j∈J Rj

))
= infj∈J plt I(Sz, xRj):

plt I

Sz, x
⋂

j∈J
Rj

 = plt I

Sz,⋂
j∈J

(xRj)


wegens Eigenschap 40

= inf
y∈Y

I(S(y, z), inf
j∈J

Rj(x, y))

wegens definities plint, uitgebreide Zadeh-doorsnede,

vage voor- en naverzameling

= inf
y∈Y

inf
j∈J

I(S(y, z), Rj(x, y))

want uit I(a, .) stijgend volgt I(a, inf
j
bj) = inf

j∈J
I(a, bj)

= inf
j∈J

inf
y∈Y

I(S(y, z), Rj(x, y))

wegens Lemma 4

= inf
j∈J

plt I(Sz, xRj)

wegens definities plint, vage voor- en naverzameling
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Nu kunnen we het gestelde bewijzen:⋂
j∈J

Rj

 .I,T S(x, z) = min

hgt
x

⋂
j∈J

 ∩T Sz
 , plt I

Sz, x
⋂

j∈J
Rj


wegens Opmerking 11

≤ min(inf
j∈J

hgt(xRj ∩T Sz), inf
j∈J

plt I(Sz, xRj))

wegens het bovenstaande

≤ inf
j∈J

min(hgt(xRj ∩T Sz), plt I(Sz, xRj))

wegens Lemma 6

=
⋂
j∈J

(Rj .I,T S)(x, z)

wegens definitie uitgebreide Zadeh-doorsnede

en Opmerking 11

Omdat het koppel (x, z) willekeurig gekozen is, volgt er dat⋂
j∈J

Rj

 .I,T S ⊆
⋂
j∈J

(Rj .I,T S).

3. Wegens Opmerking 11 geldt er voor een willekeurig koppel (x, z) uit X×Z:⋂
j∈J

Rj

 .I S(x, z) ≤
⋂
j∈J

(Rj .I S)(x, z)

⇔min

hgt
x

⋂
j∈J

Rj

 , hgt(Sz), plt I

Sz, x
⋂

j∈J
Rj


≤ inf

j∈J
min(hgt(xRj), hgt(Sz), plt I(Sz, xRj))
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We tonen eerst aan dat hgt
(
x
(⋂

j∈J Rj

))
≤ infj∈J hgt(xRj):

hgt

x
⋂

j∈J
Rj

 = hgt

⋂
j∈J

xRj


wegens Eigenschap 40

= sup
y∈Y

inf
j∈J

(xRj)

wegens definities hoogte en uitgebreide Zadeh-doorsnede

≤ inf
j∈J

sup
y∈Y

(xRj)

want een bovengrens van een ondergrens

is altijd kleiner of gelijk aan

een ondergrens van een bovengrens

= inf
j∈J

hgt(xRj)

wegens definitie hoogte

We weten ook reeds uit het bewijs van puntje 2 dat

plt I

Sz, x
⋂

j∈J
Rj

 = inf
j∈J

plt I(Sz, xRj),
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bijgevolg hebben we:⋂
j∈J

Rj

 .I S(x, z) = min

hgt
x

⋂
j∈J

Rj

 , hgt(Sz), plt I

Sz, x
⋂

j∈J
Rj


wegens Opmerking 11

≤ min(inf
j∈J

hgt(xRj), hgt(Sz), inf
j∈J

plt I(Sz, xRj))

wegens het bovenstaande

= min(min(inf
j∈J

hgt(xRj), hgt(Sz)), inf
j∈J

plt I(Sz, xRj))

wegens associativiteit minimum

= min(inf
j∈J

min(hgt(xRj), hgt(Sz)), inf
j∈J

plt I(Sz, xRj))

wegens distributiviteit minimum over infimum

≤ inf
j∈J

min(min(hgt(xRj), hgt(Sz)), plt I(Sz, xRj))

wegens Lemma 6

= inf
j∈J

min(hgt(xRj), hgt(Sz), plt I(Sz, xRj))

wegens associativiteit minimum

=
⋂
j∈J

(Rj .I S)(x, z)

wegens definitie uitgebreide Zadeh-doorsnede

en Opmerking 11

Omdat het koppel (x, z) willekeurig gekozen is, volgt er dat⋂
j∈J

Rj

 .I S ⊆
⋂
j∈J

(Rj .I S).

We merken nog op dat analoog als in Opmerking 3 voor scherpe relaties er
ook geen formule bestaat die de interactie weergeeft tussen de sub-samenstelling
en de doorsnede van vaagrelaties vooraan. We merken nog op dat ook de inter-
actie van de klassieke samenstelling met de doorsnede van vaagrelaties achteraan
dezelfde is als die met de doorsnede van scherpe relaties (Eigenschap 36) en dat
de super-samenstelling van een zekere vaagrelatie met een doorsnede van vaagre-
laties een deelvaagverzameling is van de doorsnede van de super-samenstellingen
van die zekere vaagrelatie met die vaagrelaties. Dit is verschillend van wat er
geldt bij scherpe relaties (Eigenschap 36). Eveneens kunnen we geen formule
vinden die de interactie weergeeft van de sub-samenstelling met een doorsnede
van vaagrelaties achteraan zoals ook voor scherpe relaties het geval is (Opmer-
king 4).
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Figuur 24: Vaagrelatie F van X naar Y

Tot slot zullen we in onderstaand voorbeeld over information retrieval (het
zoeken naar gegevens) zowel de klassieke, sub-, super- als ultra-samenstelling
berekenen en interpreteren.

Voorbeeld 13. Stel dat het universum X = {d1, d2, d3, d4, d5, d6} bestaat uit
zes documenten, Y = {t1, t2, t3, t4, t5} uit vijf termen en Z = {u1, u2, u3} uit
drie gebruikers. Stel F de vaagrelatie van X naar Y ; gedefinieerd als:

F (d, t) = α⇔’document d handelt over term t

waarbij α de mate waarin weergeeft’

met d ∈ X, t ∈ Y, α ∈ [0, 1] .

We stellen deze vaagrelatie F voor aan de hand van een matrix (Figuur 24).
Die zegt onder meer dat document d1 het sterkste handelt over term t1, al is
het niet in de hoogste graad mogelijk en dat datzelfde document helemaal niet
handelt over de termen t3 en t4.

Stel G de vaagrelatie van Y naar Z; gedefinieerd als:

G(t, u) = β ⇔’term t is relevant voor gebruiker u

waarbij β weergeeft hoe relevant’

met t ∈ Y, u ∈ Z, β ∈ [0, 1] .

We stellen ook de vaagrelatie G voor aan de hand van een matrix (Figuur 25).
Die zegt onder meer dat term t2 het meest relevant is voor gebruiker u1, zelfs
in de hoogste graad van relevantie mogelijk, dat term t3 wel relevant is voor
gebruiker u1, maar niet een hoge graad en dat term t1 het minst relevant is voor
gebruiker u2, zelfs in die mate dat het bijna irrelevant is voor de gebruiker.

We kunnen nu ook de inverse vaagrelatie F−1 van de vaagrelatie F de-
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Figuur 25: Vaagrelatie G van Y naar Z

Figuur 26: Inverse vaagrelatie F−1 van Y naar X

finiëren:

F−1(t, d) = γ ⇔ ’term t wordt behandeld in document d

waarbij γ de mate waarin weergeeft’

met d ∈ X, t ∈ Y, γ ∈ [0, 1] .

We kunnen eveneens deze inverse vaagrelatie F−1 voorstellen aan de hand van
een matrix (Figuur 26) door die af te leiden uit de matrix van de vaagrelatie F .
Deze matrix voor F−1 zegt onder meer dat term t1 het sterkst behandelt wordt in
document d1, al is het niet in de hoogste graad mogelijk en dat term t3 helemaal
niet behandeld wordt in de documenten d1, d3 en d4.

We merken nu het verschil op tussen de vaagrelatie F en zijn inverse vaag-
relatie F−1. Waar F weergeeft hoe relevant een document is wanneer je een
term ingeeft, geeft F−1 weer wat het gewicht is van een term in een document.

Een samenstelling (zowel de klassieke als de nieuwe) van de inverse vaagre-
latie F−1 met de vaagrelatie F brengt trefwoorden met elkaar in verband. We
zullen nu zowel de klassieke als de nieuwe samenstellingen (volgens de benade-
ring van Kerre) van deze vaagrelaties berekenen voor de trefwoorden t1 en t3,
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we zullen daarbij telkens interpreteren wat dit betekent.
Hierbij zullen we gebruik maken van de t-norm TM (x, y) = min(x, y) en de

Kleene-Dienes implicator IKD(x, y) = max(1− x, y).
Eerst berekenen we aan de hand van Figuur 24 de klassieke samenstelling

van F−1 met F voor het koppel (t1, t3):

t1F
−1 = Ft1 = {(d1, 0.8), (d2, 0.6), (d3, 0.2), (d4, 0.3), (d5, 0.8), (d6, 0.3)} [a]

wegens Eigenschap 39 en definitie vage voorverzameling

Ft3 = {(d1, 0), (d2, 0.6), (d3, 0), (d4, 0), (d5, 0.3), (d6, 0)} [b]

wegens definitie vage voorverzameling

t1F
−1 ∩ Ft3 = min((t1F

−1)(d), (Ft3)(d))

wegens definitie Zadeh-doorsnede

= {(d1, 0), (d2, 0.6), (d3, 0), (d4, 0), (d5, 0.3), (d6, 0)} [c]

wegens [a] en [b]

⇒ F−1 ◦ F (t1, t3) = hgt(t1F
−1 ∩ Ft3) = max(0, 0.6, 0, 0, 0.3, 0) = 0.6 [e]

wegens definitie klassieke samenstelling en [c]

Deze waarde geeft de mate weer waarin er minstens één document bestaat dat
handelt over beide termen. In dit geval kunnen we besluiten dat er zo’n document
bestaat al handelt het niet over beide termen in de hoogste mate mogelijk (dit
zou echter voor één van deze termen wel het geval kunnen zijn).

Vervolgens berekenen we opnieuw aan de hand van Figuur 24 de sub-samenstelling
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van F−1 met F volgens de benadering van Kerre voor het koppel (t1, t3):

co(t1F
−1) = co(Ft1) = {(d1, 0.2), (d2, 0.4), (d3, 0.8), (d4, 0.7), (d5, 0.2), (d6, 0.7)} [f ]

wegens Eigenschap 39 en

definities complement en vage voorverzameling

Ft3 = {(d1, 0), (d2, 0.6), (d3, 0), (d4, 0), (d5, 0.3), (d6, 0)}
wegens [b]

plt I(t1F
−1, F t3) = inf

d∈X
max(co(t1F

−1)(d), F t3(d))

wegens definities plint en Kleene-Dienes implicator

= inf
d∈X
{(d1, 0.2), (d2, 0.6), (d3, 0.8), (d4, 0.7), (d5, 0.3), (d6, 0.7)}

wegens [f ] en [b]

= 0.2 [g]

wegens definitie infimum

hgt(t1F
−1 ∩ Ft3) = 0.6

wegens [e]

⇒ F−1 /IKD,TM
F (t1, t3) = min(hgt(t1F

−1 ∩ Ft3), plt I(t1F
−1, F t3))

wegens Opmerking 11

= min(0.6, 0.2) = 0.2 [h]

wegens [e] en [g]

Deze waarde geeft de mate weer waarin elk document dat handelt over t1 ook
over t3 handelt. In dit geval kunnen we besluiten dat niet elk document dat over
t1 handelt ook in grote mate over t3 zal handelen, wel zien we dat zo’n document
minstens in geringe mate over t3 zal handelen.

Verder berekenen we opnieuw aan de hand van Figuur 24 de super-samenstelling
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van F−1 met F volgens de benadering van Kerre voor het koppel (t1, t3):

co(Ft3) = {(d1, 1), (d2, 0.4), (d3, 1), (d4, 1), (d5, 0.7), (d6, 1)} [i]

wegens definities complement en vage voorverzameling

t1F
−1 = Ft1 = {(d1, 0.8), (d2, 0.6), (d3, 0.2), (d4, 0.3), (d5, 0.8), (d6, 0.3)}

wegens [a]

plt I(Ft3, t1F
−1) = inf

d∈X
max(co(Ft3)(d), t1F

−1(d))

wegens definities plint en Kleene-Dienes implicator

= inf
d∈X
{(d1, 1), (d2, 0.6), (d3, 1), (d4, 1), (d5, 0.8), (d6, 1)}

wegens [i] en [a]

= 0.6 [j]

wegens definitie infimum

hgt(t1F
−1 ∩ Ft3) = 0.6

wegens [e]

⇒ F−1 .IKD,TM
F (t1, t3) = min(hgt(t1F

−1 ∩ Ft3), plt I(Ft3, t1F
−1))

wegens Opmerking 11

= min(0.6, 0.6) = 0.6 [k]

wegens [e] en [j]

Deze waarde geeft de mate weer waarin elk document dat handelt over t3 ook
over t1 handelt. In dit geval kunnen we besluiten dat elk document dat over t3
handelt ook in vrij grote mate over t1 zal handelen, al zien we dat mintens één
zo’n document niet in de hoogst mogelijke graad zal handelen over t1.

Tenslotte berekenen we nog de ultra-samenstelling van F−1 met F volgens
de bandering vanKerre voor het koppel (t1, t3):

F−1 /IKD,TM
F (t1, t3) = 0.6

wegens [h]

F−1 .IKD,TM
F (t1, t3) = 0.2

wegens [k]

⇒ F−1�IKD,TM
F (t1, t3) = (F−1 /IKD,TM

F (t1, t3)) ∩ (F−1 .IKD,TM
F (t1, t3))

wegens definitie ultra-samenstelling

= min(F−1 / F (t1, t3), F−1 . F (t1, t3))

wegens definitie Zadeh-doorsnede

= min(0.6, 0.2) = 0.2

wegens [h] en [k]

Deze waarde geeft de mate weer waarin elk document dat handelt over t3 ook
over t1 handelt en elk document dat handelt over t1 ook over t3 handelt. In dit
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geval kunnen we besluiten dat niet elk document dat over één van deze termen
handelt ook over de andere term in grote mate zal handelen, wel zien we dat
zo’n document minstens in geringe mate over beide termen zal handelen.

Op analoge wijze kunnen we de klassieke, sub-, super- en ultra-samenstelling
berekenen van de vaagrelatie F met de inverse vaagrelatie F−1 voor twee docu-
menten en dan zouden we analoge interpretaties krijgen.

We eindigen dit voorbeeld met het bepalen van de klassieke en sub-samenstelling
(volgens de benadering van Kerre) van de vaagrelatie F met de vaagrelatie G.
Eerst gaan we via de definitie van de klassieke samenstelling van deze vaagre-
laties op zoek naar een matrix om deze samenstelling voor te stellen:

F ◦G(d, u) = sup
t∈Y

min(F (d, t), G(t, u)) = δ met δ ∈ [0, 1] .

De waarde δ ∈ [0, 1] geeft de sterkte weer van de ketting tussen het document d
en de gebruiker u, m.a.w. hoe groter γ, hoe sterker de ketting.

Aan de hand van de matrices voorgesteld in de Figuren 24 en 25 vinden we
het volgende:

d1F = {(t1, 0.8), (t2, 0.6), (t3, 0), (t4, 0), (t5, 0.6)}
wegens definitie vage naverzameling

Gu1 = {(t1, 0.9), (t2, 1), (t3, 0.5), (t4, 0.2), (t5, 0.1)}
wegens definitie vage voorverzameling

Hieruit kunnen we het volgende besluiten:

F ◦G(d1, u1) = sup
t∈Y

min(F (d1, t), G(t, u1)) = 0.8,

dit betekent dat de ketting (of het verband) tussen document d1 en gebruiker
u1 een heel hoge graad heeft. Er bestaat m.a.w. minstens één term die vrij
sterk behandeld wordt in document d1 en waarin gebruiker u1 ook sterk in is
gëınteresserd. Zowel de graad van behandeling van de term in het document als
de interesse van de gebruiker in de term kan de hoogst mogelijke graad hebben,
maar niet allebei.

Op analoge wijze kunnen we voor elk koppel (d, u) uit X × Z de klassieke
samenstelling F ◦ G(d, u) berekenen. Figuur 27 geeft dan de klassieke samen-
stelling van de vaagrelatie F met de vaagrelatie G weer aan de hand van een
matrix.

Vervolgens gaan we via de definitie van de sub-samenstelling (volgens de
benadering van Kerre) van de vaagrelatie F met de vaagrelatie G ook hier op
zoek naar een matrix om deze samenstelling voor te stellen:

F / G(d, u) = min(sup
t∈Y

min(F (d, t), G(t, u)), plt I(dF,Gu)) = κ met κ ∈ [0, 1] .

De waarde κ ∈ [0, 1] geeft de relevantie weer voor gebruiker u van alle termen
die behandeld worden in document d.
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Figuur 27: Klassieke samenstelling van de vaagrelatie F met de vaagrelatie G

Aan de hand van de matrices voorgesteld in de Figuren 24 en 25 vinden we
het volgende:

d1F = {(t1, 0.8), (t2, 0.6), (t3, 0), (t4, 0), (t5, 0.6)} [l]

wegens definitie vage naverzameling

co(d1F ) = {(t1, 0.2), (t2, 0.4), (t3, 1), (t4, 1), (t5, 0.4)} [m]

wegens definitie complement

Gu1 = {(t1, 0.9), (t2, 1), (t3, 0.5), (t4, 0.2), (t5, 0.1)} [n]

wegens definitie vage voorverzameling

plt I(co(d1F ), Gu1) = inf
t∈Y

max(co(d1F )(t), Gu1(t))

wegens definities plint en Kleene-Dienes implicator

= inf
t∈Y
{(t1, 0.9), (t2, 1), (t3, 1), (t4, 1), (t5, 0.4)}

wegens [m] en [n]

= 0.4 [o]

wegens definitie infimum

hgt(d1F ∩Gu1) = sup
t∈Y

min((d1F )(t), (Gu1)(t))

wegens definities hoogte en Zadeh-doorsnede

= max(0.8, 0.6, 0, 0, 0.1) = 0.8 [p]

wegens [l] en [n]

⇒ F / G(d1, u1) = min(hgt(d1F ∩Gu1), plt I(d1F,Gu1))

wegens Opmerking 11

= min(0.8, 0.4) = 0.4

wegens [o] en [p]
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Figuur 28: Sub-samenstelling van de vaagrelatie F met de vaagrelatie G

Dit betekent dat elke term die behandeld wordt in document d1 in zekere mate
behoort tot de vaagverzameling van termen waarin gebruiker u1 gëınteresseerd
is.

Op analoge wijze kunnen we voor elk koppel (d, u) uit X×Z de sub-samenstelling
F /G(d, u) vinden. Figuur 28 geeft dan de sub-samenstelling van de vaagrelaties
F en G weer aan de hand van een matrix.

Op analoge wijze kunnen we ook de super- en ultra-samenstelling van de
vaagrelatie F met de vaagrelatie G interpreteren en voorstellen aan de hand
van een matrix.

204



4 Conclusie

We hebben in deze masterproef verschillende fundamentele eigenschappen en
toepassingen gezien over vaagrelaties.

Het eerste dat ik kan besluiten, is dat vele eigenschappen die gelden voor
scherpe relaties ook gelden voor vaagrelaties (Eigenschappen 39, 40, 41, 42, 43,
44, 46, 47, 54 en 57).

Toch zijn er ook heel wat eigenschappen die niet (volledig) behouden blijven.
Zo blijkt dat er niet langer monotoniciteitseigenschappen bestaan voor het sub-,
super- en ultra-direct beeld onder vaagrelaties (Opmerking 9), enkel die voor
het direct beeld blijven behouden (Eigenschap 48). Daarnaast kunnen we voor
het sub- en superdirect beeld onder vaagrelaties geen analoge interacties met de
unie of doorsnede aantonen zoals bij scherpe relaties, enkel voor het direct beeld
blijven die behouden (Eigenschap 49). De sub-, super- en ultra-samenstelling
onder vaagrelaties zijn nog steeds op dezelfde wijze vernesteld met de klassieke
samenstelling zoals bij scherpe relaties behalve voor de nieuwe samenstellingen
volgens de benadering van De Baets (Eigenschap 53). Ook de associativiteits-
eigenschap voor de klassieke samenstelling van vaagrelaties blijft behouden (Ei-
genschap 55) zoals die bij scherpe relaties was, maar de andere (combinaties van
klassieke, sub- en super-samenstelling) hebben geen analogon voor vaagrelaties.
De monotoniciteitseigenschappen voor de klassieke, sub- en super-samenstelling
onder vaagrelaties zijn nog steeds hetzelfde als die bij scherpe relaties, enkel de
antitoniteit in de twee eigenschappen met een extra eis (gelijkheid van domei-
nen of bereiken) van de sub- en super-samenstelling volgens de benadering van
Kerre geldt niet(Eigenschap 56). Tot slot blijft de interactie van de klassieke
samenstelling van vaagrelaties met de doorsnede behouden zoals die bij scherpe
relaties was, maar de gelijkheid die er bij scherpe relaties was voor de interactie
van de sub- en super-samenstelling met de doorsnede blijft voor vaagrelaties
niet behouden (Eigenschap 58).

Daarnaast kunnen we concluderen dat er vele toepassingen bestaan voor vaag-
relaties, dat kunnen we uit Voorbeeld 7 duidelijk afleiden. De interpretaties van
de beelden en samenstellingen in deze toepassingen zijn van groot belang.

Zo geeft het direct beeld van een vaagverzameling A onder een vaagrelatie
R van X naar Y weer hoe sterk het verband is tussen mintens één element van
A en de elementen van Y (Voorbeeld 8). Het subdirect beeld van A onder R
geeft weer hoe sterk het verband is tussen alle elementen van A en de elementen
van Y . Het superdirect beeld van A onder R geeft weer of er enkel een verband
bestaat tussen de elementen van A en de elementen van Y . Tenstlotte geeft het
ultradirect beeld van A onder R weer hoe typerend de elementen van Y zijn
voor de elementen van A (Voorbeeld 9).

Voor de samenstellingen van twee vaagrelaties vinden we analoge interpre-
taties. De klassieke samenstelling van twee vaagrelaties R van X naar Y en S
van Y naar Z geeft voor elk koppel uit X × Z weer hoe sterk het verband is
van deze elementen met minstens één element uit Y (Voorbeeld 10). De sub-
samenstelling van R en S geeft voor elk koppel (x, z) uit X × Z weer of elk
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element uit Y dat een verband heeft met x ook een verband heeft met z. De
super-samenstelling van R en S geeft juist het omgekeerde weer, voor elk koppel
(x, z) uit X × Z geeft dit weer of elk element uit Y dat een verband heeft met
z ook een verband heeft met x. Tenslotte geeft de ultra-samenstelling van R
en S voor elk koppel (x, z) uit X × Z weer of elk element uit Y een verband
heeft met x en z indien het met minstens één van deze twee een verband heeft
(Voorbeeld 13).

Tot slot concluderen we dat de vorm van de definities van de beelden en samen-
stellingen alsook de geldigheid van de eigenschappen afhangen van de gebruikte
t-norm, t-conorm en implicator. Sommige eigenschappen gelden voor de alge-
mene T-doorsnede en S-unie, andere zijn enkel geldig voor de Zadeh-doorsnede
en Zadeh-unie. In de definities van zowel de klassieke als nieuwe beelden van
een vaagverzameling onder een vaagerlatie hebben we met de t-norm T = min
gewerkt, dit zijn reeds speciale gevallen van de definities bekomen met een wil-
lekeurige t-norm T . Hetzelfde geldt voor de definities van de klassieke en nieuwe
samenstellingen. Ook voor verschillende eigenschappen is er geen willekeurige t-
norm, maar één met linkscontinue partiële afbeeldingen vereist. De implicator I
is eveneens bepalend voor de definities van de nieuwe beelden en samenstellingen
van een vaagverzameling onder een vaagrelatie. Bij de nieuwe beelden hebben
we vooral gebruik van de Kleene-Dienes implicator gemaakt, terwijl het bij de
eigenschappen van de nieuwe samenstellingen vaak belangrijk is een monotone,
hybride en/of continue implicator te hebben. Ook hebben we verschillende defi-
nities voor de nieuwe beelden en samenstellingen bekomen, het essentieel verschil
tussen de uitdrukkingen ligt bij het al dan niet voorkomen van een t-norm. We
hebben deze verschillende uitdrukkingen bekomen omdat equivalente uitdruk-
kingen voor de nieuwe beelden en samenstellingen onder scherpe relaties niet
langer equivalent blijken te zijn onder vaagrelaties. Voor de nieuwe beelden heb-
ben we uitdrukkingen gevonden die onder meer afhangen van een t-norm, die
uitdukkingen blijken ook specifiekere informatie te bevatten dan de andere uit-
drukkingen die niet afhangen van een t-norm. Voor de nieuwe samenstellingen
hebben zelfs drie verschillende uitdrukkingen besproken. Een eerste benadering
volgens Kerre hangt af van een t-norm en bevat specifiekere informatie dan de
tweede benadering die niet afhangt van een t-norm, namelijk die volgens De
Baets. Ten derde hebben we nog de benadering volgens Bandler-Kohout die in
tegenstelling tot de andere twee gebaseerd is op de fuzzificatie van de nieuwe sa-
menstellingen onder scherpe relaties zonder de niet-ledigheidsvoorwaarden, ook
deze benadering hangt niet af van een t-norm.
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