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Samenvatting

In dit proefs hrift bekijken we vers hillende soorten oneindige spelen en aanverwante onderwerpen in de verzamelingenleer en de wiskundige logi a. Hoofdstuk
1 is gewijd aan de algemene inleiding en te hnis he a htergrondinformatie. Het
vervolg is als volgt opgezet:
Hoofdstuk 2: Het is bekend dat de Baire-eigens hap een zogeheten regulariteitseigens hap is van verzamelingen reele getallen, en dat deze eigens hap
gekarakteriseerd kan worden door middel van Bana h-Mazur-spelen. Wij karakteriseren vrijwel alle bekende regulariteitseigens happen van verzamelingen reele
getallen via de Baire-eigens hap van bepaalde topologis he ruimtes en we gebruiken Bana h-Mazur-spelen om de algemene equivalentiestellingen aangaande
regulariteitseigens happen, absoluutheid van for ing en trans endentie-eigens happen
over bepaalde anonieke binnenmodellen te bewijzen. Met behulp van deze equivalentieresultaten beantwoorden we een aantal open vragen uit de verzamelingenleer van reele getallen.
Hoofdstuk 3: We bespreken het verband tussen Gale-Stewart-spelen en
Bla kwell-spelen. De eerste zijn oneindige spelen met volledige informatie en
komen uit de verzamelingenleer, de tweede zijn oneindige spelen met onvolledigde
informatie en komen uit de speltheorie. Het al dan niet gedetermineerd zijn van
Gale-Stewart-spelen is een belangrijk onderwerp in de verzamelingenleer en we
kunnen ons evengoed over het gedetermineerd zijn van Bla kwell-spelen buigen.
We vergelijken het Gedetermineerdheidsaxioma voor reele getallen (ADR ) met het
Bla kwell-Gedetermineerdheidsaxioma voor reele getallen (Bl-ADR ). We laten
zien dat de onsistentiekra ht van Bl-ADR strikt groter is dan die van het Gedetermineerdheidsaxioma (AD) in x 3.1. In x 3.2, laten we zien dat Bl-ADR vrijwel
alle bekende regulariteitseigens happen van impli eert voor alle verzamelingen
reele getallen . In x 3.3, bespreken we de mogelijkheid dat ADR en Bl-ADR
equivalent zijn onder Zermelo-Fraenkel verzamelingenleer verrijkt met het Axioma van Afhankelijke Keuze (ZF+DC). In x 3.4, bespreken we de mogelijkheid
van equi onsistentie van ADR en Bl-ADR .
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Hoofdstuk 4: We bestuderen het verband tussen het gedetermineerd zijn

van Gale-Stewart-spelen en grote kardinaalgetallen. Iteratiebomen zijn belangrijke obje ten bij het bewijzen het gedetermineerd zijn van Gale-Stewart-spelen
uitgaande van grote kardinaalgetallen, en alternerende ketens van lengte ! zijn de
belangrijkste iteratiebomen die te maken hebben met het gedetermineerd zijn van
Gale-Stewart-spelen. We onderzoeken de bovengrenzen van de onsistentiekra ht
van het bestaan van alternerende ketens met lengte ! .
Hoofdstuk 5: Wadge-redu eerbaarheid is een manier om de omplexiteit
van deelverzamelingen van een topologis he ruimte te meten via de ontinue redu tie van een deelverzameling van een topologis he ruimte naar een andere in
de bes hrijvende verzamelingenleer. Wadge-redu eerbaarheid orrespondeert met
many-one-redu eerbaarheid in re ursietheorie. Met behulp van de karakterisering
van Wadge-redu eerbaarheid voor de Baire-ruimte door middel van Wadge-spelen
kan de elegante theorie van de Wadge-redu eerbaarheid voor de Baire-ruimte ontwikkeld worden (denk aan bijna-lineariteit, welgefundeerdheid), als we het gedetermineerdheidsaxioma (AD) aannemen. We bestuderen Wadge-redu eerbaarheid
voor de reele re hte, welke niet op een soortgelijke manier gekarakteriseerd kan
worden door middel van oneindige spelen. We laten zien dat het Wadge Lemma
niet opgaat voor de reele re hte en dat de Wadge-ordening voor de reele re hte
niet welgefundeerd is, en we onderzoeken andere eigens happen van de Wadgeordening voor de reele re hte.
Hoofdstuk 6: Modale dekpuntslogi a's zijn modale logi a's met dekpuntsoperatoren, welke meerdere wenselijke eigens happen gemeen hebben met eerste
orde-logi a. We de nieren een produ t onstru tie van een gebeurtenismodel en
een Kripke-model, en we bespreken het gesloten zijn onder het nemen an produ ten van modale dekpuntslogi a's. We laten zien dat PDL, de modale al ulus en een fragment van de modale - al ulus gesloten zijn onder het nemen
an produ ten.

