DISKRÉTNA MATEMATIKA A LOGIKA  PRÍKLADY
(1) Zistite, £i poset P ⊆ N+ s usporiadaním | je zväz. Ak áno, zistite £i je
podzväz (N+ , | ). Vºdy nakreslite aj diagram (P, | ).
(a) P = {1, 2, 3, 12, 18, 36},
(b) P = {1, 2, 3, 6, 12, 18, 36},
(c) P = {1, 2, 3, 12, 24, 36, 72}.
(2) Zistite, £i poset (P, ⊆) je zväz, kde
P = {∅, {1}, {2}, {3}, {4}, {1, 2}, {2, 3}, {3, 4}, {4, 5}, {1, 2, 3, 4, 5}}.

(3) Nech
L = {∅, {1}, {2}, {3}, {4}, {1, 2}, {2, 3}, {3, 4}, {1, 4}, {1, 2, 3, 4}}.
L je zväz.

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Nakreslite diagram L, £iasto£né usporiadanie je ⊆.
Dokáºte, ºe L nie je podzväzom zväzu (2{1,2,3,4} , ∩, ∪).
Je L distributívny? Je L modulárny?
Nájdite nejaké 4,5,6 a 7-prvkové podzväzy L a nakreslite ich diagramy.
Nájdite 3 distributívne podzväzy L.
Nájdite podzväz zväzu L, ktorý je generovaný mnoºinou A:
(i) pre A = {{1}, {1, 2}, {2, 3}},
(ii) pre A = {{1}, {3, 4}, {1, 4}}.
(4) Zistite, £i zväz (L, ⊆), kde
L = {∅, {1}, {2}, {3}, {4}, {1, 2}, {2, 3}, {3, 4}, {1, 5}, {1, 2, 3, 4, 5}}

je distributívny, resp. modulárny.
(5) Uvaºujte zväz L podmnoºín roviny, ktorý obsahuje v²etky body, v²etky
priamky, prázdnu mnoºinu a celú rovinu; £iasto£né usporiadanie na L je ⊆.
Je L distributívny? Je L modulárny?
(6) Nakreslite diagramy v²etkých (aº na izomorzmus) 7-prvkových distributívnych zväzov. Nájdite kanonické reprezentácie niektorých z nich.
(7) Nakreslite diagramy v²etkých trojprvkových posetov. Pre kaºdý z nich nájdite distributívny zväz v²etkých dolných mnoºín. V distributívnych zväzoch
nájdite ich J(L) a nahliadnite, ako vyzerá poset (J(L), ⊆).
(8) Presved£te sa, ºe veta o kanonickej reprezentácii distributívneho zväzu zlyhá na pentagone a diamante.
(9) Ako vyzerajú dolné mnoºiny posetu (R, ≤)?
(10) Nájdite podzväz zväzu (2{1,2,3,4} , ∩, ∪) generovaný mnoºinami
(a) A = {{1}, {1, 2, 3}, {2, 4}},
(b) A = {{1}, {4}, {1, 2, 4}, {1, 3, 4}},
(c) A = {{1, 2}, {1, 2, 3}, {1, 4}}.
(11) Nájdite podzväz zväzu (N+ , | ), ktorý je generovaný mnoºinami
(12) A = {4, 14},
(13) A = {2, 3, 10, 15},
(14) A = {2, 42, 35}.
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(15) Toto je diagram (2{1,2,3,4} , ∩, ∪). Popí²te bodky v ¬om prvkami 2{1,2,3,4}
aspo¬ dvoma rôznymi spôsobmi.

Potom nakreslite iný diagram toho istého zväzu.

