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Samenvatting

A(L, κ) betekent dat voor alle modellen A en B van kardinaliteit κ, als A en B
dezelfde L-theorie vervullen, ze isomorphism zijn.

Als κ een oneindig kardinaalgetal is, kunnen we de vraag stellen wat de minste
logica L is zodanig dat elke L-theorie κ categorisch is. Als κ een regulier kar-
dinaalgetal is, maakt het toevoegen van een Cohen deelverzameling aan κ zeker
dat er geen kleine definieerbare logica L bestaat. Hetzelfde geldt voor het to-
evoegen van Cohen deelverzamelingen voor een co-eindig aantal λ < κ door een
geitereerde forcing die de volledige ondersteuning bij alle limieten geeft. Er is
echter altijd een kleine logica L met gegeneraliseerde kwantoren zodanig dat alle
L-theorieën κ-categorisch zijn maar niet definieerbaar hoeven te zijn in de taal
van de verzamelingentheorie.

In de telbare kardinaliteit kan de “kleine” logica een tweede order logica zijn.
Als V =L dan is zelfs Σ1

3 voldoende. Met een n aantal Woodin kardinaalgetallen
is Σ1

n+3 genoeg. Echter, als er oneindig veel Woodin kardinaalgetallen zijn en er
is een meetbaar kardinaalgetal boven ze, dan faalt A(L2, ω). A(L3, ω) is echter
consistent met alle grote kardinaal axioma’s. A(L3, ω) is ook consistent met
Martin’s Maximum.

In een ontelbare kardinaliteit κ kan de kleine logica L2
κ,ω zijn of Ln waar

n ≥ 4. De vraag of A(L2
κ,ω, κ) geldt voor verschillende kardinalen κ is hiervan

onafhankelijk.

De volgende tabel laat zien of A(L, κ) geldt voor een taal L en een kardinaal-
getal κ

In de doorsnede van een L-regel; en een κ-kolom hebben we aan de linkerkant
een model van ZFC beschreven waar A(L, κ) geldt en aan de rechterkant een
model van ZFC waar A(L, κ) niet geldt (als het bestaat). Met het vraagteken
beduigen wij een open vraag. Cohen, iter., en PX,κ betekenen Cohen forcing,
gëıtereerde Cohen forcing met volledige ondersteuning in alle limieten en de forc-
ing PX,κ, die in hoofdstuk 3 is gedefinieerd. Reguliere en respectievelijk singuliere
kolommen verwijden naar arbitraire ontelbare reguliere/singuliere kardinaalge-
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tallen. Het basismodel is L in alle forcings.

A(L, κ) ℵ0 regulier singulier
FO −/altijd −/altijd −/altijd
Lκ+,ω altijd/− κ = ℵ0/κ 6= ℵ0 −/altijd
L2 V=L/Cohen ?/V=L ?/V=L

L2
κ,ω/L

2
κ V=L/Cohen V=L/Cohen V=L/iter.

L3 V=L/Cohen ?/V=L ?/V=L
L4 V=L/Cohen PX,κ/V=L PX,κ/V=L
Ln V=L/Cohen PX,κ/V=L PX,κ/V=L
ZF V=L/Cohen PX,κ/V=L PX,κ/V=L


