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Ebben a dolgozatban az ultraszorzatok alkalmazásaiból tekintettünk át néhány válogatott fejezetet. Ki-
tüntetett figyelmet fordítottunk a valós számok nem-standard elméletére.

Az első fejezetben röviden ismertettük a szükséges logikai és modellelméleti ismereteket. A második
fejezetben a szűrő és ultraszűrő konstrukciókat tárgyaltuk. Definiáltuk ezen fogalmakat, majd vizsgáltuk
tulajdonságaikat. Megfogalmaztuk, hogy úgynevezett véges metszett tulajdonságú halmazrendszerek se-
gítségével ultraszűrők konstruálhatók. Kiterjesztettük az ultraszorzatok fogalmát modellekre. E fejezet
központi eredménye Łoś tétele, mely alapvető fontosságú az ultraszorzatok elméletében. Ez a tétel iga-
zolja az ultraszorzat fogalmának hasznosságát a modellelméletben, hiszen kritériumot biztosít formulák
igazságára az ultraszorzaton.

A harmadik fejezetben az ultraszorzatok modellelméleti alkalmazásaiból ismertettünk eredményeket.
Megfogalmaztuk és igazoltuk a kompaktsági tételt ultraszorzatokra. Ennek előnye, hogy nem használja
ki a teljességi tételt. Ultraszorzatok segítségével megállapítottuk, mely modellosztályok axiomatizálha-
tók elsőrendű zárt formulákkal. Példákat is adtunk elsőrendben nem axiomatizálható modellosztályok-
ra. Végül elemi bővítéseket és elemien ekvivalens struktúrákat vizsgáltunk ultraszorzatokon keresztül.
Beláttuk, hogy minden modell elemien beágyazható saját ultrahatványaiba. Ez igazolja az ultrahatvány,
mint modellkonstrukció hasznosságát. Frayne tételén keresztül bemutattuk az ultrahatványok és az elemi
beágyazhatóság kapcsolatát. Bizonyítás nélkül közöltük Keisler izomorfia tételét, amely az ultrahatvány
és az elemi ekvivalencia kapcsolatát mutatja.

Az utolsó fejezetben a valós számok nem-standard modelljét mutattuk be, valamint a nyelvi transzferen
alapuló bizonyítási módszert. Definiáltuk a nem-standard modellt, mint a valós számok egy speciá-
lis ultrahatványát. Kihasználva, hogy az így adódó modell elemi bővítés, bevezettük az úgynevezett
transzfer elvet. Vizsgáltuk a nem-standard modellben fellépő végtelen kicsi és végtelen nagy számok
tulajdonságait. A nem-standard bizonyítási módszerben fontos szerepe van ezen új számoknak. Ezeket
az ismereteket felhasználva a valós analízis két klasszikus fogalmát, a sorozatok konvergenciáját és a
függvények folytonosságát jellemezzük infinitezimálisokkal.
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