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Samenvatting

Coalgebräısch Modelleren

Toepassingen in de Automatentheorie en de Modale Logica

Het algemene doel van deze dissertatie is om nieuwe inzichten te verwerven in
de automatentheorie en de modale logica door de relevante structuren als coal-
gebras te modelleren. Kort samengevat bestaan de specifieke bijdragen uit een
coalgebräısche techniek voor synthese van Mealy machines uit specificaties van
rekenkundige bitstroom functies, het coalgebräısch modelleren en classificeren
van subsequentiële transducers, noties van bisimulatie voor omgevingsstructuren
en model-theoretische stellingen voor klassieke modale logica. Deze contributies
zijn te vinden in Hoodstuk 3, 4 en 5.

In Hoofdstuk 3 bekijken wij de relatie tussen bitstroom functies en Mealy ma-
chines met binaire input en output. Mealy machines en binarie rekenkunde spe-
len een belangrijke rol in het modelleren en specificeren van sequentiële circuits.
Mealy machines zijn bekende voorbeelden van een type automaten die als coalge-
bras kunnen worden beschouwd, en waarvoor een finale coalgebra bestaat. Wij
presenteren een methode die gegeven een zogenoemde rationale specificatie in
de binaire rekenkunde, een eindige Mealy machine construeert die de specificatie
realiseert. Het idee achter de constructie is om een Mealy-structuur te leggen
op de verzameling van specificaties, en een realisatie te construeren als de sub-
machine gegenereerd door de gegeven specificatie. Terminatie en minimaliteit
worden gegarandeerd door modulo bisimilariteit te werken. Deze methode is in
essentie coalgebräısch omdat het idee in principe voor andere coalgebra types en
specificatietalen ook toepasbaar is. In ons geval wordt de Mealy structuur op de
verzameling van specificaties bereikt door de rekenkundige operatoren cöınduc-
tief te definiëren, en bisimilariteit wordt beslist door specificaties te reduceren
naar normaalvorm. Wij hebben deze constructiemethode gëımplementeerd, en
wij geven een complexiteitsanalyse van het bijbehorende algoritme. Het verband
tussen Mealy machines en rationale specificaties wordt ook verder onderzocht.
Wij geven een bovengrens op het aantal toestanden van de geconstrueerde Mealy



machine in termen van de parameters van de specificatie. Ook laten wij zien dat
niet alle eindige Mealy machines de realisatie is van een rationale specificatie.

In Hoofdstuk 4 richten wij ons op het coalgebräısch modelleren van subse-
quentiële transducers. Subsequentiële transducers hebben toepassingen binnen
de coderingstheorie en de taalverwerking. Ook vormen zij een generalisatie van
Mealy machines en klassieke automaten, die allebei een nette coalgebräısche
modellering toestaan. De structuur van een subsequentiële transducer ziet er
ook uit als een coalgebra, maar het blijkt vrij eenvoudig in te zien dat de bijbe-
horende definitie van coalgebra morfisme niet goed past bij de semantiek van
subsequentiële transducers. Wij laten zien dat een juiste coalgebräısche mo-
dellering van genormaliseerde subsequentiële transducers wel mogelijk is, en dat
een finale genormaliseerde subsequentiële transducer bestaat. Dit resultaat biedt
een alternatief perspectief op bepaalde resultaten uit de bestaande theorie. Het
verklaart onder andere het feit dat subsequentiële transducers geminimaliseerd
kunnen worden door eerst te normaliseren en daarna alle bisimilaire toestanden
te identificeren. Wij laten in dit hoofdstuk ook zien dat normalisatie, minimali-
satie en het nemen van differentialen reflectoren zijn in de categorie-theoretische
zin.

In Hoofdstuk 5 nemen wij als uitgangspunt de coalgebräısche modellering van
omgevingsstructuren (Engels: ‘neighbourhood structures’). Omgevingsstruc-
turen vormen een generalisatie van Kripke-structuren, en de bijbehorende niet-
normale modale logica wordt ‘klassieke modale logica’ genoemd. Wij gebruiken
eerst de coalgebräısche modellering om drie noties van semantische equivalen-
tie te definiëreen. Een daarvan is een nieuwe coalgebräısche notie die in ligt
tussen bisimulatie en gedragsequivalentie. In de modale logica van Kripke-
modellen is het verband tussen bisimilariteit en de uitdrukkingskract van de
modale taal bekend uit resultaten zoals de Hennessy-Milner stelling en Van
Benthem’s karakterizeringsstelling. Wij bewijzen hier analoga van deze resul-
taten voor klassieke modale logica, en geven ook een model-theoretisch bewijs
van Craig-interpolatie, waarin coalgebräısche bisimulaties een belangrijke rol
spelen.


