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Samenvatting

De titel van dit proefschrift: Rationale Systemen in de Systeem- en Regeltheorie

In dit proefschrift wordt een algebraı̈sche aanpak tot realisatietheorie voor de
klasse van rationale systemen gepresenteerd. De resultaten worden in systeemidenti-
ficatie toegepast en voor de klasse van zogenaamde Nash-systemen gegeneraliseerd.

Rationale systemen zijn dynamische systemen waar van de dynamica en out-
put functies door rationale functies worden bepaald. Ze worden vaak gebruikt als
modellen voor verschillende fenomenen in de levenswetenschappen, de economie,
de natuurkunde en de techniek. Het algemene kader en de motivatie voor het stud-
eren van rationale systemen worden in de hoofdstuk 3 gepresenteerd. Daar worden
ook de begrippen algebraı̈sche bereikbaarheid en algebraı̈sche/rationale waarneem-
baarheid geı̈ntroduceerd. Wij karakteriseren algebraı̈sche bereikbaarheid met be-
hulp van polynomische idealen, die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Beide con-
cepten, bereikbaarheid en waarneembaarheid, hebben betrekking op de verschil-
lende begrippen regelbaarheid, toegankelijkheid en waarneembaarheid van lineaire
en niet-lineaire systemen.

Realisatietheorie is een van de hoofdthema’s van de systeem- en regeltheorie.
Wanneer het beperkt is tot rationale systemen, behandelt het de karakterisering van
alle rationale systemen, die het gegeven ingangs-uitgangsgedrag hebben. Behalve
problemen met existentie, behandelt het onderwerp van realisatie eigenschappen van
rationale realisaties zoals canoniciteit en minimaliteit, betrekkingen tussen verschil-
lende rationale realisaties van een bepaalde afbeelding, algoritmen en procedures,
die de rationale realisatie van de gevraagde eigenschappen construeert. Bovendien
dient de realisatietheorie als een theoretische basis voor modelreductie, systeemi-
dentificatie en ontwerp van regelwetten en van waarnemers.

Hoofdstuk 4 behandelt het ontwerp van realisatie voor rationale systemen. Wij
leiden de noodzakelijke en voldoende voorwaarden af voor de realiseerbaarheid van
een responsieafbeelding door een rationaal systeem. De karakterisering van de exis-
tentie van rationaal waarneembare, kanonieke en minimaal rationale realisaties voor
een gegeven responsieafbeelding is ook aanwezig. Wij leiden de verbanden af tussen
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de minimaliteit van rationale realisaties en hun rationale waarneembaarheid, alge-
braı̈sche bereikbaarheid en kanoniciteit. Bovendien bewijzen wij de relaties tussen
birationale equivalentie van rationale realisaties en hun eigenschappen van kanon-
iciteit en minimaliteit. Wij bewijzen namelijk, dat alle kanonische rationale real-
isaties van een bepaalde responsieafbeelding birationaal equivalent zijn en dat de
birationale equivalentie de minimaliteit van rationale realisaties behoudt.

In de hoofdstuk 6 bestuderen wij de realisatietheorie van Nash-systemen. Wij
definiëren de klasse van Nash-systemen, formuleren het realisatie probleem hier-
voor en presenteren een gedeeltelijke oplossing. In analogie met de resultaten van de
hoofdstuk 4 leiden wij noodzakelijke en voldoende voorwaarden voor de existentie
van Nash-realisaties van een gegeven responsieafbeelding af. Bovendien definiëren
wij de begrippen van semi-algebraı̈sche waarneembaarheid en semi-algebraı̈sche
bereikbaarheid van Nash realisaties en hun betrekking op minimaliteit wordt uit-
gelegd.

De problemen van systeemidentificatie behandelen het modelleren van verschijn-
selen gebaseerd op geobserveerde metingen. Dit modelleren bestaat uit de selec-
tie van een modelstructuur, ontwerp van het experiment, analyse van identificeer-
baarheid, methode van de parameter schatting en evaluatie van de resultaten. In dit
proefschrift behandelen wij alleen het probleem van identificeerbaarheid voor de-
terministische klassen van polynomische en rationale systemen en voor ruis-vrije
data. Hoofdstuk 5 karakteriseert de structurele en globale identificeerbaarheid van
de parametrisaties van geparametriseerde polynomische en geparametriseerde ra-
tionale systemen. De desbetreffende methode voor het controleren van identificeer-
baarheid wordt gebruikt voor het bestuderen van de identificeerbaarheidseigen-
schappen van systemen, die bepaalde biologische verschijnselen modelleren. Iden-
tificeerbaarheid van een parametrisatie is een noodzakelijke voorwaarde voor de
eenduidigheid van de parameter waarden, die het model bepalen, welk bij de metin-
gen past. Zonder een eenduidige oplossing, hoeven de parameter schatting meth-
oden geen correcte parameter waarden te geven. Het controleren van identificeer-
baarheid van een parametrizatie komt dus voor de schatting van numerieke waarden
van parameters en daarom dus ook voor de volledige gespecificeerd model van een
fenomeen.

In hoofdstuk 7 worden enkele suggesties gedaan voor toekomstige onderzoeks-
thema’s.


