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Samenvatting

In dit proefschrift bestuderen we dynamische systemen die uit onderling ver-
bonden deelsystemen bestaan. We onderzoeken de relatie tussen enerzijds het
netwerk van deelsystemen en anderzijds de statistische eigenschappen van het
uitgangproces van het dynamische systeem. We beschouwen de volgende sys-
temen: lineaire tijdsonafhankelijke toestandsruimte-representaties (LTI–SS), lin-
eaire tijdsonafhankelijke overdrachtmatrix-representaties en algemene bilineaire
toestandsruimte-representaties (GB–SS).

Het netwerk van deelsystemen van het dynamische systeem representeren we
met een gerichte graaf, die we de netwerkgraaf noemen. De knopen van deze
netwerkgraaf corresponderen met de deelsystemen en de kanten corresponderen
met de gerichte communicatie tussen deze deelsystemen. De statistische eigen-
schap van het uitgangproces is, in LTI systemen, de zogeheten conditionele en on-
conditionele Granger-causaliteit en, in de GB–SS representatie, de zogeheten GB–
Granger-causaliteit.

Om te beginnen onderzoeken we de relatie tussen de netwerkgraaf van een LTI–
SS representatie en het gebrek aan Granger-causaliteit tussen twee componenten
van een bijbehorend uitgangproces. We laten zien dat als het ene output-component
niet wordt veroorzaakt door het andere component middels Granger-causaliteit,
dan is dat equivalent met het bestaan van een LTI–SS representatie waarvan de
netwerkgraaf bestaat uit twee knopen en een gerichte kant. Met andere woorden, dit
type LTI–SS representaties bestaat uit twee deelsystemen, waarbij elk deelsysteem
een component van het uitgangproces voortbrengt. Het deelsysteem behorende bij
het component dat niet het andere component veroorzaakt, verstuurt bovendien
geen informatie naar het andere deelsysteem; informatie kan slechts in één richting
stromen.

Bovenstaande resultaten worden uitgebreid naar een collectie van conditionele
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en onconditionele Granger-causaliteiten van een uitgangproces van LTI–SS repre-
sentaties. We tonen aan dat het bestaan van een LTI–SS representatie waarvan
de netwerkgraaf een transitieve cykelvrije graaf is, gekarakteriseerd kan worden
door een collectie van conditionele en onconditionele Granger-causaliteiten. Zulke
LTI–SS representaties bestaan uit onderling verbonden deelsystemen die correspon-
deren met de knopen van de netwerkgraaf, waarbij deze deelsystemen informatie
uitwisselen via de gerichte kanten van de transitieve en cykelvrije netwerkgraaf.

Naast het veralgemeniseren van bovenstaande resultaten naar complexere
grafen, breiden we deze ook uit naar complexere systemen, te weten GB–SS rep-
resentaties. LTI–SS representaties zijn een deelklasse van GB–SS representaties
waarvoor GB–Granger-causaliteit herleidt tot Granger-causaliteit. Vervolgens to-
nen we aan dat als het ene output-component van een GB–SS representatie niet
wordt veroorzaakt door het andere component middels Granger-causaliteit, dan is
dat equivalent met het bestaan van een GB–SS representatie waarvan de netwerk-
graaf bestaat uit twee knopen en een gerichte kant.

Alle in dit proefschrift behandelde dynamische systemen kunnen algoritmisch
worden berekend. Na het uiteenzetten van de resultaten voor elke representatie met
een gegeven netwerkgraaf, geven we realisatie-algoritmes waarvan de uitkomst
de gevraagde representaties met de vastgelegde netwerkgraaf zijn, indien deze
bestaan. De input van deze algoritmes zijn ofwel willekeurige representaties van
het uitgangproces, ofwel tweede-orde statistieken van het uitgangproces. Omdat
de tweede-orde statistieken geschat kunnen worden aan de hand van data van het
uitgangproces, geeft dit de mogelijkheid om de voornoemde realisatie-algoritmes
te gebruiken om identificatie-algoritmes te definiëren. Om het praktische nut van
deze algoritmes te illustreren, geven we identificatie-algoritmes om, aan de hand
van data, LTI–SS representaties met een gegeven netwerkgraaf te berekenen. De
identificatie-algoritmes bieden de mogelijkheid om de gedistribueerde toestand en
parameters te schatten, wat mogelijk een kleinere schattingsfout heeft in vergelijk-
ing met andere algoritmes om LTI–SS representaties te berekenen. Deze eigenschap
van de algoritmes wordt vervolgens geı̈llustreerd aan de hand van simulaties.

Samenvattend biedt dit proefschrift een formele relatie tussen het netwerk van
deelsystemen van een dynamisch systeem en statistische eigenschappen van het
uitgangproces. Daarnaast geven we realisatie- en identificatie-algoritmes om een
gegeven dynamisch systeem te construeren. De resultaten kunnen toepassingen
vinden in bijvoorbeeld systeembiologie, neurowetenschappen en economie.
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