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Samenvatting

Dit proefschrift komt met nieuwe regelalgoritmes voor het regelen van formaties
van netwerken met poort-Hamiltonse systemen. Bij het regelen van formaties draait
het om het vormen van een vooraf bepaalde geometrische vorm van een netwerk.
De theorie van poort-Hamiltonse systemen biedt een op energie gebaseerd kader
voor het modelleren, analyseren, en ontwerpen van regelaars voor niet-lineaire
systemen in verschillende fysische domeinen. De twee toepassingsgebieden in
dit proefschrift zijn dijkinspectie met groepen robots en formatie vliegen met
satellieten. Beide toepassingen verlangen metingen met hoge resoluties, wat
vraagt om nauwkeurige regeling van de formatie. De formatie regelalgoritmes
zijn ontwikkeld voor drie verschillende soorten agenten: puntmassa’s, robots met
wielen, en satellieten. Naast het regelen van formaties, wordt in dit proefschrift ook
aandacht besteed aan het effect van Coulomb wrijving, ontplooiing, het volgen van
een referentiesnelheid, het tegengaan van ingangsverstoringen, en baan fasering.

Het regelen van formaties van netwerken vraagt om gedistribueerde regelaars
die kunnen omgaan met grote netwerken met complexe dynamische agenten.
Gedistribueerde regelaars bieden modulaire, schaalbare regelaars, die kunnen
omgaan met netwerken met (zeer) veel agenten. Dit proefschrift bestudeerd drie
soorten agenten: puntmassa’s, robots met wielen, en satellieten. De complexe
dynamica van deze agenten zijn een extra uitdaging voor het ontwerp van de
regelaars. Voor puntmassa’s maakt Coulomb wrijving de dynamica niet-glad,
wat standaard continue regelaars belet om exacte formaties te vormen. Voor
de robot met wielen geldt een niet-holonome randvoorwaarde, welke het aantal
vrijheidsgraden van de robot beperkt. Voor satellieten maakt het zwaartekrachtveld
van de Aarde de dynamica van satellieten niet-lineair.

De resultaten in dit proefschrift bouwen voort op de theorie van poort-Hamiltonse
systemen op grafen en een op passiviteit gebaseerde benadering voor de coördinatie
van netwerken. Voor de drie soorten agenten in dit proefschrift worden formaties
gevormd door virtuele koppelingen tussen de agenten in het netwerk te plaatsen.
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Elke virtuele koppeling bestaat uit een veer die parallel staat aan een demper.
Daarbij is de verbindingstopologie gemodelleerd met een niet-gerichte graaf. Voor
een netwerk van puntmassa’s die onderhevig zijn aan discontinue Coulomb wrijving
is een discontinue tegenhanger van de virtuele veer vereist om exacte formaties
te vormen. Wat betreft het ontplooiingsvraagstuk, worden virtuele koppelingen
geplaatst tussen de agenten en twee virtuele muren, die gepositioneerd zijn op
voorgeschreven referentiepunten. Voor netwerken van robots met wielen worden
formaties gevormd door virtuele koppeling te plaatsen tussen de voorkanten van
de robots, in plaats van de massamiddelpunten. Voor het volgen van een refe-
rentiesnelheid zijn de foutdynamica afgeleid met behulp van gegeneraliseerde
canonieke transformaties. Door deze foutdynamica te stabiliseren wordt convergen-
tie naar de referentiesnelheid gegarandeerd. Een interne model regelaar gaat het
effect van harmonische gepaarde ingangsverstoringen met onbekende frequentie
en amplitude tegen. Door een succesvolle toepassing op het vraagstuk van baan
fasering voor satellieten op cirkelvormige banen, tonen virtuele koppelingen hun
veelzijdigheid als regeling voor formaties.

Dit proefschrift biedt een uitbreiding van een op passiviteit gebaseerde bena-
dering voor groepscoördinatie naar poort-Hamiltonse systemen. Daarnaast is het
gebruik van niet-gladde analyse gereedschappen volledig nieuw binnen de theorie
van poort-Hamiltonse systemen en maakt deze generalisatie van bestaande niet-
gladde theorie mogelijk. Virtuele koppelingen zijn toepasbaar voor verschillende
soorten agenten en hun fysische interpretatie vergemakkelijkt hun gebruik. De
fysische structuur van poort-Hamiltonse modellen zorgt voor robuuste resultaten.
Experimenten en uitgebreide simulaties illustreren en valideren de resultaten. Dit
is een belangrijke eerste stap richting toekomstige implementaties in de praktijk.


