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Samenvatting

In het afgelopen decennium heeft onderzoek naar multi-agent netwerken een enorme toe-
name aan activiteit gekend. Vooral gedistribueerde coördinatie van multi-agent netwerken
heeft veel aandacht getrokken van verschillende disciplines, zoals bijvoorbeeld van onze
systeem- en regeltechniek gemeenschap. Met enkel behulp van lokale informatie tussen
aangrenzende agents in een netwerk kan hun collectief gedrag gestuurd worden naar een
gewenst gedrag op netwerkniveau. Dit proefschrift richt zich op belangrijke problemen
in de synchronisatie van niet-lineaire multi-agent netwerken, waarbij elke agent wordt
gemodelleerd door een Lur’e systeem.

We bestuderen eerst ongerichte dynamische netwerken van diffuus verbonden Lur’e
systemen. Een nuttig lemma geassocieerd met Laplaciaanse matrices wordt afgeleid door
middel van eigenschappen van verbonden ongerichte grafen. Voldoende voorwaarden
voor synchronisatie worden verkregen voor statische relatieve toestandsterugkoppelings-
protocollen. De kennis van de dynamiek van de agents en de gehele interconnectie topologie
is vereist voor het bepalen van de geschikte protocollen. Het Kalman-Yakubovich-Popov
lemma en dissipatie worden gebruikt om de verkregen synchronisatie criteria te bespreken.
De originaliteit is dat het probleem van zelf-synchronisatie van dynamische Lur’e netwerken
voor de eerste keer is opgelost in dit proefschrift. Vervolgens worden adaptief bijgewerkt
koppelingssterktes gé’introduceerd om de vereiste kennis van de gehele interconnectie
topologie te verwijderen. Door het gebruik van hernieuwde protocollen worden de Lur’e
netwerken gesynchroniseerd op een volledig gedistribueerde wijze.

Vervolgens bestuderen we of een netwerk van Lur’e systemen op gerichte grafen kan
worden gesynchroniseerd. Het belangrijkste lemma dat wij gebruiken voor ongerichte
grafieken, alsmede het inbedden van adaptieve koppelingssterktes, is niet toepasbaar op
gerichte grafen, aangezien zij een inherente asymmetrie hebben. We onderzoeken het
concept van de algemene algebra?sche connectiviteit van gerichte grafen en lossen het
probleem van robuuste synchronisatie voor gerichte Lur’e netwerken op. We focussen
ons hier ook op zelf-synchronisatie. Daarom generaliseren de resultaten in hoofdstuk 4
gedeeltelijk de resultaten in hoofdstuk 3. Het ontwerpen van een volledig gedistribueerd
protocol voor gerichte Lur’e netwerken wordt opengelaten voor toekomstig onderzoek.

Omdat de (relatieve) informatie van de toestand niet altijd beschikbaar is, verleggen
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we de focus naar dynamische relatieve uitgangsterugkoppeling. Aangezien slechts relatieve
uitgangsmetingen beschikbaar zijn tussen naburige agenten, is een dynamisch protocol
vereist. We nemen hier niet aan dat de Lur’e-type niet-lineariteiten precies bekend zijn en
we gebruiken ze niet in het ontwerp van het dynamische protocol. Een lineair dynamisch
protocol is ontworpen via H∞ regeltechniek om de taak te vervullen, De Laplaciaanse eigen-
waarden komen in de protocol berekeningsprocedure op niet-lineair wijze voor en kunnen
niet worden verwijderd met behulp van de adaptieve koppelingssterktes die wel werken in
het geval van relatieve toestandsterugkoppeling. Dit probleem wordt ook opengelaten voor
toekomstig onderzoek.

Tenslotte bestuderen we heterogene Lur’e netwerken. Hier passen we de theorie van
uitgangsregulatie toe en nemen we aan dat er een exosysteem is dat het referentiesignaal
genereert dat alle agents moeten volgen, maar enkel is verbonden met n van de agents.
Door het ontwerpen van een volledig gedistribueerde observer, wordt asymptotisch een
kopie van het referentiesignaal gecré’eerd door elke agent. Vervolgens wordt de uitgang
van elke agent lokaal geregeld naar het gemeenschappelijk referentiesignaal, zodanig
dat uitgangssynchronisatie wordt bereikt. In feite vormen de gedistribueerde protocollen
een homogeen interconnectie netwerk waarin synchronisatie van de schattingen van het
referentiesignaal wordt bereikt. In die zin, zijn deze niet identieke agents niet rechtstreeks
met elkaar verbonden, maar via het homogeen schattings-netwerk.

Kortom, we bestuderen systematisch diverse synchronisatieproblemen voor netwerken
van Lur’e systemen. Enkele onderwerpen worden opengelaten voor toekomstig onderzoek.


