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S A M E N VAT T I N G

In dit proefschrift maken we gebruik van ideeën en resultaten
uit de systeem- en regeltheorie om verschillende problemen te
bestuderen voor twee soorten niet-gladde dynamische syste-
men, namelijk lineaire multimodale systemen en multi-agent
systemen met een niet-lineair communicatieprotocol.

Het eerste probleem waar we ons op richten is het probleem
van storingsontkoppeling voor lineaire multimodale systemen.
Een systeem is storingsontkoppeld als het uitgangssignaal van
het systeem onafhankelijk is van eventuele storingsingangen.
We bestuderen het storingsontkoppelingsprobleem eerst voor
een eenvoudige klasse van stuksgewijs lineaire systemen, na-
melijk bimodale systemen. In Hoofdstuk 2 presenteren we
noodzakelijke en voldoende voorwaarden voor deze systemen
om storingsontkoppeld te zijn. Verder geven we een volledige
karakterisering van de oplosbaarheid van het storingsontkop-
pelingsprobleem met behulp van toestandsterugkoppeling en
dynamische uitgangsterugkoppeling.

Daarna richten we ons op algemenere stukgewijs affiene sys-
temen. In dergelijke systemen is de toestandsruimte opgedeeld
in polyhedrale deelgebieden, elk met een corresponderend af-
fien dynamisch systeem. Welk affien systeem actief is, hangt
af van het deelgebied waarin de toestand zich op dat moment
bevindt. In Hoofdstuk 3 geven we noodzakelijke voorwaarden
evenals voldoende voorwaarden voor storingsontkoppeling van
een stuksgewijs affien systeem. Bovendien identificeren we een
aantal bijzondere gevallen waarin deze voorwaarden samenval-
len. Daarnaast geven we voorwaarden voor het bestaan van een
mode-onafhankelijke toestandsterugkoppeling die een gegeven
stuksgewijs affien systeem storingsontkoppeld maakt.

Vervolgens onderzoeken we in Hoofdstuk 4 het storingsont-
koppelingprobleem voor lineaire complementariteitssystemen
met index nul. Deze systemen kunnen worden herschreven als
lineaire multimodale systemen. We maken gebruik van de geo-
metrische structuur van de resulterende lineaire subsystemen
om noodzakelijke en voldoende voorwaarden te vinden voor
de storingsontkoppeling van deze lineaire complementariteits-
systemen.

Tot slot bestuderen we het storingsontkoppelingsprobleem
voor een algemene klasse van lineaire multimodale systemen
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samenvatting

in Hoofdstuk 5. We presenteren noodzakelijke voorwaarden
en voldoende voorwaarden voor de storingsontkoppeling van
dergelijke multimodale systemen. Verder beschrijven we een
aantal speciale gevallen waarin deze voorwaarden samenvallen.
Alle gepresenteerde voorwaarden zijn meetkundig van aard en
gemakkelijk te verifiëren. Deze resultaten generaliseren vrijwel
alle resultaten in de eerste hoofdstukken van dit proefschrift
en ook die in de bestaande literatuur over geschakelde lineaire
systemen. Daarnaast gebruiken we deze resultaten om nieuwe
noodzakelijke en voldoende voorwaarden af te leiden voor
storingsontkoppeling van een ander type lineaire complemen-
tariteitssystemen, namelijk die systemen die passief gemaakt
kunnen worden met pole-shifting.

Het tweede probleem waar we ons op richten is het probleem
van foutdetectie en -isolatie voor bimodale stuksgewijs line-
aire systemen. Gebruikmakend van de meetkundige aanpak
binnen de lineaire systeemtheorie, presenteren we voldoende
voorwaarden voor het bestaan van een op een waarnemer geba-
seerd foutdetectiefilter. Daarnaast bespreken we een methode
voor het vinden van een asymptotische waarnemer gebaseerd
op bilineaire matrixongelijkheden.

Vervolgens bestuderen we foutdetectie en -isolatie voor een
klasse van lineaire multi-agent systemen. Zulke systemen zijn
gedefinieerd op een ongerichte graaf, waarbij elke knoop een
agent representeert. In deze graaf wijzen we twee disjuncte deel-
verzamelingen van agents aan: de storingsgevoelige agents en
de waarnemende agents. Het doel is om uit de uitgangssignalen
van de waarnemende agents af te leiden of de storingsgevoelige
agents aan storing onderhevig zijn, en zo ja, welke agents dat
dan zijn. Voor afstandsinformatiebehoudende systemen geven
we een karakterisering van de zogenaamde conditioneel invari-
ante deelruimten. Gebaseerd op deze karakterisering vinden
we vervolgens een graaftheoretische voldoende voorwaarde
voor foutdetectie en -isolatie.

Het laatste probleem dat we bestuderen in dit proefschrift
is een consensusprobleem voor multi-agent systemen, waarbij
de communicatiegraaf gericht is en er bovendien niet-lineaire
discontinue functies voorkomen op de knopen of kanten. In het
geval dat de onderliggende communicatiegraaf een gerichte
opspannende boom bevat en alle niet-lineaire functies teken-
behoudend zijn, geven we voldoende voorwaarden waaronder
alle Filippov oplossingen van een dergelijk niet-lineaire consen-
susprotocol consensus bereiken.
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