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Samenvatting (Dutch Summary)

Gecoördineerde regeling van lineaire systemen

Gecoördineerde lineaire systemen zijn decentrale lineaire systemen met een spe-
cifieke structuur: Zij bestaan uit drie of meer deelsystemen, waarvan er één de rol
van een coördinator speelt voor de andere deelsystemen. De communicatiestruc-
tuur weerspiegelt deze rolverdeling: De coördinator kan de andere deelsystemen
beïnvloeden, maar de andere deelsystemen hebben geen invloed op de coördi-
nator of op elkaar. Een gecoördineerd lineair systeem representeert dus één af-
takking in een hierarchisch lineair systeem, met een gerichtte boom als commu-
nicatiestructuur.

Mogelijke toepassingen van gecoördineerde lineaire systemen omvatten de-
centrale systemen met een inherente hierarchische structuur, zoals verkeers-
netwerken of elektriciteitsnetwerken, maar ook andere decentrale systemen die
een hierarchische aanpak toelaten, zoals groepen of formaties van gedeeltelijk-
autonome voertuigen. Bovendien kunnen ongestructureerde lineaire systemen
vaak in meerdere deelsystemen met een hierarchische structuur worden ontbon-
den, om de complexiteit van bijbehorende regelproblemen to reduceren.

Het in dit proefschrift beschreven onderzoek focust op de volgende vragen:

(1) Hoe kunnen ongestructureerde lineaire systemen, of decentrale systemen
met een niet-hierarchische communicatiestructuur, in gecoördineerde lin-
eaire systemen worden onbonden of getransformeerd? Is een gegeven
gecoördineerd lineair systeem ‘zo decentraal mogelijk’, of kan het –binnen
de hierarchische structuur– nog verder worden ontbonden?

(2) Welk deelsysteem is regelbaar door welke ingangsvariabele – is een lokale
regelaar voldoende, of is er coördinatie nodig om het gewenste regelge-
drag te bereiken? Zijn alle voor de implementatie van de gewenste regelaar
nodige meetwaardes lokaal waarneembaar, of is communicatie van deze
meetwaardes vereist?

(3) Kunnen wij voor een gegeven gecoördineerd lineair systeem een rege-
laar vinden die tot het gewenste regelgedrag leidt maar ook de hier-
archische communicatiestructuur respecteert? Hoe presteert deze rege-
laar, vergeleken met ongestructureerde regelaars? Kan de prestatie verbe-
terd worden door gebeurtenis-gebaseerde terugkoppeling van de gecoördi-
neerde deelsystemen naar de coördinator toe te laten?

In de hoofdstukken 1 en 2 wordt het onderwerp van gecöordineerde lineaire
systemen gemotiveerd en geïntroduceerd, en relevante concepten en resultaten
uit de klassieke systeem- en regeltheorie worden samengevat. De definitie en



190 Samenvatting (Dutch Summary)

sommige basiseigenschappen van gecoördineerde lineaire systemen worden in
hoofdstuk 3 beschreven en met gerelateerde decentrale systemen vergeleken.

Vraag (1) is het onderwerp van hoofdstuk 4: Hier worden expliciete proce-
dures voor de transformatie van ongestructureerde of niet-hierarchische lineaire
systemen naar gecoördineerde lineaire systemen gegeven. Mogelijke definities
van minimaliteit van een gecoördineerd lineair systeem worden voorgesteld, om
het concept van een ‘zo decentraal mogelijk’ systeem te formaliseren.

De in vraag (2) bedoelde verdere onderverdeling van de klassieke con-
cepten van regelbaarheid en waarneembaarheid ten opzichte van de verschil-
lende deelsystemen, ingangsvariabelen en uitgangsvariabelen wordt in hoofd-
stuk 5 beschreven. Hierbij onderscheiden wij tussen onafhankelijk en gezamen-
lijk regelbare en waarneembare deelruimtes, om ook het niet-bedoelde effekt van
de coördinator op de andere deelsystemen te identificeren. Decomposities van de
toestandsruimtes van de deelsystemen volgens deze verfijnde concepten geven
inzicht in de vraag welke delen lokaal regelbaar of waarneembaar zijn, en waar
coördinatie of communicatie vereist is.

Vanwege de algemeenheid van de formulering, is vraag (3) makkelijker
gesteld dan beantwoord: een wiskundige analyse van het regelgedrag is alleen
voor bepaalde regelproblemen mogelijk. Hoofdstukken 6 en 7 behandelen de
beperking van vraag (3) tot LQ (lineair-kwadratische) regelproblemen: In hoofd-
stuk 6 construëren wij een lineaire terugkoppeling voor een gecoördineerd lin-
eair systeem die een kwadratisch kostenkriterium minimaliseert maar ook de
communicatiestructuur respecteert. De uitbreiding van de toelaatbare regelaars
naar lineaire terugkoppelingen die, naast de binnen het raam van de communi-
catiestructuur beschikbare toestandswaardes, ook over stuksgewijs-konstante be-
naderingen van de andere toestandswaardes beschikken, is het onderwerp van
hoofdstuk 7. De hierarchische structuur van het systeem heeft ten gevolg dat
de lokale regelproblemen voor de deelsystemen onafhankelijk van elkaar op te
lossen zijn; alleen voor het regelprobleem voor de coördinator is de rest van het
systeem van belang.

Ter illustratie van de in dit proefschrift ontwikkelde theorie zijn in hoofdstuk
8 twee toepassingen uitgewerkt: Eén betreft de formatievlucht van drie onbe-
mande onderwatervoertuigen – vanwege de hoge kosten en beperking van on-
derwatercommunicatie, is het voordelig één voertuig de rol van de coördinator
toe te wijzen, die zijn positie regelmatig aan de andere twee voetuigen stuurt.
Het formatieprobleem is een voorbeeld van het in hoofdstuk 6 besproken LQ
probleem. Om de robuustheid tegen storingen en communicatieproblemen te
verbeteren, is het voor de andere twee deelsystemen mogelijk feedback aan de
coördinator te sturen als zij het referentiesignaal niet kunnen volgen.

De andere toepassing betreft de coördinatie van instroombeperkingen aan
naburige opritten van een snelweg: Als de gezamenlijke toestroom de capaciteit
overschrijdt, leidt de instroombeperking tot wachtrijen bij de oprit. Bij een uit-
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sluitend lokale regeling van de instroom kunnen de wachttijden bij naburige
opritten uiteenlopen – een effect dat door coördinatie te voorkomen is.


