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Dengan menggunakan konsep dan hasil dari teori kendali geometri, disertasi
ini mempelajari beberapa masalah dalam sistem persamaan diferensial aljabar
atau biasa disingkat menjadi sistem DAE. Masalah pertama yang dibahas adalah
mengenai definisi dan karakterisasi relasi bisimulasi antar sistem DAE. Dalam
hasil awal dijabarkan mengenai karakterisasi himpunan solusi sistem DAE yang di-
fokuskan hanya kepada solusi sistem DAE yang kontinu dan terdifferensial sepotong-
sepotong. Dengan menggunakan teori kendali geometri, digambarkan secara ek-
splisit himpunan konsisten state dan himpunan sistem trayektori. Selanjutnya,
didefinisikan pengertian relasi bisimulasi antar sistem DAE yang terdapat gangguan
internal. Gangguan internal ini digunakan untuk memodelkan non-determinisme
dalam dinamik sistemnya. Non-determinisme ini dapat diartikan sebagai kondisi
jika diberikan nilai state awal dan fungsi input, maka nilai state dapat berkem-
bang di trayektori sistem yang berbeda. Non-determinisme ini umumnya terjadi
pada sistem abstraksi. Sistem ini diperoleh dengan mereduksi ruang state dari
sistem deterministik awal ke sistem dengan ruang state yang berdimensi lebih
rendah. Dalam masalah ini juga dibahas mengenai algoritma untuk menghitung
relasi bisimulasi maksimal antar dua sistem DAE dengan gangguan internal.Definisi
umum mengenai relasi bisimulasi antar sistem DAE juga dikhususkan untuk kasus
matrik pensil dari sistem DAE tersebut regular. Selanjutnya, dikembangkan gagasan
tentang hubungan simulasi antar sistem DAE sebagai versi satu arah dari relasi
bisimulasi dan secara khusus, sistem abstraksi didefinisikan sebagai sistem yang
dapat mensimulasikan sistem DAE awal.

Masalah kedua mempelajari mengenai definisi relasi bisimulasi yang berbeda
untuk sistem DAE yang dalam kasus ini juga mempertimbangkan nilai state di luar
himpunan bagian konsisten. Dalam masalah ini difokuskan hanya untuk kasus
matrik pensil untuk sistem DAE adalah regular. Dari asumsi regularitas ini vektor
state sistem DAE dapat dibagi menjadi dua bagian: satu bagian sesuai dengan
perilaku sistem input-state-output biasa yang berhubungan dengan matriks transfer
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sejati standar. Bagian ini disebut dengan subsistem lambat. Selanjutnya, bagian
yang berhubungan dengan matrik transfer polinomial disebut dengan subsistem
cepat. Trayektori solusi sistem DAE kemudian merupakan jumlahan langsung
dari solusi subsistem lambat dan solusi subsistem cepat. Dengan menggunakan
kembali teori kendali geometri, dikembangkan pengertian relasi bisimulasi sebagai
jumlahan langsung dari dua relasi bisimulasi parsial yang berhubungan dengan
subsistem lambat dan subsistem cepat. Disini juga dibahas mengenai algoritma
untuk menghitung relasi bisimulasi parsial yang maksimal dan relasi simulasi dan
sistem abstraksi.

Masalah ketiga yang dibahas mengenai gangguan decoupling untuk sistem linier
dengan complementarity switching. Sistem linier dengan complementarity switching
ini berasal dari sistem input-state-output linier biasa dengan menerapkan kendala
complementarity pada variabel input dan outputnya. Sehingga sistem ini dapat
direpresentasikan sebagai sistem hibrid yang terdiri dari beberapa mode. Sebagian
besar mode merupakan sistem DAE. Dengan mempertimbangkan tambahan output
dan gangguan (eksternal) pada dinamika sistem,dipaparkan syarat perlu dan syarat
cukup untuk sistem linier dengan complementarity switching sehingga bebas dari
gangguan eksernal.

Masalah terakhir yang dibahas adalah mengenai kontruksi kendali dengan
interkoneksi untuk sistem linier kontinyu. Kendali ini diperoleh berdasarkan ran-
cangan kendali untuk sistem abstraksi yang berdimensi lebih rendah dari sistem
awal yang diberikan. Masalah pertama yang dibahas adalah tentang masalah
kontruksi kendali untuk sistem abstraksi (yang mengandung gangguan internal) se-
hingga sistem DAE yang dihasilkan dari interkoneksi sistem kendali dengan sistem
abstraksi bisimilar dengan sistem spesifikasi yang diberikan. Masalah selanjutnya
yang dibahas adalah penerapan kendali yang diperoleh dari sistem abstraksi ke
sistem awal. Dalam masalah ini dibedakan menjadi dua kasus. Untuk kasus per-
tama himpunan variabel kendali sistem abstraksi sama dengan himpunan variabel
kendali sistem awal, dan kasus kedua adalah situasi yang lebih umum. Dalam kasus
kedua ini dilakukan modifikasi dalam interkoneksi sistem kendali ke sistem awal.
Teorema utama yang dihasilkan menunjukkan bahwa interkoneksi antara sistem
awal dan sistem kendali yang diturunkan dari sistem abstraksi dapat disimulasikan
oleh sistem spesifikasi.
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