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Inleiding. 

In dit rapport worden de resullalen gepresenteerd van benaderingen die ge

maakt zi_jn van impulsresponsies van het visuele systeem op drempelniveau uit 

een aantal meetpunten, voor verschillende proefpersonen. 

De benaderingen zijn exponenti~le splineaanpassingen, gemaakt met het daar

toe geschreven programma SPLINES. In het eerste hoofdstuk zal een korte 

toelichting van de meetmethode en het approximatieschema worden gegeven, 

voor meer informa.tie zie [ 2] en [ 3 ]. 

De reden dat er gekozen is voor splinefuncties, is dat benaderingen van deze 

meetdata via andere, niet lineaire parameterisaties een aantal ongewenste 

effecten vertonen: een grote fout met de meetdata, soms slechte convergentie 

van de parameters en een duidelijke rimpel in de responsie voor grote tijd

waarden. 

Verder worden de benaderingen gegeven: van elke benadering een plot, de 

parameters en de kwadratische fout. 

Hierna worden de splineaanpassingen vergeleken met 4e orde filter schattin

gen ( zie 1 en [ 4 ] ) . Voor een aantal pr oef personen zijn de 4 e orde 

schatting, de splineaanpassing en de meetpunten in een figuur bij elkaar 

geplot. 

Het blijkt dat splinefuncties aanleiding geven tot 'gladdere' benaderingen, 

de convergent ie is goed en de fout met de meetdata is een stuk kleiner dan 

die van de filteraanpassingen. 

In het laatste hoofdstuk wordt behandeld hoe de splineaanpassingen vra een 

parameterfile in computerprogramma's gebruikt kunnen worden. 
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1. Model, meetmethode e~roximatieschema. 

1.1 Het model. 

Het hier gehanteerde model voor visuele waarneming op drempelniveau kan in 

het kort als volgt beschreven worden { voor meer in format ie, zie [ 2 ] ) : Een 

visuele stimulus wordt gerepresenteerd als luminantieprofiel als functie van 

tijd en plaats. De hier beschreven responsies hebben betrekking op 1° vel

den. het doel van het model is het voorspellen van de drempelluminantie (ie. 

de stimulusintensiteit waarbij 50% kans bestaat dat de stimulus inderdaad 

wordt waargenomen), voor willekeurige 'ingangssignalen' (stimulusintensiteit 

ofwel luminantie als functie van de tijd). 

Het detectiemechanisme wordt in dit model als volgt beschreven ( zie fig. 

1.1): Eerst wordt het ingangssignaal door een lineair filter bewerkt. Het 

uitgangssignaal van dit filter, vervuild door ruis, wordt aan een drempelde

tector aangeboden. Als de amplitude van dit signaal de drempelwaarde over

schreidt, wordt de stimulus waargenomen. Het feit dat stimuli in de buurt 

van het drempelniveau soms wel, en soms niet worden waargenomen wordt ver

oorzaakt door de ruis. 

~t,,..,, 

hCtl f~~iL 
rr=-·1 Jr.~;,,p.:,l é,~d 
~ deted,or C 

Ja/nu. 
fig. 1.1 het detectiemodel. 
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1.2 De meetmethode. 

Omdat het lineaire filter volledig wordt beschreven door zijn impulsrespon

sie, is getracht om de impulsrespons ie te meten voor een aantal ver schillen

de proefpersonen. Hier zal de methode in het kort toegelicht worden. Voor 

meer informatie, zie [ 2 ). 

Eerst wordt de drempel luminantie van een korte rechthoekige puls gemeten, 

met pulsduur veel korter dan de 'tijdconstanten' van het systeem. De respon

sie op zo'n puls is dan gelijk aan de impulsresponsie vermenigvuldigd met 

het pulsoppervlak (zie fig. 1.2). 

Vervolgens wordt een stimulus aangeboden die bestaat uit een meetpuls a( t) 

en een kleine stoorpuls die een tijdsduur 'r verschoven is tov. de meet

puls: q a( t- ,) . Ook van deze stimulus wordt het drempelniveau bepaald. 

Laat nu [ 
0 

de drempelluminantie van de 'enkelpuls' zijn, en [ 
1 

de drempel

luminantie van de 'dubbelpuls'. Voor kleine q wordt het verschil tussen f 0 
en E 

1 
alleen veroorzaakt door de responsie van de stoorpuls op het moment 

dat het maximum van de hoofdpuls optreedt (zie fig 1.3). 

Dan geldt: t, 1(h(t )+q h(t -1)) = f 0h(t ) 
ex ex ex 

Met t het ex 
tijdstip waarop het maximum van de responsie optreedt. 0an 

volgt: 

h( tex- 'r) 
E - E = __ Q _____ lh(t ) 

q lt ex 

* Als nu de 

dan volgt: 

responsie genormeerd wordt op het max 1mum: h (t) = h(t)/h(t ), 
ex 

* ") h (t -·'f ex 
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~t lrl-î 
Sti,'Yl 
iu.~, ,f'1L~nt k, 

11,1,m, ,~a.t'ltii- 7 orr t, 
~- cfP to 
: 

0 t 0 t 

t I \ CV"re.) fCV':, it1 

~.vhLtJ 

fli(er'ft',;,{ C1):, '" - . 

f.
1 
t ~(t)t q 11(t-1 J) 

/- ,€, Y1 l t) 

dÎ-- d 

t 

fig. 1. 2 fig. 1.3 

Bepaling van de impulsr esponsie. 

Op deze manier 1s voor verschillende proefpersonen, en voor verschillende 

waarden van 'Î * -h (t - 1) als functie van ï gemeten. Merk op dat: 
ex 

a) De responsie wordt slechts gemeten voor een tijd~rschuiving tov. 

tex, zodat de waarde van tex, of het beginpunt van de responsie niet 

uit de metingen volgt. 

* b) h ( t -·,) = 0 voor T > t , en voor T < t -t , met t de respon-
ex ex ex d d 

sieduur zodanig gekozen dat met voldoende nauwkeurigheid kan worden 

gesteld dat h(t) = 0 voor t > td. 

* c) h (t ) = 1, !h (t)j ~ 1. 
ex 
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1.3 Het approximatieschema. 

De impuls1esponsie 1s benaderd met exponentil?le splinefuncties. Hier wotdt 

1n het ko1t toegtdicht wat deze splinefuncties zijn, hoe ze gèparaml:'teri

seerd z1.111, en hoe ze zijn ge'implementeerd 1n het approximatieschema. Zie 

ook [ 3 ] . 

1.3.1 Exponentil?le splinefuncties. 

Een exponentil:!le splinefunctie 1s een twee maal continu differentieerba1e 

functie die volledig is bepaald als (a) de knooppunten, (b) de afgeleide in 

de randpunten en (c) de tensionparameter gegeven zijn. In fig 1.4 1s een 

voorbeeld van een spline gegeven. 

(a) Knooppunten: dit 

a 1 s i > j , wa ar de 

1s een rijtje punten: (x.,y.), i = l, .. ,n, x. > x. 
l l I J 

functie doorheen gedwongen ~rdt. Er geldt dan: 

(b) De afgeleide 111 de randpunten f'(x) voor x = 

te voren bepaald worden. 

x
1 

en x = x moet van 
11 

(c) De tensionparameter S, S > 0 1s een parameter waarmee de functie 

ahw. strak kan worde getrokken door te 'trekken aan de uiteinden'. 

1.3.2 Parameterisatie van de impulsresponsies. 

Van elke impulsrespons ie 1s een set meetpunten beschikbaar. Het gebied van 

meetdata wordt nu in tweel=!n gesplitst: een gebied met meetdata van de 1m

pulsrespo11sie voo1 het maximum ( T > 0), en een gebied met meetdata na het 

maximLnn ( T < 0). 
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Op elk gebied wordt de responsie benaderd door het fitten van een spline

functie. In het eerste gebied wordt het linkerrandpunt 20 ms voor het eerste 

meetpunt gelegd, op de horizontale as. De afgeleide van de functie in dit 

punt is telkens nul genomen. Het rechtet randpunt is het maximum van de res

ponsie: responsiewaarde 1 en afgeleide nul. Verder worden in dit gebied nog 

twee knooppunten gelegd, zodanig dat een zo goed mogelijke fit met de meet

data wordt verkregen. De ligging van deze punten wotdt door een numeriek 

optimalisatie programma bepaald. In het tweede gebied is het linkerrandpunt 

het maximum, de afgeleide van de functie is daar nul. Het rechterrandpunt 

wordt 20 ms na het meest rechtse meetpunt genomen, met afgeleide nul. In dit 

gebied zijn ook telkens twee numeriek bepaalde knooppunten gelegd (zie fig. 

1. 5). 

De waarde van de tensionparameter 1s bepaald door een paar keer te proberen 

welke waarde tot een goede fit leidt. 

· -r·---·--r·-·., - --,----·,--· ·- .,-- -· ·· ·r---· ·1· -- ·· , - T 

, .. 
... 

... .. 
: 

~ 
l 

&2 

-&2 

-1 • • ., • 

fig. 1.4 Voorbeeld van een exponenti~le spline. 
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fig. 1.5 Het approximatieschema. 
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2. Spl ineaanpassingen van _impul sresponsies van _het visuele _systeem. 

Van de benaderingen die op de volgende pagina's gegeven ZlJn, 1s telkens een 

overzicht van de splineparameters (zie par. 1.3) en de kwadratische fout van 

de aanpassing gegeven, gevolgd door een plot van de benadering en de meet

punten (aangegeven door kruisjes). 
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1. -~~E:.~~ersoon JR74. _1200 Td __ achte~rondniveau. 

Splinebenadering impulsresponsie M74. 
Datafile: M7422.DAT, plotfile M7422.PL1, 
meetpunten in plotfile: M7422M.PLT 

De benüdering is gemaakt met hPt programma SPLINE5. 

De afgeleide aan de randen van beide splines is 0. 
De totale kwadratische fout~ 0 129930032E+OO 
Eerste gebied: kwadratische fout=; 0. 327084638E-01 
Tweede gebied: kwadratische fout= o_ 972215679E·-01 

Parameters van de aanpassing: 

Eerste gebied: 

De tension~ 0. lOOOOOOOOE-01 
De knooppunten: aantal= 4 

X= O.OOOOOOOOOE+OO 
X= 0.200000000E-01 
X= 0.BOOOOOOOOE-01 
X= 0. 100000000E+OO 

Tweede gebied: 

V= O.OOOJ00000E+OO 
Y= 0. 107092214E-01 
Y= -0. 73S209896E-01 
Y= 0. 100000000E+01 

De tension= 0. lOOOOOOOOE-01 
De knooppunten: aanta 1: 4 

X= 0. lOOOOOOOOE+OO 
X= 0. 130000000E+00 
X= 0.200000000E+00 
X= 0.230000000E+00 

11 

Y= 0. lOOOOOOOOE+Ol 
Y= 0. 1297B4579E+OO 
Y= -0. 546181835E-01 
Y= O.OOGOCOOOOE+OO 
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X 

X 

0. 05 0. 1111 111. 15 ra. 20 
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2. ~roefpersoon JR,_1200 Td achter~rondniveau. 

Splinebenadering impulsre,,ponsic· M'-11-<_ 
Dataflle. M,..JR2:~. DAT, plotfil€': M,m~•;• Pl T, 
meetpunten in MJR22M. PLT. 

De benadering is gemaakt met het programma SPLINES. 

De afgeleide aan de randen Vë.Pl beide splines is 0. 
De totale kwadratische fout~ 0. 463343444E-01 
Eerste gebied: kwadratische fout~ 0 265968214E-01 
lweede gebied: kwadratische fout= 0. 197380230E-01 

Para~eters van de aanpassing: 

Eerste gebied: 

De tens ion=- 0. l00000000F..-0J 
De knooppunten: aantal= 4 

X= 0.000000000E+00 
x~ 0. 500000000E-01 
X= 0 700000000E-01 
X= 0. 100000000E+00 

Tweede gebipd· 

Y= O.OO0CGOOOOE+OO 
Y; -0. 39033891~E+OO 
Y= -0. 504908071E+OO 
Y= 0. l00000000E+Ol 

De tens ion= 0. l00000000E+0 l 
De knooppunten: aantal: 4 

X= 0. l00000000E+00 
X= 0. 120000000E+00 
X= 0.210000000E+00 
X= 0.230000000E+00 

Y= 0. l0GC•û0000E+0l 
Y= 0. 313!91425E+00 
Y= -0. 199054762E-02 
Y= 0. 0000°0000E+OO 
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3. Proefe_ersoon FB, 1200 Td_acht~rondniveau. 

Splinebenadering impulsresponsie MfB. 
Datafile: MFB22.DAT, Plotfile: MFB22 PLT, 
meetpunten in plotfile: MFB22M. PL.T. 

De benadering is gemaakt met het programma SPLINE5 

De afgeleide aan de randen van bEide ~plines is 0 
De totale kwadratische fout= 0 0. 1227484241:':+00 
Eerste gebied: kwadratische fout~ 0. ~47529708[-01 
Tweede gebied: kwadratische Fout= 0. 679954529E-01 

Parameters van de aanpassing: 

Eerste gebied: 

De ten~ion= 0. 750000000E+OO 
De knooppunten: aantal= 4 

X= 0.000000000E+OO 
X= 0. 500000000E·-01 
X= 0. 750000000E-01 
X= 0. lOOOOOOOOE+OO 

Tweede gebied: 

Y= 0.00C~GOOOOE•OO 
Y= -0. 206381260E+OO 
Y: -0.339190724E+OO 
Y= 0. 10 ;:;r1, )0000F +01 

De tension= 0. 225000000E+01 
De knooppunten: aanta 1: 4 

X= 0. l00000000E+00 
X= 0. 120000000E+OO 
X= 0. lB0000000E+00 
X= 0.240000000E+OO 

15 

Y= o. 10~0nooooE+01 
Y= ·-0. 343671939E-01 
Y= -0.867987508E-01 
Y= 0.0000ûOOOOE+OO 



.... 
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Splinebenadering impulsresp0nsie MJP. 
Datafile: 1"1Jf'22. DAT, Plotfilf': M,..IP.; 12 PL T, 
Meetpunten in de plotfile: H,JP~2M DAl. 

De benadering is gemaa~t met het programma SPLINE5. 

De: afgeleide aan de randen Vc'i't t.e-ide splines is 0. 
De totale kwadratische fout~ 0 132259435[+00 
Eerste gebied: kwadratische Fout~ 0. 957373617E-01 
Tweede gebied: kwadratische fout= 0. 365220732E-01 

Parameters van de aanpassing 

Eerste gebied: 

De tension= 0. 325000000E·•01 
De knooppuntE.>n: aantal= 4 

X= O.OOOOOOOOOE+OO Y= 0. OOIJC1C·-OOOOE+OO 
X= 0. 500000000E-01 Y= -0.290147145E+OO 
X= 0. BOOOClOOOOE-·01 Y= --0. 324754070E+OO 
X= 0. 110000000E+OO Y= 0. 1 OQCnjQOOOE:. +O 1 

Tweede gebied: 

De tension= 0. 400000000E+01 
De knooppunten: aanta 1: 4 

X= 0. llOOOOOOOE+OO 
X= 0. 120000000E+OO 
X= 0. 130000000E+OO 
X= 0.220000000E+OO 

Y= 0. 100000000~+01 
Y= 0. 777385947E+OO 
Y= 0. 1578?7226E+OO 
Y= O.OOOOOOOOOE+OO 
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5. Proefpersoon LT,_1200 Td_achter1rondniveau. 

6 p l 1 neb€ nadering i mp u 1 s re s p o 1, s i P ML T A 
Datafile: Mi_ TA22. DAT, plotfi le· Ml lA;:•~1 PLl, 
meetpunten in plotfile: MLTA~'2M.PLT. 

De benadering is gemaakt met het programma SPLINE5. 

De afgeleide aan de randen van bEidE spl1nes is 0. 
De totale kwadratische fout~ 0 2194l4019E+OO 
Eerste gebied: kwadratische Fout= 0 158535829E+OO 
Tweede gebiEd: kwadratische fout= 0. 608781901E-Ol 

Parameters van de aanpös~ing. 

Eerstf' gebied: 

De tension= 0. 400000000E+01 
De knooppunten· aantal= 4 

X= O.OOOOOOOOOE+OO Y=· 0. 000•~"-:-•0000E +00 
X:.::. 0.600000000E-Ol Y== -0. 23/277470E+OO 
X=- O.BOOOOOOOOE-01 v~ -·O. 406!'i36430E+OO 
X:o: 0 110000000E+OO Y= 0 1OOU110000E +O 1 

Tweede gebied: 

De tension= 0. 500000000E+Ol 
De knooppunten: aantal: 4 

X:::c- 0. llOOOOOOOE"+OO Y= 0 l 00,)1,0000E +O 1 
X= 0. 140000000E+OO Y= -0. 383763889E+OO 
X= 0. 190000000E+OO Y= 0. 743916469E-01 
x~ 0.230000000E+OO Y-= 0. OOC•JCOOOOE+OO 
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Splinebenadering impulsresponsie MHDl. 
Datafile MHD122. DAT, plotfile MHD122. f'LT, 
meetpunten in plotfile: MHDj22M. PLT 

De benadering is gemaakt met het programma SPLINES. 

De afgeleide aan de randen van beide splines is 0 
De to ta 1 e k 111adr at i se he fout::..; 0. 183227884E+OO 
Eerste g~bied: kwadratische fout~ 0. 647473668E-01 
Tweede gebied: kwadratische fout;::; 0. 118480517E-r-OO 

Parameters van de aanpassing: 

Eerste gebied: 

De t~nsion= 0. bOOOOOOOOE+Ol 
De knooppuntl-'n: aantal= 4 

X= 0.000000000E+OO 
X= 0. lOOOOOOOOE+OO 
x~ 0. 140000000E+00 
x~ 0. 160000000E+OO 

Tweede gebied: 

Y= 0. 000000000E+OO 
Y= -0. 144ït•489;-!E+OO 
Y= -0. 276~42106E+OO 
Y = 0. 1 00-:)00000E +0 1 

De tension= 0. 200000000E+01 
De knooppunten: aantal: 4 

X=- 0. 160000000E+OO 
X= 0. 180000000E+OO 
X= 0.230000000E+OO 
X= 0.320000000E+OO 

Y= 0. 100000000E+01 
Y= 0. 166525695E+OO 
Y= -0. 767619952E-01 
Y= 0. 000000000E+OO 
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7. Proef~ersoon LT,_100 Td achte!_&rondniveau. 

Splinebenadring impulsresponsie MLTB. 
Datafile: ML.TB22. DAT, plotfi le MLTB22. PLT, 
meetpunten in plotfile: MLTB22M. PLT. 

De benad~ring is gemaakt met het pro9ramma SPLINE5. 

De afgeleide aan de randen van bEide splines is 0. 
De totale kwadratische feut~ 0 111357567E+OO 
Eerste gebied· kwadratisrhe fout= 0.214999050E-01 
Tweede gebied: kwadratische fout= 0.898576618E-01 

Parameters van de aanpassing: 

EErste gebied: 

De tens i cm~- 0. 7OOOOOOOOF~+O 1 
De knooppunten: aantal= 4 

x~ 0. OOOOOOOOOC+OO 
X= 0. 4OOOOOOOOE-O1 
X= 0. 600000000E-01 
X= 0. 120000000E+OO 

Tweede gebied· 

Y= o. ooc~~OOOOE+OO 
Y= 0 ::>4.S::?92;:148E--01 
Y= -0. 550743215F+OO 
Y-::: 0. 1O0OüOOOOE+Ol 

De tension= 0. 525000000E+01 
De knooppunten: aantal 4 

X: 0. 120000000E+OO 
X= 0. 150000000E+OO 
X= 0. 190000000E+00 
X= 0.240000000E+OO 

Y= o. 1 oonnooooE +o 1 
Y= 0. 291748372E+OO 
Y= -0. 239688904E+OO 
Y::.:. O. OOvC••-OOOOE+OO 
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8. Proefpersoon HR, _100 Td _achter~rondniveau_. 

Splinebenadring impulsresponsie MHR. 
Dataflle: MHR22. dat, plotfi lP: MHR22. PLT, 
meetpunten in plotfile: MHR22M.PLT. 

De benadering is gemaakt met het programma SPLINES. 

De afgeleide aan de randen van beide splines is 0. 
De totale kwadratische fout~ 0. 386854231E+OO 
Eerste gebied: kwadratische fout~ O.801911365E-Ol 
Tweede gebi~d: kwadratische fout~ O.3O6663O94E+OO 

Parameters van de aanpassing: 

Eerste gebied: 

De tension= 0. SOOOOOOOOE+Ol 
De knooppunten: aantal= 4 

X= O.OOOOOOOOOE+OO 
X= 0.600000000E-01 
X= 0. lOOOOOOOOE+OO 
X= 0. llOOOOOOOE+OO 

Tweede gebied: 

Y= O.OOO00OOOOE+OO 
Y= -0. 170780468E+OO 
Y= 0. 784052358E+OO 
Y= 0. lOOOOOOOOE+Ol 

De tens ion= 0. 1OOOOOOOOE+Ol 
De knooppunten: aanta 1: 4 

X= 0. llOOOOOOOE+OO 
X= 0. 15OOOOOOOE+OO 
X= O.23OOOOOOOE+OO 
X= O.33OOOOOOOE+OO 

Y= 0. lOOOOOOOOE+Ol 
Y= 0. 473O33173E-O1 
Y= -0. 795666398E-Ol 
Y= O.OOOCOOOOOE+OO 
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~roefpersoon ~100 Td achtergrondni~eau_:. 

Splinebenadering impulsresponsie KS1000. 
Datafile: KS22. DAT, plotfile: KS22.PLT, 
meetpunten in plotfile: KS22M. PLT. 

De benadering is gemaakt met het programma SPLINE5. 

De afgeleide aan de rand@n van bEide splines is 0. 
De totale kwadratische fout= 0. 576465175[-0l 
Eerste gebied: kwadratische fout= 0.369438917E-01 
Tweede gebied: kwadratische fout= 0.207026258E-01 

Parameters van de aanpassing: 

Eerste gebied: 

De tension= 0. 150000000E+01 
De knooppunten: aantal= 4 

X= 0.000000000E+OO 
X= 0.SOOOOOOOOE-01 
X= 0. 150000000E+OO 
X= 0. 180000000E+OO 

Tweede gebied: 

Y= 0.000000000E+OO 
Y= 0. 134967073E-01 
Y= -0. 1319C1839E+OO 
Y= O. 100000000E+01 

De tension= 0. lOOOOOOOOE-01 
De knooppunten: aantal: 4 

X= 0. 180000000E+OO 
X= 0.250000000E+OO 
X= 0.270000000E+OO 
X= 0.380000000E+OO 

Yc O. lOOOOOOOOE+Ol 
Y= -0. 701072170E+OO 
Y= -0.336969157E+OO 
Y= O.OOOOOOOOOE+OO 
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.!Q~ Proefpersoon JW, 100 Td achtergrondniveau. 

Splinebenadring impulsresponsie MJW. 
Datafile: MJW22. DAT, plotfile: MJW22.PLT, 
meetpunten in plotfile: MJW22M.PLT. 

De benadering is gemaakt met het programma SPLINE5. 

De afgeleide aan de randen van beide splines is 0. 
De totale kwadratische fout; 0 900324400E+OO 
Eerste gebied: kwadratische fout= 0. 591631223E+OO 
Tweede gebied: kwadratische fout= 0.308693178E+OO 

Parameters van de aanpassing: 

Eerste gebied: 

De tension= 0. 500000000E+01 
De knooppunten: aantal= 4 

X= O.OOOOOOOOOE+OO 
X= 0. 110000000E+OO 
X= 0. 115000000E+OO 
X= 0. 150000000E+OO 

Tweede gebied: 

Y= o.oo:100000E+OO 
Y= -O. 119058995E+OO 
Y= 0. 136851944E+OO 
Y= 0. lOOOûOOOOE+Ol 

De tension= 0. ~OOOOOOOOE+Ol 
De knooppunten: aantal: 4 

X= 0. 150000000E+OO 
X= 0. 1BOOOOOOOE+OO 
X= 0.230000000E+OO 
X= 0.270000000E+OO 

Y= 0. 10GOOOOOOE+Ol 
Y= 0.827517674E-01 
Y= -0.347812266E+OO 
Y= O. 00C0üOOOOE+OO 
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3. Vrrg~ 1 u_ king met vierde __ Ol de _f i 1 ter_ schattingen. 

3.1 Voorbeelden. 

Voor dezelfde meetdata zijn ook vierde orde filterschattingen beschikbaar 

(zie [ 1 ] en [ 4 ]). Voo1 een aantal proefpersonen zijn de spline en de 

filter impulsresponsie met elkaat vergeleken (zie tabel 3.1). De resulteren

de plots zijn gegeven op pag 32 tm. 37. 

Kwadratische fout Proefpersoon 

(achtergrondniveau) Filterschatting Splineaanpassing 

JR74 

JR 

FB 

JP 

HD 

KS 

( 1200 Td) 0.594 

(1200 Td) 0.406 

(1200 Td) 0. 776 

(1200 Td) 0.379 

(1200 Td) 0.477 

(100 Td) 0.642 

Tabel 2 .1 Kwadratische fout met de meetdata van 

filterschattingen en splinebenaderingen. 
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3.2 Voor- en nadelen van splineaanpassingen tov. 4e orde filter schattingen. 

Als belangrijkste voordelen van de splines tov. de filter schattingen kunnen 

worden genoemd : 

1. Splineaanpassingen leveren een veel kleinere kwadratische fout. De 

verbetering bedraagt gemiddeld en factor 6 (zie tabel 2.1, pag 31). 

2. Splineaanpassingen hebben een duidelijke tijdbegrenzing. de functie 

is nul voor t > tbov, met tbov het rechterrandpunt van de tweede 

spline. De filter aanpassingen leveren vaak nog een van nul verschil

lende waarde voor de impulsresponsie in het gebied rechts van alle 

meetpunten. 

Een belangrijk nadeel van de splineaanpassingen is, dat de representatie een 

stuk minder inzicht biedt in het gedrag van het systeem. Een presenatie 1n 

de vorm van polen en nulpunten is bijvoorbeeld niet mogelijk. Verder kan je 

evenmin spreken van tijdconstanten, demping etc. 
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4. Gebruik van de benaderingen_ voor _numerieke_toepassingen. 

De parameters van de benaderingen zijn opgeslagen 111 (unformatted) data

files. Deze zijn aangegeven in de tekstfiles, die voor iedere plot in hst. 2 

afgedrukt staan (bv. M7422.DAT, MFB22.DAT etc.). Deze files kunnen gebruikt 

worden in programma's waarin de spline-impulsresponsie moet worden berekend. 

Hiervoor zijn twee routines beschikbaar: 

SUBROlITINE SPLIN5(XSl,YSl,NSl,SIGMl,XS2,YS2,NS2,SIGM2) 

DOUBLE PRECISION XS1(20),YS1(20),XS2(20),YS2(20),SIGM1,SIGM2 

INTEGER NSl ,NS2 

Deze routine vraagt eerst om de naam van de datafile waarin de parameters 

staan. De parameters worden aan de variabelen toegekend volgens: 

XS 1 ( i) , YS 1 ( i) , i = 1 , .. , NS 1 

XS2( i) ,YS2( i), i =l, .. ,NS 2 

Splineknooppunten eerste gebied. 

" tweede 

SIGM1,SIGM2 tension in het eerste resp tweede gebied. 

Met: XSl(l) = 0 en XSl(NSl) = XS2(1) = t 
ex 

" 

(De afgeleiden aan de randen van beide splines is altijd nul.) 

NB. Zorg ervoor dat de declaratie van de actuele parameters in het hoofdpro

gramma overeenkomt met de declaratie in de subroutine heading. 

Zodra deze paramete1s via SPLINS beschikbaar ztn gekomen, is het mogelijk om 

de spline in een willekeurig aantal punten uit te rekenen. Hiertoe is de 

functie SPFUNS geschreven: 
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DOUBLE PRECISION FUNCTlON SPFUNS(XSl,YSl,NSl,SIGMl,XS2,YS2,NS2,SIGM2,T) 

INTEGER NS1,NS2 

DOUBLE PRECISION XSl(NSl),YSl(NSl),XS2(NS2),YS2(NS2),SIGMl,SIGM2,T 

De functie berekent de splinebenadering voo1 x ET. 

NB. SPLINS hoeft slechts een maal aangecoepen te ~rden en mag dus nooit in 

een lus staan. Na aanroep van SPLlNS kunnen er een willekeurig aantal func

tieberekeningen (met SPFUNS) plaatsvinden. 
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