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Hoofdstuk J- INTRODllCTlE 

Sinds de eerste toepassing van de regulateur door James Watt IS terug

koppeling herkend als een middel, dat gebruikt kan worden om de invloed 

van onverwachte en onvoorspelbare veranderingen te verminderen. 

Deze veranderingen kunnen hun oorsprong hebben i~_~~E_£!~~~~_~~l! (ver

vui ling, veroudering. s lij tage) , of ze kunnen ~!~!!iE_~~_~~8~yi!!8 van he t 

proces daarop inwerken (storingen, verandering van omgevingscondities, 

fluctuaties in de energievoorziening of grondstof). 

Ondanks de gunstige invloed op deze "onzekerheden" is het aanbrengen van 

terugkoppeling geen panac~e voor alle kwalen. Als voorbeelden waar "simpele" 

terugkoppeling tekort kan schieten noemen we: 

- het optreden van (te) grote parameter variaties, die de werking Vrul een 

gewone terugkoppellus kunnen bederven (bijv. het verschil in dynamica van 

een vliegtuig op zeer kleine en zeer grote hoogte); 

- het stellen van zeer strikte elsen ten aanzien van de economische criteria 

waaraan het proces moet voldoen. 

In zulke gevallen kan het noodzakelijk zijn of aanbeveling verdienen om meer 

kennis te krijgen over het proces onder bedrijfsomstandigheden. Speeiaa1 

voor het toepassen van "moderne" regela1gorithmen ("optimal control") is het 

noodzakelijk te beschikken over een goede beschrijving van het proees. 

VI'ooesbesOflPiJaing 

De regeltechniek kent een grote verscheidenheid van toepassingsgebieden: 

fysische-, chemische- en meehanische processen; energieopwekking; water-, 

lueht- en ruimtevaartuigen; etc, 

Daar komt bij dat het centrale object van deze voordrachtenserie, het Kalman 

filter. ook buiten de regelteehniek toepassingen kan vinden, bijv. in de 

informatie/communicatie sector. 

In a1 deze gevallen hebben we te maken met ~~!!~~i:!S!.!~_:!:t~E~~~!!. die gekarakte

riseerd kunnen worden door relaties tussen ten minste een ingangssignaal en 

ten minste een uitgangssignaal.1) 

11 Het ingangssignaal behoeft niet in alle toepassingen observeerbaar te zijn. 

Als dat niet het geval is, dan kan her dienstig zijn om aan te nemen dat het 

ingangssignaal bestaat uit (gefilterde) witte ruis. 
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Uiteraard kall over zo'n verscheidenheid van dynamische systemen slechts 1n 

zaer algemene termen gesproken worden. 

Vragen we ons af op welke wijze de kennis omtrent een systeem kan worden 

vastgelegd, dan vinden we: 

- ~!!~E!~~!' bijv.blokdiagram, fiowdiagram, differentiaalvergelijking, 

differentievergelijking etc. 

- de (nummerieke waarden van) P~E~.!!,l~~~E.2, bij v. de coe£ficienten van 

differentiaal- of differentievergelijking. 

- de (numerieke waarden van) ess~ntiele afhankelijke variabelen; de !2~

~~~~ (Engels: state). Dit begrip zal in hoofdstuk .5 nader worden uit

gewerkt. 

Als een simpel voorbeeld kan neven

staand schema dienen. De structuur 

is door dit diagram (met bijbehorende 

afspraken) voldoende vastgelegd. Het 

afleiden van een &ldere beschrijvings

wijze (bijv. differentiaalvergelijking) 

L 

levert ge,;ll essentH! Ie prob Lemen op. 

De parameters zijn (de numerieke waarden van) circuitelementen. De toestand 

blijkt o.m. gekozen te kunnen worden als de tijdfuncties xl(t), x
2
(t), x

3
(t) 

(vergelijk de beginvoorwaarden op t"'O waardOOl het g(:drag van de bijbehorende 

homogene differentiaalverge lijking bepaald wordt voor t..::..O). 

In de nmodernetl regeltheorie wordt algemeen gebruik gemaakt van een ge

~';tandaardiseerde systeemrepresentatie. VOOt een een-ingangl een-uitgang, 

lineair eerste orde systeem is dit hieronder geschetst. 

x ::; ax + bu 

y ex + n 
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waarin: 

u(t) ingangssignaal ~ u(kT) 

y(t) uitgangssignaal Yk = y(kT) 

x(t) toestandsvariabele "k '" x(kT) 

n(t) stoorsignaal nk '" n(kT) 

In hoofdstuk 5 zal deze beschrijvingswijze worden uitgebreid tot systemen 

van hogere orde, waarbij de matrix rekening van hoofdstuk 3 goede diensten 

zal bewijzen. De aanwezigheid van storingen is essentieel omdat in aIle 

gevallen de opgave van het Kalman filter is "nuttige" informatie te scheiden 

van storingen. V~~r de beschrijving van stoorsignalen wordt in hoofdstuk 2 

de basis gegeven. 

Bet Ba}~tten van proaes grootfwden; - een 8i~el voorbeeld 

In de geschetste procesrepresentatie stelt het signaal n de fouten voor die 

optreden bij meting van het uitgangssignaal en / of de storingen die op de te 

meten grootheden inwerken. Ais gevolg van dit stoorsignaal zal de kennis omtrent 

de te meten grootheid onvolkomen zijn. Daarom spreken we doorgaans niet over 

het maten of bepalen van een grootheid, maar over het !~~:!!:~ ervan. 

Om in een eerste ronde enigszins vertrouwd te raken met de te volgen ge

dachtengang schetsen we in het kort een zaer eenvoudig voorbeeld van para

meterschatting. De gekozen situatie is 

hiernaast voorgesteld. Het "proces" wordt 

beschreven in termen van signaalbemon

steringen van ingang en uitgang: 

waarin ~ onbekende storingen voorstellen ea b de te schatten parameter is. 

He:: "model" heeft ~en parameter i3 die een schatting moet zijn van b. Het 

verschLl tussen proces en model 

karl gebruikt worden als een maat voor de overeenstemming van de modelparameter 

p met de procesparameter b 
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Om (3 te kunnen schatten op grond van een aantal metingen van procesingang 

en -uitgang kan aan het kwadraat van het verschil tUBsen proces en model, 

gesommeeerd over aIle metingen, de eis worden gesteld dat dit, voor de 

optimale schatter, 8 van b, minimaal is. (least square estimation) 

Dit criterium voor de schatting stelt,dat van de functie 

het minimum gezocht moet worden bij variatie van 8, dUB 

Voor de optimale schatter B ;: ~ is dan een noodzakelijke voorwaarde dat 

av 
aa "" 0 

a "" a 

dUB 

I {(Yk - 8 ~) ~} = 0 
k 

1. (l) 

of 

L Uk Yk ... k 
13 = 

I 2 
u k 

k 
I. (2) 

Uitdrukking 1.(1) - orthogonaliteits relatie - speelt een belangrijke rol 

bij vele schattingsproblemen. De vergelijking 1.(2) verwijst naar de wel-

bekende correlatietechnieken. 

In nevenstaand figuur is gepoogd het 

wezen van het schattingsproces nader 

te illustreren. De termen ~ zijn 

de verschillen tussen o~servaties Yk 

en de "voorspeUingenlt t3 Uk" op gr~nd 

van de geschatte parameter waarde 13. 

i' 

Mark op dat 1.(1) aangeeft dat dit verschil gewogen wordt naar de grootte 

van Uk; - ala het ingangssignaal groter is wordt maer belang gehecht aan 
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de afwijking tussen Yk en ~Uk' Deze methode kan gegeneralizeerd worden tot 

het bepalen van een ~~~!!:! parameters (bijv. punten van een impuls-respon

sie; coeffici entt:n vlln aen di fferentie- of differentiaalvergelij ki ug). Ook 

kan in bepaalde gevallen de !!!!:!~~£~!:~S!!~~~ van de schatting worden bepaald. 

Merk op, dat bij daze methode twes reeksen observaties in hun geheel be

schikbaar moe ten zijn om te verwerken. Pas na daze verwerking is de schat

ting baschikbaar (IIQ!!!L!!!2E" methode). In verschillende toepassingsgebie

den is het wenselijk een !:~£~E~i~~~ betrekking te hebben, waarbij iedere 

nieuwe observatie 111 de berekening betrokken kan worden en leidt tot een 

nieuwe schatting, zunder dat aIle voorafgaande observaties opnieuw moeten 

worden verwerkt ("Qt..!:li!!~"methode) 

Zo'n recursieve b8trl.::kking kunnen we uitgaande van uitdrukking 1. (2) als 

voIgt opstel1en: 

1 • (3) 

I • (4) 

Deze kunnen \vonlen ge.schreven a1s: 

I. (5) 

I. (6) 

of 

e(k+l) 
r
- J -I _ ~'L 

=: < k + u I, () 2. k+ 1 If' " . 
I 

De laatste term, sk+I' i~ weer het verschil tussen de observatie en de 

"voorspe 11 ing ll
• De nieuw(! schatting bestaat dus ult de oude Bchatting, ge

corrigeerd met sen dee 1 van de fout ek+
1

, Welk "gewicht" aan de fout wordt 

toegekend hangt af van de grootte van het ingangssignaal uk+1 en van de 

som van de kwadraten van aIle voorgaande ingangssignalen ("energie"-maat 

van het ingangssignaaL). 

Oak deze uitdrukkingen kunnen worden omgewerkt tot het geval waarin een 

~e!!!~!. Pdramet(~rs worden bepaald (vector notatie). 
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1'oepass'i.ng8gebieden 

Het Kalman filter kan worden omschreven ala een methode (instrumentatie; 

Iprogrammering) om een aantal meetgegevens, die behept zijn met storingen, 

op een zodanige wijze te combineren, dat van een gewenste grootheid een 

,"optimale" schatting wordt verkregen. We bekijken enkele formuleringen: 

lli lteren" interpo Latie en ex"t'f'apu La tie van signa len of tijdreeksen 

De studie van filterproblemen bij 

stochastische (= "ruisachtige fl
) 

signalen is door het werk van Wiener 

sterk gestimuleerd. De essentie van 

het probleem kan in nevenstaande schets 

worden weergegeven. 

x = 
n ::: 

x = 1 

het informatiedragende 

het stoorsignaal 

het gewenst s1gnaal: 

geinterpoleerd 

gefilterd 

signaal 

geextrapoleerd (predictie) 

continu: bemonsterd: 

x{t) ~ 
net) nk 

x{t- 1 ) ~-m 
x(t) ~ 
x(t+ T) ~+m 
'PO m >0 

XI schatting van het gewenste signaal door inwerking van het filter F op 

het signaal x+n 

e = foutsignaal dat, door keuze van F, zo klein mogelijk gemaakt moet 

worden in minimum-kwadraat zin. 

Uiteraard voIgt uit de afleiding, dat de dimensionering van het filter F 

gebaseerd moet worden op de a-priori kennis omtrent de signalen x en n 

(correlatiefuncties of spectrale dichtheden). Bij de afleiding volgens 

Wiener wordt verondersteld dat de signalen X en n stationair zijn, d.w.z. 

dat hun statistische eigenschappen constant blijven in de tijd. Het zo 

gevonden Wiener- filter is absoluut- optimaal in de aangegeven zin voor 

gaussische signalen. Voor niet-gaussische signalen is het Wiener- filter 

het beste l!~~!!!~_filter. 
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Het Kalman filter geeft de oplossing voor dezelfde problematiek, langs een 

andere weg,beschreven in termen van toestandsgrootheden. Het kan op eenvoudige 

wijze worden uitgebreid tot het geval van niet-stationaire signalen. 

Toestand88ohatting " 

Reeds werd opgemerkt, dat de flmoderne" regeltheorie intensief gebruik maakt 

van het begrip "toestand". Het regelalgorithme gaat er van uit, dat alle 

toestandsgrootheden beschikbaar zijn. Zoals met het eerder gegeven voor

beeldje van een electcisch circuit al geillustreerd kan worden, behoeven 

echter niet alle toestandsgrootheden als uitgangssignalen meetbaar te zijn. 

Ook kunnen observeerbare signalen Illet storingen behept zijn. W"aar een 

optimaal regelalgorithme gebaseerrl is op kennis van de toestand, kunnen we 

voorstellen om eerst uit de uitgangs-

signalen y een sehat dngx van de 

toestand te maken. M.b.v. deze sChatting 

kan het optimale regelalgorithme geinstru

menteerd worden. Weliswaar is het niet 

zeker dat een scheiding in~en optimaal schattings- en%en optimaal regel-

algorithme tot een optimale over-all regeling leidt, maar door de relatieve 

eenvoud kan dit toch tot een praktisch-acceptabel suboptimum leiden. 

Combinatie Van meetl'esultaten 

lndien diverse metingen beschikbaar zijn die alle betrekking hebben op een

zelfde grootheid, dan kan het van belang zijn te bepalen op welke wijze 

deze meetresultaten gecombineerd moe ten worden om tot een optimale schatting 

te komen. 

&n voorbeeld hiervan is te vinden in de vliegtuignavigatie, waar een continue 

schatting van positie en snelheid gevraagd wordt. Ter beschikking (kunnen) 

staan metingen afkomstig van gyroscopen, versnellingsmeters, dopplerradar, 

luchtdruk, etc. waarbij elk van deze metingen zijn eigen (type) fouten heeft. 

Parametel'sahatting 

De reeds gegeven simpele uitwerking van het Bchatten van een enkele proces

grootheid was een voorbeeld van parameterschatting. Uit de volgende voor

drachten zal het verband tussen parameters en toestandsvariabelen, en 

daarmee Je relatie tUSSE'n beida schattingsmethodieken, duidelijk worden. 
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Andere en meer-gedetailleerde toepassingen zijn te vinden in hoofdstuk 9. 

~f!eI'kin.gen ten aanzien 1'Wl het tJ..I:'Jbruik van het Kalman lilter 

Het Kalman filter bledt de mogelijkheid om veel van de a-priori kennis 

die beschikbaar is over een proces te benutten. 

Aan de andere kant is vrij veel kennis nodig om K. filting toe te kunnen 

paSsen: de structuur van het proces en zijn parameters. 

Van belang is de gevoeligheid van het Hlterresultaat voor fouten in de 

parameterwaarden(parameter sensitivity). 

Uiteraard zal voor problemen met een grote complexheid (dimensionaliteit) 

de benodigde computertijd een belangrijke rol spelen. 

In de oorspronkelijke v~rm waren de door Kalman gegeven algorithmes be

perkt tot: 

- lineaire dynamische systemen. 

- metingen die lineair samenhangen met de toestand. 

metingen die op periodieke bemonstertijdstippen werden verricht. 

De twee eerstgenoemde beperkingen worden omzeild door linearisering van het 

proces rond een gegeven werkpunt of trajectin de toestand ruimte. De laatste 

beperking kart worden opgeheven door het onderscheiden van het Hlter-

proces in twee delen: tijdens de metingen en tussen de metingen in. 

Conelu8ie 

Doordat de elsen aan vele procesregelingen zwaarder worden is meer kennis 

omtrent (veranderingen in) het proces nodig. Door de snelle ontwikkeling 

en het goedkoper worden van informatieverwerking kan aan zulke eisen wellicht 

voldaan worden. Het hele gebied van schattingstechnieken is momenteel sterk 

in beweging, getuige de talrijke publicaties die in de vakliteratuur te 

vinden zijn. Deze voordrachten willen daartoe een eerate, beperkte inleiding 

zijn. 

gpzet van de Cur-8U8 / notitie8 

uit het voorgaande voIgt reeds met welke elementen de cursus is opgebouwd. 
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Een samenvatting van de !:!2~£~sh!i!!1!i!h~.i2~!h~!?El~ (hoofdstuk 2) is nodig 

omdat de kern van het probleem gevormd wordt door stoorsignalen die de te 

bepalen grootheden (toestand; parameters) maskeren. Deze stoorsignalen 

kunnen qua eigenschappen en invloed op de filterresultaten slechts be

schreven worden met probabilistische (waarschijnlijkheids) begrippen. 

De ~!Ei~E~!~!!!!!g (hoofdstuk 3) geeft}zoals bekend, een compacta nota tie

wijze voor grootheden die bestaan uit een aantal componenten, bijv. reeksen 

signaalbemonsteringen, schattingswaarden van een stel parameters, etc. 

Met dit formalisme kunnen vrij gecot.UpJiceerde situaties op een over

zichtelijke wijze worden beschreven. 

De !£~!!!~!!~!!E!:!!~!~ (hoofdstuk 5) verschaft ons een zeer algemene beschrijvings

wijze voor dynamische systemen / processen. Daarbij wordt een dankbaar ge

bruik gemaakt van de matrixrekening. Een van de belangrijkste aspecten is, 

dat de "toestandsvector" op een bepaald ogenhlik 1n een compacte vorm 

samenvat, wat van de historie van het proces van belang is voar het dynamische 

gedrag in de toekomst. 

Ten eiude de begrippen uit de waarschijnlijkheidstheorie en de methoden van 

de toestandsruimte te verdiepen is hoofdstuk 6 gewijd aan_~!:!::s!.!:~~!.i~£~~_2!

~£h~~~!~g~!!_!~_2!_!!?~~!!~2~!~!~!~' Daarbij worden meer-dimensionale waar

schijnlijkheidsdichtheden, etc. gedefinieerd. 

/:let !.S~!~!!_g!E.~! is verdeeld over de hoofdstukken 4 en 7. Deze verde ling is 

gemaakt uit didactische overwegingen; - de toehoorder I lezer wordt, zodra 

de "voorbereiding" voldoende ver gevorderd is, in contact gebracht met een 

aspect van het centrale thema. Dit geschiedt in hoofdstuk 4. Daar wordt het 

schatten van een £2!!~2!!E.~ grbotheid bediscussieerd (listaticcase"). 

Voor het schatten van (de bemonsteringen van) een tijdfunctie maken we ge

bruik van de toestandsruimte (hoofdstuk 5 en 6); daarom is dit onderwerp 

ondergebracht in hoofdstuk 7 ("dynamic case"), 

Terwille van een verdieping van het inzicht wordt in hoofdstuk 8 een !!~!:!.!!!

E~~~!.!=_!~E=!2E=E~E!= gegeven van de afgeleide algorithmen. 
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In hoofdstuk 9. tens lotte. worden enkele tQ~Re§§!B8§mQg~lii~h~Q~~ aangegeven. 

Daarbij dient bedacht te worden, dat eerst in maart 1960 het Kalntan filter 

ten doop werd gehouden. nit houdt in dat slechts op het gebied van de ruimte

vaart een uitgebreide ervaring ten aanzien van toepassingen is opgedaan. 

Uit de gekozen voorbeelden zal het echter duidelijk worden dat op veel meer 
~ 

gebieden het Kalman filter een mogelijk toepassingsgebied kan vinden. 



Boofdstuk 2: WAARSCHIJNLIJKHEIDSREKENING - STOCHASTISCHE SIGNAALTHEORIE. 

Inhoud 

2.1. Axiomatische opbouw van de waarschijnlijkheidsleer. 
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2.1.1. Y~!~~~~!i~g~~ 

2.2. Stochastische variabelen 

2.2.1. ~~~!~!~!~_Y!n_§~2£h!!~!!£h~_Y!!!!2~~~~ 

2.3. SignaalbeschrijvinS I systeembeschrijvin~ 

2.3. I. ~~2£h!!£i!£h_2!2£~! 

2.3.2. Gemiddelde correlatiefunctie covariantie stationariteit 
----------~------------------~------------~---------------
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lnleidlna 

In de regeltechniek speelt het begrip onzekerheid een belangrijke rol. Het 

toepassen van tegenkoppeling is een klassieke poging om een systeem minder 

gevoelig voor storingen te maken. In de moderne regeltechnische theoriei!n 

(optimaal regelen, adaptief regelen, parameterschatting) is een adequate 

beschrijving van de storing een belangrijk uitgangspunt. 

2.1. Axiomatische opbouw van de waarschijnlijkheidsleer 

We definieren: 

verzalTleLing : het geheel van een aantal objecten. 

element : object behorende tot de verzameling. 

deelverzameling : B van A is eveneens een verzameling waarvan de 

elementen ook tot A behoren. 

lege verzame ling 

notat ie B c::: A 

verzameling zonder elementen. 

notatie </> 

universele verzameling : verzameling waarvan aIle andere verzame

lingen deelverzamelingen zijn. 

nota tie S 

Notatie : A = {a I ,a2 ,· ••• ,an} 

De verzameling A bestaat uit de elementen 

Voorbeelden: - B (aIle posltleve gehele getallen} 

- A = {a2_1 =: O} 

Opel'aties op verzame lingen 

gelijkheid A == B 

A is dan en slechta dan gelijk aan B als ieder element van A element 

van B is en ieder element van B element van A is. 

130m A + B (of A V B) 

de som van twee verzamelingen A en B is een verzameling waarvan de 
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elementen aIle elementen van A of van B of van beide zijn. 

produot AB {of A (\ B) 

het product AB van twee verzamelingen A en B is een verzameling die 

bestaat uit e~ementen die zowel elementen van A als elementen van , . 

B zijn. 

toelichting m.b.v. plaatje (Venn diagram) 

A+B 

oomplement A 
het complement A van de verzameling A is de verzameling van aIle 

elementen van de universele verzameling die geen element van A zijn. 

versahil A-B 

het verschil A-B van twee verzamelingen A en B is een verzameling 

die bestaat uit elementen van A die geen element van B zijn. 

Voorbeelden 

(I) i=s A-B ... AB == A-AB 

S = ~ (A+A)-A ... ~ -A ... A A+(A-A) ... A 

A+A == S A-~ = A 

M= ip A-S = $ 

S-A =A 

(2) 

A 

A-B AB B-A 
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S alle inwoners van Nederland 

A alle mannelijke inwoners van Nederland 

B aHe gehuwde inwoners van Nederland 

AB alle gehuwde mannelijke inwoners van Nederland 

A+B alle mannelijke inwoners van Nederland en aHe gehuwde 

vrouwelijke inwoners van Nederland 

A-B aIle ongehuwde mannelijke inwoners van Nederland 

B-A aIle gehuwde vrouwelijke inwoners van Nederland 

Als elementen 8. van een verzameling S zullen we ~~!~2~E~~ van ex-
1 

perimenten nemen. 

We noemen S de ~~!~2~!~~E~i~!~ en de onderverzamelingen van S ~~~£~E: 

tenissen. 

De universele verzameling S staat dan voor de ~~~~E~_S=2~~E!~~!!' de 

< lege verzameling ~ voor de 2~~s~!~i~=_S!2~~E!~Bi!. 

Het werpen met een dohhelsteen 

uitkomsten - I, 2, 3, 4, 5, 6 

- even, on even 

We kennen nu aan elke gebeurtenis A een getal P(A} toe en noemen 

dit: ~=_~~B!_~E_1 
P(A) dient zo gekozen te zijn dat aan onderstaande drie voorwaarden 

voldaan is: 

I P(A) ~ 0 

II P(S) = 

III Als AB ~ dan P(A+B) • P(A) + P{B) 

Aangetoond kan worden: 

P(~) = 0 

P(A) == I-P(A) ~ 

P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB) 

Geoombineerde eXJ2erimenten 

Beschouw het geval dat we twee experimenten doen, met ala uitkomsten-
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ruimten resp. SI en S2' 

Voorbeelden - het gooien met twee dobbelstenen 

- het gooien met een dobbelsteen en het tossen met een 

munt 

Houden we het laatste voorbeeld aan dan kunnen we stellen 

SJ = {I, 2, 3, 4,5, 6} 

S2 = {kruis, munt} 

Voor een gecombineerd experiment kunnen we een produkt uitkomsten

ruimte opstellen: 

{
I, kruis; 2, kruis: 3, kruis~ 4, kruis; 5, kruis 6, krUiS} 

1, munt . 2, munt ; 3, munt 4, munt 5, munt 6, munt 

We kunnen oak hier kansen aan toekennen 

o :$ P(A ,B) < 1 

bijvoorbeeld de kana op (even, kruis) • ! 

Conditionele kans 

Onder de conditionele kans, verstaan we de kans dat een bepaalde ge

beurtenis A. optreedt onder de conditie dat gebeurtenis B. opgetre-
1 J 

den is. 

Voor de conditionele kans P(A. lB.) geldt de relatie: 
1 J 

P (A. ,B. ) 
I - 1 J 

P (A i B j) - P (B . ) 
J 

Voorbeeld - het trekken van 1 kaart uit een stok kaarten 

P(harten koning) = 1/52 

P(koning) - )/J3 

het trekken van 2 kaarten 

Wat is de kans dat we een koning en een koningin trekken? 

P(koning en koningin) = P(koning, koningin) + 

P(koningin, koning) 

P(koning, koningin) = kans dat we bij eerste trek

king een koning en bij tweede 

trekking een koningin ont-

moe ten. 
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dus P(koning en koningin) = P(koninginlkoning) . P{koning) 

Ona[hankelijkhflid 

+ P(koninglkoningin) . P{koningin): 

= 4/51 • 1/13 + 4/51 1/13" 8/663 

Indien het optreden van gebeurtenis B. geen invloed heeft op de kans 
J 

op het optreden van A. dan geldt: 
1 

P (A. lB.) ... P (A . ) 
1 J 3. 

Hieruit voIgt: 

P (A ., B.) = P (A .) P (B • ) 
1 J 1 J 

De definitie voor !~!~!!!!!£h~_2U!!h!U!~!!i~h~i~ is: 

- De gebeurtenissen A. en B. zijn onafhankelijk indien 
3. J 

P (A ., B.) ... P (A .) P (B . ) 
3. J 3. J 

Naast het begrip !!!!!!!!!£h~_2U!!h!Q~~1!i~h~!~ bestaat het begrip 

!iU~!!!~_2~!!h!u!el!i!h~!~ of 2~g~£2!!~1~~!~h~!~. Zie hiertoe 2.2.4. 
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2.2. Stochastische variabelen 

Op de uitkoms'tenruimte S kunnen we i~2Eh!~~i~£h~_~!~i!~~!~~ definieren: 

Een ~~2Eh!2~i!Eh~_~!!i!~~!~ x is een functie waarvan het domein 

de ruimte Sis. 

Aan elke uitkomst g van het experiment G wordt een getal x(g) toege

voegd zodanig dat 

- de verzameling {x ~ x} een gebeurtenis is voor elke x 

- de kans op de gebeurtenissen {x = +~} en (x = -~) nul is. 

Onder de Y~£~!!i~g~!~~£~i~ F(x) van de stochastische variabele x ver

staan we de kans p(x ~ x) • F(x). 

Hieruit volgt onmiddelijk: 

F(-~) = 0 

F(~) = 1 

Verder geldt voor a < b dat 

Pea < x ~ b) ~ 0 

o ~ Pea < x ~ b) - P(x .~ b) - p(x ~ a) = F(b) - F(a) 

F(x) is dus een monotoon niet-dalende functie van x. 

Voorbeelden 

(I) Bij het werpen met een dobbelsteen is 

pel) c P(2) a P(3) = P(4) = peS) = p(6) - 1/6 

We hebben hier te maken met een discrete stoch. var. 

De verdelingsfunctie heeft dan de volgende gedaante. 

I 
5/6 

4/6 
3/6 
2/6 
1/6 
o 

F(x) 

o 

• 

2 3 

, 
f , 

• 

4 5 6 
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(2) Gegeven is dat een telefoongesprek met zekerheid zal plaats

vinden binnen een periode van een uur. Gegeven is voorts dat 

de kana op het gesprek in een bepaald tijdsinterval evenredig 

is met pe grootte van het interval. De verdelingsfunctie die 

hierbij hoort is als volgt: 

F(t) 

1.00 

0.50 

o tijd(min) 
o )0 20 30 40 50 60 

Als de verdelingsfunctie F(x) niet aIleen continu maar ook differen

tieerbaar is kunnen we de ~!~~~i~~~h~i~!f~~£~i~ p(x) definieren. 

() dF(x) p x .. 
dx 

x 
F(x) .. J p(n)dn 

eigenschappen van p(x) 

- p(x) ~ 0 omdat F(x) een monotoon niet-dalende funetie is 

00 

- J p(x)dx" 1 omdat F(oo) .. I 

De interpretatie van p(x) voIgt uit de definitie van het differentieren: 

p(x) .. lim 
Ax-+O 

.. lim 
Ax-+O 

P(x~ X +h.'r)-p(x,~x) 
f:,;f: 

P{x < x ~ x + Ax ) 
f:,;f: 

Dit geeft in differentiaal notatie 

p(x)~ .. P(x < x ~ x + h.'r) 

De kans dat x ligt op het half gesloten interval (x, x+Ax] is gelijk 

aan p(x)dx. 
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Aangezien p(x)dx een kans voorstelt is de dimensie van p(x) gelijk 

d d " -1 aan e lmenSle van x • 

I) Rechthoekige of unifo~e verdeZing 

b-a a <: X ~ b 
p(x) .. 

0 x ~ a b <: x 

p(x) 

J --

i)':.'8 

~ x a b . 
de verdelingsfunctie is dan 

a 

2) No~~Ze of gau88i8che verde Zing 

p(x) I "--e 
ol2'1r 

..... :::::;;...----..L.....-----...... x 

F(x) 

--.-~-
, 
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We beschouwen de functie Y .. f(x). 

We definieren de Y~~~£~!!~S~~~!E~~ van y: 

DISCRETE STOCH. VAR. CONTINUE STOCH. VAR. 

00 

E[Y] '" I f(xk) P(xk) 
k=-oo 

E[Y] .. J f(x) p(x)dx 
-<lO 

n de De verwachtingswaarde van de stoch. var. Y .. x heeft de naam !! __ 

!!.le!!.l!E!!! gekregen. 

-00 

Naaat het ude moment definieren we het !!~:_£!E!!!E~!~_!!.le~!!!: dit is 

het nde moment van de functie y - x-Elx] 

Het tweede centrale moment wordt vaak de ~!!e!E!!~!!E of Y!!!!!!!!~ ge

noemd en aangeduid met 0
2• 

De wortel uit het tweede centrale moment heet de !!!!!~~!!~_~!EY.!~!!!' 

We kunnen nu ook de verwachtingswaarde van z., {X-E[X])n(Y-E[yJ)k 

nemen: 

IJnk '" E[(X-E[X] )n(Y_E[y])k] = 

00 I (x.-E[X])n(y.-E[Y])~(X. y.j to fOO (X-E[X])n(y-E(y]>kp(x,y)dxdy 
• 1 J b J J=-OO -00 -00 

DISCREET CONTlNU 

Het moment ~11 wordt de £2Y~!!~n!.!~ genoemd. Indien geldt dat ~11 = 0 

dan heten de stochastische variabelen x en Y 2!!S~£2EE~!!E!!~ of li!!!!.!! 

~!!~!h!!!!:~!!i!· 

Het reeds geintroduceerde begrip statistische onafhankelijkheid gaat 
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verder dan het begrip lineaire onafhankelijkheid aangezien bij het 

eerste begrip ~nk = 0 (n,k willekeurig) en bij het laatste begrip 

slechts ~II • o. 
Een belangrijke eigenschap van de operator E[ •• ~ is de lineariteit van 

de operatie: 

Voorbeelden 

= 

00 00 

fax p(~)dx + f bx2 p(~)dx • 
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2.3. Stgnaa1 beschrijvins - proces beschrijvins 

Een systeem dat zich in de tijd ontwikkelt wordt een 2E2£~! genoemd 

en kan door een ~!!!!~~l~ x(t) gekarakteriseerd worden. 

Een 2!2£h!!!!!£h_2!2£~! is een proces waarvan we niet op ieder moment 

x(t) kunnen voorspellen. Het gedrag van zo'n proces wordt weergegeven 

met een stochastische variabele x(t). -----------------------
Deze heeft voor elke tl een Y~!2!!!~8!!~~S!!~ F(xl,t) en - hiervan 

afgeleid - een ~!~22!£h!h~!22!~~£!!~ p(x.,t l ). 

Voorbee1den 

- aantal elektronen dat per tijdseenheid geemitteerd wordt door 

een kathode. 

- hoogte van zeegolven. 

- diameter van draad 1angs lengterichting. 

We introduceren het begrip ensemble. --------
In p1aats van het ene stochastische signaal x(t) dat we wensen te 

bestuderen, veronderstel1en we dat er gelijktijdig n stochastische 

signalen tot onze beschikking staan. 

Elk van deze signalen noemen we een ~~!~~!~_~1~~~~!. Als de bronnen 

van deze n signalen identiek zijn en zich onder identieke macroscopische 

condities bevinden, dan nemen we aan dat de statistische eigenschap

pen van deze signalen ge1ijk zijn. 

Evenals bij stochastische variabelen kunnen we nu kansdichtheidsfunc

ties definieren 

x + 
I 

de kana dat het signaal op tijd t
J 

ligt tussen x) en XI + dx) 

------------~------------~~~ tijd 
t) 
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Bestuderen we het ensemble op twee tijdstippen 

P2 (x) ,t I ;x2 , t 2)dx I dx2 = P (x) <x(t) kx) +dx I ;x2 <x (t2)~x2+dx2) 

x 2+dx2 -

tijd 
t 1 ' t2 

waarbij het rechterlid de kans voorstelt dat het signaal op tijdstip 

t) ligt tussen XI en xl+dxl~tevens op tijdstip t2 ligt tussen 

x 2 en x
2
+dx

2
• 

2.3.2. Gemiddelde correlatiefunctie covariantie stationariteit 
----------~------------------~------------~---------------

We kunnen nu de volgende begrippen definieren 

Ensemble aemiddeLde 

00 def 
J X p(x,t1)dx = E[X(t,)] 
-00 

2 ens 00 2 def [2 ] 
x (t I ) == J x p (x, t ] ) dx .. E x (t I ) 

-00 

Corre~tiejUnatie 

R 
xy 

R 
xx 

noemt men kruiscorrelatiefunctie ----------------------

Covariantiefunatie 

Ie moment 

2e moment 
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Verband tussen de covariantiefunctie en kruiscorrelatiafunctie is 

cov[x(t l )y(t2)] .. E[X(t 1)y(t2B -JJX(tl)E[Y(t2~ -1l/t2)E[X(tl~ +JJx(t,h
y

(t
2

) 

Elk van daze grootheden zijn in principe functies van t. (hierom moes

ten we het begrip ensemble introduceren) 

Indien het statistische eigenschappen van het stochastische proces 

niet met de tijd veranderen, dan heet het proces ~E!!i2~!iE' 

Een stochastisch proces x(t) is ~!!Ei2~!iE indien voor aIle verde

lingsfuncties welke x(t) bepalen, geldt, dat voor iedere i en e en 

ieder n-tal t
l

, t
2

, "', t voldaan is aan 
n 

Indien het proces stationair is, heeft het zin over !!i2&~~i22~!2!!! 

te spreken 

-tijd x .. lim 
T'~ 

2'tijd 
x = lim 

T~ 

I T - f x(t)dt 
T 0 

1 T 2 
T J x (t)dt 

o 
~ ..,<" .'. 0 

I~d"ien het tijdgemiddelde gelijk is aan het ensemble gemiddelde noemen 

we het proces !E&22i~£~. 

We k~~~n dan vo~aan met het in de tijd beschouwen van een ensemble 

element'Lp.v, het'op een moment beschouwen van het gehale ensemble 

teneinde kennis omtrent de statistische eigenschappen van het signaal 

te leren kennen. 

Voor de correlatiefunctie betekent dit: 

I T 
R (t) = lim - J x(t)y(t+t)dt 
xy T~ T 0 
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x(t) 
h(t) yet) 

Xes) H(s) 
yes) 

De !~E~!:2~!E~!_!~1~!!~ van bovenstaand systeem luidt 

def 
yet) - f x(t-a) h(e)de = ~(t) • h(t) 

-<lO 

yet) wordt gevonden door £~BY~l~!!~ van x en h 

h(t) is de !~~!!!~!E2B!!~ van het proces. 

(A) 

Uit bovenstaande vergelijking kan het ~~r!!~_~2~~~! van yet) vinden 

door te middelen over het ensemble: 

00 

y(t)ens _ J x(t_9)ens h(a)d9 • J 

als x(t) stationair is: 

co 

y(t)ens = j.J f h(9)d9 
x 

00 

j.J (t-9)h(9)d9 x 

~~~2~_!2~~~!~~ kunnen we vinden door vergl. (A) te vermenigvuldigen 

met een geschikte tijdsfunctie en daarna te middelen over het en-

'semble: 

00 

X(t_T)y(t)ens = J -x~(t---t~)-x~(t--~9~)ens h(9)d9 = 

R (t-t,t) xy 

-00 

= J 
-(X) 

R (t-T,t-9) h(8)d8 
xx 

Ala x(t) stationair is dan zal voor stabiele systemen, na afloop van 

het overgangsverschijnsel oak yet) stationair zijn; in dat geval 

geldt: 

R (T)'" J xy R (T-9) h(e)d9 = R (T). h(t) 
xx xx 

-00 



2.-15 

Op analoge wijze komt men tot onderstaande relaties: 

R (-r)" R er)!Ii h(T) xy xx 
R (T) '" R (1) * h(-t) yx xx 
R (1) = R (1) * h(T) yy ,'yx 
R (T)" R (1). h(-T) yy xy 

Door Laplace transformatie (enkelzijdig) van (A) vindt men: 

yes) 

00 

f e-st I = dt 

00 

00 

-st 
y(t)e dt "" 

x(t-9) h(9)d9 = 

== J d9 e-s9 h(9) J x(t-8) e-s (t-9)d(t_9) -

= H(s) Xes) 

Xes) = L)[x(t)] 

H(s) = L) [h(t)] (overdrachtsfunctie) 

(B) 

In het frequentiedomein wordt het ~~~!£g~~!!2~£!~~ ~(s) gedefinieerd 

als de dubbelzijdig Laplace getransformeerde van de correlatiefunctie 

iIlXY(S) L2 [RXy(T)] 

Rxy(T) ... L2-
1 

[iIlXy(a») 

, 
f Wiener-Khintchin relaties 

) 

We kunnen nu de relaties (B) naar het frequentiedomein transformeren: 

<Pxy(S) '" H(s) 'llxx(S) 

q, yx (s) == H(-s) cp (s) 
xx 

4t (a) yy .. H(s) q. (s) 
yx 

ip (s) '" H(-s) 4> (s) yy xy 

Hieruit voigt dan weer: 

q. (s) '" H(s) H(-s).4> (s) yy xx 
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Voorbeeld 

__ X_(_t) __ .~~ __ h_(_t_) __ ~ __ y_(_t_) ___ ~~~ 

x(t) witte ruis R (-r) = 0(,) xx 4> (s) - 1 xx 

h(t) Ie orde laagdoorlaat filter h(t) -t ., e R(s) 1 
"'-. -

)+8 

R (T)" OCT) xx 

R (T) 
xy 

R Cr) ... {O T 
yx e 

,~O 

,<0 

'pO 
.<0 

I~ 
o "( 

4> (s) ... I 
xx 

I 
4> (8) =:-

yx 1-$ 

I 
4l yy (s ) .. (I +8) (J -8 5 

+ 

-) 
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Matrices 

Dit hoofdstuk is bedoeld om de kennis omtrent matrices op te frissen en 

een klein beetje uit te breiden • 

. 3.1. De grondbegri~~~en 

Ret volgende stelael vergelijkingen: 

all xI + a l2 x2 + •••••• + aln xn - Y1 

a21 xI + a22 xl + •••••• + a2n xn = Y2 

+ a x· Y ron n m 

kunnen we zien a1s: 

1, m vergelijkingen met n onbekenden n.l. de elementen van de 
T vector ~ = (x

1
,x

1 
•.•. ,x22) 

2. De lineaire transformatie van vector x in vector 1. '" (Y
1 

tY
2

, •• 'Ym)T 

Voeren we behalve het begrip vector nu ook het begrip matrix in n.l. 

t 
a a I a r 1 12 I in 

I 
A .. a21 a221a2n 

- - -- - - --}1 - - -
a 1 am2 .1 a m I mn 

Ook weI kortweg aangeduid met A =ra .. J.rn woorden: A is een matrix 
L'lJ 

m x n d.w.z. een matrix met m rijen en n kolommen. Dan kan het stelael 

kort als voIgt geschreven worden: 

Ax ... 1. 

We spreken af vectoren altijd als een kolom-matrix te beschouwen d.w.z. 

een matrix n x I. en met een kleine onderstreepte letter aan te duiden: 



X 
n 
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waarbij T de beginletter van transponeren aanduidt. Door transponeren wordt 

A ( een matrix m x n) nu AT ( een,matrix n x m), waarbij een willekeurig 

1 h k . d .de .. d .de k 1 e ement a.. nu terec t omt ~n e J r1J en e loom. 
1J 

Dus: b. v. : 

a •. Diasonale matrix 

.. 

a nn 

een vierkante (d.w;z. dimensies n x n) matrix waarin alleen de elementen 

op de diagonaal van nul verschillen. 

b. Eenheidsmatrix : I 
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D.i. diagonale matrix met a .. a '" .. 
11 22 • • • 

c. Nul- matrix [OJ 
Matrix met aIle elementen ... 0 

d. S~etrische matrix 

Vierkante matri~ A waarvoor geldt: 

of weI: 

3. 1.2 §l~~~!!!!_~~~!!~i2i!~ 
a. Optellen 

a .. '"' a .. 
1J J1 

c .. A + B waarbij: c .. ... a .. + b .. 
1J 1.J 1J 

B.v. 

(-: ;) + G -~) ... l~ ~) 
b. Aftrekken: 

D .. A - B 

B.v. 

c. VermeniiXuldigen: 
n 

C ... AB waarbij: c ..... ~ a.kbk , 
1J kat 1. J 

a .. 1 
nn 

1 d .de 
c .. wordt ook het scalaire product van twee vectoren genoemd n. • e 1. 

1J 
rij van A en de jde kolom van B. 
In beeld : 

f 
r 

B ~ n I , 
A 

. 
C 

m m - - - . - • .; 
I- J; • ~ c .. 

I 



N.B. AB ~ BA (in het algemeen) 

voorbeeld: 

( ~ -~ (~ ~ J - (~ ~) 

(~ ~)G-~)- C n 
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In een figuur ziet men het ook duidelijk: 

A aan achterzijde met 
1Il 

B vermenigvuldigdl ml ... · ___ A ___ -l " B - ~@] -

A aan voorzijde met 

B vermenigvuldigd: 

d. Vermenigvuldigen met een scalar _ 

--
C 

11 

In de matrix kA is ieder element k maal het overeenkomBtige element in 

matrix A. 

voorbeeld: 

e. Differentilren 

~ ... A 
dt 

• 

,. 
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A bevat ala elemellten de gedifferentieerde elementen van A. 

voorbeeld: 

d 
(it ( t 1 3 t) = (2 t 3) 

t+2 t
3 

I 3t2 

a. Het produkt van getransponeerde.matrices 

n 8 

II A fl· . 
I.J 

I . .--~ ... 
i~ 

i 

I 

".. 

f~ 
d. '. J' 

ftl Bt 

Uit deze figuur blijkt duidelijk dat AB en sTAT elkaarB getransponeerden 

zijn. Er geIdt: c ..• d .. voor iedere i en j. 
1J J1 

b. Het vermenigvuldigen met een diagonaalmatrix D. 

Bij vermenigvuldigen van A aan voorzijde met D worden de rijen van A elk 

met een konstante vermenilvuldigd. 

voorbeeld: 

Bij vermenigvuldigen van A aan de acbterzijde met D worden de kolommen van 
.. . ~ . 

A elk met een konstante vermenlgvuldLgda 
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Voorbeeld: 

'" 

3.2. Determinanten 

AIleen aan vierkante matrices A kunnen we een getal toevoegen dat determinant 

genoem word t en aanged uid word t me t 'A 1 

voorbeeld: 

A .., 

lAlkan nu ontwikkeld worden naar een rij of naar een kolom. (ontwikkeling 

v. Laplace) Een ontwikkeling n.d. eerste rij ziet er als voIgt uit: 

Anders geschreven: 

waarbij determinant M .. de minor is van element a .. van matrix A. ledere 
1J . . 1J 

term heeft dUB de algemene vorm: (_I)1+J a .. M .. 
1J 1J 

Nog anders geschreven: 

wsarbij determinant C .. 
IJ 

'+' Er geldt: C .. _ (_1)1 J 
1J 

de cofactor is van element a .. van matrix A. 
1J 

M .. zoals ook san het voorbeeld te zien is. 
Ij 
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De hierna op te Bommen eigenschappen (1,2, en 3) kunnen worden afgeleid 

uit de hiervoorgenoemde Laplace- ontwikkeling. Deze eigenschappen zullen 

gebruikt worden bij het vereenvoudigen Van een determinant (zie 3.2.2) 

maar ook laterbij het veranderen van een matrix met behoud van zijn rang 

(zia 3.2.3)vinden we 1,2, en 3 terug als elementaire operaties. 

Eigenschap I. 

Eigenscha2 2. 

Eigenscha:e 3. 

I AI I = -\AI; als twee aangrenzende rijen (resp. kolommell) 

verwisseld worden. 

\ At \ "" k\A f; als een rij (resp. kolom) met k vermenigvuldigd 

wordt. 

I A" I ... \A l; a18 k maal een dj (resp. kolom) opgeteld 

wordt hij een andere rij (resp. kolom) 

Gevols van 1 en 2: lAI "" 0; wanneer twee rijen (resp. kolommen) evenredig 

zijn. 

Eigenschappen I en 2 zijn onmiddellijk in te zien aan hand van de formules 

voor de Laplace- ontwikkeling. Door eigenschap 1 toe te passen op een 

determinant met 2 gelijke rijen (resp. kolommen) zien we onmiddellijk dat 

een dergelijke determinant nul moet zijn. Uit eigenschap 2 voIgt dan 

bovendien dat de 2 gelijke rijen (resp. kolommen) ook 2 evenredige rijen 

(resp. kolommen) mogen zijn. 

Eigenschap 3 is in te zien door Laplace- ontwikkeling naar de veranderde 

rij (resp. kolom), als men bedenkt dat de nieuwe determinant in tweeen 

te splitsen is n.l. de cude plus een determinant met twee evenredige 

rijen (resp. kolonmen). PJeze laatste determinant is nul volgens het 

beschreven gevolg van eigenschap 1 en 2. 

Ter toelichting een tweedimensionale uitwerking: 
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a 1 I a 1 2 + ka 1 J 

-

\ ~:: ~:: \ + L: 
Een determinant- ontwikkeling van Laplace bevat (n:) t~rmen en dUB 

n! ( n-I) vermenigvuldigingen en (n! -1) opte llingen. 

Met groter worden van de dimensie n neemt het aantal bewerkingen zeer snel 

toe. Door vooraf vereenvoudigingen aan te brengen kan het totaal van de 

k ' (I 3 5 4) 'ld' . hewer l.ngen gereduceerd worden tot \3 n + 3' n - vermenlgvu l.glngen en 
. ,I 3 ) 2 I) II' dellngen en,) n - 2 n + 6 n o~te lngen. 

Deze aantallen groeien derhalve minder snel met een toename van n. 

Oat vereenvoudigen zin heeft blijkt uit het volgende voorbeeld: 

o o 

o 

De werkwijze is dus: herleid de determinant tot de klovenstaande "drie

hoeksvorm" met behulp van ~!g!!H!£~.!.e.e!!.!_!1.~_!!!..~' 

Tot slot een voorbeeld van dit vereenvoudigen: 

3 4 2 0 o ' 0 0 0 0 

4 5 6 4 -7 -10 -7 4 -16! -J~ -7 .. 
3 3 

= 3 0 0 3 3 5 8 9 3 -4 -4 3 

4 6 2 5 4 -6 -14 -3 4 -10 -18 -3 

J 0 0 0 -J6! -I~I 3 3 0 0 
3 

-I =. -3 =-302 
4 -7 -16! -I~ -10 -18 

3 
4 -3 -10 -18 
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Bij de aerste vereenvoudiging wordt ~~a!~!£h!E_2 gebruikt 

om met kolom 1 de eerste rij in de andere kolommen nul te maken (z.g. 

"vegentt). Bij de tweede vereenvoudiging wordt de laatste kolom gebruikt 

om twee plaatsen in de derde rij te vegen. De derde vereenvoudiging is 

aHeen voor de 9uidelijkheid uitgevoerd en maakt gebruik van ~!&~~!£:h!.e_l 

Voor een algemeen bewijs dat een willekeurige vierkante matrix altijd 

tot een driekhoeksvorm gereduceerd kan worden zie FRAZER [IJ p. 97 e.v. 

Uit een willekeurige matrix A met dimensie m x n kunnen we door weglaten 

van rijen en kolommen diverse matrices B vormen waarvoor geldt lsi' 0 

Minstens €€n van deze matrices B heeft de grootste dimensie, stel dimensie 

r, dan is r de rang van matrix A. 

Omdat de rang met determinanten samenhangt kan ook het werk ter bepaling 

van de rang gereduceerd worden door de eigenschappen 1,2, en 3 te gebruiken. 

De werkwijze hierbij zal zijn: maak zoveel mogelijk rijen (resp. kolommmen) 

nul. Voorbeeld waarbij A een 4 x 4 matrix is: 

4234213 

6 3 1 4 000 

A • 2 O. I.'; 2 0 

o 0 I I 0 0 

We hebben de rijen gekozen om zoveel mogilijk nul te maken. Eerste en 

derde rij worden afgetrokken van de tweede rij en daarna tweemaal de 

derde en de vierde rij aftrekken van de eerate rij. Verdere reductie is 

niet meer mogelijk dus de rang van deze A is twee. 

Uit bovenstaande is duidelijk, dat als de matrices P en Q niet singulier 

zijn de rang van A en PAQ hetzelfde is. Hiertoe zullen we de elementaire 

operaties 1,2 en 3 (zie 3.2.1) uitdrukken in een matrixvermenigvuldiging. 

Operatie 



00) 
001 

010 
.. 
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a 13 a l2 

.a23 a 22 

a 33 a32 

Vermenigvuldiging aan de voorzijde heeft het gewenste effekt op de rijen 

en hetzelfde effekt op de kolommen wordt bereikt door vermenigvuldiging aan 

achterzij de. 

Operatie 2. Hiertoe dienen diagonale matrices b.v. 

(~ O~) o 0 k 

In dit voorbeeld wordt de derde rij (!esp. kolom) met k vermenigvuldigd. 

In 3.1.3. is deze eigenschap a1 aangetoond. 

Operatie 3. 

( 
I 0 0) (all 
o I 0 a

21 
o k I a

31 

en 

.. 

= 

a'2 
a 22 
8

32
+ka

22 

a
J3

+ka
J2 

a
23

+ka22 
a

33
+ka

32 

Het is thans aannemelijk dat het achtereenvolgens uitvoeren van de elemen

taire operaties op de rijen en (resp_ kolommen) beschreven kan worden met 

een niet singuliere matrix P resp. een niet singuliere matrix Q. En na af

loop van alle opera ties is A overgegaan in PAQ. 
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Men zegt dan dat A en PAQ equivalente. matrices zijn. Bij het verduidelijken 

van operatie 3 kwam bovendien naar voren dat als op de rijen en op de kolommen 

identieke operaties uitgevoerd moeten worden dan moet P = QT • Men noemt 
T 

A en Q AQ congruente matrices. 

3.2.4 Q~!~E~!2!2!_!!2_~~2_2!2~~! 

'~e zullen hier zonder bewij s memoreren dat de determinant van een produkt 

gelijk is aan het produkt van de determinanten. 

a18: 

C = AD 

Deze stelling is zeer snel te toetsen door hem toe te passen op de in 3.2.3 

gegeven produkten om de operatie I, 2'en 3 te beschrijven. 

•• 2.5 Differentieren van een determinant 
---------------------------------~ 
De afgeleide van een determinant 

de cofactor C .. van dat element. 
1J 

ontwikke ling: 

aa .. 
1J 

naar een van zijn elementen a .. 1S gelijk aan 
1J 

nit blijkt onmiddellijk uit de Laplace-

C .. 
1J 

Wanneer A de rang (n-q) heeft en dus een degeneratie-graad q, dan is~)= 0 

en dan zal pas door het differentiUren van A naar q verschillende elementen 

een onderdeterminant van demensie (n-q) ontstaan waarvan de waarvan de waarden 

van mul kan afwijken. AIle onderdeterminanten van grotere dimensie moeten 

n.1. nul zijn (zie 3.2.3) Dit inzicht zal belangrijk blijken in 3.5. 

3.3. Geadjungeerde en Inverse Matrices. 

Wordt in een matrix iedere term a .. vervangen door zlJn cofactor C .. en wordt 
1J 1J 

de nieuwe matrix getransponeerd dan ontstaat de geadjungeerde matrix AdjA. 
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Hetgeen in de volgende formule tot uitdrukking gebracht wordt. 

Hieruit voIgt dan dat de k
de 

rij van A vermenigvuldigd met de k
de 

kolom 

Ad 'Ah llAI 1 W d d d kde .. A van J et geta op evert. or t aarentegen e rlJ van ver-

menigvuldigd met een willekeurige andere kolom dan ontstaat altijd het 

getal O. En dus: 

A. Ad j A - I A I . 1. 

Idem geIdt: 

AdjA.A· lA I . I 

. -) 
Het ligt nu voor de hand om AdjA' te definieeren als inverse matrlx A 

, AI 

-I 
A = 

Voorbeeld: 

.. (10-2) 
A 2 3 • 

I 2 -I 

cJl .. -3 c l2 - 2 CD .. I 

c 21 == -4 e 22 = J c23 "" -2 

c 31 - +6 c --4 el3 - 3 32 

dus: 

(

-3 

AdjA'" : 



dus: 
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A.Adj.A'" (: ~ -~) (-~ -4 _:) .. (-~ _~ ~) .. (A{ • I 

I 2 -1 1 -2 3 ° 0-5 

(

0,6 
-1 

A = -0,4 

-0,2 

0,8 

-0,2 

0,4 

-1.2) 
0,8 

-0,6 

bovendien blijkt: 

( ~ ~ -~) 
1 2 -I 

(: 

0, 6 

-0,4 

-0,2 

0,8 

-0,2 

0,4 (
100) 

~ 0 0 
° ° I 

-I -1 
Het produkt van twee inverse matric~8 B A is de inverse van het produkt 

AB. 

c AB 

Aan de .. -I -I voorzijge. vermenlgvuldlgen met B A levert: 

-I 
Aan de achterzijde vermenigvuldigen met C levert: 

Een 

een 

dus: 

-I -) -) 
B A '" C 

matrix waarvan de inverse 

orthogonale matrix genoemd 

A _( c~. a sin 

:) ell 
-S1n a cos c 21 

AdjA'" (C~8 a 
81n a 

- sin 

cos 

gelijk is aan zijn getransponeerde wordt 

b.v. 

= cos a e
l2 

= Sln a 

--sin a e 22 
II: cos a 

en IAI 2 . 2 I - cos a + Sln a = 
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dus: 

-) T 
A • A en A is een orthogonale matrix. 

. -I T T T Ala we bedenken dat U1t A • A voIgt dat AA = A A = I en we herinneren 

ons de regels voor vermenigvuldigingen dan voIgt hieruit dat de rij.vectoren 

(resp. de kolom.vectoren) onder ling loodrecht zijn en allen de lengte I 

hebben of anders beschreven: 

T 
k. k. • 0 
-I. -J 

als i .; j en T 
k.~k . .., I 
-1,'-1 

3.4. OploBsen van lineaire verlelijkingen 

Een stelsel van lineaiEe vergelijkingen is te schrijven als (zie ook 3.1.) 

-I Aan de voorzijde vermenigvuldigen met A Levert als oplossing: 

-1 
x - A Z 

of meer in detail geschreven: 

X"" 
AdjA 
,AI 

Dit beschrijft dUB hoe we ~ kunnen bepalen. Er is nog een andere weg 

mogelijk: iedere component van ~ (b.v. ~) is ook te schrijven als een 

quotient van twee de terminan ten. (Regel van Cramer). 

Er ge Idt n.l. 

'" 

(k de rij van AdjA) .x 
I A , 

Vermenigvuldigt men de kde rij van AdjA met de kde kolom van A dan ont-

staat weer rAI zoals we lezien hebben. (sealair product van die twee vectoren) 
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Vermenigvuldigt men in plaats daarvan met vector 1.. dan kan men het produkt 

interpreteren als een determinant die van 'AI alleen verschilt doordat 
de 

de k kolom door de vector y vervangen is. -
Voorbeeld: 

XI + 2xl • 0 

xl - 2x '" 2 2 

A'~ -~) 
dus: 

XI "6 J - I 

-4 

de oplossing met de inverse is als volgt: 

dus: 

Gegeven een s te be 1 homogene ver ge li j kingen: 

Ax == 0 

Een van 2! • 0 verschi llende oplossing is alleen te verwachten indien f AI = 0 
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Stel nu dat de rang van A (dimensie n) de waarde (n-q) heeft, dan heeft 

de oplossingsruimte van ~ de dimensie s. Of, wat hetzelfde zegt, de algemene 

Oplo8sing voor .!. is er een met q parameters. Men zegt van A dat hij een 

degeneratiegraad q heeit. 

Di t wordt toege Heht met een voorbeeld. 

4x 
I 

+ 2x2 + x) + 3x "" 4 
0 4 2 3 

6x I + 3x2 + x3 + 4x "" 4 
0 6 3 4 

2x, + 0 of wei: 
2 0 

x :: 0 
x2 + x4 

:: -
x3 + x4 "" 0 

De determinant van dit stelael is nul dus we kunnen voor x van 0 verschiUende 

oplossingen verwachten. Hoeveel parameters heeft de algemene oplossing? 

Minstens een omdat IAI = 0, maar in dit geval is de rang van A twee zie 

3.2.2 dus de oplossingsruimte is (4 - 2) = 2-dimensionaal. Met andere woorden 

we kunnen twee van de vier variabelen uitdrukkken in de andere tweet Hiertoe 

benutten we de na reduktie overgebleven vergelijkingen zie 3.2.2 • Stel verder 

x = A
I 

en x2 = ~. dan geldt due: 

2A + ~ + x '" 4 0 

x3 + x4 = 0 

Hieruit voIgt: 

A 

Il A 
0 

:: + 11 
lJ 2 

- lJ -2 

0 

-I 

En hiermee is de 2 - dimensionale oplossingsruimte bepaald. 
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We willen nog even een verband aangeven dat bestaat tussen de oplossing 

x en de geadjungearde matrix Adj. A van een homogeen stelsel vergelijkingen. 

Ax "" 0 

In 3.3. is afgeleid: 

A. Ad j A'" I A I. I 

Dit geldt algemeen. Wanneer uu . de degeneratiegraad van A een is (q = I) 

dan weten we dat \AI a 0, maar ook dat er minstens een onderdeterminant met 

dimensie (n-I) ongelijk nul moet zijn. M.a.w. AdjA heeft minstens een term 

onge lijk nul. 

Dus: 

A. AdjA ... 0 I. 

hieruit voIgt A. (een kolomvector van AdjA) = .Q Dus iedere kolomvector van 

AdjA is een oplossing van Ax = O.Uit het eerste deel van deze paragraaf 

3.4.1 voIgt dat voor q = I de algemene oplossing voor~ een·dimensionaal is. 

Dus de kolomvectoren zijn ~ of we 1 evenredig met elkaar. 

3.5. Eigenwaarden en eigenvectoren 

We gaan ;u~t van de vergelijking : ~ = A~ en vragen ons af wanneer door deze 

transformatie vsn~ nssr ~ een resultaat ontstaat dat evenredig is met~, 

dus: 

AX Ax - of we 1 (AI - A)~ OIl 0 
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Dit is een stelsel lineaire homogene vergelijkingen in de n componenten van 

2!.Een van .Q verschillende oplossing .! treedt aIleen 01' als I AI - A J ::: O. 

Als we deze determinant uitwerken ontstaat een 1'olynoom v~n de nee graad in 

A, deze polynoom heet karakteristieke vergelijking: p(X) ; 0 

Uitgedrukt in zijn wortels "I')..2, ... An wordt dit: (A - Xj)(A - A
2

) ••• (A - A ) ==0 

AIleen voor de n gevonden waarden van A kunnen we niet -triviale oplossinge8 

voor x vinden. We hebben dus n stelsels homogene vergelijkingen: 

(h.I - A)x. - O. De n waarden h. worden eigenwaarden genoemd en de n vectoren 
1 -1. - 1 

x. worden eigenvectoren genoemd'.rOm aan te geven hoe we de eigen-vectoren 
-1. 

kunnen bepalen, maken we onderscheid tussen twee gevallen. 

I. Een aantal (2) eigenwaarden is enkelvoudig 

Dus: 

waarbij A. voor i ... 1,2 ••• p. verschillendzijn. Wanneer we nu het rechterlld 
1 

differenti~ren naar A dan is het rechterlid ongelijk nul voor A = A. met 
1 

i ~ 1,2 ••• p. En volgens 3.2.5 is het linkerlid de som van aIle cofaktoren van 

de diagonaal -elementen van matrix (1...1 - A). 
1. 

Dus er is minstens een cofaktor ongelijk nul en dus heeft (L I-A) de rang 
1 

n of (n-l). De rang n is uitgesloten omdat tAil - A ,= O. DUB (Ail-A) 

heef t de rang (n- 1). Of anders gezegd de degeneratiegraad q van (L I-A) is 
1 

een en volgens 3.4.1. is daarom de algemene oplossing voor de eigenvector 

x. een -dimensionaal. Dus bij iedere eigenwaarde A. wordt een eigenvector 
-1 1 

x. gevoaden. 
-l 

Zurmuhl 4 toont op p. 149 aan dat de eigenvectoren die horen bij de p onder-

ling verschillende eigenwaarden A. een stelsel van lineair onafhankelijke 
~ 

of anders gezegd, zij spannen binnen de n- dimensionale v~ctoren x. vormen 
-1 

ruimte van~ een p- ~imen.ionale rUlmte op. 
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II Eigenwaarde Ai is een p- voudiae worte! 

Thans zullen we de gelijkheid: (met A I '" A
2 
••• '" Ap) 

p maal moeten differentieren naar A om voor A. '" A. in het rechterlid een van 
1 

nul afwijkende waarde te vinden. In het linker lid is op dat moment ontstaan 

(zie 3.2.5) een som van onderdeterminantenvan de dimensie (n-p). We kunnen 

nu alIeen zeggen dat de degeneratiegraad q van (L I-A) maximaal p is, terwij 1 
1 

uit IAi - AI '"' 0 voIgt dat hijminimaal I is, dus: I < q < p. 

In 3.4.1 is gebleken dat dan x. als algemene oplossing q parameters zal be
-1 

vatten m.s.w. er zijn slechts q verschillende eigenvectoren x. 
-l. 

Ook thans is er een verband tusaen deze q eigenvectoren en de geadjungeerde 

matrix van (AI-A) voor .A '"' A. ( de p- voudige wortel). 
1 

Algemeen ge Id t: 

(AI-A) • Adj (AI-A) '"' \ AI-A 1. I 

Als we deze gelijkheid (q-I) maal differentiet'en naar A dan zal het recbter

lid nog steeds 0.1 zijn voor A = A .• De matrix - faktor in bet linkerlid 
1 

Adj(A.I-A) beeft als elementen onderdeterminanten van de matrix (A.I-A), 
1 1 

met dimensie (n-) en daze elementen zijn dUB a llemaal nul omelat (A. I-A) de 
1 

degeneratiegraad q heeft. Na (q-I) maal differentieren naar A zal deze 

n~trix - faktor aIleen nag elementen met onderdeterminanten van (A. I-A) 
l. 

met de demensie (n-q) bevatten (zie 3.2.5). Deze laatate onderdeterminanten 

zijn nlet allen gelijk nul. Het (q-I)- maal differenti~ren van het linker

lid levert diverse termen, waarvanlvolgens bovenstaande slechts een term 

voor A = A. overblijft. De gelijkbeid wordt daarom: 
1 

(LI-A) 
1 

a(q-l) 

. (q-l) 
a" 

Iedere kolomvector van 

q-I 
a 

(Adj (A . I-A» :II O. I 
1 



3.-20 

voldoet dua ala eigenvector x .• Volgens 3.4.1 ZlJn deze oplossingen x. 
-1 -1 

thana q - demenaionaal. Dus er zijn q lineair ona£hankelijke kolommen 

in 

q-I a 
aAq- 1 

ala eigenvectoren te vinden. 

Twee voorbeelden lullen een en ander toelichten: 

Voorbeeld I 

Deze matrix heeft als eigenwaarden 1,1 en 3. Voor de meervoudige wortel 

A.· onderzoeken we eerst de degeneratiegraad van 
1 

Dus de degeneratiegraad voor deze tweevoudige wortel is twee. In totaal 

moeten we dUB drie onafh. eigenvectoren kunnen vinden. 

(AI-A) 
-I) -I 

A-I 

(

A-2) (A-I) 

Adj(>'l-A) - >.-1 

o 

(A-1) 

(>.-2) (A-1) 

o 

(;\-1) ) 
(A-I) 

(A-I) (A-3) 

"oor de tweevoudige wortel hebben we de eerate afgeleide van de geadjungeerde 

nodig_ 



!-Adj (AI-A) ... d). 

voor >.. = J wordt dit: 
1. 

(

-: -I :\ 

o 0 -2) 

2>.-3 

o 
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2A-4 ) 

Zoals verwacht zijn hier twee van de drie kolommen lineair onafhankelijk 

we nemen de eerste en de derde kolom dus: 

Tot slot: 

Dus de derde eigenvector is: 

~3 = u 
Voorbeeld 2 



Hier zijn drie eigenwaarden A. 
1 

(Ai _ A) =( ~ -I _1°) 
-) 3-2 
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Dus de degeneratiegraad van (AI-A) is dUB een. ~~e zullen dus maar een 

eigenvector kunnen vinden. 

Werken we ook hier de geadj ungeerde ui t dan vinden we voor A. = I: 
1 

~1 a U is dUB die eigenvector 

In 3.2.3. hebben we gezien dat A en PAQ dezelfde rang hebben ala P en Q 

maar niet singulier zijn. Waaraan moeten P en Q voldoen opdat ook de 

eigenwaarden hetzelfde zijn? 

Stel B *' PAQ 

en dUB: 

Wanneer dus P 
-I 

= Q dan zal inderdaad: 

-I 
en dUB zijn dan de eigenwaarden van A en Q AQ hetzelfde. 
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Wanneer we op in 3.5. beschreven wijze n eigenvectoren verzameld hebben, 

dan kunnen we de n verschillende vergelijkingen combineren tot een verge

lijking door alle eigenvectoren x. als kolommen in een matrix M op te 
-1 

nemen (M is de "modale matrix"). We schrijven dan: 

waarbij J een diagonaalmatrix is, met de eigenwaarden A. als diagonaal-
1 

elementen. We kunnen dus de modale matrix M ook zien als een transformatie-

matrix waardoor de transformatie van A in een diagonale vorm J bereikt wordt: 

Ala er meervoudige wortels A. optreden, dan is er de mogelijkheid dat we 
l. 

minder dan n eigenvectoren kunnen bepalen. Door aan J rond de diagonaal-

elementen A. enige niet-.4iagonale elementen toe te voegen. wordt het 
1. 

mogelijk om de ontbrekende kolommen van M zodanig te bepalen dat blijft 

gelden: 

(zie Gantmacher [2Jp. 301- 303): Voor b.v. p" 3 en q_

simpe!e vorm voor J er a18 volgt uit: 

-) 
M AM ... J .. "l. 0 

1. 

o A. 
1. 

o 0 A. 
1. 

•• A 

ziet de meest 
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terwijl de andere elementen van J nul zijn. De twee in dit voorbeeid nog 

onbekende kolommen van M kunnen uit AM • MJ bepaaid worden. 

Wanneer q ~ p en q , I dan komen er (p-q) enen voor boven de diagonaal van 

J.De j'l,liste plaats van deze euen is dan niet eenduidig en kan dan het beste 

door proberen (trial and error) worden achterhaald. (zie DERUSSO [3] v.h. 

4-8-6 p.259). Dit komt erop neer dat men een J aanneemt en met AM = MJ 

de onbekende kolommen van M probeert te bepalen. BIijkt dit onmogeiijk dan 

zal men met een andereaanname voor J verder moeten gaan tot de juiste J 

en daaruit dan de resterende kolommen van M bepaald zijn. 

In 3.2.2 maakten we reeds gebruik van het feit dat een vierkante matrix 

A altijd is te transformeren tot een driehoeksmatrix met bewerkingen aIleen 

op de rijen (resp. alleen op de kolommen). ZummUhl [4](p.199) toont aan 

dat bij een transformatie UTAU een orthogonale U te vinden is die tot drie

hoekavorm~voert. 

De vorm uTAU wijst erop dat de r~jen en kolommen van A achtereenvolgens 
T -I 

dezelfde bewerkingen ondergaan. Omdat U orthogonaal is geidt: U AU = U AU 

en volgena 3.5.1 blijven dan de eigenwaarden onveranderd. En dus zullen 

deze eigenwaarden op de diagonaal voorkomen: 

o ........ : 0 

I -I 
met U "" U 

I I Wanneer nu A aan een voorwaarde voIdoet: A A "" AA dan en dan aIleen Ieidt 

zo'n ortholonale transformatie tot een zuiver diagonale vorm 

(zie Zurnflhl (4] p. 199) 
T T De voorwaarde A A = AA omvat o.a. de volgende voldoende vootwaarden: 

1. De symmetrische matrices A. (AT.A) 

2. Ue orthogonale matrices A. (AI.A- I
) 

Voor deze matrices geIdt dus dat bij p -voudige eigenwaarden er toch p 

lineair onafhankeiijke eigenvectoren bepaaid kunnen worden (p = q) 
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Van s~tri.che matrices kan bovendien gezegd worden dat de eigenwaarden 

en ook de eigenvectoren re@l zijn (zie DERUSSO [3] p. 266) 

3.6. Nut van het diagonaliseren 

.. 
Er zal getracht worden het nut van diagonaliseren, bij enkele toepassingen 

kort san te duiden. Oat diagonaliseren zal dan bereikt moeten worden met 

onschuldige coordinaten transformaties. 

Dynamische systemen kunnen beschreven worden met k • Ax waarbij ~ de 

toestandsvector is. Na de coordinaten-transformatie ~ • P1. wordt dit: 

i D (P-1AP) 1.' Hierbij blijven de eigenwaarden onaangetast (zie 3.5.1) 

In 3.5.2 is besproken wat de eenvoudigste vorman voor p-1AP zijn. Is 

p-I AP inderdaad diagonaal dan staan noodzakelijk aIle eigenwaarden op 

deze diagonaal en we kunnen het s,steem splitsen in n onafhankelijke 

deelsystemen: y: - A.y. 
1. 1. 1. 

b.v. 

3.6.2 Matrices in kwadratische vormanoPositief tlefiniete matrices 
-------------------------------~---------------------------
Kwadratische vorm is: xT!x We beknotten deze vormen niet in hun 

algemeenheid, als we A symmetrisch maken want een term a .. komt voor als 
1J 

faktor van x.x. en 
1 J 

uit volgens ~ = B1. 

a .. ook. Voeren we weer een coordinaten-transformatie 
Jl. 

dan ontstaat: 

In 3.5.3 is reeds gezegd dat syrometrische matrices altijd te diagonaliseren 

zijn. Dus door B gelijk te maken aan de modale matrix M ontstaat: 
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, 2 +' 2 
y ... A I Y I A 2Y 2 + • • • + 

Er zijn a1leen nog kwadraten en a1s nu aIle eigenwaarden >... positief ZlJn, 
1 

dan wordt gesproken van een positief-definiete matrix A en ook van een positief-

definiete vorm~TA~. Wanneer een van de eigenwaarden nul is hebben we een 

positief semi-definiete matrix A. 

3.7. Funkties van een matrix 

Analoos aan de scalar-polynoom: 

••• + P I o 

kunnen we ook een matrix-pelynoom defini~ren 

b.v. 

dan is 

3 A2 + 2 A + I -

...... P I 
o 

3 (4 4 \ + 2 (2 I) + (I 0) _ (~I 7 4 \ 
o 4 ) 0 2 0 I 0 7) 

Bij dit voorbeeld met een 2 x 2 matrix vallen de bewerkingen nogal mee. 

Bij grotere dimensies heeft het nut am eerst de matrix A te reduceren 

(zie 3.5.2) tot de diagonaalvorm. 
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We kunnen A dan ale voIgt schrijven: 

2 en A wordt: 

-I 
M M . .A.. M 

waarbij A? heel eenvouciig te bepalen is: 

Hetzelfde geldt voor hogere machten van A. 

-I 

Nu polynomen gedefineerd zijn is het nog maar een kleine stap tot het 

defini~ren van een exponenti~le funktie: 

Ak 
+n+········· 

Ook hier zien we onmiddellijk' het nut van een diagonaalvorm voor A, 

immers: al8 

A-M 

A 
n 

-I 
M 

dan is de exponenti~le funktie ook in diagonaalvorm te schrijven. (zie 

hiertoe ook 3.7.1): 



£ .A I 

-I 
M 
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Wanneer A niet tot de zuivere diagonaalvorm herleid kan worden (zie 3.5.2) 

dan is het overgeb leven werk nog ieu inge\V'ikkelder. In 3.7.3 zullen we 

een ander hulpmidd~l bespreken. wat ongeacht de zuivere diagonaalvorm 

altijd gehanteerd kan worden. 

3.7.3 g!l!!l_:_!!!i!!£~ 
Stel: 

+ C ... 0 
n 

is de karakteristieke vergelijking van matrix A. We vorman nu: 

n n-l 
p (A) '" A + c

1 
A + ••• + C I 

n 

dan geldt: alB A tot zuivere diagonaalvorm herleid kan worden 

p(A) - M 
-I 

M 

De middelste matrix is noodzakelijk de nulmatrix dus: 

p(A) - 011 

Met andere woorden An en hogere machten vall A zijn altijd uit te drukken 
. n-I 0 Ln A tot en met A ... I. Dus iedere polyuoom en ook een oneindige 

machtreeks die convergeert zoals eA is uit te drt~ken in een lineaire 

omb•• An-I I C Lnatle van tot en met • 
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Fraz~r [I] toont op p. 70 aan dat bovenstaande niet beperkt is tot matrices 

A di~ tot zuivere diagonaalvorm herleid kunnen worden.Hebben we dus een 

matrix A met dimensie 3 dan mogen we dUB volgena Cayley - Hamilton heel 

algemeen s te llen: 

cAt _ I A 2 
'" - (l + Ct + u

2
A o .. I 

Om daze 3 u's te bepalen merken we op dat voor iedere eigenwaarde dan een 

soortgelijke identiteit meet gelden (in te zien door beide zijden weer 

te diagonaliseren). 

Dus: 

"It 2 € . = a + ar'l + a 2AI 0 

/2 t 
2 - (lo + (lt A2 + a2A2 

/3 t 
+ a l A3 

+ 2 
'"' ao a2A3 

Bij verschillende A. 's staan hier 3 vergelijkingen in de onbekenden: 
1 

a , a1 ~en (l2 Zijn er A.'s gelijk dan wordt de vergelijking eerst net 
o 1 

zo lang naar A gedifferentieerd tot de oorspronkelijke vergelijking met 

aIle gedifferentieerde vergelijklngen samen voldoende vergelijkingen op

leveren voor de a's die behoren bij deze meervoudige A = A .• 
1 

Voorbeeld: 

A= (:~~) 
-5 2 4 

en A3 == 2 

DUB we vinden: 
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e:J: .. a + a
l 

+ a2 
tt a 0 0 

t£t ... + a l + 2a2 of we 1 t£~ ... 0 2 a l 

a: 2t ... a + 2a l + 4g.
2 

£2t 
I 2 4 

0 
a2 

dus: 

0 -2 t a £ 
0 

a
l • 2 3 tEt 

a
2 

-I 

DU8~ 

At 
e: "" 

Hetgeen met A en A2 tot slot verder uitgewerkt kan worden. 
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4.1. Concepts of Filtering and Prediction 

a) ~ig~!l_el~!_~~i!~ 

Data processing schemes which separate desired signals from unwanted 

observation noise are often referred to as filters, or predictors, 

or smoothers. Chapters 1 and .z~describe many engineering problems 

which can be viewed as filtering problems. 

These problems are attacked by using mathematical models to describe 

the signals, noise, and criterion for good removal of the noise. 

Although the mathematical analysis may become quite complicated, 

certain kinds of models'~ introduced by N. Wiener and A.N. Kolmogorov, 

have the advantage of resulting in fairly simple data processors 

which might be realized as electric circuits, or special purpose 

computers. 

Many variations and generalizations have been added to the literature 

on Wiener filtering. One of the most useful of these is the recur

sive form introduced by R.E. Kalman. This section will introduce 

and compare the models used for Wiener and Kalman filtering. 

Perhaps the simplest filtering problem is the reading of a meter 

dial. If a voltmeter indicates 5 volts, but the meter is not perfect, 

how should this indication be interpreted? In some cases, the mea

surement might be recorded as 5 ~ 0,1 volts, if it is known that 

the meter may add a small error to the true voltage, but that this 

error is less than 0,1 volts in magnitude. 

In most applications of meter measurements, the meters are relatively 

quite accurate. TIle entire field of measurement techniques strives 

to improve meters by reducing such errors. However, devices which 

measure control and communication ~ignals must respond very quickly, 

and are constrained to the processing of very noisy signals. This 

is analogous to the use of a very inaccurate voltmeter. 

For example, the best voltage estimate for an indicated reading of 

5 volts need not necessarily be S volts. If the anticipated voltage, 

before the measurement, were known to be a value between + )0 volts, 

and if the meter were known to introduce an error in the same range of 

.! to volts, there is a good chance that a large portion of the in

dicated value is a meter-error contribution. 
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The error mechanism in the meter can operate in many ways, but the 

simplest is the situation in which the noise is added to the signal. 

'Hil.lS, it is easy to think that the indicated 5 volts is the sum 

5 = x+n 

where x is the unknown true voltage, and n is the meter noise. 

Since the combinations 

x n - -
0 5 

10 -5 

3 2 

-I 6 

etc. 

4.1.(1) 

are all possible, it 1S not easy to decide upon a good value for x, the 

estimate of x. 

Before choosing an estimate x, it 1S necessary to define the criterion 

by which the quality of the estimate will be judged. When a statistical 

point of view is taken, the philosophy is that many such measurements will 

be performed in similar situations, and that the estimates should be good, 

on the average. With the error defined by 

e = (x-x) 4.1.(2) 

one criterion is that the error should have a magnitude less than a speci

fied value (say M) in as many of the measurement experiments as· possible 

A mathematical statement of this criterion is that the probability 

Prob {I e I < M} 4.1.(3) 

should be maximized 
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Another criterion, which also gives preference to small errors, is based 

on keeping the square of the error as small as possible, on the average. 

Mathematically, this is stated as a desire to minimize 

4. 1. (4) 

tbe ~~!!!!::!g~!E~1:~::!2! 
The difficulties in solving for the best estimation rule (or estimator) and 

in implementing the resulting rule, are influenced by the choice of criterion, 

and by prior constraints placed on the allowable kinds of estimators. 

fioth the Wiener and Kalman approaches: 

I. choose to think of the observation z as a sum 

Z :: x+n 

2. use the ~~~B:!g~!E~2:~EE2E criterion of 4.1.(4), and 

3. restrict the estimate to be a !!!~~_E::~E2::£!22 (or linear func

tion) of the observation 

x == cz 

4.1.(5) 

4.1.(6) 

The meter-reading example is an especiaUy simple problem which can be 

viewed as one of linear estimation based Oll a mean-sQuared-error criterion. 

Since the criterion is probabilistic, the prior uncertainties in the signal 

and noise must be expressed in corresponding terms. A variable having a 

high probability of being in the range.:!:. O. and being positive or negative 

wi.th equal frequency, might be said to be 8. E!!!;!g2!!!_~~!i!21: with zero 

mean value 

E[X]= 0 4.1.(7) 

and with a Y!Ei!2£: of 

4.1.(8) 

.' 
i 
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These numbers tell something about the location and spread of the density 

function for x, but do not completely describe that function. If the density 
,p 

is gaussian, then 4.1.(7) and 4.J.(8) lead to a probability of O,~ that 

x is in the <i14e to «0 range. If x is uniformly distributed, that probability 
_<:;'::;_~ 1C-",-; 

is 0,58. 

In this meter reading example, the meter noise has the same description as 

the signal, so its probabilistic description is 

E [n] =: 0 2 
(] == 25 

n 4.1.(9) 

Section 4.3. will show that the minimunl mean-sQuared-error linear estimator 

for this problem is defined by 4.1.(6) with C ... ~, that iS t 

x '" !z = 2,5 4.1.(10) 

Hore generally, if the signal and noise ranges of uncertainty are different, 

x = . z 

1 ! 

~VlI ~ 
'T" 

4.1.(11) 

Thus, if the noise-to-signal power ratio (on2/ °x2) is small, as in the 

usual case of accurate meters, the best estimate according to this criterion 

is approximately the indicated value 

x - z 4.1.(12) 

Whereas, when the noise-to-signal ratio is I, the estimator says that, 

on the average, one-half of the observation is due to the additive noise 

4.1.(10). 

b) Wiener and ~alman filters -------------------------
More general filtering problems deal with time functions 

z(t) = x(t) + net) o < t < T 4.1.(13) 



or sequences of measurements 

z 
k 
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4.1.(14) 

The desired signal may be the present one xU), to be estimated from the past 

observations, or it may be a future value x(T+8), to be E£~2:iS!;£2: from the 

past observations. 

The Wiener and Kalman approaches to these problems require £~!.!!:!2!!l EE2££!! 
descriptions for the signals and noises. 

These description!:> are in terms of linear dynamic systems (differential 

equations or difference equations) which could have generated these random 

processes from white noise. Such random process ideas are presented in chapter 

6, with the aid of matrix methods from chapter 3 and the state space description 

of dynamic systems given in chapter 5. 

The big difference 10 the applicability of Wiener and Kalman formulations is 

in the d.ifferences :tn allowable random processes. The original Wiener case 

was a steady state one, in which observations have been going on for all past 

times, and the signal and noise are steady state outputs from stationary 

systems. The Kalman model allows finite or growing amounts of observed data, 

and allows the random process generators to be time varying, and even unstable. 

The resulting Wiener filters are always time· invariant dynamic systems, where

as the Kalman filters are usually time-varying. 

in addition to having a wider range of applic.ability, the Kalman approach 

yields filters wIdell have a recursive form that is especially convenient for 

Jigital computer realizations. Storage requirement~~ are minimal, and each 

estimate is updated, based on the new observations, to form the new estimate. 

c) QE~~!:_fil!~Ei!!lL£Ei!:£Ei~_~~~_!,!l~!!l:!:! 

If 4.1. (6) were changed so that x could be ~!:.:i: function of the observation 

x '" g(z) 4.1.(15) 

then the filtering problem would be in the class of ~~.:i:~!_~~!:i!!!~!:i~!! problems. 
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Knowledge of th~ complet.e density func.tions of x and n is required, and 

the resulting estimator wi 11 generally be a non-linear function of the data. 

llowi.:ver, if x and n arc jointly gaussian variables, then the Bayes estimator 

for the mean-sQuared-error criterion is linear, and U:l therefore the same 

as the best linear /;~stimator for this eri terion. Thus, the recursive equation!:> 

of lZalman filtering can be derived using Bayes estimation of gaussian variables 

instead of along the linear estimation path which will be useo here. 

In conclusion it should be noted that the models discussed here are not 

always the ""est one!'; for every filtering problem. Another frequently used 

data processing philosophy is to assume that the desired signal is a low 

order polynomal function of time 

x a+a1t+ ••• a t P 
o p 

4.1.(16) 

and to es timate the coef ficients a 9" Itl this assumed polynomial. If this 

model is more appropriate, it is possible to construct recursive estimators 

it for these coefficients. 

Another limitation of the methods to be presented here 1S that tiley do not 

directly apply to multiplicative noise 

z(t) := n(t) x(t) 

which ar~ises, for example, in the fading of a radio signal. 
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4.2. Orthogonality condition 

Th~ Kalman fi ltering equations of this chapter and those in chapter 7 

can all be derived from one general necessary and sufficient condition, 

which is called an .2!!:h2.82!!!lJ~l_£2!!:!!E.!2.2' This section wi 11 show why 

that condition applies to such a wide class of problems. 

Kalman filtering can be viewed as a special case of the general problem 

of estimating the value of one random variable based on observations 

of sample values of other related random variables. 

In particular, the estimat~ }{ of the variable x is restricted to be a 

1!!!~!!! combination of the observations zl' zZ",zN' Thus, every estimate 

of this form 

4.2.(1) 

1.S defined by the N coefficients c
1
,c

2
, ••• c

N
, which can be chosen to 

make x a "good" estimate in some sense. 

Estimation, but not perfect evaluation of x, is possible because there 

exist relations, on the average, among x, zl""zN' These average 

relations are described in Lerms of probabi Ii ties and expectations. 

Thus, it is reasonable to judge the quality of x in the same kind of 

average sense, The best linear estimate wi 11 be that one of the form 

4.2.(1) which minimizes the mean squared error p: 

4.2.(2) 

This means that the best values for c
l

' eZ, ... cN are those which, when 

used for many different sets of observations, will make (x-x)2 small, 

on the average. 

It might be expected that the joint probability distribution for 

x, z"",zN would be needed to evaluate 4.2.(2) and to minimize it 

with respect to c
l

' cZ, .... c
N

. Actually, much less information is 

needed about these random variables in order to solve this problem. 
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The natural procedure is to substitute 4.2. (I) for x in 4.2. (2). 

4.2.(3) 

and to sel; 

= 0 k == 1,2, ••• N. 4.2.(4) 

The linearity of differentiation and expectation operation allows their 

order to be interchanged (see Chapter 2), therefore 4.2.(4) becomes 

k= J,2 1 ••• N 4.2.(5) 

There are two important interpretation which can be given to 4.2.(5). 

a) The first is found by expanding and simplifying those equations to get 

CtE [ZtZk) + ••• cNE [ZNzk] "" E [xzkJ 4.2.(6) 

. l= ~I'I~J 
Expression 4.2.(6) describes a set of N lin~ar algebraic equations in 

N unknowns. These equations can be solved by standard methods like sub

stitution of variables or matrix inversion (Cramers' rule of chapter 3). 

The expectations in 4.2.(6), like E [zk ] and E [zkX] , are called 

1?E2~~~.L!2!!=!!l::!, and are the only knowledge needed to find the best 

ck • Referring to Chapter 2 it is clear tiltH sufficient knowledge for 

evaluating these product moments is contained in the ~!~:!, and ~2~!

.E~!!!~~:! of the random variables, since 

4.2.(7) 

This required amount of probabilistic knowledge is much less than that 

contained in all joint distribution functions, and is much easier to 

estimate by statistical experiments. 

I t must be expected that for same distributions, these 1 inear estima

tors will be much poorer, in the mean squared error sense of 4.2.(2), 

than some nonlinear estimators which use more probabilistic information. 
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However, it can be shown that if x, z p" • zN are jointly normal (gaussian) 

random variables, then the best linear estimator is as good as any non-linear 

estimator. 
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b) The second interpretation of the optimization equations 4.2.(5) is in 

terms of what they imply about the =.:!!:i~~Ei~~_~EE~E_e, defined as 

e = (x-x) 4.2.(8) 

• .. . 
The optlmzatlon equations say that the best estimator has an estimation 

error whose product with each observati on has a mean value of zero: 

k=I,2, ••• N 4.2.(9) 

The property expressed in 4.2.(9) can be stated more simply with the 

help of a definition from probability theory. 

Two random variables v and ware said 1.0 be .2E.!:~2g2!!~1 when 

E[VW]=O 

Although it will not be used here, it is possible to relate ttlis definition 

of orthogonality to the familiar geometrical ideas about the orthogonality 

of vectors. One useful idea about orthogonali ty, with regard to signals 

and /Voise, is that Q!~hQgQ!H!l variab les are uncorrelated when they have 

zero mean values (see 4.2. (7) and the <laHnl tion of correlation in Chapter 

2) • 

Using the preceeding' defini tion, tlle second interpret at ion of equations 

4.2.(5), as given in 4.2.(9), is that e and zk are orthogonal for each k. 

Intuitively, the estimation error is uncorrelated with the observations. 

so that the estimator has taken all uf the" avai Thle information" from them. 

This .Q'.thQ"'Q.ualj..t~_,l;;.I;m~j,.tj,Qn on the error of the best filter will be 

used to derive the Kalman filter equations. 
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The efficiency in USl.ng this general condition, rather than the detailed 

equations like 4.2.(6), is demonstrated in the following proof that the 

orthogonality condition lS a ~~!!!E!=!!t condition for the best estimator. 

(Recall that the partial derivative criterion in 4.2.(4) is only a !!=E=!!!!l 
condition. ) 

Let x be a linear estimator for which 

E [(x-X)Zk] :;; 0 k 1,2, ••• N 4.2.(10) 

and let iii 
linear est'imator with different values for x be any other c" ••• cN, 

We show that squared '* '* least as great p, the the mean error p of x 1S at as 

mean squared error of X. 

:;; 

or 

4.2.(11) 

Hilt 

4.2.(12) 

because it is the average of a squared quantity. 

Furthermore, the last term in 4.2.(11) is zero due to 4.2.(10), because 

(x_xi') is a linear combination of the zk which are orthogonal to (x-x). 

Thus 

pi' ~ p 4.2.(13) 

and the orthogonal! ty ,,'rmdition is Buf ic.lent. 

The orthogonali ty condl lion also def ines the best est imator of the 

extended linear form, --------
v 
X = 

by defining a hypothetical observation z = I. 
o 

4.2.(14) 
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This z is a degenerate random variable with mean value I and variance O. 
o 

The best extended linear estimate is at least as good as the best linear 

estimate, because the latter is a special case of the former. The ex-

tended estimate is distinctly better if any of the random variables x, z z I ' • •• N 
has a nonzero 'mean value. 

The Kalman filtering derivations will assume that all variables have zero 

mean values, and will use the regular (not extended) linear form. The 

following argument shows how those estimators are easily generalized to the 

extended form. Define the zero mean random variables 

x '" x-x 

where 

Note that I := O. 
o v 

We will see that x of 4.2.(14) can be expressed as 

v " x := X + X 

where i is the best linear estimate of i~ased on observations of 
.. ~. 

zl""zW That lS, x l8 the estimate of the form 

which satisfies 

k= 1,2, ••• N 

The choice of ~ gLven in 4.2.(17) is seen to best by checking its 

orthogonality properties 

4.2.(15) 

4.2. (16) 

4.2.(17) 

4.2.(18) 

4.2. (19) 

4.2.(20) 
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Hut 

E[X]=O 4.2.(21) 

by definitiori, and 

E [i] = ICE [2 ] = 0 
I k k 

4.2.(22) 

The remaining term in 4.2.(20) vanishes for k= 1,2, ••• N, due to 4.2.(19), 

and for k= 0, due to the fact that z = O. This completes the proof of 
o 

4.2.(17). 

The signif ieanee of the form 4.2. (17) for the extended linear es timator is 

that once a regular linear estimator has been found for zero mean random 

variables, the extended version can be formed by inserting observations 

with their means removed into the regular estimator, and adding i to the 

output of the regular estimator (see fig. 4.2,/1). 

"" 
Z,--+--

Z. 
Linear 
Estimator 
for i. 0 

i.n 
I 

I, 
u: 

e I" 
)( -..:0---+---: 

li I 
x I 

I 
I 
I 

_J 

Fig. 4.2./1 - Structure of Extended Linear Estimator. 
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4.3. Repeated Observations of a Single Variable 

The general method of the previous section will be applied to a simple 

problem of estimating a random variable x (the signal) from many noisy 

observations zk' 

k== 1,2, ••• N 4.3.(1) 

An example of this sort of problem is the measurement of a voltage x 

by meters havi.ng different additive errors nk' These errors are assumed 
2 to be zero mean and orthogonal, with variances 0t<: 

I) E [nd ; 0 

2) E [nkn~]=O k ~ i 

3) E [n~] :; a~ 4.3.(2) 

Assumptions I) and 2) imply that rlk and r,R. are uncorrelated •. 

Assumption I) can easily be removed using the extended linear estimator 

of the previous section. The sUbscri.pt on v~ allows each noise to have 

a different variance (some meters are more accurate than others). 

The signal is assumed to be zero mean, orthogonal to every noise, and 
. h . 2 

w~t a varIance p : 

I) E [x] .. 0 

2) E [xn ] = 0 k= 1 , '1\ " •• N 

3) E [x2} , .. p2 4.3. (3) 

2. The quantity~; IS a measure of tne uncertainty about the signal value 

before any observations have beE:n taken, as in the meter reading example 

f 4 ..." 2, 2 "n b o .1. the ratios of nOLse to slgnal uncertalntles Ok P Wl e 

significant 1n the resulting estimator, and in the estimation error 

variance whicb represents the equal uncertainty ~!.!:!:! the observations 

have been used. 
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Tht! orthogonality condition defines the best estimate of the form. 

N 

x(N) = 2 ck(N)zk 
k=I 

\ ;,", ! 
)::-

-\' (h lll / 
4.3. (4) 

according to the mean squared error criterion. The arguments N in x(N) 

and ck(N) emphasize that we are interested in computing a sequence of 

estimates for N = 1,2 ... , , 

Direct application of 4.2.( ~.!ields the equations 

k= 1,2, ••• N 4.3.(5) 

to be solved for the cl(N). As N increases, more and more simultaneous 

equations must be solved, corresponding to the inversion of larger and 

larger matrices. It should be noted that ck(N) will in general be a 

function of N. For example, no matter what value c) (I) has, c, (2) will 

be zero if z2 = x, i.e. if 22 is a noiseless observation. 

We will show that the best estimate x(N) can be expressed in a recurSive 

form 

x(N+l) 4.3.(6) 

which does not require solving an increasing number of equations, and 

which does not require the storage of all the zk in order to form each 

x(N). Only the previous estimate is stored, and it is up-dated according 

to 4.3.(6) when zN+! arrives. The recursive computer must also evaluate 

recursion relations for a
N

+
1 

and BN+1 in terms of aN and 8N, 

First, the assumptions iu 4.3. (I), 4.3. (2) and 4.3. (3) will be used 

to solve directly for the ck (N), and then the resulting x(N) will be conver

ted to the recursive form of 4.3. (6). The product moments in 4.3. (5) can 

be evaluated as follows. 



Thus 4.3.(5) becomes 

Defining 

the equations reduce to 

2 
c

k 
(N) = E- o-eN) 

,\1 2 a 

Z 1< -
."... N /. J 1/ .. '-

and with 4.3.(10) 

Thus 

and 
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2 
p 

k = t 

k=) ,2 ••• N 

4.3. (7) 

4.3.(8) 

4.3. (9) 

4.3.(10) 

4.3.(11) 

4.3.(12) 

4.3.(13) 

4.3.(14) 



4.-17 

Equation 4.3.(14) defines the ck(N) for x(N). The denominator in that 

expression is constant, for each N, so that ck(N) is inversely propor-
. 1 2 

t~ona to ok' 
2 2 

That is, if 0 3 18 much greater than the other a
k

, then the very noisy 

observat.ion z3 will be given very little weight. 

It is also of interest to compute the mean squared error which is mi

nimized by x(N): 

4.3.(15) 

The simplification shown in 4.3.(15) follows from the orthogonality 

of the error to the zk which are combined linearly to form x(N). 

Applying the properties of x and n
k

• 

2 2 pL \ - CiJ ) _0 Pw "" P P eN 
/c- ::::: 

4.3.(J6) 

..,. 
" I /.P 

p1~+ 
N ": ) PN = L 

~-I OR. C If 

4.3. (17) 

Notice that each observation adds a non-negative term to the denomina-
2 

tor of 4.3.(17), so PN is a decreasing function of N (as long as ON 

is finite), Now that the direct solution for x(N) and its mean squared 

error PN have been found, it is quite easy to express x(N) in the re

cursive form of 4.3.(6). The mean squared error PN plays an important 

role in this recursive formulation. Note first that 4.3.(14) and 

4.3.(17) can be combined to yield 

4.3.(18) 



Furthermore 

N 2 2 
1+ \' p + {) 1.."2 ~ 

k=1 Ok crN+J 
= --~----~-~------2 

p 

I 
+-

2 
°N+l 

or 
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4.3.(19) 

4.3.(20) 

This last equation 18 a recursive expression for the mean squared 

error. Combining this with 4.3. (18) ~ <.t . ..., • (tl \ 

N+ ) zk 
x(N+I) = PN+! I 2' 

k=1 (1 
k 

= P
N

+) f N Zk] PN+ 1 
Z ... 4.3.(21) 

PN N o~ 
zN+l 

k=1 Cl N+ 1 

Recognizing the term in brackets as x(N). we see that x(N+I) is 1n 

the recursive form of 4.3.(6) with 

4.3.(22) 

Thus, starting from x(N), PN and N:! it IS possible to compute PN+ 1' 

o,N+l' PN+ 1 and x(N+I). Equation Ih:L(22) shuws that the relative 

weighting given to the previuus estirnate and the new observation is 
2 

determined by their relative accuracies: PN and 0N+l' 

This recursive approach must be started by an external calculation of 

x(l) and PI' via 4.3.(17) and 4 . .3. ~8}. Note that this is the only 

place that 0
2 enters the calculation~. 
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The spirit of recursive calculation is exemplified by a probleul which 

arises when attemting to compute the mean and variance of a quantity 

from a large number of independent measurements. The formulas 

and 

.... N 
z(N) ::: - L zk 

N k=l 
4.3.(23) 

4.3. (24) 

are frequently 
2 

used. (The former is a special case of 4.3.(4) when 
2 2 = 0 '" a I)-HX>. The latter is a non-linear estimate and x = z, cr. - •• 
N • • 

cannot be justified by the preceeding theory.) 
.... 2 

It is also possible to compute cr (N) from 

.... 2 (I N 2).~ 
cr (N) "" Ni.~ I zk ~. 4.3.(25) 

but this formula will lead to round-off errors when z is large, be
A2 

cause a is then a small difference between two large numbers. 

It is easy to imagine that there is better use for the core memory of 

a computer than storing a large n~mber of zk' while ~ is being compu

ted and then reusing these zk as 0'2 is computed from 4.3.(24). The 

reader may find it interesting to use simple algebra to compute the 

following recursive form of these estimates: 

f, 
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4.4. Preview of the Dynamic Case 

Although the recursive estimator for the signal plus nOlSe model in 

4.3.(l), and the following equations, can be called a form of a Kalman 

filter, it is not a very interesting case. 'DIat model is said to be 

static because the signal x is not a time function. 

The dynamic: case observes 

4.4.(1) 

where the signal sequence x
k 

is a random £E!:?~!:~~' Further generaliza

tions would allow 

1. correlation among the n
k

, 

2. correlation between zk and nQ,' and 

3. simultaneous Observation and estimation of vector quantities: 

4.4.(2) 

Recursive estimates (Kalman eSlimators) can be found for some of these 

generalizations of the signal-pIus-noise model. The extensions apply 

only for certain classes of signal processes, but by allowing matrix 

and vector models, these classes are very large. 

Further variety which arises ill tbe dynamic case is the choice of what 

to es timate. The observations Z I' ..•• zN in 4.4. (1) could be used to 

estimate Xw xN+1 ' ~-l' etc, The corresponding estimates can be written 

and designated as follows 

xN(N) 

xN+ I (N) 

x
N

_
1 
(N) 

etc. 

present value estimation (filtering) 

one-step predicti(m 

one-step smoothin), 

Recursive estimators for the dvnandc case are discussed in Chapter 7. 
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5. I. lnleiding 

In het afgelopen decennium komen in de technische literatuur steeds 

meer artikeIlen voor over systemen en systeemtheorie. In het algemeen 

wordt het begrip IIsysteem" gebruikt om de relatie tussen oorzaak en 

gevolg te specificeren. Wordt een systeem voorgesteld door een biok 

(fig. 5.1./1) dan zijn in de systeem termologie de ingangssignalen de 

oorzaak en de uitgangssignalen het gevolg 

fig. 5. I . / I 

Gewoonlijk zijn de ingangs- of stuursignalcn u)(t), u2(t), ...•• , um(t) 

en de uitgangssignalen Yj(t), Y2(t), ..... , yp(t) tijdfuncties. 

Om een verkorte schrijfwijze te krijgen beschouwt men ul(t), u2(t), .. 

"', u (t) als de componenten van een stuurvector u(t). Evenzo worden 
m 

y](t), Y2(t) •.•... , yp(t) als de componenten van een uitgangsvector 

x:. (t) beschomld. 

.!::(t) 
r 

U I (t) 

u
2
(t) 

. . 
=\ 

I u (t) 
L m 

1.( t) 

y (t) 
P J 

5.1.(1) 

De fysische grootheden die in de systeemtheorie naar voren komen kun

nen van geheel verschillende aard zijn, zoals elektrische spanningen 

en stromen, mechanische krachten en verplaatsingen, vloeistof en gas 

volumes en stromingen(flows). temperaturen. enz. De ~n de volgende 

paragrafen afgelcide vergelijkingen en modellen gelden dan ook, onder 

de daar te noemen restricties, voor elk fysisch systeem. 

Naar de aard van de tijdsafhankelijkheid in u(t) en .l.(t) maakt men on

derscheid in 

- continue-tijdsignalen (continue systemen) 

- discrete-tijdsignalen (discrete systemen) 
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De continue-tijdsignalen kunnen op elk willekeurig tijdstip veranderen. 

De schrij£wijze is ~(t) en ~(t). Continue-tijd impliceert niet, dat aUe 

stuurfuncties en uitgangssignalen mathematisch continue functies zijn, 

maar dat zij functies zijn van een continue variabele. 

Discrete-tijdsignalen kunnen slechts veranderen op discrete tijdstippen 

tk ( k = 1,2,3, •••• ), bijv. na elke seconden of fracties uaarvan, of na 

een uur of dag (denk aan de gepubliceerde beurskoersen 1n uw dagblad) , 

of misschien op onregelmatige tijdstippen. Tussen twee opeen volgende;' " 

tijden waarop de signalen kunnen veranderen zijn de signalen konstant 

of niet bekend. In ieder geval blijft het gedrag van de signalen in het 

tussen interval buiten beschouwing. De discrete tijdvariabelen worden 

in vectornotatie geschreven als 

uk,l Yk,l 
uk ,2 Yk 2 , . 

~= en Yk = 5. I. (2) 

u k ,m Yk,p 

De systeemanalyse tracht relaties te formuleren tussen 1n- en uitgangs

grootheden waarin karakteristieke grootheden van het systeem als para

meters voorkomen. 

Vele systemen zijn zo gecompliceerd en de relaties tussen 1n- en uit

gangsgrootheden zijn zo ingewikkeld, dat vaak de hulp van een rekenma

chine nodig is om oplossingen te krijgen. Hen zal dan een model van het 

systeem moeten maken dat geschikt is voor een rekenmachine. 

Een andere moeilijkheid is, dat het gedrag van de uitgangsvector Z(t} 

niet altijd volledig te voorspellen is uit de kennis van Z(O) en de 

stuursignalen ~(t). Denk bijv. aan een mechanisch systeem waarbij de 

verplaatsing het uitgangssignaal y(t) is. y(t) wordt niet aIleen be

paald door y(o) en u(t), maar is ook afhankelijk van de snelheid en 

versnelling op het tijdstip nul. Om een vollediger inzieht in het ge

drag van een systeem te verkrijgen maakt men gebruik van toestands

grootheden. 
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5.2. Begrip "toestand" (state) 

Onder de E2~!E!~~ van een systeem wordt verstaan een verzameling van een 

~igi~~! aantal grootheden (toestandsgrootheden) die voldoende informatie 

bevatten over het verleden van het systeem om het gedrag bij bekende stuur

functies in de toekomst te kunnen voorspellen. 

De verzameling van toestandsgrootheden x,(t), x2(t), ••••• , xn(t) (welke 

niet uniek is) vormt de E2~~!~~~~~~£E2E ~(t). De ruimte waarin de toe

standsvector wordt afgebeeld wordt de E2~~!!~~~E~i~!~ genoemd. 

Zijn de gekozen toestandsgrootheden op het tijdstip t = 0 en de stuur

functies voor t > 0 bekend dan is het verloop van ~(t) voor t > 0 te 

voorspellen. Mathematisch geformuleerd 

5.2.(1) 

Hierin LS !(t) een vectorfunctie. 
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5.3. Toestandsbeschrijving voor continue systemen 

5.3.1. Bijna aIle denkbare systemen zijn onder de zogenaamde dynami8che 8yS

temen te rangschikken. De klassificatie dynamisch systeem geeft aan 

dat de uitgang niet aIleen afhangt van de momentele waarde van de 

ingang, lnaar ook van vroegere ingangssignalen. Men zegt dat het 8Y8-

teem een geheugen heeft. Niet dynamische systemen zijn systemen zon

der geheugen en voor deze systemen hangt het uitgangssignaal aIleen 

af van de momentele waarde van het ingangssignaal. (Bijv. de momen

tele stroom door een weerstand is, bij een gegeven weerstandswaarde, 

aIleen afhankelijk van de momentele spanning over de weerstand.) 

De invloed van vroegere ingangssignalen zit in de toestandsgrootheden 

opgesloten (zie vergelijking 5.2.(1», m.a.w. op elk willekeurig 

moment worden de uitgangssignalen van een dynamisch systeem bepaald 

door de toestandsgrootheden en ingangssignalen op het beschouwde tijd

stip. 

z(t) == .s. (.!(t) , ~(t}) 5.3.(1) 

Ook de verandering van de toestandsvector als functie van de tijd 

wordt volledig bepaald door de momentele toestandsgrootheden en in

gangssignalen 

5.3.(2) 

De laatste vergelijking impliceert dat een dynamisch systeem te be

schrijven is door een stelsel eerste orde differentiaalvergelijkingen 

x.(t) == f. (x(t), u(t» 
1 1 - -

5.3.(3) 

Het aantal van deze vergelijkingen komt overeen met het aantal toe

standsgrootheden en wordt de orde van het systeem genoemd. Inplaats 

van het stelael van eerate orde differentiaalvergelijkingen als een 

vectorfunctie te schrijven zoals in vergelijking 5.3.(2), kan men 

die ook in matrix vorm noteren 

x(t) = A(t) x(t) + li,(t) u(t) - - \-
5.3.(4) 

\. 
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A(t), een n x n matrix, wordt de systeemmatrix en B(t), een n x m 

matrix, de distributiematrix genoemd. 

Evenzo geldt voor 5.3.(1) 

1. (t) C(t) x t) + D(t) ~(t) 5.3.(5) 

C(t), een p x n matrix, noemt men de uitgangsmatrix en D(t), een p x rn 

matrix, de drijvendematrix. 

De schrijfwijze volgens vergelijkingen 5.3.(4) en 5.3.(5) wordt meestal 

beperkt tot lineaire systemen. Voor niet lineaire systernen is de vec

torfunctie uit vergelijking 5.3.(2) ook niet lineair. Dit houdt in, 

dat er afhankelijkheden van de vorm x.r met Irl>l in de vectorfunctie 
1 

kunnen voorkomen. Bij lineaire systemen heeft men van dit verschijn-

sel geen last. De meest belangrijke eigenschap van lineaire systemen 

1S het superpositie beginsel. Dit houdt in dat als 

het ingangssignaal ~I(t) een toestand !.) (t) of ui tgang 1.1 (t) geeft 

het ingangssignaal ~2(t) een toestand !.2 (t) of uitgang Y..2(t) geeft 

dat ook geldt 

het ingangssignaal a~l(t) + S~2(t) een toestand u!.l(t) + P!.Z(t) 

of uitgang aYI(t) + 81.2(t) geeft. 

Bij Iineaire systemen kan met vrucht van de Laplace transformatie 

(Appendix I) gebruik gemaakt worden. 

Verschillende niet lineaire systemen kunnen rand een referentiebaan 

in de toestandsruimte gelineariseerd worden. Beschouw vergelijking 

5.3.(2) x(t) = ! (!.(t), ~(t» waarin !(t) een niet lineaire vector

funetie is. De gekozen referentiebaan van de toestandsvector is 

x (t) en de bijbehorende stuurveetor u (t). 
-r -r 
Dan geldt 

X (t) - f (x (t), u (t» 
-r - -r -r 

Stel dat de stuurvector niet precies overeenstemt met u (t) -r 

5.3.(6) 

5.3.(7) 

en 
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Daardoor zal de toestandsvector ook van de referentie afwijken 

x(t) = x (t) + ox(t) 
- -r - 5.3.(8) 

Vergelijkingen 5.3.(7) en 5.3.(8) met 5.3.(2) geven 

5.3.(9) 

Beschouw nu de i component f.(t) van deze vectorvergelijking. Als 
l. 

de afwijking t.o.v. de referentiebaan klein is mogen in de TayIor-

reeksontwikkeling van f.(t) rond dereferentiebaan de tweede en ho-
1 

gere machten worden verwaarloosd. 

5.3.(10) 

Hieruit voIgt de lineaire differentiaalverge1ijking 

at. at. af. 
OXi(t)~(axJ~t»rOxl(t)+"'+(axn~t»r6Xn(t)+(aul(t»rouJ(t)+ ... 

Het symbool ( 

5.3. (11) 

) wil zeggen de afgeleide 1angs de referentiebaan. 
r 

Wanneer men de Jacobian-matrices introduceert 



~(t) 
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af t I af
l 

af
l af

l 
ax 1 (t) 

------ ax (t) au 1 ( t) 
------ au (t) n 

1 m 
I 

I 

A(~) B(t) 
I 

= == I 
I 

af at af af n n n n 
ax I (t) 

------ ax (t) aUt ( t) 
------ au (t) n m 

5.3.(12) 

kan men voor 5.3.(11) schrijven 

5.3.(13) 

Zijn van de lineaire systemen de karakteristieke grootheden onaf

hankelijk van de tijd, dan worden de uitdrukkingen in vergelijkingen 

5.3.(4) en 5.3.(5) 

!(t) = A .!(t) + B ~(t) 5.3.(14) 

.l(t) = C x(t) + D ~(t) 5.3.(15) 

Figuur 5.3./1 toont het blokschema van de algemene vergelijkingen 

5.3.(14) en 5.3.(15) 

'" D 
, 

~::dit~ 
x( t) '~~+ 

- ~ J 
- -V ..... B C > , ...., 

"+ 
, 

~~'\ + 

1. (t) 

A I .... 
K. 

Fig. 5.3./l 
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Wanneer men door een bepaalde keuze van toestandsgrootheden tot een 

mathematisch model gekoroen is, dan kan men aan de hand van dit mathe

matische model betrekkelijk eenvoudig tot een schema voor een analo

ge rekenr~chine komen. De basiselementen voor lineaire systemen zijn 

de integrator, versterker en opteller (fig. 5.3./2). 

x~ f ~t) x<U{ a ~X(t) 
integrator versterker 

Fig. 5.3./2 opteller 

V~~r niet lineaire systemen moet de vermenigvuldiger als basiselement 

toegevoegd worden (fig. 5.3./3). 

Fig. 5.3./3 

In de keuze van toestandsgrootheden bestaat een grate mate van vrlJ

heid. De keuze wordt meestal mede bepaald door de voorkennis over 

het systeem, bijvoorbeeld of de structuur bekend is. of de beschrij

vende differentiaalvergelijking, of de overdrachtsfunctie, enz. In 

dit overzicht zal op een drietal gerichte keuzemogelijkheden iets 

nader worden ingegaan. 

A. rQ~8t~4~a~QQt~~~~~_~~~~~~~fa_~~t_di~~£t_~~~~£~~_iu~f~£~~~_~£Q: 

~£~~~~~~_~~2~_a~££t~~4£~· 

Voor de meeste fysische systemen kan de toestand direct gerela

teerd worden aan de mogelijke (onafhankeIijke) energie opslag

plaatsen in het systeem, want eike verandering korot neer op een 

herverdeling van de energie binnen het systeem. Energie verschijnt 

in vele verschillende fysische vormen en kan omgezet worden van 

de ene vorm in de andere. Om aan te tonen welke mogelijke keuze 

van toestandsgrootheden er zijn zullen diverse willekeurige sys

temen als voorbeeld gekozen worden. 
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- In elektrische netwerken komen spanningen over condensatoren 

en stromen door zelfinducties als toestandsgrootheden in aan

merking. 

In mechanische systemen kunnen posities en snelheden als toe

standsgrootheden genomen worden. 

- In thermische systemen waarin transport van (vloei)stoffen 

plaats vindt kunnen enthalpies de rol van toestandsgroothe

den vervullen. 

- In een vereenvoudigd model voor het bestuderen van de recht

lijnige landingspr'ocedure van een vliegtuig kunnen de helling 

t.o.v. een horizontale referentie, de hellingsverandering als 

funetie van de tijd, hoogte, de daalsnelheid van het vlieg

tuig kenmerkende toestandsgrootheden zijn. 

- In een energiecentrale met meerdere generatoren kunnen de 

toestandsgrootheden in relatie gebracht worden met magneti

sche fluxen, rotorstanden en maehinesnelheden. 

- In een verhitter als onderdeel van een chemisch proces kan 

de enthalpie van de a£gevoerde stoi en de temperatuur van de 

ovenwand als toestandsgrootheden genomen worden. 

- In een destillatiekolom kan het logisch zijn am de samenstel

ling van de vloeistof en de enthalpie van de verzadigde 

vloeistof op elke schotel als toestandsgrootheden te kiezen. 

Ook voor niet fysische systemen kan men op zinvolle wijze toe

standsgrootheden kiezen, die uiteraard geen relatie meer hebben 

met energie opslagplaatsen. 

- Verkeerssimulatie kan met behulp van een model gebeuren waarin 

o.a. de posities en snelheden van de afzonderlijke auto's 

als toestandsgrootheden voorkomen. 

- In een model van een productie-distributiesysteem (bedrijven) 

komen als toestandsgrootheden voor, aantal werknemers, in

ventaris, voorraden van kapitaalsgoederen, lopende orders, 

bank tegoeden, toekomstverwachtingen, enz. 

B. ~oe~~a~Q£!~~4~_~~~~~4fa_~£!_4~~a~~~i4£~_f~_4~_Q~~~fj~~~: 

4£-4£if£!£~!fggf~~~a£ffj~f~a~ 

Deze keuze is aanbevelingswaardig wanneer de relatie tUBsen in-



5.-10 

en uitgangsgrootheden aangegeven wordt door een differentiaalver

gelijking. Beschouw de algemene n orde differentiaalvergelijking 

+ a 
n-l 

dy(t) + a y(t)=b u(t) 
dt 0 0 

5.3.(16) 

De a's en b's worden konstant verondersteld. 

Voor een volledige beschrijving van dit systeem moeten naast de 

stuurfunctie u(t} n onafhankelijke beginvoorwaarden bekend zijn. 

De beginvoorwaarden kunnen zijn 

(dy(t» :(y(t»O 
; dt O. 

Er zijn n onafhankelijke beginvoorwaarden en dUB ook n toestands

grootheden. Hiertoe wordt de n or de differentiaalvergelijking ge

splitst in n eerste or de differentiaalvergelijkingen. De uitgang 

yet) wordt als een toestandsgrootheid genomen. De n-I resterende 

grootheden kiest men overeenkomstig de eerste n-l Ie orde diffe

rentiaalvergelijkingen 

XI (t) = yet) 

x, (t) - yet) == x
2
(t) 

x
2

(t} =: yet} "" x3 (t) 

n-l 
X

n
_, (t) 

x (t) = 
n 

= yet) '" X (t) 
n n 
yet) .. -aox 1 (t) 

In vector en matrix notatie 

x(t) == A .!(t) + B !:(t) 

1 
5.3.(17) 

- alxl(t)- •••. -a IX (t)+b u(t) n- n 0 

5.3.(18) 



met 

A = 

o 
o 

o 
o 
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o 
o 

en B = 

o 
o 

b 
o 

Het analoge rekenmachine model geeft fig. 5.3./4. 
x (t) x t(t) (II'+-_ n n- x3 

Fig. 5.3./4 

5.3.(19) 

In dit model komen de uitgangssignalen van de integratoren overeen 

met de gekozen toestandsgrootheden. 

Wanneer in het rechterlid van vergelijking 5.3.(16) ook afgelei

den voorkomen wi! dit zeggen dat, bij voorgaande keuze van toe

standsgrootheden, de stuurfunctieeven zovele malen gedifferen

tieerd moet worden ala er afgeleiden in het rechterlid zijn. nit 

is geen verheugend perspectief, omdat een differentiator een on

gewenste ruisbron kan zijn. Door een fysische en mathematische 

iets minder duidelijke keuze van toestandsgrootheden kan men dit 

probleem omzeilen. Denk weer aan een algemene n orde differentiaal

vergelijking. 



+ a
1 

dy(t) + a y(t) 
dt 0 
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+ a 
m 

= b dmu(t) + ••• + b
l 

duet) + b u(t) 
m dtm dt 0 

+ •• 

5.3.(20) 

Na vergelijking 5.3.(20) n-maal geintegreerd te hebben kan snel 

het analoge rekenmachine model geschetst worden (fig. 5.3./5) 

y(t)=J[-sn_ly(t)+J[- •... +f[-sm+ly(t)+f[-amy(t)+bmu(t)+f[-

+ If -a) y (t) +b I u (t) + f [-aoy ( t) +b 0 u (t) ] d t] ..... . ] dt 
. nx . 

5.3.(21) 

u(t)----r--------,.-------------_ 

Fig. 5.3./5 

Kies als toestandsgrootheden de uitgangen van de integratoren 

XI (t) == yet) 

xl(t) = -a
n

_
I
x

l
(t)+x

2
(t) 

x
2
(t) = -a

n
_

Z
x

t
(t)+x

3
(t) 

X I (t) "" -a +lx, (t)+x (t) n-m- m n-m 
x (t) = -a x 1(t)+x }(t)+b u(t) n-m m n-m+ m 

xn_l(t) - -a,x 1(t)+xn (t)+b 1u(t) 

i (t) = -a xl(t)+b u(t) no. 0 



In vector notatie 

ACt) ... A ~(t) + B 

met 

A = 

-a n-l 
-a n-2 

-a m+l 
-a 

m 

-a 
I 

-a 
o 

() 

0 

0 0 

0 0 

o 0 

o 0 
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!::(t) 5.3.(22) 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 

0 0 
en B = 

b 
m 

o 0 

o 0 o 

c. ~£~~~~£~ar££~h~~~~_~££~£_~f~_£~~ia~~~~f±±f~~~_yq~_~~!_~~!: 
teem. ----
Deze methode leent zich uitstekend om tot geschikte keuze van toe

standsgrootheden te komen, wanneer het systeem beschreven is door 

een overdrachtsfunctie H(5), d.w.z. de Laplace transformatie van 

de verhouding van in- en uitgangssignaal is bekend. 

In het algemeen bestaat de overdrachtsfunctie uit de verhouding 

van twee polynomen 

m m-J b +b + b s+b 
Y( ) 5 IS... 1 
U (:) = H (s) == ----:----..::.m---n-_-=-l--------o-

s + an- 1 s + ••.••• als + aO 

5.3.(23) 

Voor fysische systemen is n > m, omdat de overdracht van in- uaar 

uitgang naar nul gaat als s nadert naar oneindig (oneindig hoge 

frequentie). 

De uitdrukking in 5.3.(23) is in partiele breuken te splitsen. 

Y(s) c 1 c 2 
U(s) = s-A) + 5->"2 + ••••• + 

C n - 1 
s-A 

n-I 

C 
n 

+-s- ), 
n 

5.3.(24) 
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Hierin zijn de A's de wortels van de noerner (karakteristieke ver

gelijking van R(s). 

c I c 2 yes) ~ --T-U(s)+ ---,---U(s)+ 
S-A S-I\ 

I 2 

Kies nu als toestandsgrootheden 

of 

c 
Xn_I(S) = s-~-I U(s) 

n-) 
c 

X (s) = ~(s) 
n S-A 

n 

xl(t) = A1x 1(t)+c 1u(t) 

xZ(t) = A2X2(t)+cZu(t) 

• •• + 

Xn_J(t) = An_IXn_l(t)+Cn_Ju(t) 

x (t) = A x (t)+c u(t) 
n n n n 

In ~(t) = A ~(t) + B ~(t) is 

o 
o 

o 
o 

C c n-) n 
s-A U(s)+ ~J(s) 

n-) n 

J 

A = en B = 
o 0 • A 0 

n-l 
o 0 o ). 

n 

5.3.(25) 

5.3.(26) 

5.3. (27) 
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Fig. 5.3./6 toont het analoge rekenmachine schema. 

+ 

+ 

Fig. 5.3./6 

D. Het volgende elektrische netwerk kan als toepassing van de voor

afgaande theorie gelden 
Q "oJ".a. L,= 0."-1 La: 11-1 

Fig. 5.3./7 

De beschrijvende d1fferentiaalvergelijkingen zijn 

. dil(t) 
ul(t) = 0,6 1,(t) + 0,1 dt + v(t) 

di2(t) 
u 2(t) = dt + v(t) 5.3.(28) 

f 
dv(t) 

v(t) = (i l (t)+i2(t»dt ~ dt = 1 1(t)+12(t) 
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Stel dat men aileen geinteresseerd is in de spanning over de 

spoel L). De uitgangsgrootheid is dan 

5.3.(29) 

-a Volgens de beschouwingen in S.3.2.A. komen de stromen il(t) en 

i
2
(t) door de spoelen en de spanning v(t) over de condensator 

als toestandsgrootheden in aamerking. 

XI (t) 

~(t) .. xZ(t) 

x3 (t) 

= 

i) (t) 

i
2
(t) 

t~(t) 

5.3. (30) 

Bij substitutie van vergelijking 5.3.(30) in vergelijkingen 

5.3.(28) en 5.3.(29) verkrijgt men 

XI (t) = -6 Xl (t) 

x
2
(t) .. 

x
3

(t) .. x
t
(t)+x

2
(t) 

-10 x 3 (t) + 10 ul(t) 

- x
3
(t) + u

2
(t) } >.3.(31) 

yet) .. -0,6i
t
(t)-v(t)+u

l
(t)= -0,6x

j 
(t)-x

3
{t)+u t (t) 

5.3. (32) 

In vector notatie 

A ~(t) + B E.(t) 5.3. (33) 

met 

met 

c = [ -0,6 0 -I] en D" [J 0] 
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Het analoge rekenmachine schema geeft fig. 5.3./8. 

+ 

I 

I 

D 

I I 
I I -+Bt-L __ .J 

C 

I A 
-- __ I 

Fig. 5.3./8 

-13 Vergelijkingen in 5.3.(28) kunnen herleid worden tot een dif

ferentiaalvergelijking 

+ 6 
di I (t) 

+ II dt + 6 il(t) = 

+ 

10 u
J 
(t)+IO 5.3. (34) 

Vanwege de tweede afgeleide in het rechterlid van vergelijking 
I 

5.3.(34), is het niet aanbevelingswaardig om de afgeleiden van 

il(t) als toestandsgrootheden te kiezen. Zoals in 5.3.2.B. 1S 

beschreven kan men beter voor vergelijking 5.3.(34) een reken

machine model maken en dan de uitgangssignalen van de integra

toren identificeren met de toestanden. Voor het opstellen van 

het rekenmachine schema (fig. 5.3./9) wordt vergelijking 5.3.(34) 

driemaal geintegreerd. 

i(t) f[lOu
l
(t)-6i

j
(t)+j{ Ili

j
(t)+j(-6i

j
(t)+ 

+ I Ou 1 (t) - Hhl ( t » d t 1 d t] d t 5.3. (35) 

y (I) 
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U I (t) ------.--------------- --.--------- ._-___ 

Fig. 5.3./9 

Xt(t) "" i1(t) 

x\(t) '" -6x
l
(t)+x

2
(t)+JOu

1
(t) 

x2(t) = -llx l (t)+x
3
(t) 

i
3

(t) ~ -6x
l
(t)+IOu

1
(t)-lOu

2
(t) 

5.3.(36) 

Wanneer de vector notatie !(t) = A~t) + B ~(t) gebruikt wordt 

is 

A = [=~ 1 0 ~l en B 

-6 0 0 

to 0 

o 0 

10 -10 

di I (t) 
y(t)=O,l dt =0,IK(t)=-O,6x 1(t)+O,lx2(t)+u l (t) 

In .l(t) '" C ~(t) + D .!!(t) is 

C ::. [ -0 6 0 I , , en D '" [ 

5.3.(37) 

-y Door Laplace transfor~ltie ontstaat uit vergelijkingen 5.3.(29) 

en 5.3. (34) 

2 s(s +J)U\(s)-sU2(s) 
Y (8) :::: --"...--...,,------

8
3+68 2+11:;+6 

5.3.(38) 
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Breuksplitsen ge8ft 

Y(s) = 

Kies 

of 

x] (t) 

x
2 

(t) 

x) (t) 

I 
-u I (s)712 (8) 

s+ 

1 = -XI(t)-ul(t)~u2(t) 

= -2x2(t)+IOu l (t)-2u
2

(t) 

3 = -)x3(t)-t5ul(t)~2(t) 

In x(t) = A ~(t) + B u(t) worden A en B 

0 
1 

2" 
A = 

r -J 

l ~ -2 ~31 B = 10 
[ -] 

-2 

0 

Verder is 

of 

of 

Y(s) = X1(s)+XZ(s)+X3(s) 

y(t) = x,(t)+x2(t)+x3(t) 

\' ., It l 
1I ' 

.l(t) = C ~(t)t met C 

-15 3 
2" 

7l l j{'») 

'-"Ii t ) 

r L I 

5.3. (39) 

5.3.(40) 

5.3.(41) 
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Het toestandsmodel geeft fig. 5.3./10. 
u, (t , 

j) 

I[0+--

I : 
, I 

I I + 
t---~-~- Y (t) jL.:J: + 

"'"-"__ I I 

Fig. 5.3./10 

I 
I 
I 
I 

Naast de motivering van keuze van toestandsgroothedeIi zoals die 

in de paragrafen 5.3.2.A., B. en C. gegeven is kan nog het 

volgende opgemerkt worden. Het schema volgens 0\ geeft cen goed 

inzicht over de invloed van componentveranderingen in het net

wark. Het schema volgens 8 bepaalt de invloed van de verschil

lende afgeleiden. terwijl het schema volgens y inzieht verschaft 

over de invloed van de eigentrillingen hetgeen van groot belang 

is bij stabiliteitsbeschouwingen. Tevens zijn bij bet laatste 

schema de toestandsgrootheden onafhankelijk van elkaar. Dit 

wordt ook gekarakteriseerd door de diagonaalmatrix A. 

Mochten storingen in het systeem een rol spelen, dan kan men 

de storingen zien als nleuwe stuurfuncties en op dezelfde ma

nier behandelen. Vaak worden ze ook als aparte termen in de 

vectorvergelijking opgenomen. 

x(t) = A ~(t) + But) + F y(t) 5.3.(42) 

waarin y(t) de stoorvector 15 en F de invloed van de storingen 

op het systeem aangeeft, 
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Voor lineaire tijdsonafhankelijke systemen zullen twee oplossingsme

thoden, in het tijddomein en het frequentie-domein (m.b.v. Laplace 

transformatie), nader belicht worden. 

Om de overeenkomst tussen de vector en de scalaire situatie aan te 

geven zal eerst de oplossing van een eenvoudig een ingang een uit

gang eerste orde systeem (fig. 5.3./11) gememoreerd worden. 

u(t) -0r--...... 1 hit) ~ x(t) 

Fig. 5.3./11 

De funetie h(t) representeert de dynamica van het systeem. Stel 

dat de beschrijvende differentiaalvergelijking is 

i(t) = a x(t) + b u(t) 5.3.(43) 

a en b zijn twee konstanten 

De oplossing van 5.3.(43) bestaat uit een homogeen deel. dat be

paald wordt door de beginvoorwaarden (overgangsverschijnsel) en 

een particuliere oplossing, dat bepaald wordt door de stuurfunc

tie (stationaire toestand). 

Uit x(t) - a x(t) = 0 voIgt de homogene oplossing van 5.3.(43) 

dx(t) = a dt -+ 

x(t) 
1n x(t) = at+e of 

at x(t) ... e'e 5.3.(44) 

c' is een integratie konstante die door de beginvoorwaarde bepaald 

wordt. 

at xh(t) = e x(O) = h(t)x(O) 5.3.(45) 

De particuliere oplossing van 5.3.(43) ~s de convolutieintegraal 

t t 
x (t) = f h(t-y)bu(T)dl = e at J 

p 0 0 
5.3.(46) 
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Oat x (t) een oplossing van 5.3.(43) is, is eenvoudig aan te tonen. 
p 

Oifferentieren van 5.3.(46) geeft 

t • J dh(t-r) xp(t} • 0 dt b U(t)dT+h(O)b u{t) 5.3.(47) 

Na substitutie van 5.3.(46) en 5.3.(47) in 5.3.(43) ontstaat er 

t 
J {dh(t-r) -a h(t-r)}b u(t)dt+h(O)b u{t) - b u{t) o dt 

5.3.(48) 

Uit 5.3.(48) volgen 

h(O)b u(t) ... b u(t) ~ h(O)'" 1 5.3. (49) 

t 
J { dh(t-t) -a h(t-t)}b u(t)dt - 0 o dt 

5.3.(50) 

Vergelijking 5.3.(50) moet gelden voor elke willekeurige tijdfunc

tie u(t). Dus 

dh(t-t) -a h(t-r) - 0 
dt 

5.3.(51) 

Voor t - T is h(O) ... C - 1 (volgens 5.3.(49». 

Dus h(t-r) ... ea(t-r), of te we! h{t) ... eat. Vergelijk dit met 

5.3.(45) en men ziet dat 5.3.(46) aan de gestelde eis voldoet. 

De vol!edige oplossing is 

5.3.(52) 

In analogie met het scalaire voorbeeld kan de vectorvergelijking 

~(t) • A~(t) + B ~(t) behandeld worden. Voor het homo gene deel 

!(t) = A ~(t) geldt 

At 
xh(t) ... e ~(O) • t(t) ~(O) 5.3.(53) 
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De matrix t(t) is gedefinieerd als 

t(t) At .. e 
2 2 3 3 

.. I+At+ !...L + !...L + .... 5.3.(54) 
2! 3! 

en wordt overgangsmatrix genoemd. 

De particuliere oplossing is weer de convolutieintegraal 

t At t -Ar 
x (t) = J t(t-r)B ~(r)dT c e feB ~(r)dr 
1> 0 0 

5.3.(55) 

en de volledige oplossing is 

5.3.(56) 

Gegeven een systeem beschreven door de volgende vergelijking 

· [: ~] [:::::1 + [:] u(t) 

u(t) is de eenheida sprong func ti e en ,,(0 ) • [: 1 

At 
e 

[

e t to] 
= te e t 

•• *' • " o 



5.-24 

-AT e B uCr)d1' == 

= e I + e -J = 2e-1 

r 
t 1 r t' 1 [ t I 

e t(t+!) J l te t e t(2t+1) 

De Laplace getransformeerde vorm van ~(t) = A ~(t) + B ~(t) is 

s!(s) - ~(O) =: A!(s) + BU(s) 5.3.(57) 

of 

[sr-A] !(s) .. ~(O) + BQ(S) 5.3.(58) 

of 

X(s) = [SI-A ]-1 ~(O) + [sr-A 1-1 
BQ(s) 5.3.(59) 

De toestandsvector wordt gevonden door terugtransformatie 

-} r 1-] L sI-A ~(O) + L- 1 [5I-A1 -JB!:!.(s) 

5.3.(60) 
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Het eerste deel van vergelijking 5.3.(60) komt overeen met de homo

gene oplossing van de vectorvergelijking. 

Dus 

At -1[[ ] -J .1 e ,!(O) - L sI-A .!(O)J 5.3.(61) 

of 
At -I [[ J -1] t(t) - e - L sI-A 5.3.(62) 

De overgangsmatrix ~(t) is met behulp van Laplace transformatie 

te bepalen. Daartoe moet. de inverse matrix [SI-A] -J berekend 

worden 

rSI-A]-1 ... [aI-At 
~ I sl-A I 5.3.(63) 

[SI-A] + is de geadjugeerde matrix van [sI-A] en I aI-AI is de de

terminant van [sI-A]. 

Ala vergelijkingaobject is het interessant om deze methode ook toe 

te passen op het voorbeeld van 5.3.3.A. 

A = [: :] [sI-A] 

[SI-A]+ c= [S-I 0] 
I a-I 

s=r 0 

[sI-Ar l 
... 

I 

(8-1 ) 
2 

a-I 

2 
lsI-AI - (8-1) 

-II - ( 
t 

o t 1 At .. L-
1
[[ aI-A] 

e 
e 

t te e 
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Voor een eenheidssprongfunctie geldt U(s) 
l 

'" -s 

B U(a) = l· [ ~ I 
0 

[ ~ 
1 I 

8-1 --+-

[SI-A]-I B U(s) '" 
s s-I 

'" 
1 I 

(8-1)2 s::T 2 (s-1) 

Dus 

At -AT. -I -I t [ ] e ~ e Bu('r )dT '" L [ SI-A] B U(s) -
[ 

t -) 1 
• te t 

Hieruit voIgt 

r 
t 1 At At t -AT. 2e -I 

2!.(t) "" e !,(O)+e f e Bu(t )dT = 

o e t(2t+J) 

De relatie tUBsen de twee oplossingsmethoden wordt gefllustreerd 

door tabel 5.1. 



tijddotttein 

ien ingang een uitgangrelatie 

x(t) = a x(t) + b u(t) . 

x(O) gegeven 

~ 2!r~!;_22!2!!!Ba 
:(t) = h(t)x(O) + f h(t-T)u(r)d, 
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, .. . 0' ... 
homo gene particuliere opl. 

of 
algemene opl. 

h(t) = e-at 

~oestandsbeschrijving 

x(t) = A ,!(t) + B 2.(t) 

,!(O) gegeven 

I 

f<t> 

~ 2!!~!:_22!2!~!~ 
= ~(t)x(O) + f ~{t-r)B u(r)d, .. 

homogene 
of 

o ... .. 
particul. opl. 

I aIgemene opI. 

Tabel 5. I 

frequentiedomein 

X(s) • -1- x(O) + ~ U(s) 
s+a s+a 

s+a 
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5.4. Stabiliteit 

In de uitdrukking ~I-A]-I worden de wortels van de noemer bepaald door 

lsI-AI == o. 
lsI-AI wordt de~~f~~!~!!~!!~~~_Y~fg~!!i~!~g genoerrrl en de wortels Ai's 

hiervan zijn de eigenwaarden van A. Deze wortels geven in de overdrachts

matrix termen als 

S-A 
1 

enz. 5.4. (1) 

Bij het terugtransformeren naar het tijddomein krijgt men e- machten 
Alt Azt 

e e , ......... . en dit zijn de eigentrillingen van het systeem. 

Dus de eigenwaarde van A komen overeen met de eigentrillingen van het 

systeem. De eigenwaarden zijn karakteristiek voor de stabiliteit van 

het systeem. Voor stabiele systemen moeten de eigenwaarden (wortels 

noemer) een negatief reeel deel hebben. 
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5.5. Toestandsbeschrijving voor discrete systemen. 

Voor het analyseren en besturen van systemen wordt steeds meer gebruik 

gemaakt van digitale rekenmachines. De signalen van een digitale reken

machine veranderen stapsgewij ze (discreet) op bepaalde tijdstippen. Ook 

van continue signalen kunnen, door het nemen van monsters, discrete sig

nalen worden afgeleid en verder verwerkt. Voor het opstellen van toe

standsvergelijkingen worden de betreffende systemen in twee groepen ver

deeld, n.l. half-discreet (hybriede) en volledig-discreet (digitale). 

Onder een half-discreet systeem kan verstaan worden een continue proces 

(toestand en uitgang continue) als onderdeel van het systeem gestuurd 

door discrete ingangssignalen (bijv. komend uit een digitale rekenma

chine).Bij een volledig-discreet systeem zijn zowel de ingangs- als 

de uitgangssignalen discreet. 

V~~r de eerste groep wordt de toestandsvergelijking bepaald vanuit de 

continue situatie. Voor de tweede groep gaat men uit van differentie

vergelijking (5.5.1.) en z-transformatie (appendix II), inplaats van 

differentiaalvergelijkingen en Laplace transformatie zoals bij continue 

systemen. 

y (t) r 

I 

-I-------+.--- ,,-11--...\.1------
t+T t+2T t 

Fig. 5.5./1 

De verandering ~y(t) (fig. 5.5./1) in yet) ten tijde t+T ten opzichte 

van tis: 

~y(t) = y(t+T)-y(t) 5.5.(1) 

nit wordt de voorwaartse differentie genoemd, omdat de verandering 

voor toenemende tijd bepaald wordt. 
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De achterwaartse differentie 1.8: 

l'.y(t) :: y(t)-y(t-T) 5.5.(2) 

Vergelijking 5.5.(1) wordt ge~H:hreven als 

5.5.(]) 

Differenties van hog ere orde worden gevonden door herhaald toepassen 

von de ccrBt~ ordc dlfferentie 

Algemeen 

n /:; Y :0; 

k 

5.5.(4) 

5.5.(5) 

Door de schrijfwijze Yk; Yk+l; Yk+2; enz. wordt aangegeven dat de 

differenties ~ vaste tijdstippen T worden bepaald. Met behulp van 

de differenties kunnen we tot een algemene n orde differentieverge

lij king komen 

y + a y + •••• a y +a y k+n n-J k+n-l I k+J 0 k = b u + •••• + boa m k+tr) K 

5.5.(6) 

De tegenhanger van vergelijking i(t) n !(~(t),~(t» voor de continue 

situatie is als differentie vergelijking 

5.5.(7) 

d 
In analogie met de differentiaaloperator p = dt in differentiaalver-

gelijkingen wordt in differentievergelijkingen een verschuivingsope

rator L geintroduceerd, welke als voIgt gedefinieerd is 

5.5.(8) 
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Gebruikmakend van de verschuivingsoperator kan vergelijking 5.5.(6) 

geschreven worden als 

n n-) m 
L yk+an_1L Yk+ ••••• + a]Lyk+aoYk = bmL ~+ •.••• + bo~ 

5.5.(9) 

Deze vergelijking geeft de overeenkomst aan met een algemeen n orde 

differentiaalvergelijking. 

n n-] p y(t)+a
n

_ 1 p y(t)+ m + a!py(t)+a yet) = b p u(t)+ ••• +b u(t) o m 0 

5.5.(10) 

De motivering van de keuze van de toestandsgrootheden is veelal ana

loog aan die bij de continue systemen. 

A. TO~~Ea~~~~~tfi~fna_£££~_4~_dia£~~!~_~f!~!f~_~~I~f4_~it_4~ 

£Q~Ef~e tQ~~~~£~~~lii~f~· 

Voor continue-tijdsystemen is de toestandsvergelijking 

~(t) == A .!(t) + B ~(t) 5.5.(11) 

Volgens paragraaf 5.3.3. 1S, bij constante A en B, de oplossing 

hiervan 

J 
t o 

t A(t-T) 
e B ~(T)dT 

5.5.(12) 

Bij een stapsgewijze veranderend ingangssignaal is ~(t) konstant 

voor tk < t , t k+1, Volgens vergelijking 5.5.(12) is op het tijd

stip t == t k+ 1 
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5.5.(13) 

Voor konstante bemonsteringsmomenten, d.w.z. tk+l-tk = T wordt de 

overdrachtsmatrix konstant. 

ill (T) 5.5.(14) 

00k de integraal 1n vergelijking 5.5.(13) is afhankelijk van de be

monsteringstijd 

t 
k 

5.5.(15) 

Vergelijkingen 5.5.(14) en 5.5.(15) in 5.5.(13) levert de toe

standsvergelijking op 

~+] = iP(T) xk + A(T) ~ 5.5.(16) 

Tevens geldt Yk = C ~k + D ~ 5.5.(17) 

Figuur 5.5./2 geeft een biokschellla van een systeem waarop het 

voorgaande van toepassing kan zijn. 

dig.rek ........... ~..../ 

monsle 
nemer 

c? 
r-

houd-
eir-cuit 

Fig. 5.5./2 

"'" 
continu ~ 

systeem ; 

De uitgangssignalen van de digitale rekenrnachine zijn getallen 

die op de bernonsteringsrnornenten aanwezig zijn. Deze getallen rnosten 

in geschikte signalen voor het continue systeern orngezet worden. 

Hiervoor zorgt het houdcircuit. 
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B. iQ~~~~~~QQ~~£4£~_~~~~~£4ia ~~!_4~_4fifer£~!f~~_in_4£_££~£~fi~£~: 

4~_4fif~~£~!f~~era~ffi~f~a~ 

De keuze 'lan toestandsgrootheden is volkomen analoog aan die bij 

de contin\le~tijdsystemen. 

Stel de beschrijvende differentievergelijking is: 

5.5.(18) 

Als toestandsgrootheden worden gekozen 

5.5.(19) 

Door toepassen van de verschuivingsoperator L(~.i] • xk+ l • i ont

staat er 

Xk+ J,l = Yk+1 - xk ,2 

xk+1,2 = Yk+2 = ~,3 
.................... 

In vectornotatie 

Xk+l '" A xk + B~ 

met 

0 0 

0 0 0 .... 
A 

-a -a -a 
0 1 2 

5.5.(20) 

5.5.(21) 

0 0 

0 0 

b 
0 
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Ook voor discrete systemen is een toestandsmodel te schetsen. Het 

heeft een vergelijkbare opbouw als bij de continue systemen. Daar 

vervulde de integrator, de inverse van de differentiaal operatie, 

de rol van dynamisch element. Bij discrete systemen wordt de inte

grator vervangen door een looptijdelement, de inverse L- 1 van de 

verschuivingsoperator L. 

Het toestandsmodel van vergelijking 5.5.(21) geeft fig. 5.5./3. 

Fig. 5.5./3 

Oak hier komen de uitgangssignalen van de looptijdelementen overeen 

met de gekozen toestandsgrootheden. 

De coefficienten a's in de differentievergelijking 5.5.(18) en daar

door de eoefficienten matrices A en B uit vergelijking 5.5.(21) 

zijn meestal niet gelijk aan die van vergelijkingen 5.3.(16) en 

5.3.(18), Om de overeenkomst met continue systemen te accentueren 

zijn in beide situaties dezelfde symbolen gekozen. 

\Janneer ook differenties in het rechterlid voorkomen kan men weer 

beter eerat het toestandsmodel (fig. 5.5./4) tekenen en dan de 

uitgangen van de looptijdelementen als toestandsgrootheden kiezen. 

Beschouw de n orde differentievergelijking 

5.5.(22) 
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Na op vergelijking 5.5.(22) n-maal de inverse verschuivingsoperatie 

te hebben toegepast ontstaat er 

Fig. 5.5./4 

Toestandsgrootheden zijn 

-an- 1x k ,l+x k,2 

=-an_2xk , J+~,3 

x = -a x +x k+l,m-m-l m+l k,l k,n-m 
x == -a x +x +b u k+J,n-m m k,l k,n-m+l m k 

x k+ 1, n-) 
x k+ I ,n 

In vectornotatie 

~k+ I = A ~k + B ~k 

5.5.(23) 

5.5. (24) 

met A en B overeenkomstig met ,lie op pagina 5.-13 aangegeven. 

Ook geldt ~k 5.5.(25) 
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Beschouw de differentievergelijking 

5.5.(26) 

of 

-\ [ -I -1 ~ Y
k 

=: L JOu
k 

1-6Yk+L {-IIYk+L (-6yk +JOuk )-IOuk 2) , , , 

Ret discrete model geeft fig. 5.5./5. 

Uk 1----------,,--------------------·-----------, , 

Xk I '-= Yk , 
~+I,l 
x k+ 1,2 

~+l ,3 

Fig. 5.5./5 

In de vectoruitdrukking is 

A 
[ 

-6 

I 1 

-6 

o 
() 

o 1 
I I 

I 

o I 
J 

en B = 

\ 

\ 
\ 

\ , 

5.5.(27) 

5.5.(28) 
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De algemene uitdrukking van de overdrachtsfunctie is 

m m-] 
b z +b lZ + 

Y(z) H() = m m-U(z) ~ z ---n-------n--~I-------------
z +an_1z + +a)z+ao 

5.5.(29) 

Uitdrukking 5.5.(29) kan in breuken gesplitst worden elke term in 

deze splitsing als de z-transformatie van een toestand zien. De 

procedure is geheel analoog aan die uit 5.3.2.C. 

Na z-transformatie verkrijgt men 

V(z) = 

en 

Y(z) 

2 
10(2 +1)U

1
(z)-IOU2(z) 

(z+ 1) (z+2) (z+3) 

2 
z (z + I)U 1 (z)-e.U2 (z) 

0, lz V (z) = (z+ t )(z+2)(z+3) 

IOU I (z)-2U2 (z) 

z+2 

Kies 

I 
-U I (z)+ ZU

2 
(z) 

z+1 

IOU 1 (z) - 2U 2 (z) 
X2(z) .. z+2 

-15U 1(z)+ iu2(z) 
X3 (z) = z+3 

5.5. (0) 

5.5.(31) 

5.5. (32) 

5.5.(33) 
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of 

5.5.(34) 

~+l "" A xk + B ~k met 

-) 
I 

"2 
A ... 

10 -2 

-15 3 
"2 

5.5.(35) 

v -CxtV"'ffietC= [I 
.Lk -k 1 I 

Toestandsmodel fig. 5.5./6. ,\D 
,.....,........-----~"~'--'---"-.--.---'-{\l-, ----, 

"..---- - --.. ' ~ 
I 

-1 
L 

Fig. 5.5./6 

I 1 t-I.I---.-I 

L. __ ~J 
c 
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Ook hier zullen twee oplossingsmethoden, in het tijd- en frequentie

domein (z-transformatie) besproken worden. 

Als uitgangspunt kan de toestandsvergelijkfng 

5.5.(36) 

genomen worden. 

De index k bij ~ en Bk geeft aan dat beide matrices afhankelijk 

kunnen zijn van de bemonsteringsmomenten. 

Bepaal voor vergelijking 5.5.(36) voor elk tijdsinterval k = 0,1,2, •• 

de oplossing • 

of 

~I .. A x + B u 

~2 == 

-!3 = 

~k = 

0-0 0-0 

AJ ~l + B) ~l 

A2 ~2 + B2 ~2 

k-J 
IT A.x 

i=O 1-0 
+ 

k-2 
~ 

i-a 

.. AIA~ + AIB~ + BI~I 

.. A2AIA~ + A2AIB~ + A2BI~1 + B#2 

5.5.(37) 

l.Janneer zowel de karakteristieke grootheden van het systeem en de 

bemofisteringsintervallen constant zijn gaat vergelijking 5.5.(37) 

over in 

x = -k 

k-t i 
+ L A B~-l-i 

i=O 
= 4' x + k-o 

k-I 
\' ¢ .Bu. 1 • I... 1 -K- -1 

i ... O 
5.5.(38) 

Vergelijk deze oplossing met de oplossing van de overeenkomstige 

continue vergelijking (vergelijking 5.3.(56». 
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~+) = A ~ + B ~ 

A- [: ~l B- [:1 ~-l:l 
Uk 1S een monsterwaarde van de eenheidsstapfunctie. ~ is in elk 

tijdsinterval konstant en gelijk aan een. 

Wanneer op ~+1 = A ~ + B ~ z-transformatie wordt toegepast dan 

verkrijgt men 

zX(z) - zx • A X(z) + B U(z) - -;) - - 5.5.(39) 

of 

5.5.(40) 
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De toestandsvector ontstaat door terugtransformatie 

5.5.(41) 

k - ) [r -) ] Uit ~k = A • Z zI-A] z ziet men dat de overgangsmatrix 

met behulp van z-transformatie te berekenen is. 

Deze methode kan men ook toepassen op het voorbeeld genoemd in 

5.5.3.A. 

Voor dit voorbeeld is 

A = Z zI-A z = k -1[[ 1-1 ] 

Voor ~ - 1 geldt U(z) 

o 

z 
z-I 

z =--z-1 

B U(z) = [: 1 Z~I = [z~ll 
z-t 

[zr-A]-l B U(z) 

Terugtransformatie geeft 

z 
z-) 

= 

z 
2 

(z-J) 

z z 
z-] 2 

(z-I) 
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Volledige oplossing is 

Tabel 5.2 geeft de relatie tussen de twee oplossingsmethoden. 

tijddomein 

een ingang een uitgangrelatie 

Xo gegeven 

~ 2!r~:!~-2~!2!!iS8 

~ = hk Xo + I hk . u. .--
i=O -~ ~ --- -----.....---.-

hom. part. opl. 
opt. 

hk = (_a)k 

toestandsbeschrijving 

----.,...- "---
hom. part. opt. 
opl. 

¢lk .. Ak 

Z [ ] .. 
Z-I [ ] .. frequentiedomein 

X(z) - __ z __ x + ~ U(z) 
z+a 0 z+a 

z 
z+a 

z[zr-A] 
-1 

Tabel 5.2 
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5.6. Stabiliteit 

Wat betreft de stabiliteit geldt hetzelfde als voor de continue-tijd

systemen met dien verstande dat de wortels van de karakteristleke ver

gelijking IzI·AI = 0 binnen de eenheidscirkel moeten liggen wil het 

systeem stablel zijn. 
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APPENDIX I 

De Laplace transformatie van een tijdfunctie f(t) is per definitie 

'" 
f -st if (t)e dt ... F (s) 1. (I) 
o 

Elke functie gedefinieerd voor t > 0 is Laplacetransformeerbaar als de inte

graal 1.(1) convergeert. 

Gebruikelijk is om de te transformeren functie te vermenigvuldigen met u(t). 

u(t) is een functie die nul is voor t < 0 en een voor t > O. In onderstaande 

tabel zijn de Laplace getransformeerde vormen gegeven van enige veel voor

komende tijdfuncties. 

Oorspronkelijke functie 

c f (t) 

fl(t)+fZ(t) 

df(t) 
dt 

t f(t) 

f(t) 
t 

lim f(t) 
t-+m 

lim f(t) 
t-~O 

f(t-T)U(t-T) 

Laplace-getransformeerde 

c F(s) 

sF(s)-f(O) 

2 df(t) 
s F(s)-sf(O)-( dt )t-O 

n-2 n-I· 
n n-I d f(t» _Cd f(t» 

s F(s)-s f(O) .•. -s( dtn- 2 t=O dtn- t t=O 

d - - F(s) ds 

00 

f F(s)ds 
s 

F(s-a) 

lim s F(s) 
s~ 

lim s F(s) 
s-?<x> 

-'fS 
e F(s) 



u(t) 

t u(t) 

sinwt u(t) 

-at . e Slnwt U(t) 

coswt U(t) 

-at e coswt u(t) 

u(t-a) 

cS (t) 

n 

I 
i=1 

s.t 
A. e 1 

1 

n 8(8 i ) 

z: dZ(Si) e 
1=1 -...".--

s.t 
1 

s 

) ,-
s 

1.2 

7 
n! 
n+l s 

s+a 

w 
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w 
2 2 (8+a) +w 

s 
2+ 2 s w 

s+a 
2 2 (8+a) +w 

-as e 

n 

I 
i ... 1 

JJ& 
z(s) 

A. 
1 

S-S. 
1 

Tabel I-I 

De oorspronkelijke funetie wordt gevonden door de Laplaeegetransformeerde 

vorm terug te transformeren £(t) ... L-l[F(S~ • Hiertoe kan men de gewenste 

funetie opzoeken in de tabel of gebruik maken van de complexe integraal 

I. (2) 
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APPENDIX II 

Wat de Laplacetransformatie betekent voor continue-tijdsystemen, betekent de 

z-transformatie voor discrete-tijdsystemen. Aangezien integralen bij continue 

systemen overgaanin somma tie bij discrete systemen is het zinvol om als 

z-transformatie te defini~ren 

II. (I) 

De z-trans£ormatie is ook ~it de Laplace transformatie af te leiden. Beschouw 

een continue signaal f(t) dat op bepaalde vaste tijdstippen bemonsterd wordt 

(fig. I1./I). 

~,,- -
... ~ .......,- ........., 

o T 2T 3T 4T 5T 

Fig. 11./1 

Het bemonsterde signaal wardt weergegeven door 

00 

f·(t) = I fk o(t-kT) 
k=O 

f(6T) 

6T 

waarin o(t-kT) de eenheidsimpulsfunctie op het tijdstip t-kT is. 

De Laplace transformatie van 11.(2) is 

00 

L[f*(t)] = I fk L[o(t-kT)] = 
k=O 

00 

\' -kTs 
L fk e 

k-O 

F(z) = r f e-kTSI sT - r fk 
k=O k z-e k=O 

-k 
z 

II. (2) 

II. (3) 

II. (4) 

Door de transformatie van het s-vlak in het z-vlak via z • esT wordt het 

linkerhalfvlak van het s-vlak binnen de eenheidscirkel van het z-vlak afge

beeld. Dit laatste is van belang voor stabiliteitsbeschouwingen. 
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In tabe1 11-1 zijn de z-getransformeerde vormen gegeven van enige vaak voor

komende tijdfuncties. 

)orspronkelijke 

:! f(t) 

f,(t)+f 2(t) 

f(t+T) 

6f (t) 

fi2f(t) 

t f (t) 

lim f(t) 
t-+-«> 

lim f(t) 
t-+O 

u(t) 

t u(t) 

e-atu(t) 

Sinult u(t) 

-at. e Sl.nwt u(t) 

functie 

" 

Bemonsterde 

c fk 

fk )+fk 2 , , 

f k+1 

6fk 

fi2f 
k 

akT
f e k 

1 of ~ 

kT 

(kT) 2 

funetie 

n 
'( l)n1 , a (-aTk) n. - 1m -. e 

a-+O dan 

-akT e 

sin kwT 

e-akT sin kwT 

z-getransformeerde 

e F(z) 

z F(z)-f(O) 

(z-I)F(z)-zf(O) 

(z-I)2F(z)-z(z-J)f(0)-z £(0) 

n-I . I . n \ n-].- 1. (z-l) F(z)-z L (z-l) fi f(O) 
i=O 

_z-I_d_ F(z) 
dz- I 

F(e-aTz) 

z-l lim (-F(z» 
z 

z-+J 

lim F(z) 
z....., 

z 
z-l 

Tz 
(z-) 2 

T2z(z+J) 
(z- J ) 3 

n 
lime -I) n_a_( 

n a-+O aa 

z 
-aT z-e 

z sinwT 

z2-2z coswT+J 
-aT . ze SLnwT 

2 -aT -2aT z -2e z coswT+e 
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Oorspronkelijke functie Bemonsterde functie z-getransformeerde 

coswt cos kwT z(z-coswT} 
2 z -2zcoswT+t 

6 (t) 6 (kT) J of -0 z 

6 (t-nT) o (kT-nT) -n z 

a tIT n z a a-a 

Tabel II-I 

Ook wordt de oorspronkelijke functie gevonden door de z-getransformeerde 

vorm terug te transformeren fk = z-t[F(Z)]. Hiertoe kan men de gewenste 

functie opzoeken in de tabel of gebruikmaken van de complexe kring integraal 

n-I F(z)z dz 11.(5) 

-1 Ook kan men F(z) in een machtreeks van Z ontwikkelen en dan terugtrans-

formeren. 
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6.1. Inleidins 

tijd 

De constructie. in hoofdstuk 4, van een recursief filter om een groot

heid te schatten berust op de veronderstelling dat deze grootheid een 

lineaire combinatie is van, met een bepaalde onzekerheid behepte, waar

nemLngen. Doordat deze onzekerheid met de in hoofdstuk 2 gedefinieerde 

begrippen omschreven kon worden was het mogelijk een schattingsproce

dure af te leiden. Het resultaat was een schatter voor een constante. 

tijd-invariante. grootheid. 

Wanneer de te schatten grootheid een signaal is dat zelf ook met onze

kerheid behept is, dan kan met behulp van het in hoofdstuk 2 gedefinieer

de hegrip !!!~£h~!!!i!!£h_e!:~£!~ een statistische beschrijving van dat 

signaal gegeven worden. Ret zal mogelijk blijken ook voor een dergelijk 

aan stochastische fluctuaties onderhevig signaal een schatter te vinden. 

In dit hoofdstuk zal als voorbereiding daarop de statistiek van het 

signaal en de waarnemingen aan de orde komen. Daarbij dient onderscheid 

gemaakt te worden tussen tijd-discrete en tijd-continuestochastische 

processen. Al eerder was sprake van onder scheid tussen continue en dis

crete ampiitudeverdeling van een stochastische variabele. zodat in prin

cipe de. in figuur 6.1./1 geschetste combinaties mogelijk zijn. 

amp li tudo 
continu discreet 

I II 

continu 

III IV 

discreet 
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Geval III~ dat opgevat kan worden als de bemonsterde versie van I, 

wordt in di~, hoofdstuk als uitgangspunt van de beschouwingen gekozen. 

De uiteindelijke resultaten van de Kalman-filter-theorie zijn geformu

leerd in termen van een discrete systeembeschrijving. zoals gedefi

nieerd in hoofdstuk 5: 

proces 
6.1.{I) 

observaties 

Verondersteld wordt nu dat bij dit systeem twee soorten onzekerheid een 

rol spelen: 

- voor gegeven ~k en ~k zijn vele realisaties van ~+I mogelijkj 

gemiddeid genomen is ~k+l echter aIleen van de voorafgaande xk 
afhankelijk. 

- de observaties~ zijn slechta in hun gemiddelde een functie van 

~. 

Om deze onzekerheden te beschrijven kunnen stochastische vectorvaria

belen gebruikt worden. Bij een discreet lineair systeem door in het 

stelsel 

6.1.(2) 

~k = Mk ~k + nk 

aan de vectoren ~ • .!k t ~ en .!4t een stochastisch karakter toe te ken

nen. Daartoe moeten een tweetal begrippen nader gepreciseerd worden. 

Allereerst moeten de definities uit hoofdstuk 2 naar het vectoriele 

geval worden uitgebreid. Voorts moeten de stochastische hoedanigheden van 

het discrete stochastische proces beschouwd worden. Tenslotte zal de 

equivalentie van het tijd-continue geval, bemonsterd op equidlstante 

tijdstippen, met het tijd-discrete geval ter sprake worden gebracht. 
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6.2. Multi-dimensionale stochastische variabelen. 

In een pemonsterruimte met twee dimensies x en y kan naar imalogie met" 

het een-dimensionale geval de ~~~~Y~!:!!~l!!!S!!!!:!!!s!i~ geddinieerd worden 

als 

6.2.(1) 

Indien aan x en y een continuUm van waarden is toegevoegd dan zal 

F(x,y) een continue funetie zijn. Is de kansverdelingsfunc:tie bovendien 

differentieerbaar dan is definitie van de ~~!!~!!iS~!~~!2~!!:!!!~!i~ moge

lijk volgens 

a2 
p(x,y) == ~xay F(x,y) 

Zodat indien p(x,y) integreerbaar is 

y x 
F(x,y) == f J p(u,v) du dv 

-00 -00 

Voorbeeld 

Het gebied waarover p(xty) ~ 0 is gegeven door 

o ~ x ~ a 

Dan moet 

b a 
f J p(u,v) du dv = , 
o 0 

zijn, zodat 

, 
p(x,y) =-ab 

De kans dat een steekproef binnen het gebied met afmetillgen x 2-x, bij 

Y2-Y' valt is 
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Het is ook mogelijk realisaties van een en dezelfde stochastische va

riabele x op verschillende tijdstippen als bemonsteringen in een twee 

dimensionale bemonsterruimte op te vatten. In dat geval kunnen uit de 

twee dimensionale verdelingsfunctie F(x.y) de afzonderlijke verdelings

functies weer afgeleid worden. 

Generalisatie van de verdelingsfunctie naar n dimensies leidt tot; 

6.2.(2) 

en is vanzelfsprekend eveneens voor beide interpretaties vatbaar. 

Ongeacht de fysische interpretatie kunnen de statistische begdppen 

uit hoofdstuk 2 opnieuw voor n dimensies gedefinieerd worden. Daarbij 

wordt gebruik gemaakt van de vectornotatie uit hoofdstuk 5: 

met dien verstande, dat ~ tijdonafhankelijk is en de componenten xl 

tim x stochaatiache variabelen zijn. 
n 

l10menten 

Het !:!:!!!.!:!:_~2~!:!!.!: van ~. de mathematische verwachting, wordt in vector-

notatie: Ii [><1 ] A~ f[)ll1 ft",l. 
e:[l!1 = c ;::: N x 6.2. (3) 

£[.x~] }<"''' 

en is een vector met als componenten de mathematische verwachting van 

de overeenkomstige componenten van ~. 

Het .!:~~!:1£_~2~!:!!.!: van ~t in symbolische notatie E ~ ~T] t is een symme

trische matrix opgebouwd uit elementen a ij = E[Xi Xj ] 
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E [ )(~ ] E [X1 Xz] E[xi )(J 
E [)(~ x,,] E[ X; ] 

T 

E [!~"'jli • Hltl$~]) 
6.2.(4) 

E.[x .. )(1] E[ X:] 

Het tweede centrale moment. dat is de ten opzichte van het zwaartepunt 

gecenterde tweede-moment-matrix. wordt ingevoerd a1s: 

Xi -}" 

Als element van deze matrix treed op: 

E ~x.-~.)(x.-~.~ [1 1 J J] 

6.2.(5) 

Indien i~j dan is dit volgena de definitie uit hoofdstuk 2 gelijk aan 

de covariantie van x. en x.; indien i=j dan is 
J. J 

de vat'iantie. 

2 
... C1 

X. 
J. 

De tweede-moment matrix van x-~ J notatie X. wordt daarom £2Y!!i~ll~i~: --x 
!!~Ei~ genoemd en heeft de gedaante 
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1 

0"" .. COV(X1X~ ) Co v( )( .. « tf) 
UN ()( .. ,)(,,) (7.~ 

)(2 

X ~ 

= XT .. 
6.2. (6) 

C.OV(Xh2'1) 0:
2 

)<c., 

Als ~ = _0 dan komt de covariantiematrix overeen met de tweede-moment -x 
matrix. Indien ~ ; 0 dan kan aangetoond worden dat 

-x -

x '"' E fx xT] _ IJ ~ T 
~- -X-x 

Van groot belang is dat aangetoond kan worden dat onder bepaalde con

dities de covariantiematrix en tweede-moment-matrix inverteerbaar zijn. 

In hoofdstuk 3 werd bewezen, dat een positief-definiete matrix inver

teerbaar is. 

Beschouw de kwadratische vorm Q van de covariantiematrix X met wille

keurige constante vector a: 

T 
Q ... .! X a 6.2. (7) 

Gebruikmakend van de definitie van de covariantiematrix vinden we: 

Omdat .! een constante vector is mag deze zeker binnen de haken van de 

verwachting8waardeoperator gebracht worden: 

Het inwendig produkt van ~ en (~-~x) komt in deze betrekking tweemaal 

voor en zal opnieuw een stochastische variabele zijn: 
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y "" 1(x-jJ ) 
- - "'""X 

zodat 

De verwachtingawaarde van een gekwadrateerde atochastische variabele 

~s nooit negatief. De covariantiematrix X is dus positief semi-definiet. 

Ala bovendien 

dan ia ~ > 0, zodat X dan positief definiet en bijgevolg inverteerbaar 

~S. 

Maakt men in het bovenstaande ~ = £. dan is duidelijk dat dit resul

taat ook van toepassing is op de tweede-moment-matrix. 

In het twee-dimensionale geval gaat de Gaussische of normale verdeling 

over in: 

waarbij x' en y' uit x en y door normalisatie volgena: 

en 

y-}J 
y' :II~ 

cr 
Y 

De factor r is de genormaliseerde covariantie die voigt uit 

r '" 
cov(x,x) 

cr • cr 
x y 
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en bepaalt de oppervlakte van de doorsnijdingsellipsoiden, welke optre

den voor p(x,y) • constant. 

In het n-dimensionale geval heeft de normale verdeling de gedaante: 

1 ~ '1' -1 1 r (~) = (2111 i IXI i e.><1> t -H ~ -f-IJ X (l! ~"l 6.2. (9) 

Bewezen kan worden dat een lineaire transformatie van de normaal ver-

dee Ide stochastische vectorvariabele ~ volgens 

:t.=Ax 

een stochastische vectorvariabele :t. oplevert welke opnieuw normaal ver

deeld is met mathematische verwachting 

en covariantiematrix 

In hoofdstuk 8 wordt deze eigenschap als uitgangspunt gekozen voor de 

statistische interpretatie van het Kalman-filter. 
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6.3. Discrete systemen 

Met behoud van de symbolische notatie kunnende in hoofdstuk 2 voor con

tinue stochastische variabelen gefinieerde begrippen voor in de tijd 

discrete arootheden geinterpreteerd worden. 

Daartoe moet de kansverdelingsfunctie van de discrete stochastische 

grootheid x
k 

Ie x
t 

is de 

bestek t} ~ 

worden ingevoerd. Voor de continue stochas tische variabe

n-dimensionale kansverdelingsfunctie betrokken op het tijds

t ~ t : n 

Op dezelfde manier wordt de discrete verdelingsfunctie van xk gedefi

nieerd als 

waarbij J '$ k" n t zodat de gebeurtenis Xtk::$ xk equivalent is met 

~~ xk en dus dezelfde kans van optreden heeft. 

De momenten en centrale momenten van xk worden op geheel identieke 

wijze aan die van xt gefinieerd volgens 
... OQ 

E [.f( x,,>]: f.( (Xk) . P(%k) dXk 6.3.(1) 

-Ore:> 

Merk op dat geintegreerd wordt langs het continue "amplitudebereik"van 

Xk ' 

De begrippen g~!£!!!~_!~2£h!!~~!£h_e!2£!! (E: random sequence), ensem

blegemiddelde, correlatiefunctie en covariantiefunctie kunnen voor 

discrete stochastische processen eveneens ingevoerd worden. De formele 

notatie in het tijd-discrete geval is voor deze begrippen in de ge

noemde volgorde: 



R (k"l) :: 
)1.'.1 

cov(>lt ,'J.t.) :: 
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£[XkX.t] 

E [(x" -),(",) (}Ie -}.tYt )] 

Het is nu mogelijk het gedrag van het stelsel 6.1.(2) nader te beschouwen. 

We beperken ons daarbij in eerste ins tan tie tot de tijd-invariante en 

scalaire vorm van 6.1.(2): 

6.3.(2) 

Achtereenvolgens zullen daarbij verschillende restricties worden ge

steld aan de stochastiek van de variabelen ~, uk en nk' Voorts wordt 

in alle gevallen verondersteld dat lal <I is, zodat de deterministische 

procesvergelijking een stabiele oplossing heeft. 

Stel uk = 0 dan heeft het ongestoorde, stabiele proces 

~+I = aXk met lal <I 6.3.(3) 

als deterministische oplossing; 

6.3.(4) 

Indien nu XI een stochastische variabele is met gemiddelde 

en variantie 



6.-11 

dan zal x
k 

opnieuw een stochastische variabele zijn met een verwach

tingswaarde en een spreiding welke worden gevonden door toepassing 

van de definitie van deze begrippen op 6.3.(4) voor p = I. 

In fig. 6.3./1 is 

voor a == 0,7. lJ 
xl 

het verloop van deze grootheden in beeld gebracht 
2 

= 10 en.o = 2. 
xl 

De deterministische oplossing van het procas met storing uit 6.3.(2) 

is: 

Xk 111: C4.Xk_1 + U"'_1 

II Oc.(Cotx .... _~ ... Uk.~1.)+ LAk-1 

;<. k - po X k - p- '" = ""'" po + ex U f + .. + Co\.Uk_z'" U It_1 6.3. (6) 

en voor pi: 

Ie. -1 

+2: 
.t:: 1 

k._.t_1 
Oc.. 6.3. (7) 

Voor de verwachtingswaarde van de stochastische variabele xk geldt 

dan: 
r---------------------~----------------~ k-'1 

k--4 ~ 
CA. ,L( + LI 

/ JC1 l. =1 
6.3.(8) 

De variantie wordt gevonden door toepassing van de operator E[ ... ] 
op 

6.3.(9) 

waarin 
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Dit leidt tot 

1o.E t' Q\.. k- €. -10.. k-"""-1 
t=1 II1I'I =-t 

In deze uitdrukking is 

en 
~ [ ~ '.t] = C<:K.1 ex., , 1A..e ) 

E. [ ~.2 a' " . ..1 :: 0J'V (L.li' lA, • .) 

Met 6.3.(11) gaat 6.3.(10) over in: 

6.3. (10) 

6.3.(11) 

Door nu aan te nemen dat xl en u~ ongecorreleerd zijn, d.w.z. voor 

iedere ~ is 

6.3.(13) 

vervalt in 6.3.(12) de tweede term. Een gebruikelijke aanname is 

verder dat de discrete waarden u en U ongecorreleerd zijn, d.w.z. 
t m 

voor R :f m is 

6.3. (14) 

Voor l ., m is de laatste term van 6.3.(12) dan nul en voor ~ = m 

gaat deze over in 
k-t k-I 
"" "'" .2 (.t. ~ t-1) ) 
L.. ~ Co.. c:...ov ( q~. u..e ':; 
e:: I id 
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a "" 0, 7 

jJ 
xI 

= 10 

lJu = I 

41) 

.~ 

I~ 

I~ 
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~ 
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• c. III r.l 
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a :: 
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It 
2) 
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U 

• 
~ 

J • j ~" ~L- ~ 

2 CD 
..". 
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omdat 

" 

Door toepassing van 6.3.(13) en 6.3.(14) wordt 6.3.(12) dus geredu

ceerd tot: 

'2 
Voor a • 0,7. ~ • 10, 0 

xl xl 
2 

~xk en 0Xk volgena 6.3.(8) 

in Fig. 6.3./] geschetst. 

6.3.(15) 

2 2 = 2 ~ = ~ = I en 0 - 0 = 4 zijn 
t u u

t 
U u

t 
en 6.3.(15) bij een aantal waarden van k 

In het voorafgaande werd steeds rekening gehouden met de verwachtings

waarde en de variantie van de beginvoorwaarde van het proces. 

Voor grote k convergeert de stochastische variabele ~ echter onaf

hankelijk van de beginvoorwaarde xl naar een stationair stochas

tisch proces als lal<l. De aSfyrnptotische verwachtingswaarde en va

riantie kunnen uit 6.3.(8) en 6.3.(15) afgeleid worden door de limiet 

k+oo te nemen. Indien ~Ut = ~u ~oor iedere t dan is de verwachtings-

waarde: 

\ ~k-2 k-l 1 +"'- + .... +Ct+1 

1 
': ?I.I. . 1 - 0.. 

6.3.(16) 

Onder dezelfde condities als bij de afleiding Van 6.3.(15) en 

O~t- O! voor iedere t wordt de variantie: 

-- 1 _ CA..2. 
6.3.(17) 
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Ook de assymptotische oplossingen 6.3.(16) en 6.3.(17) zijn voor 

het eerder beschouwde geval in fig. 6.3./1 geschetst. 

De discrete stochastische variabele uk wordt ~~!!~_~~~~ genoemd als 

E [ukuQ,] == 0 voor k I: £ 
2 

== p voor k == R-
6.3. (18) 

of anders genoteerd 

E [UkU£] = 
2 

p • (\Q, 

waarin de kronecker-delta 

°kJ1. == < 1 voor k '= 9-

0 voor k I: 2, 

De realisatie van een waarde van een dergelijk discreet signaal 

kan men zich voor stellen ala het naar willekeur trekken van een 

getal uit de verzameling van aIle mogelijke reele getallen. Dit 

is met een computer realiseerbaar, indien een standaard programma 

voorhanden is dat een pseudo-willekeurige trekking uit kan voeren, 

uit een noodzakelijkerwijs beperkte verzameling getallen, die bij

voorbeeld overeenkomt met de dubbele woordlengte van de betreffen

de computer. De door 6.3.(18) gedefinieerde witte ruis heeft een 

discreet frequentiespectrum, dat constant is over aIle frequenties. 

Het belang van het begrip pseudo-witte ruis komt voort uit het feit 

dat bemonstering van een continu witte-ruis-signaal, waarvan de 

exacte definitie onder 6.4. gegeven zal worden, tot een discreet 

signaal leidt, dat beschreven kan worden als een discrete witte 

ruis met eenzelfde variantie ala het continue signaal. Dit onder 

het voorbehoud dat bij het bemonsteren met een periode T slechts 
I I 

een frequentiespectrum dat zicht uitstrekt van - iT tot + iT door-

gelaten mag worden. 

Met inachtname van 6.3.(18) en indien E [Uk] - 0 kan 6.3.(16) ge

schreven worden als 

II = 0 "x 
6.3.(19) 
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omdat E[ UJ = E[ Ut] = 1Ju = 0 voor willekeurige k en t. 

V~~r k £ t is E[~u~J = cr~ p2 zodat dan 6.3.(17) over gaat in 

2 2 
cr == ~2 

x I-a 
6.3.(20) 

De stationnaire xk heeft een autocorrelatiefunctie R (£) welke bij 
xx 

witte ruts met gemiddelde nul gelijk is aan: 

De verwachtingswaarde en variantie van de observatiegrootheid zk 

kunnen op dezelfde wijze bepaald worden ala voor de toestandsgroot

heid ~ gedaan is. Het resultaat is: 

= h-1)1r1c. + ,)A"'k 

= ~ 2 crt. .,.. 2 "'" (..#V (')( k ) VIle.) -f. a-..,'l.k 
J(k 

Ale ook ~. witte rU1S 18 met gemiddelde nul, dan wordt dit 

6.3.(22) 

6.3. (23) 
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6.4. Ret bemonsteren van een continu systeem 

Beschouw het proces 

x .. ax + u 6.4.(1) 

waarin x(t) en u(t) tijd-continue stochastische variabelen zijn. De 

stochastische variabele u(t) heeft soortgelijke eigenschappen als onder 

6.3.(18) voor de discrete variabele uk ingevoerd, namelijk" 

6.4. (2) 

waarbij de funktie o(t-,) de Dirac-functie is, die voldoet aan 

6(t-.) ... 0 voor t ; T 

en 

+«> 

J 0 ( t- T ) d T ... I 

Onder deze condities wordt ook u(t) ~!!!~_~~!! genoemd aangezien bewe

zen kan worden dat het continue frequentiespecttum van u(t) constant 

is en zich van _00 tot +00 uitstrekt. 

Stel ~ (s) - k2 dan is de autocorrelatiefunktie uu 
+!:lo 

2~ J k~. e j",t olw 

-:>0 

Deze integraal heeft als oplossing de Diracfunctie zodat 

R () { 0 voor t-t .ri 00 1. k2.O(t-T) 
uu' - 00 voor t-T J 

Als ~ a 0 dan is bovendien 
u 
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De homogene oplossing van 6.4.(1) is 

en de particuliere oplossing van 6.4.(1) is 

a.t t 

I 
t 

o 

6.4.(3) 

6.4. (4) 

indien x(t) en u(t) deterministische variabelen ZlJn (zie hoofdstuk 5). 

Omdat x(t) en u(t) stochastische variabelen zijn wordt de verwachtings

waarde en de variantie bepaald. Om de behandeling te vereenvoudigen 

wordt daarhij verondersteld dat x(t
o

) - O. 

De verwachtingswaarde.van x(t) is 

t 

P-X(i;} :: E [ e o<t i J e. - 0/. -C U(-r: ) vi r ] 
.,. 

Ais E[U(t)] = ~u constant is voIgt na verwisseling van de integratie

en de verwachtingswaarde operator: 

6.4. (5) 

De spreiding van x(t) is de verwachtingswaarde van ~(t)2, waarbij x(t) 
,.., 

en u(t) gedefinieerd worden als 

)( ct) = X(t) -/A.- )«(1: ) 

~tt ) =- U{t) - )A~t") 
zodat t . t 

::. E [( e Gtt J e OlL a'C"t) d r t] = E [ eo 2«:J e-ot't lrtt) d:1: . . 
i:., it "'0 

f t 2e<tr( -«1' -«ll .\ I , 
. e-<X't u.('"-.J ot?f. ::' e J. {Ie e GoU{Uf.T),~'JC4T CA'l 
t" "0 GO 

De dubbelintegraal in deze laatste uitdrukking gaat over in een enkel

voudige integraal door toepassing Van 6.4.(2): 

e 
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Bemonsteren we het continue proces, met een constante monsterperiodeAt 

en aisen we dat de discrete procesbeschrijving 

6.4. (7) 

hetzelfde proces beschrijft als het continue geval 6.4.(1) dan kunnen 

de eigenschappen van uk en de relatie tussen a en ex op de volgende 

wijze bepaald worden. 

Pas 6.4.(4) toe voor t = (k+.I).6t en t = k.6t.dan is 
o I 

0( (k"'1)AtJ(k+1)~"t:" 
)((k+1)~t) .. e. e - lACt:)d. 1: 

k.At 
6.4.(8) 

de particuliere oplossing van 6.4.(1). Om de relatie tussen x«k+l),6t) 

en x(k,At) vast te leggen is tevens nodig de homogene oplossing 6.4.(3), 

zodat de algemene oplossing 

(k+1).bt 

O(At~ + e()«(k ...... )Atje.- IX '"( l.l'''' ) 1,- 6.4. (9) 
X t) ::::; e. x(k t) (( 0\ L. 

(<k ...... ) A IS kAt 
moet overeenkomen met 6.4.(7). 

nit is het geval indien de coefficient a uit de discrete procesbeschrij

ving voldoet aan 

(tAt 
a = e 

en bovendien 

(kt-1).6.t 
0< (k.+1)At J -oct .J 

e e utt)~~ 

k . .ot 

6.4. (10) 

6.4.(11) 

Omdat U(t) een stochastische variabele is levert 6.4.(11) geen inzicht 

op omtrent het gedrag van. ~. We bepalen daarom verwachtingswaarde en 

varian.tie van uk uitgedrukt in de verwachtingswaarde ~u en de varian-
• 2 

tle au van u(t): 

= 
6.4.(12) 

:::: 
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De variantie is: 

De oplossing van deze integraal geeft nul voor k r t vanwege de eigen

schap 6,4.(2) van het signaal u(t)' Voor k = ~ voIgt de oplosslng uit 

6.4.(6). Dit geeft 

6.4. (13) 

De vergelijkingen 6.4.12) en 6.4.(13) geven het verband tussen de sta

tistische eigenschappen van de continue "witte ruis" u(t) en de door 

het bemonsteren van x(t) in de discrete procesvergelijking "effectief" 

optredende ruis. Een en ander moet echter tevens gezien worden in re

latie tot de bemonateringsfrequentie en is daarom aIleen van toepas

sing voorzover er voor gezorgd is dat deze voldoende hoog is om het in 

relatie tot de tijdconstante van het proces relevante frequentiegebied 

te kunnen bemonsteren zonder inforrnatieverlies (theorema van Shannon). 

In figuur 6.4./1 is een schets gegeven van de verschillende wegen waar

langs vanuit de kennis van de correlatiefunctie van de waarnemingen in 

het continue geval een beschrijving van proces en waarneming tol stand 

gebracht kan worden. Een aantal van de daartoe benodigde transformat 

is in hoofdstuk 5 slechts voor het deterministische geval behandeld. 

Wanneer een bepaald proces, dat in de praktijk meestal continu is in 

discrete vorm gebracht dient te worden en men beschikt over metingen 

van auto- en kruiscorrelatiefuncties, die door experi.meritele registra

tie van tijdgemiddelden verkregen zijn, dan kan bijvoorbeeld de vol

gende weg gevolgd worden: 

- bepaal uit de autocorrelatiefunctie het continue frequentiespectrmn 

- leidt hier door spectrale factorisatie de overdrachtsfunctie ult af 

- daaruit voIgt de differentiaalvergelijking en de toestandsbeschrij-

ving van het systeem 

- hier kan de discrete vorm van bepaald worden. 



() .-21 

frequentiedomein tijddomein 

<J! (8) 
i~ L2 transformatie (r) r" R 
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+J 
Q 
0 continu proces () 

bepa lng 
.... 
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+J J, ~ 

E 
<1l 

()t. t \it H 

; 'a!~ 20M • ~C 
<1l 

.3 +J 
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Ul 

a -g-
o "'2(i' e - II ra uk Ct a 
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bepa ing 
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<ll (T) '" R (i) 

zz ... zz 

___________ ~ ____________ ~ ______ ------------------1 

Fig. 6.4./1 
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Het is ook mogelijk uit het continue frequentiespectrum via Z-trans

forma tie en de Z-getransformeerde overdrachtsfunctie een differentie

vergelijking te vinden. Dit heeft het nadeel, dat in tegenstelling 

tot de eer~te methode, waarbij dat weI mogelijk is, aan de componenten 

van de toestandsvector geen fysische betekenis gegeven kan worden. 
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6.5. Uitbreiding naar meer dimensies 

De in 6.2. langs formalistische weg ingevoerde begdppen voor n-dimel1-

aionale stochastische variabelen kunnen zowel voor tijd-discrcte ala 

tijd-continu~ grootheden gebruikt worden indien uit de in 6.2. en 6,3. 

ingevoerde definities van de n-dimensionale discrete en continue ver

delingsfunctie volgende definitie van de n-dimensionale kansdichtheids

funetie 

an 
p.(x"x2 ,···,xn) = a ~ ( d F(x 1·x2·····x) 

x I ox2 • •• xn n 
6.5.(1) 

wordt ingevoerd. Dan is 

+00 +00 + <x> 

E [f(x)] "" f I··· f f(x).p(xl'x2 , ... ,xn )dx t .. ·dxn 
-00 -00 -00 

6.5. (2) 

waarbij voor f(x) keuze van ~. xxT en (x-~x)(x_~x)T tot de definitie 

van respectievelijk, mathematische verwachting, tweede-UIDment-matrix 

en covariantiematrix leiden. 

Met behulp van deze definities toegepast op de m-dimensionale toestands-

vector 

en de p-dimensionale observatievector 

kunnen de beschouwingen onder 6.3. en 6.4. herhaald worden. 

Zo wordt bijvoorbeeld voor de oplossing van de procesvergelijking 

x =Ax +u 
-ktl -k -k 

gevonden 

k-) 
A k-l + \' 

!} L 
1=1 

k-t-I A u 6.5. (3) 
-R, 
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Om een stabiele oplossing te krijgen moeten de eigenwaarden van A in 

absolute waarde kleiner dan een zijn. 

Stelt men aan de m-dimensionale ruisvector soortgelijke condities als 

6.3.(18) in':het scalaire geval en wordt het gemiddelde 

"" 0 
-111 

gesteld, dan zal de covariantiematrix van de ruis U gelijk Z1Jn aan 

U "" E [ ul , U T ] =: 0 
-l'.-1 -'llID.l 

2 = p ... I 
1 

als k ., i/, 

6.5. (4) 
als k == i/, 

zodat aIleen de diagonaalelementen van U, die overeenkomen met de va

rianties pi van de a£zonderlijke componenten u i van~, ongelijk aan 

nul zijn. 

In dat geval komt bijvoorbeeld 6.3.(5) overeen met 

6.5.(5) 

Voor een verdere behandeling zij verwezen naar de literatuur (1 en 3) 

en naar hetgeen in hoofdstuk 7 en 8 aan de orde komt. 
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7.1. Introduction 

Chapter 4 introduced the orthogonality condition, which characterizes 

minimum-mean-square-error linear estimators, and used it to derive a 

recursive'estimator for a simpl~ problem. As described in section 4.4., 

this present chapter will generalize the recursive approach and will 

derive a recursive estimator for the dynamic case, in which the signal 

is a randomly fluctuating time function. 

Although some brief mention will be given of the continuous-time case, 

most of what follows is devoted to discrete-time sequences. These are 

truly of greater interest since most applications of Kalman filtering 

make use of digital computers, and therefore must convert continuous

time functions to discrete-time sequences. 

Section 7.6. will give equations which define the recursive form for 

an estimator of the vector ~N+l based on the observations of a sequence 

of vectors ~k 

k 1,2, ••• ,N 7.1.(1) 

where Mk is a time varying matrix and ~ are a sequence of uncorrelated 

noise vectors. That recursive form is possible if the signal vectors 

are generated from a vector white noise sequence ~ by a linear state

variable equation 

7.1.(2) 

Before discussing that complicated time-varying-vector case. dynamic 

signal estimation will be introduced through the simple case in which 

~, Uk' n
k 

are all scalars, and the coefficients m and Aare constant 

(time invariant) scalars. The yariances ofJ4t an~,_nk are assumed to be 

~dependent of time] State variable signal models are motivated by 

examining their prediction properties. 

All random variables in this chapter are assumed to have mean values 

of zero. This restriction is easily removed, as described in Chapter 4. 
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7.2. Scalar Case - Pure Prediction 

Figure 7.2./1 shows the scalar, time invariant case, which is defined 

by the !~B!1_~g~!!!2~ 

7.2.(1) 

7.2.(2) 

where ~ is a white noise sequence with variance 0
2• 

The initial state xI is assumed orthogonal to all uk and n
t

; and all 

uk and n f are orthogonal, 

If lal < I, then the signal equation is a stable difference equation 

and its output ~ converges to a stationary random process for large 

k, with any initial xI' In that case, this as~PtoticallY stationary 

process has an exponential autocorrelation function (see Chapter 6). 

a) 

b) 

c) 

Rxx(R,) ... E(xkxk-+:.g,] = a 19. I E [Xk 2] 

E[xk
2
] 

2 
=-p-

I-a 2 

E(~] ... 0 

X unit h' l-----=.:~ ... delay 

7.2.(4) 

Fig. 7.2./1 - Scalar time-invariant model of signal plus noise 
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An equivalent problem could be stated with m· 1 (by changing xI and p2), 

but inclusion of the coefficient m helps to motivate the vector case of 

7.).(1). 

Figure 7.2.12 shows a typical sample sequence from a stationary process 

descrbied by 7.2.(4), and also shows the exponential nature of the cor

responding autocorrelation function 

1 
• • • . . . . Ie o t ; • • • • 

Fig. 7.2./2 - Typical xk and R(t) 

This sequence has the properties of equally spaced samples from the 

continuous time process shown in fig. 7.2./3, which has been generated 

by passing a white noise voltage through a low pass R-C filter 

R 

white ~ t :' 
=~e ~ ___ .~!-,--.... :~) 

Fig. 7.2./3 - Continuous-time x(t) 
10 £js()', 

A ~r value for R C means a narrower bandwidth filter and less 

high frequency content in x(t) (i.e. smoother x(t». Such a change 

shows up in an R(t) which decreases faster as ITI increases, indi

cating less correlation between x{t) and X(t+T
t
) for each TI • 

The conditions that two random variables are orthogonal (e.g. Uk and 

nt ) can be given some physical interpretation. Since all random varia

bles in this chapter have zero mean values, orthogonality is equivalent 

to being uncorrelated. (See 4.2.(7) and Chapter 2) Furthermore, if the 

random variables are statistically independent, they are uncorrelated 

(Chapter 2) and, with zero means, orthogonal. Thus, if the signal and 

l 
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observation! noise are from physically unrelated sources, the assump

tions will be satisfied. 

Signals aenerated from white noise by state variable equations have 

.nice prediction properties. These properties are exemplified by the 

one-step ~f~_~f~e!£!!2~ (noiseless observation) case of the present 

scalar model. In that case, we want an estimate ~+I(N) based on the 

preceding values of the signal: 

Zk = xk ; k = 1,2, ••• ,N 7.2.(5) 

The best (mean square) linear estimate 

7.2.(6) 

can be shown to be simply 

~+1 (N) = a xN 
7.2.(7) 

that is, 

I ,2, ••• , (N- I ) 7.2.(8) 

This simple solution is verified by using the orthogonality condition 

7.2.(9) 

This expectation can be evaluated using the general solution for xk of 

7.2.(J), written as (see Chapter 5) 

k-l k k-€ 
x "" a xI + I a u R,-I ; k '" 2,3, ••• 

k 2,"'2 
7.2.(10) 

In addition, the estimator of 7.2.(7) yields 

7.2.(11) 
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Combination of the last two equations verifies that the orthogonality 

is satisfied by the proposed estimator, due to the white noise property 

of the uk and the orthogonality of x] and every Uk' Note that as k 

varies from J to N, the highest index on a ut in 7.2.(10) is ~ K (N-I). 

ThuB UN does not appear in the expressions for xl"'.'~. 

The same kinds of arguments can be used to show that the best linear 

K-step predictor (K: ? J) 

7.2.(12) 

is simply 

7.2.(13) 

No matter how many steps ahead x~ is desired, the best estimator just 

extrapolates from the lIX)8t recent value, and "pretends" that all futute 

random inputs are zero (which they are, on the average). See 7.2.(10). 

These simple pure-prediction properties of xk are essential for the 

general recursive estimators with noisy observations. Note that these 

simple predictors are trivial forms of recursive estimators. For example, 

xN+1(N) is formed from ~(N-I) and zN - xN' by giving zero weight to 

the previous estimate, ~(N-I). 
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7.3. Scalar Case - Noisy Observations 

This section uses the scalar, time-invariant model of equations 7.2.(1), 

(2), (3)~ and computes the best linear 2~!:!!~E_EE~£!£!2r xN+1(N) based 

on the noisy observation model of 1.2.(3). (The ~+I(N) found here will 

reduce to the pure predictor of the previous section, when the observa

tion noise variance 0
2 is set equal to zero.) The orthogonality condi

tion will be used to show that the best estimate of the form 

7.3.(1) 

can be written recursively, as 

7.3. (2) 

Before beginning the derivation, it is worth noting that this recur

sive form requires storing only the previous estimate, not any of the 

previous observations, and that it requires an initial, nonrecursive, 

estimate 

7.3.(3) 

This initial estimate is found, from the orthogonality condition, to 

be defined by 

7.3.(4) 

The assumptions in the model lead to 

E[x2zJ3 .. E [(ax 1+u
l
)(rnx 1+n t )] == ma E[X~] 1.3.{S) 

E[ZJ 2] .. m2E[x~] ... i 7.3.(6) 

Thus, the initial estimate is 
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7.3.(7) 

As a final preliminary, it should be stated that if xN_1(N-2) is li

near in zl, ••• ,zN_2' then the recursive form in 7.3.(2) is indeed 1 

near in the observations. It remains to prove that aN and aN can be 

found to make that estimator satisfy the orthogonality conditions. 

7.3.(8) 

The derivation is begun by writing the estimation error in a clever 

form 

(XN-~) = (~-a~N_I-aNzN_l) 
7.3.(9) 

"" [~-aNXN_I+aN(xN_l-~_I)-aN(mxN_I+nN_I~ 

where aN~-l has been added and subtracted. (Since all estimates here 

are one-step predictors, notational simplicity is achieved by dropping 

the arguments in parentheses.) 

Verification of the orthogonality in 7.3.(8) is simplified by separa

tely considering groups of terms in 7.3.(9). 

Optimality of the previous estimate implies that the (xN_1-xN_1) term 

in 7.3.(9) satisfies 

7.3.(10) 

Note that the highest index here is k "" (N-2), since zN-2 was the last 

observation used in ~-l' Next, the whiteness of the nk sequence, and 

its orthogonality to u£ and Xl' lead to 

7.3.(11) 
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These two results simplify the first (N-2) orthogonality requirements 

to 
2, 

v., 

E{[~-(aN+mBN)~_JJ.[mxk+nk]} = 0 k - 1,2 •••• ,(N-2) 7.3.(12) 

Thus, aN and BN must be found to satisfy all (N-2) conditions in 

7.3.(12) as well as the last condition 

7.3.(13) 

At this point, the special state variable form of the signal process 

7.2.(1) is used to show that the choice 

will assure that all (N-2) conditions in 7.3.(12) are satisfied. This 

constraint on aN and aN reduces those conditions to 

k = 1,2, •••• (N-2) 7.3.(15) 

These expectations indeed vanish due to the orthogonalities between 

nk, u
t 

and xI' and the signal representation in 7.2,(JO). 

To summarize, the proposed recursive estimator will be optimal if the 

last orthogonality condition 7.3.(13) yields a relation which is con

sist~t with 7.3.(14), 80 that explicit solutions can be found for 

aN and SN' Direct evaluation of 7.3.(13) will verify this result, but 

the calculations are lengthy and uninformative. A better approach is to 

substitute 7.3.(14) for aN in the general recursive estimator 7.3.(2) 

to get 

7.3.(16) 

and to use this expression together with 7.3.(13) to solve for the 

single unknown coefficient SN' 

Even before completing this solution, the form of 7.3.(16) is revealing. 

The first term (a x J) would be a reasonable extrapolation of the pre-N-
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vious estilnate if no new observation were available. The remaining 

term provides a correction proportional to the difference between the 

new observation and a 'prediction" (m xN-
J
) of that observation. 

(Using the reasonable "predicted" value of n
N

_
1 

= 0) This satisfying 

interpretation is intuitive, not rigorous, hence the quotation marks 

..on "prediction", etc. These relations are further revealed by Figure 

7.3./1 which shows system models for the signal generator and for the 

recursive one-step predictor. 

Returning to the search for the best eN' the minimum mean squared error 

7.3.(17) 

will be seen to play an important role, as it did in the static case 

of Chapter 4. 

unit 
delay 

xk"signal 
~----------~-------~ 

a) Signal generator 

observation 

~ 
white 
noise 

~----

b) Recurs one-step predictor 

Fig. 7.3./1 

In fact, we will see that SN is defined in terms of PN- l 

s == N 

• 

i 

J 

7.3.(18) 
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and that PN satisfies the non-linear recursion 

2 2 
(1 a PN- 1 2 

PN = -1: 2· + P 
a +m PN- 1 

7.3.(19) 

Thus, the recursive one-step predictor is given by 7.3.(16), with I3
N 

defined in 7.3.(18). The initial estimate is given by 7.3.(7), and it 

has the corresponding meansquared error P
2

, easily evaluated as 

2 2 [2] a a E Xl 

2 2 [ 2] a +m E XI 

2 
+ P , 

needed to start the PN recursion in 7.3.(19). 

7.3.(20) 

The PN recursion and its relation to SN will now be derived, with the 

aid of the final orthogonality condition 7.3. (13). The definition 

P :: Erex -i ) 2] 
N r N N 

simp li ties to 

7.3.(21) 

7.3.(22) 

since iN is a linear combination of the observations which are ortho

gonal to the error (xN-iN). 

Note the similarity between this reduced expression for PN' and the 

last orthogonality condition. Substitution of the signal equation 

7.2.(1), the observation equation 7.2.(3) and the recursive estimator 

1.3.(16) into these two expressions yields: 

c::::..; ( ,; 

PN - E{ [(a-meN) (~-l-xN-1 }+uN_1-SNnN_ a·[axN_1 +~-l]} 7.3. (23) 

1.3.(24) 
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The various orthogonality properties of the signal and observation mo

dels lead to the simpler equations 

7.3.(23) 

7.3.(24) 

.The remaining expectations are the white noise variances and, referring 

to 7.3.(22), the previous minimum mean-square-error PN- 1• Thus, the 

pair of equations becomes 

7.3.(25) 

7.3.(26) 

The last equation is easily solved for the relation 7.3. (18) between 

BN and PN, which combines with 7.3.(25) to give the PN recursion of 

7.3.(19). This completes the derivation of the optimal recursive one

step predictor for the scalar, time invariant case. 



7.-12 

7.4. Interpretation and Extensions of One-Step Predictor 

a) Steady State Filter 

The one~$tep predictor defined by 7.3.(16), (18), and (19) is a 

time-varying filter, because the gainSN is a function of N. (See 

also Figure 7.3./1). Despite the fact that all variances and coeffi

cient in the model were time invariant, the increase in the amount 

of available information, as N increases, requires a time-varying 

filter. In some cases, this filter converges to a time invariant 

filter (6
N 
~ 6

00
> as the number of observations becomes very large. 

A sufficient condition for a steady state filter to exist is that 

IgJ<l so that the signal generator is stable. and its output is 

asymptotically stationary (see 7.2.(4». Convergence of aN in this 

case is demonstrated by showing that PN converges to Pm' Using 

7.3.(19) to express PN, and the same equation with indeces shifted 

by one to express PN- 1, their difference can be written as 

4 2 
a a 7.4.(1) 

The term in brackets in non-negative, so the following trends in 

the PN sequence are possible: 

i) PN- 1 > PN- 2 implies PN > PN- 1 

ii) PN- 1 < PN- 2 implies PN < PN- 1 
1.4.(2) 

iii) PN- 1 .. PN- 2 implies PN '" PN- J 

The optimal predictor for large N must be better than the predictor 

x
N 

.. O. This latter predictor has a mean squared error E[XN
2
] which 

converges to the value given in 7.2.(4) if 16L!<1. Thus, for large 

N, P
N 

is bounded above and bounded below (since a mean squared error 

is non-negative). Both the increasing sequence of 7.4.(2)-i) and 

the decre~sing sequence of 7.4.(2)-ii) must therefore converge. 

The third case converges, trivially. 
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Figure 7.4./] shows possible loci of the converging PN sequences. 

The increasing error case might correspond to xk as a navigation co

ordinate of a ship, which is known perfectly at the dock, but whose 

accuracy decreAses during a voyage wQen only noisy observations are 

possible. If, on the otherhand, the initial estimate is based on a 

single noisy observation with a large uncertainty in xl (large 

E~~]), then P2 will be large, and PN will be a decreasing sequence. 

The limiting value in either case is found by setting 

PN = P
N

-
1 

.. P 

in 7.3.(19) and solving for the positive root of the resulting qua

dratic equation. This yields 

P .. A 7.4.(3) 
a> 

where 

7.4.(4) 

I PcJ-- - ------ --------
.~ 

1 
Fig. 7.4./1 - Typical PN Loci 

b) Time-varyinq model 

The steady state filter us~ng Boo defined in terms of p~ is the 

Wiener filter for theone-step prediction model under discussion. 

This emphasizes that the steady-state, stationary random process 

model of Wiener filter theory is a special case of the Kalman ap

proach. The generality of the latter approach is further emphasized 

by considering the !:i!-~,:Y!!::Ii!}& version of this prediction problem. 



7.-14 

With signal and observation models in the time varying forms 

7.4.(5) 

7.4.(6) 

and with time-varying noise variances 

7.4.(7) 

7.4.(8) 

a discussion parallel to that in the previous section yields the 

same kind of one-step recursive filter, with recursion equations 

7.4.(9) 

7.4.(10) 

7.4.(11) 

c) K-step Prediation 

Recursive predictors for K-steps (K - 0, 2, 3, •• ) are minor varia

tions of the one-step predictor. For example, the two-step predic

tor x
N

+
2

(N) is 

7.4.(12) 

This claim is verified by checking the orthogonality 

k = 1,2, ••• ,N 

7.4.(13) 

/ 
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The optimality of ~+l (N), based on the same observations, makes 

E [(XN+ ,-xN+ I (N~k] .. 0 ; k '" ],2, .• , N 7.4.(14) 

" 

and uN+1 is orthogonal to all of the observations. 

Thus, the required orthogonality conditions are satisfied. 

Similarly, 

7.4.(15) 

or, in the time invariant case 

7.4.(16) 

The generalization to prediction for any positive number of steps 

is obvious. PN no longer represents the prediction error in these 

cases, but appropriate mean-squared error expressions can be de

rived, if they are of interest. The PN recursion is still used for 

calculating the required filter gains BN' 

The same kind of strategy works for getting the present-value esti

mator (zero-step predictor) since 

x... (N) '" _I x... (N) 
N aN N+l 

7.4.(17) 

leads to 

k .. I,2, •••• N 

7.4.(18) 

== _I E{ r(x.. -2 (N) )-u..]z } 
aN ~ N+J N+I N k 

The optin~lity of ~+I(N) and the orthogonality of uN and zk (k ; 

1,2 •••• ,N) verify the required orthogonality. This approach fails, 

however, if attempted for (-I)-step prediction (one-step smoothing) 

because the alleged estimation error would involve ~-l which is 

not orthogonal to observation zN' 
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Recursive smoothing filters are possible, but the equations are 

more complicated than for the cases considered here. 

Sho~ that the best extended-linear estimate of xI based on no obser

vations, i.e. of the form 

is given by C = O. (Recall that E[x)] = 0.) 

This estimate is indeed linear in the nonexistent observations, so 

it can be used to start the recursive solution. Sho~ that the recur

sive predictor, started in this way, leads to the x2(1) in 7.3.(7), 

and Pz in 7.3.(20). 
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7.S. Vector Case 

The scalar models and recursive predictors in the preceeding sections 

are special cases of models involving vector quantities and matrix 

coefficients. The signal generator in the vector version is a state 
T 

variable equation for a nrdimensional state vector ~ = (xl.k' ••.• xm,k) 

7.5.(1) 

where the input is a sequence of nrdimensional white noise ~~£!~E~ ~k 

with the properties 

O. = zero vector 
-in 

5 0 = zero matrix 
nm 

Uk is a covariance matrix with (i, j) element 

An example of such a signal generator is 

7.5.(2) 

7.5.(3) 

7.5.(4) 

2 
where u

2 
k is a scalar white noise sequence with variance 0 • In this 

• 
example, Ak is the constant matrix 

7.5.(5) 

and the noise covariance 1.8 the constant matrix 
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7.5.(6) 

The general vector form for the p-dimensional observation vector ~ 

(p < m) is 

7.5.(7) 

where ~ is a p-dimensional white noise sequence with covariance ma

trices Nk , and ~ is uncorrelated with U tt i.e. 

k .; 2, 7.5.(8) 

Note that the ~ are (pxm) matrices, with p, the number of observations 

at time k, less than or equal to the dimension of the state vector. 

A simple example for p = I, m = 2, is 

z = (0 
k 

7.5. (9) 

The example signal and observation equations in 7.5.(4) and 7.5.(9) 

combine to show how the vector formulation applies to an estimation 

problem which is really a scalar one, but which does not have a signal 

that can ~e described by the scalar model of the previous sections. 

Defining a new variable Yk by 

7.5.(10) 

then it is easy to see that Yk satisfies the !~£2~~:2~~~ scalar dif

ference equation 

7.5.(11) 

and the observation equation reduces to 

7.5.(12) 
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For suitable c) and cz, Yk can be a stationary sequence with an auto

correlation function like 

R (l) ~ r bill + r bill 
yy 1 I 2 Z 7.5.(13) 

or 

7.5.(14) 

A scalar signal plus noise problem in which either of these autocor

relation functions gave a good characterizition for the signal could, 

therefore, have recursive predictors in a vector form. Thus, one reason 

for considering vector Kalman filters is to get recursive predictors 

for scalar problems with signal autocorrelation functions different 

from that in 7.2.(4). 

The price that is paid to get the convenient recursive predictors, is 

that in the vector formulation every state variable must be estimated 

at each step. In the example above. the sequence of estimates will be 

7.5.(15) 

even though we really only want 

X (N-I) - y (N-I) 2,N N 
7.5.(16) 

It is not unreasonable, however, to need to store two pieces of info~

mation at each step (the elements of ~N_J(N-2». since Yk is generated 

from white noise by a ~~£~~~:~!~~E equation. (7.5.(11» 

The one-step prediction equations for the general signal model of 

7.5.(1) and the general observation model of 7.5.(7) are 

7.5.(17) 

H ~_ P }L Tr ~L P M TN] -) 
N • --N-l N-)-~I r~-l N-I-~-I + N-J 

7.5.(18) 
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7.5.(19) 

The first two of these equations are quite parallel to the scalar 

equations 7.4.(9) and 7.4.(10), with matrices replacing scalars, co

variance matrices replacing variances, matrix HN replacing BN, and 

matrix ~ replacing the gain aN" Of course, the order of multiplica

tion in the vector case must be carefully observed. The HN equation 

could be substituted into 7.5.(19) to get a PN recursion like the 

scalar one, but the ordering of matrix multiplications does not per

mit as much algebraic simplification as in the scalar case. Further

more an actual filter implementation would use 7.5.(19), because if 

the computer has already computed the matrix inverse for "N' it is un

wise to repeat this time consuming operation again for the PN recursion. 

To summarize, p simultaneous noisy observations of linear combinations 

of a m-dimensional signal can be used to recursively predict the m

signal elements, by uS1ng equations 7.5.(17), (18), (19). This result 

can be derived from the orthogonality condition, as in the scalar deri

vation of section 7.3., but the details take up too much space to be 

included here. We must, however, say a word about the generalization 

of the scalar mean-squared-error criterion to the vector case, Le. in 

what sense does 7.5.(17) give good estimates. Furthermore, interpre

tation must be given to the matrix P
N

, which is the generalization of 

the minimum mean squared error of the scalar case. 

The vector Kalman filter is designed to simultaneously give the best 

estimate of each element of the signal vector, in the mean squared 

error sense. That is, all m quantities 

i=1,2, .• .,m 7.5.(20) 

are minimized by the x. (N-l) in 7.5.(17). Actually, an even stronger 
],N 

statement can be made. If a linear combination of the state variables 

7.5.(2]) 



7.-21 

is a variable of interest, then ~~ is the best linear mean square 

estimate of wN• The quantity minimized m that case is the scalar 

f: T T 2] 
PN'" El(~ -~) 7.5.(22) 

By writing the square of a scalar as the quantity times its transpose, 

this becomes 

7.5.(23) 

It is clear from 7.5.(23) that the prediction error which is minimized 

by the Kalman filter, for any linear combination wk of the signal state 

variables, could be computed if the matrix 

7.5.(24) 

where known. This matrix is the ~EE~E_£~!y!!i!~£~_~~!i~, and it can 

be computed recursively using 7.5.(18), (19). The ith diagonal element 

f P , h 1" f ( , ) th . th s l' gnal o N 18 t e mean square pre( 1ctlon error or XN 1, e 1 

variable, since 

and 

X. N = 
1, 

(0 •• 0 to •• O)~ 

~th ( i term 

(O •• OtO •• O)P
N 

0 

o 
I 
o 

o 

... p .. N 
11, 

7.5. (25) 

7.5. (26) 
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7.6. Vector Case - Interpretation and Extensions 

The previous section describes the one-step predictor equations for a 

general vector model with a linear signal generator, and a linear ob

servation model. Here we will list some related filter problems, as 

in the scalar discussion of section 7.4., and some examples will give 

further interpretation to the various matrices in these models. 

If the signal generating equation has constant matrices ~ = A, 

Uk c U, and is stable (all eigenvalues of A within the unit circle 

in a complex variable plane), then the vectors ~ will converge to

ward a stationary Y~£~2~ random process. That is, the covariance 

matrices 

7.6.(1) 

will converge to a constant X. In such cases, the one-step predic

tor will converge to a time invariant filter as PN and HN converge 

to constant matrices. This limiting filter will be the Wiener fil

ter for the stationary ~ random process. 

Substitution of limiting values for HN, PN, PN- 1 in 7.5.(18) and 

(19) leads to a nonlinear matrix equation for the unknown matrix 

P • Although the scalar quadratic equation could be solved easily 
00 

for 7 <,4. (3), there is no simple analytic way to get P O(l in the vec-

tor case. However, it is quite simple to get this matrix computa

tionally by simply letting a computer carryout the recursions in 

7.5.(18) and (19) until all elements of Pk are very nearly equal 

to those of Pk- I " 

b) initiaZization 

The recursive predictor tllUSt be given an ini tial estimate and the 

corresponding error covariance matrix. The easiest way to do this 

is in the manner of the exercise at the end of section 7.5. The 

first estimate is that based on no observations. It might be a 

perfect estimate, when!.) is known exactly, with PI "" 0mm; or the 

.. 
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best estimate is the Q. vector (the mean value of 2:1)' with a speci

fied covariance matrix PI which indicates the degree of uncertain

ty about the elements of ~J' 

c) Non-aero mean values -------.-------------

If any of the elements of the random vectors have non-zero mean 

values, the filter is easily modified to take this into account, 

as described in section 4.2. (see fig. 4.2./1). 

The arguments in section 7.4. generalize to the vector case so 

that e.g. 

7.6.(2) 

~(N) 
-I 

= ~ ~+I (N) 7.6.(3) 

The matrix lnverse must exist for the £~~~~~!:~!!~~ estimator in 

7.6.(3) to make ?ense. This inverse exists in most cases of inte

rest. Section ~.l. shows the modifications which occur 1n the fil

ter equations when 7.6.(3) is substituted in the one-step predic

tor equations to get the present-value recursions. 

The recursion equation for HN, repeated here, 

H~H 1 .. ~ p ~ (~ P N ~ + NN] -I 7.6.(4) 

requires computation of a matrix inverse. The square matrix to be 

inverted has a dimension p equal to the number of simultaneous ob

servations at each observation time. Defining 

7.6.(5) 

-I 
the existence of QN will be assured if QN can be shown to be a 

positive definite matrix (see Chapter 3). 
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The covariance matrices PN and NN are necessarily positive semi-de

finite (see Chapter 6), i.e. 
(b"l! 

T E PN ~ ~ 0 7.6.(6) 

for any vector r. One sufficient condition for the existence of 
-1 

QN is that every element of ~ contain a white observation nOlse 

which is uncorrelated with the noise in the other elements of ~. 

It is not unreasonable to assume that every measuring instrument 

introduces at least some small amount of white noise. Mathemati

cally, this assumption is that Nk is positive definite for every 

time k, that is 

7.6.(8) 

for all ~ ~ O. In that case, QN is positive definite and invertible, 

since 

7.6.(9) 
T T 

== ~ PN .! + r NN ~p> 0 
!~o )0)0 
L 

Positive definite NN is sufficient, but not necessary for the exis-

tence of QN- 1• This inverse may exist even if Nk - 0pp for all k. 

In that extreme case, with no white observation noise in any ele

ment of ~, 

7.6.(10) 

This matrix will be positive definite if PN is positive definite and 

if 

~ E ~ Q for all r :/: 0 7.6.(11) 
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If 7.6. (11) is violated. it means that one noiseless observation is 

a linear combination of the others. Such an observation contains no 

information, so it can be discarded, by removing one row from ~. 

If 7,6. (I J) is still violated, more rows can be removed from ~, 

until 7.6.(11) is satisfied. 

PN will be positive definite unless; a) one or more elements of ~N 

can be predicted with zero error, or b) some element of ~ is a 

linear combination of ther elements of that vector. In the latter 

case, the peculiar state is unnecessary and can be eliminated from 

the model, reducing the dimension m, and making PN positive defi

nite. 

Removing some or all of the white observation noises might seem at 

first to lead to trivial noise-free problems, However, such models 

are used to represent estimation problems in which the additive 

observation noise is ~2~:~~i!~. For example, the model 

z = (I 
k J) ~ + 0 

7.6.(12) 

7.6.(13) 

7.6.(14) 

corresponds to observing a signal process ~I k' with autocorrela, 
don func tion 

12 

R (1)==a I~I PI 
XIX) II 1- 2 

a I I 

7.6.(15) 

in the presence of additive noise ~2 k with autocorrelation function , 

7.6. (16) 
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The initial estimates might be 

with 

P ". 
I 

o 

) R (0) 
x2x2 

and the matrices for the recursive solution are 

N = 0 
N 

~ = (I l) 

7.6.(17) 

7.6.(18) 

7.6.(J9) 

7.6. (20) 

7.6.(21) 

7.6.(22) 

Notice that the filter estimates the noise as well as the signal at 

each step. 

This representation for additive non-white observation noise gene

ralizes to more interesting autocorrelation functions. The extension 

is easily seen with the aid of partitioned n~trices. For example 

the signal and noise can each have autocorrelation functions like 

7.5.(11) or 7.5.(1l?l>, if the model 1S 

~+I - (-~) - (-~1~-) ~ + (-i-) 7.6. (23) 



z == (0 
k 

N = 0 
k 
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o 1)~ 7.6.(24) 

7.6.(25) 

7.6.(26) 

7.6.(27) 

Naturally, it is easy to have both white and non-white observations 

noise in the same model. 

The original signal and noise model required ~l_ and n to be uncor-
~ -£ 

related vectors, with the result that ~ and ~i were uncorrelated 

R [~!!~] "" 0 mp 1.6.(28) 

A model with correlated signal and observation noise is possible, 

by again letting a portion of the "signal" generator form the noise. 

For example, 

z = (I 
k I) ~ 

7.6.(29) 

7.6. (30) 

could be such a model, if x2,k is the signal and x1,k is the noise. 

These are clearly correlated, since the noise is the previous value 

of the signal. This method of introducing signal and noise correla

tion is limited, since x1,k and x2 ,k must have the same autocorre

lation function. 

A more general approach is to introduce the correlation in the sig

nal generator's input noise. Thus, if 7.6.(14) were changed so that 
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7.6.(31) 

then the a;ignal and noise in that example will be correlated. As a 

special case of that revised model, if a
22 

= 0, then the observation 

noise which is correlated with the signal is white noise. 

A linear plant, whose output lk' is to be controlled, is often re

presented by a state model 

c n 
.!tt+ I = ~.!tt + B~ + ~ 7.6.(32) 

7.6.(33) 

where ~ is a control vector input, and ~ 18 an input noise (see 

figure 7.6./1). 

r---
I 

- -- -- -.~ - --1 

I 
I -------

1------'----1 controller 

~----~ V L I unit ~ .. 
delay I 

I 
I 
I 

II NEAR PLA N T --------------- ~ 

state 
estimate 

Fig. 7.6./1 - State Estin~tion tor Linear Plant 

A control system for such a plan often includes a state estimator 

which processes noisy output observations ~: 

7.6.(34) 
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Because of the linearity of the plant equations, it is possible to 

separate the portion of the observation due to the known control 

input from the portions of the observation due to the noise input 
n' 
~ and the observation noise ~. 

f '· cdc b De lnlng xk an 4 y 

7.6.(35) 

7.6.(36) 

and assuming that the noise sequences have zero means, it is not 
. c c difflcult to see that ~ and 4 act as mean values for the state 

and observation vectors. That is 

c 
=~ 7.6.(37) 

c 
=4 7.6.(38) 

With this interpretation, the state estimator portion of the feed

back control system in figure 7.6./1 can be a Kalman filter correc

ted for the known mean values as in figure 4.2./). These means can 

be generated in time by having a model of the plant contained in 

the state estimator section, and providing it with ~_I' as shown 

in the figure. It should be noted that only the plant needs to be 

linear in this application. The box labelled controller can be any 

nonlinear operation on~, as long as its output ~ is available 

to the estimator. 
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7.7. Continuous-Time Signal and Noise 

The preceding recusive filter study has dealt with signals and noises 

which were sequences of numbers. In filtering applications where the 
,> 

signal and noise are truly continuous-time functions, two modifications 

of the preceding results are possible. 

Most ~E!£~!£!! applications of filtering theory to continuous-time 

functions, and especially those of high dimension, will make use of 

a general or special-purpose digital computer. In such cases, all data 

must be converted to discrete sequences of numbers. The preceding 

theory is then applicable after discrete-time random process generators 

are defined to be consistent with the properties of samples from the 

original continuous-time random processes. Such conversion from conti

nuous to sampled-data models is mentioned in Chapter 5, and also in 

section 7.2. of this chapter. 

Although of little practical use, purely continuous time recurisve 

filters have been studied, by taking the limit as the time between sam

ples approaches zero. When this is done, the signal generator difference 

equations become the differential equations 

x '"' F(t)~(t) + 2.(t) 7.7.(1) 

The observation equation is 

~(t) == M(t)~(t) + !!(t) 7.7. (2) 

and the recursive filter equations are the linear differential equa

tion 

!(t) = F(t)!(t) + H(t) [ z(t)-M(t)!(t) J 7.7.(3) 

with the updating gain H(t) defined by 

7.7.(4) 
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in terms of the associated nonlinear differential equation 

p(t) := F(t)P(t) + P(t)FT(t) + U(t) - P(t)MT(t)N-J(t)M(t)P(t). 

7.7.(5) 

for the estimation error covariance matrix p(t), U and N are the res

pective convariance matrices of white noises u(t) and net), and exis-
-J 

tence of N for all t is seen to be necessary for this solution to 

be meaningful. Modified solutions have been found for cases when some 

observation elements lack white noise observation errors, and N is 

singular. 

Although the differential equation solutions in 7.7.(3) and 7.7.(4) 

may be infrequently used in practice, their formulation has allowed 

the use of the theory of differential equations for the study of con

vergence and stability properties of recursive filters • 

• 
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8.1. Waarschijnlijkheidsdichtheid 

Er zijn veel uitstekende boeken over waarschijnlijkheidstheorie. 

Het volgende geschrift moet gelezen worden als een middel om delen uit 

de waarsch;jnlijkheidstheorie die bekend zijn of zijn geweest weer op

nieuw naar voren te brengen. AHeen die aspeeten die tot het indeht 

in het Kalmanfilteren kunnen bijdragen zijn behandeld. 

8.I.t. Aan de stochastische vector x is een samengestelde waarschijnlijk

heidsfunctie F toegevoegd. 

8.1.(1) 

Lees: De waarschijnlijkheid dat de stochastische variabele XI kleiner 

is dan het getal x
J 

en tevens de stochastische variabele X2 kleiner is dan het getal x2 
en tevens ••• en tevens de stochastische variabele X kleiner is dan 

. n 
het getal x is uit te drukken ala een functie F. van de variabele 

n 
(x) • 

<.:!) 

F(-oo,-oo, ••• , -(0) = 0 F ( +00 • +ex> • •••• +00 ) = 1 

F(~) is stijgend, althans niet dalend, in aIle kentallen van x. 

Indien F(x) differentieerbaar is dan is aan de stochastische varia

bele X een waarschijnlijkheidsdichtheid p(x) toegevoegd. Hiervoor 

geldt: 

8.1.(2) 
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In dimensie 3 's dit weer te geven als volgt: 
'j )l 

x 

z Fig. 8.)./1 

De onderverzamelingQ. die volume dv inneemt rondom de coordinaten xI' 

Y1' zl heeft de waarschijnlijkheid: p(x1,yJ,z)dv 

De onderverzamelingGB die wordt voorgesteld door het oppervlak dO 

rondom de coordinaten xl' 

waarschijnlijkheid: 
y, 

z 
Fig. 8.) ./2 

y), ongeacht de waarde van z, heeft de 

+co 
P«;)C~) • dOp ~oo P(x1'Yl,z)dz = 

8.1.(3) 

De onderverzameling a die door het lijnstukje dl rondom de co5rdinaat 

xI wordt voorgesteld, heeft de waarschijnlijkheid: 

y It! +"" +00 
p(xqn = die J f p(x),y,z)dydz = 

_00 _00 
/ 

8.1.(4) 

x 

z 
Fig. 8.1./3 

In het algemeen geldt: 

+"" +0:> +co 
P(X1,x2,···,x

J
,) • f f·, f P(xl,x2,··x"x'+l,Xj+2,···xn)dxj+Jdxj+2,·dxn 

-00 -00 -0:> J J 

8,1.(5) 
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Er geldt: 

+00 +00 +00 
P(xl,X2, ••• ,xn}dXtdX2 ••• dxn'" I 

-00 -00 _00 
f f· .. J 8.1.(6) 

en ook: 

+00 +00 +"" 

f f .. 0 f P(xJ,x2"",xk)dxtdX2, ••• dxk = J met k < n 8.1.(7) 
_00 -00 _00 

Per definitie is de conditionele waarschijnlijkheidsdichtheid: 

als de noemer ongelijk nul is. 

p(x) ,x2' ••• ,x.lx'+ l ,x. 2' ••• ,x ) - 0 . J J J+ n 
8.1.(9) 

Eigenschappen: 

+00 +00 +00 
J f···f p(xl'x2, .. • ,x·lx'+l'x'+2 p •• ,xn)dx 1dx2,· .dxj '" 
-00 -00 -00 J J J 

-00 -00 

p (x. + If' , 0 , x ) 
= J n '" I 

p(xj+t,···,xn) 

-co -00 

= f J 

8.1.(10) 

Bayes regel: 

8.1.(11) 
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Dat wi! zeggen: Ala het meten van.=. informatie moet verschaffen om

trent een stochastische variabeIe,!, en als de waarschijnlijkheids

verde ling van (x,.=) bekend is, dan moet bovenstaande regel gehruikt 

worden om de nieuwe verdeling van x onder conditie van de gemeten 

waarde '=1 te verkrijgen. 

!wee stochastische variabelen worden 

ONAFHANKELIJK 

genoemd ala geIdt: 

8.1.(12) 

In dat geval is: 

8.1.(13) 

Het eerste moment van p<.!.). ook weI genoemd de verwachtingswaarde 

van x is: 

+00 +00 +00 

=).l == J J ···f -x 
-00 -00 -QO 

x n 

Deze verwachting is een vector. 

8.1.(14) 

Het tweede centrale moment, ook weI de covariantie matrix genoemd, is: 

E (x-).l )(x-).l )T = X = --x --x 

(x) - ilX I)2 

(x2-).lX2) (x\-\.lXI) 

8.l.(IS) 
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De elementen van X op de hoo£ddiagonaal geven de spreiding van de sto

chastische variabelen xI' x2' ·'·f xn' 

De elementen buiten de hoo£ddiagonaal geven de covariantie ovt:r alle 

UlOgelijke par en van de stochastische variabelen xl' x2' •••• xn" 

Als een element van de matrix met indices i en j g~! is, noemt men de 

i e en je variabele onderling ongecorreleerd. 

De matrix is symmetrisch. 

AIle eigenwaarden van de matrix zijn nietnegatief. 

8.1.4. Voorwaardelijke- of conditionele momenten 

De conditionele verdeling: 

p (x 11.) = p (~'f) 
p~ 

heeft als eerste moment, of als conditionele verwachting: 

x 
n 

Het tweede centrale moment onder conditie is: 

8.1.5. Momenten van Functies van Stochastische Vectcren. -------------------------------------------------
Als Z een functie van ~ is dan is Y een stochastische vector. 

8.1.(16) 

8.1.(17) 

8.1.(18) 

Het is mogelijk om de momenten van Z uit te rekenen zonder eerst de 

verdeling van Z te calculeren. 

Met 1. ... z(x) en p(x) is het eerste moment van y: 
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y 1 (.!) 

+t(> +00 +00 Y 2 (,?!) 

J J. .. J 
_00 _I:YJ _00 

y (x) 
m-

Het tweede centrale moment van :t. is: 

OeieninfJ Gegeven: p(.! • .!) heeft als eerste moment: 

en als covariantie matrix het 2e centrale moment: 

~I ) 1 ,?!-lJ!l{ TTl 
E l «X-ll ) t (z-jJ ) )J Z-lJ - -x - -z --z 

8.1.(1')) 

8. I • (20) 

8.1.(21) 

:t. ... .! + .! (~ en.! en:t. hebben een gelijk aantal kentallen). 

8.1.(22) 

Bereken het eerste en cent.rale 2e moment van Y. 

Ie 

8.1.(23) 
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2e ] 
Y == E [(v-~ )(v-v ) T] =E [(x-~ +z-\.I ) (x-lJ +z-P ) T "" 

'Jl... --y 'Jl... --y - -x -x - -1- - -z 

"" E [(X-\.IX) (x-~x) T + (~.-l!.) (~-~z) T + <.!-~z) ~-~) T + (.!.-~Z) ~ -l!.z) T] .. 

= X + ' K + KT + Z 

8. 1 • (24) 

Ala ~ en .!. ongecorreleerd zijn is K nul. 

In dat geval geldt de zeer eenvQudige formule: 

Y .. X + Z (x en .!. ongecorreleerd) 8.1.(25) 

8.2: Normale verdeling 

Een aanzienlijk aantal stochastische grootheden in industriiHe en fysische 

processen hebben een verdeling die ten naastebij normaal is. 

De reden hiervan is dat de betreffende grootheden de som zijn van een 

zeer groot aantal stochastische micro-gebeurtenissen, die ieder voor 

zich niet aan een normale verdeling behoeven te voldoen. 

Denk bijvoorbeeld aan: 

Een elektrische stroom is het min of meer willekeurig passeren van 

ladingdragers. 

Een lichtstraal kan zijn het min of meer willekeurig passeren van 

fotonen. 

Een regenbui "f regendruppels. Een roltrap ••• personen. Een ge

sprek ••• woorden, woorden, woorden. 

De normale verdeling heeft de prettige eigenschap volledig bepaald te 

zijn door zijn eerste twee momenten. 

8.2.1. De een dimensionale verdeling heeft de verdelingsdichtheid: 

p~) == 

2 
(x-V ) 

x 



waarin 

en 

j.l '"' E(x) x 
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8.2.(1) 

Als de variabelen onafhankelijk zijn geldt voor een meer dimensiona

Ie verdeling: 

Een meer dimensionale verdeling is dan te schrijven a1s: 

- ~n 
Det 

0 

Hierin is in 2 a 
xI 

o 

F
n 

(] 

2 
°X2 

2 a x2 

0 

• 2 
°Xu 

• 2 
a 

0 

x 
n 

2 2 2 
(J (] 

xl x2 x n 

2 
0 

T 
xI 

xp-~ (x-j.l ) 2 
--x a x2 

I 
I 
L 0 

\ de correlatie matrix 

8.2.(2) 

0 
-I 

(x-)J ) 
- -x 

2 a x n 

8.2.(3) 

X te herkennen. 

Alle kentallen buiten de hoofddiagonaal zijn l1ul zodat alle variabe

len ongecorreleerd zijn. Dit is uiteraard nodig omdat hier onafhal1ke

lijkheid verondersteld wordt t 
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Als meest algemene, dus ~i~~_2g~!h~g~~lii~~. normale verdeling intro

duceren we: 

8.2. (4) 

Hiervoor gelden (zonder bewijs): 

If ... f p(x)~ = 8.2.(5) 

II ... f ~ p(x)dx = ~ -x 8.2.(6) 

en 

fI ... J (x-~ )(x-~ )Tp(x)dx = X --x --x -- 8.2.(7) 

De constante: 

die schijnbaar uit het niets te voorschijn komt, moet zo groot ge

kozen worden om in 8.2.(5), If p(~)~, een te laten worden. 

x is een n dimensionale stochastische vector, met gemiddelde waarde 

~ en een covariantiematrix X. -x 

Z is een lineaire afbeelding van ~ : Z = A~ 

A is niet singulier, d.w.z.: Aan iedere x is een z toegevoegd en aan 

iedere Z is een ~ toegevoegd: 

-I 
~ - A Z 

Druk de gemiddelde waarde van Z, ~ en de covariantie matrix van Z • 
..o.-y 

Y, uit in ~ en X en A. 
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.!:.y '" Jf ... f1.(x)p(x)~:;: Jf.··fA~ p~)~:= AIf ••• J.~ p~)~ '" AIJ -x 

y = JJ ... f(1.-A~x)(1.-A~x)Tp(~)~ = 

, T T 
== ff ... JA(x-~ )(x-~ ) A p(x)dx '" 

-'"""K --x --

- A{ff ... J(x-~ )(x-~ )Tp(x)dX}AT 
--x --x -- 8.2.(8) 

Dus: 

8.2.(9) 

Aantoonbaar is dat een lineaire afbeelding van een normaal verdeelde 

vector, normaal verdeeld is. (Het bewijs wordt hier niet gegeven.) 

8.2.3. ~~-~~~2!!2S2!_Y£2!_~2!~!2_Y2!~2!!~&~~_!~_h2!_~!i~2~~~!2_S~Y~!_Y~~ 

~22i.H~Y~_!!:!i.!:. 

Stel de n dimensionale x is normaal verdeeld met gemiddelde waarde ~ -x 
en covariantie X. 

Stel de m dimensionale r is normaal verdeeld met gemiddelde waarde 0 

en covariantie R. 

Stel ~ en E zijn onafhankelijk. 

Dan is de verdelingsdichtheid: 

8.2. (10) 

Stel: z == r + Hx 

De matrix 11 is rechthoekig met m rijen en n kolommen. 

E(_z) = H~ '" ~ -x -z (zie 8.2.(8») 8.2.(11) 
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8.2.(12) 

Deze twee gegevens zijn voldoende om de (normale) verdeling van x en z 

te noteren. 

De interesse is in~. Het makkelijkste zou zijn ~ te meten. 

Dit wordt hier gesteld onmogelijk te zijn. Wel is het mogelijk een 

grootheid..! te meten, die een of andere afbeelding van ~ is. Hx, en 

die als meting vertroebeld wordt door een stochastisch verschijnsel 

.!. (ruis). 

Dan blijft slechts over, een monster van ~ te nemen: ~l' 

Hoe wordt de verdeling van ~ onder de meting (conditie) ~I? 

omdat 

= 

(

X(X-I+HTR-1H)-XHTR -IH 

= HX(X-I+HTR-tH)':'(HXHT+R)R-IH 

8.2. (13) 

: ) 
8.2.(14) 
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Dan is met de 8ayesregel: 

Del (X 
HX, 

I ( I I ')1' ( T )-1 (' 
.R.;( r .. 2: ~,- / ~ " H X ~ t R -; I - I;/! " ) 

i!~-X:-: \1 T R -1 \-\ )\ 

~t1 

8.2.(15) 

Deze tamelijk moeilijk te onthouden fOrllRll,~ verdient enige opmer

kingen. 

I. P<.~I.~'I)' dat is de verdeling van x ;; ocsteriori de meting .!t' is 

cen normale verdeling. 

2. il I .= E(x!zl) "" (X- 1
+l?R-'U)(X-:::..:/l,i F-

1
'!"1) 

-x zl --
8.2.(16) 
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8.2.(17) 

De covariantie matrix van een verdeling geeft een indruk van de on

~ekerheid die omtrent die vector grootheid bestaat. 

De inverse van de covariantie matrix is de zekerheidsmatrix. 

1-
De meting ~I = HEI + £ is op ~ terug te voeren door met een gegenera-

liseerde inverse van II te werken: H- I 

x .. 
-I 

-I -1 
H ~1 - II r 

-) 
In deze meting van ~I is H r de onzekerheid brengende ruis. 

De covariantie hiervan is: 

De meetzekerheidsmatrix is dan: 

De a posteriori zekerheid van de verdeling van x 1S de som van de a 

priori zekerheid en de meetzekerheid: 

8.2.(18) 

Het a posteriori Ie moment van x is het gemiddelde van het a priori Ie 

moment van ~ en de op ~ teruggerekende waarde van ~1' de meting. De 

middeling geschiedt met als weegfactoren de zekerheid die bij de 

verschillende Ie momenten behoort. 

..l:!.x 
a posteriori 

a priorizekerl1eid 

de metingzekerheid herleid op ~ 

de meetwaarde ~, herleid op ~. 

8.2.(19) 
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8.2. (20) 

8.3. Het Kalman filteren voor recurente beschrijving 

8.3.1. x =Ax +n -k+l -k -k 
8.3.(1) 

(nk normaal verdeeld met momenten Q, Nk) 

beschrijft de (k+l)e toestand als een functie. Ax
k

, van de k
e toe

stand plus een onbekende v~randerin8 ~k' 

Deze ~ is de interne ruis. 

.!k == H~k + .!.k 8.3.(2) 

(.!.k normaa! verdeeld met momenten Q. Rk) 

e 
beschrijft het waarnemingssysteem als een afbeelding, Uxk , van de k 

toestand vertroebeld door de waarnemingsruis '!'k' 

Om de verdeling van de (k+l)e toestand te berekenen. gegeven de k€ 

verdeling van de toestand zijn drie stappen nodig. 

I • Bereken de verde ling van Axk (zie 8.2.(8) en B. 2. (9» 

2. Bereken de verde ling van (~k+nk) (z ie 8. I • (23) en 8. I • (25) ) 

a priori .!k+ I 

3. Bereken de verdeling van (Axk+~k) (zie 8.2.(19) en 8.2.(18» 

a posteriori .!k+1 

8.3.2. Stel de verdeling van x
k 

heeft de momenten: 

J. Dan heeft de verdeling van A~k momenten: 
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2. Dan heeft de verdeling van ~k+~k' a priori ~k+1 de momenten: 

en deze heeft dus de zekerheidsmatrix: 

3. Dan heeft de verdeling van ~k+l 
(a posteriori ~k+l) -

Axk+nk 
(a posteriori ~k+l) 

de zekerheidsmatrix: 

8.3.(3) 

en het eerste moment: 

(de 8.2.(20» 8.3.(4) 

Voor instrumentatie zijn de laatsten eenvoudiger te schrijven a18: 

8.3. (5) 

8.3.(6) 

Voor het Kalman filteren is het dUB noodzakelijk twee grootheden te 

berekenen 

I. de gemiddelde waarde 

2. de zekerheid 

Ala de zekerheid na het zo mogelijk uitdempen van inschakelverschijn

selen constant wordt ontstaat er een constant filter. 

Oit bijzondere geval is door Wiener 31 cerder uitgerekend. 
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8.4. Witte ruis 

Witte ruis, E(t) wordt geacht een normale verdeling te hebben. Het ver

mogen van witte ruis is met een constante dichtheid over het frequen

tie spectr~ verdeeld. 

De vermogensdichtheid per frequentie wordt geacht ongelijk nul te zijn. 

De frequentieband is oneindig groat. 

COHelusie: 

Witte ruts heeft een oneindig vermogen, en dus iedere meting die ge

daan wordt heeft een onei,ndige amplitude. Deze fysische problema

tiek is door Planck door het invoeren van zijn constante opgelost. 

Daardoor klopt de bovenstaande definitie overal, maar vooral in de 

zeer hoge frequenties, niet meer. In de lage frequenties is de be

nadering echt;er zo goed dat de definities voor ons technici, voar 

het geheel gehandhaafd blijft, met vermijding van de oneindige am

plitude problematiek. 

Dit gaat als voIgt: 

Aan E(t), witte ruis, worden grootheden toegevoegd ~(tJ ,t2)· 

Definitie: 

Er geldt: 

I. ~(t),tZ) is een stochastische grootheid. 

2. E(~(tJ ttZ» = .Q. 

3. Als 

dan: 

cov{!!(t),t
2

),,!!(t
3
,t

4
)} "" 0 

4. Er 1.8 een 

W(t
l
,t

2
) = E{,!!(t

l 
,t

2
),!!T(t

1 
,t

2
); 

5. W(t"t1+t) = W(t
2
,t

2
+t) (stationairiteit) 

8.4.(1) 

8.4. (2) 

8.4.(3) 

8.4.(4) 
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6. Als 

dan: 

8.4.(,) 

en daarom: 

• 7. W(t,t+T) = TW 8.4. (6) 

8.5. Het Kalman filter voor de tijdcontinue beschrijving 

"-+' 1 ~ ('r)c\.'t" -:: ~I.c.. 
''''' 

De vergelijkingen: 

i(t) = A t.!(t) + E.(t) 8.5.(1) 

en 

8.5.(2) 

met .!!;(t) en E(t) witte ruis kunnen slechts een symbolische notatie zijn. 

Daarom is het zinvol te integreren tussen de met ~t aequidistante tijd

strippen t o ,t l ,t2 
•••••••• f

k
+

l 
,tk.t

k
+ 1 , •••••••• 

t\"'+1 

f ':l at" ::r ~(tk"') - ~(tk) 
tl(. 

t.lUI 

"" A' J t x (\,,\ +(1:-lk)X(""h, ,,}It' ==A)t~("k)4~'" (~~J~(",,) ... ' 
tit. 

" c.~ E ('ttl<. !:!~) = at \rJ 

Of weI 

8.5.(3) 

) 8.5.(4) 

8.5. (5) 

8.5. (6) 

B.S. (7) 



moet ver$eleken worden met: 

De waarnemingsvergelijking: 
" 

.=(t) - H.!(t) + .!.(t) 

geeft bij 
tk+l 

integreren 
tkH 
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hl.t, 

1~ ('t') d't 
t", 

= H J ~ tr)ct't 
t.k 

+ J t('t)ch
~k 

Delen door ~t geeft: 

waarin 

en 

moet vergeleken worden met: 

8.5.(8) 

8.5. (9) 

8.5.(10) 

8.5.(11) 

8.5. (J2) 

8.5.(13) 

8.5.(14) 

8.3.(2) 
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Afseleid tijdcontinu Recurrente Kalman filter 

8.3.(1) 

I + 1J1 A' A 
i' 

~Uk~=\-I~(~)+ r-~ 8.3. (2) 

~ 
At 

Oplossing invullen met gebruik van overeenkomstige symbolen. 

r-,,(\:,,+.) :::: (I+4t A')/-'xH\() -t Xl",+~T (£r(~(lk.') -H\lt4tA'01\(tk)) 
8.5.(3) 

is afgeleid van 

en 

is afgeleid van 

Dus: 

Y-- X (t"4-' l -,I.l-)(. (b4 ') :I 

4~ 

De limiet At+O geeft: 

(8.3. (5» 

8.5.(4) 

A 8.3.(6) 

8.5.(~) 



8.-20 

In de volgende afleiding worden steeds de (lIt)2 termen weggelaten, om

dat, na delen door At en limiet lIt-*O te nemen, de hogere machten van 

lit toch wegvallen. Hierdoor mag voor deze uitwerking gesteld worden 

dat :.~ 

want: 

De uitwerking en vereenvoudiging van 8.5.( ) gaat als voIgt: 

XI+
krl 

1= [W ... t- A'} X «.lIr r .. tA') r..At "" f' + H 7~) -It ] _. '" 
-I 

-I -

= [X (f.) (I+"+ [f;~.IA'Xtl.I+A''''.,.. X{;.*IW f)j + .. t #' P -'H J = 

::: [(I-At (XN-/)A' X(t41 +A,r+- X It" ) W l)X~'1 .. .. t( If'PHX4,J}x&~r= 

Xf:tJ ) [I +- .t- ( X (~I J A ')(&,) +- A,r +- Xi;4 1 w - H 'P"'H X{.64 d] -

X fI~J +- 4' ( A ' X ltJ) 1-- XJJ,) AJ r.,.. W - XltJ J HT p'" H Xf!,() 

8.5.(6) 

X(t
k

) in het linker lid brengen, delen door t.t en limiet At-+{) nemen • 

8.5.(7) 

• 
Xf#} = "'m X(i'~) - X{ti.!. _ 

4C""'Q At 

) r I- 1_ \.IIi} Li Tp. -1/-1 Xhj A" Xft-) +- X(r} A + W· "\~ f7 I.fo 

met 

8.5. (5) 

'--------------,,-------------------------

Deze twee formuleren het Kalman filter. 
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9.1. Inleiding 

Bij het beoordel~n van de toepassingen dient bedacht te worden, dat de 

eerate publicatie over deze filtertheorie en-techniek van maart 1960 

is. (Kalman, 1960). 

Het is niet verwonderlijk dat de eerste toepassingen be trekking hadden 

op de ruimtevaart. Deze taakstelling vereist geavanceerde informatie

verwerkingstechnieken terwijl de dynamica van de objecten vrij goed 

bekend is; Newtonse mechanica zonder veel stoor-invloeden. 

Bij "down-to-earth" toepaasingen is de benodigde a priori kennis in vele 

gevallen een belemmerende factor. Eerst,zullen we enkele (mogelijke) 

toepassingen beschrijven d~e gebaseerd zijn op bemonsterde signalen, 

daarna enkele met continue signalen. 

Deze voorbeelden zijn zo gekozen, dat ze relatief eenvoudig te over

zien zijn, m.a.w. dat ze kunnen bijdrage tot het inzicht in de samen

hang en de achtergronden van de schattingsmethoden. 

9.2. Bemonsterde signalen 

Terwille van de overzichtelijkheid en samenhang van de voorbeelden 

zullen we steeds uitgaan van de hieronder samengevatte beschrijvings

wijze. Deze is in hoofdstuk 7 aangeduid als de "present-value estimator" 

en ontstaat door substitutie van vergelijking 7.6. (3) in de "one-

step predictor!! uitdrukkingen 7.5.(l7 t I8,19). Zoals uit hoofdstuk 7 

duidelijk zal zijn is dit niet de meest algemene vorm. 

.!k+ ) = ~ ~ + Bk uk 

- ~ ~ + .!!l 

ELu
kl == .2 

EG!k }!~J .. Uk 6 kt 

E~J ==.2 

E~ .!!iJ = Nk 5 k9, 

f" T, 
E~k !!9"J '" 0 



filter ------

~o = x (to) 

A~\l~~ 
/' 
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+ ~[.!k - ~ ~-l ~-lJ 
\\1 

~tl= P k. ~ ~1l kM~ + NJ 

-I 

Pk+ 1 = ~Qk~ + BkUkB; 

Qk = Pk - \.'\Pk \t 
Qo = Q(to) 

De volgende interpretatie kan verhelderend werken: 

~-l ~k-l 

~~-I1:k-l 

~ 

geextrapoleerde toestand 

geextrapoleerde observatie 

versterkingsmatrix 

a priori covariantiematrix van~~ 

gebaseerd op (zl,.",zk_l) 

a posteriori covariantiematrix!1< 

gebaseerd op (Zi' •.•• zk_l.zk) 

Fig. 9.2./1 vertolkt deze relaties in di.agram vorm. 

'1/ 

Merk op dat in vergelijking met hoofd~tuk 7 de volgende notatie wijzigingen 

zijn gebruikt: 

hfdst 7 

I 
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:!k 

proces 
----- _ ......... ----.---~ 

filter 

.. 
+ 

Fig. 9.2./1 

a. Demeest eenvoudige situatie welke we ons kunnen voorstellen is die, 

waarin een constante grootheid verstoord wordt door additieve ruis. 

Gevraagd wordt de numerieke waarde van deze constante grootheid te 

schatten. 

~+l .. ~ 

E [~] ... 0 

E ['1.tnR,J = N 0 kt 

dUB X '" konstant 

dus de statistische eigenschappen 

van de witte ruis n veranderen niet 

met de tijd 
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filter: ------

Fig. 9.2./2 

De filterwerking kan ook vertolkt worden ala: 

z ... 
k 

met,\: + ilk ... 1. Deze coi!£ficLenten vertolken de relatieve "onzekerheden" die 

in het spel zijn. 

Neem aan dat we geen a priori kennia hebben omtrent x; kies dus bijv. xo=O 
(willekeurig) en Qo .. PI .. 00. 

Merk op, dat Qk en daarmee Pk e~ van tevoren geheel vast liggen: 

PI .. Qo .. K) == I 

I 
K2 "''2 

I 
K3 ""3 

1 
K4 "" 4" 

XI II< zl 

- I... 1 
x2 '" 1x , + l z 2 

Het "vertrouwen". in de schatting wordt steeds groter; de nieuwe observaties 

krijgen een steeds afnemend gewicht. 

De spreiding van de schatting is de wortel uit de variantie Q: 
2 Stel N .. a 
n 

dan is na k metingen de spreiding ~ 

We vinden de bekende relatie dat de spreiding afneemt evenredig met de 

wortel uit het aantal waarnemingen (met' ongecorreleerde I?tonnaen). ~-.--... --. 
Ret schattingsalgorit~~--kan ook geschreven worden als: 
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wat uiteraard geheel overeenstemt met onze intuttie t.a.v. dit simpele pro

bleem. Merk op dat dit de =~!!~i!!! versie van het sChattingsalgorithme is, 

waarbij de schatting eerst beschikbaar is na eenmalige verwerking van de hele 

reeks meetgegevens. Bij de eerder gegeven !!£~E~i!!! versie was voortdurend 

een schatting. gebaseerd op de reed$ verwerkte observaties, beschikbaar. 

Ret is interessant het gevonden recursieve algorithme door een limietovergang 

~ - ~-1 
..6t 

om te werken tot het geval van continue 

signalen. Ditleidt tot nevenstaand 

schema van een filter met een tijds

afhankelijke parameter; de (laag) 

doorlaatkarakteristiek van dit fil-

ter wordt in de tijd steeds breed

bandiger en lager. Merk op dat asymp

totisch' de spreiding van deze schatting 

naar nul gaat, terwijl dat niet het ge

val is voor het meest gebruikte tijds

onafhankelijke laagdoorlaat filter. 

zoals hiernaast is afgebeeld. 

K:: 1 
t 

C 

Fig. 9.2./3 
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b. In dit tweede voorbeeld wordt een stochastisch signaal x. met "bekende" 
~ 

eigenschappen verstoord door een additief (wit) ruissignaal n .• Gevraagd 
~ 

wordt het eerstgenoe~e signaal zo goed mogelijk te schatten. 

~+l ::: aXk + uk 

zk .. xk + ~ 

E [~J= 0 

E [~uJ = U IS 
kt 

E [~J :0 0 

E [~n£ J :: N .okR. 

filter: 

== ax' 1(-1 + K.. (z - ax.. ) 
'k k 1(-1 

=-

Pk+ l "" 

Pk+N 

PkN 

Pk+N 

2Q 
a k 

of 

+ U 

I en ~ =:: 

{
dUB de statist Lsche eigenschappen van 

n en u veranderen niet met de tijd. 

De filterwerking kan ook vert ... d.Kt ·,'orden als:: 

+ 

Uiteraard heeft dit filter het karakter van een laagdoorlaatfilter. 



9.-7 

Vanuit de a priorikennis liggen ~t Pk en ~ van tevoren geheel vast. We 
'\ 

beschouwen twee gevallen: 

Geen a priori~nnis omtrent xo; hier 

dus bijvoorbeeld Xo = 0 en Qo = 00 

volledige a priorikennis, d.w.z. een 

exacte beginschatting; Qo= 0 

Stel N - U; a - 10,5 ~ 0,7 N == U; a = 1tf,5"":: 0,7 

k Pk Qk k Pk 

0 00 0 

00 N N 

2 I t 5N 0,6 O,6N 2 1,25N 

3 J ,3N 0,565 0,565N 3 1,278N 

4 1,283N 0,56 4 1,28N 

5 1 t28N 0,56 

Na enkele perioden is Kk konstant en Qk 

het filter dUB tijd-invariant geworden. t 
In fig. 9.2./3 zien we dat de schattings-

0,56N 

0,5 

0,555 

0,56 

0,56 

variantie (de "onzekerheid") vanaf de 

waarden 00 resp. 0 anel naar een asympto

i[sche-waarde gaat. De snelheid waar

mee het filter stationair wordt is 

uiteraard afhankelijk van de ver

schillende parameters. De con-

o 1 

fig. 9.2./4 

2 

ditie hiervoor is: 

Qk 

0 

O,5N 

0,555N 

0,56N 

3 4 
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dUB 

I 
+-

N 

UN 
Q -"2" 0 

a 

waaruit Q te bepalen is. Voor het hiervoor beschouwde geval geldt: 

positieve wortel: Q = 0,56 N. Stel N 

in de schatting voor k>4: 

10, 56 C1 : 0,75 C1 • 
n n 

dan de resulterende spreiding 

In dit geval is de bereikbare reductie in onzekerheid slechts zeer beperkt. 

Merk echter op dat in dit voorbeeld uk als niet- meetbaar is beschouwd. 

Zou uk wel- meetbaar zijn (zonder fouten) dan is de oplossing t,riviaal; de 

schatting volgt dan met een variantie = nul uit een instrumentatie van de 

proces- vergelijking: 

Indien uk bestaat uit twee componenten: 

c 
uk die meetbaar is 

n uk die niet meetbaar is en bijvc meetfouten of additieve ruis voorstelt, 

dan kan van de meetwaarden u~ gebruik gemaakt worden op de wijze die is 

aangegeven in seetie 7.6 g. Uiteraard betekent dit een vermindering van de 

onzekerheid e.q. de resulterende variantie in de schatting. 
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Het uitgangspunt is de kennis omtrent de vervalsnelheid van het betreffen

de preparaat. Stel dat dit wordt beschreven met: 
):'" 

-aCt - t ) 
~ z ~e k+J k + u 

K+I K k 

waarin 

x • sterkte van het preparaat 

u = statistische fluctuaties 

Merk OPt dat dit een voorbeeld is van een proces met i2_2~_!ii2_~!!i~!~22~ 

dynamische eigen8~happen. De meting van de afgegeven straling wordt 

gevonden als: 

waarin n storingen zijn, bijv. t.g.v. andere preparaten of cosmische 

straling. 

Voor u en n nemen we aan: 

E [ukukJ .. u 

E [nk~J = N 

Stel dat op t = to bekend is 

de schatting 

de variantie 

Xo = xO 

2 
Qo = (J 0 

We bekijken nu het ~rloop van de "onze<terheid" in twee situaties~ 

-indien er geen metingen en -indien er wei metingen worden gedaan. 

Dan is op t - t. 



Hieruit volgt op t = tk 

-et(t -t ) .... e k 0 x 
o 

-2et(t -t ) 
.. e k k-l 
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.... 

De onzekerheid daalt met de vermindering van de sterkte van het preparaat, 

maar dit wordt weer wat tegengewerkt door de statistische fluctuaties. 

Voor k + 00 geIdt, met tk-t
k

_
1 

= ~ voor elke k: 

[ 
-2et!'. -4etl'. 1 U 

Qk + U I + e + e + ••• ~ - -2et!'. 
I-e 

In de volgende figuren 18 dit ge8chetst voor een eenvoudig geval: 

et 0,25 

x = 1 
0 

a = 0,3 
0 

2 Q
o 

0,09 a = = 
0 

U 0,012 
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Fig. 9.2. /5 geeft het ver loop van de waarde van de schatting; in 

fig. 9.2./6 is het verloop van de variantie geschetst, tesamen met de 
. 2 asymptotlsche waarde Q - a 

00 ()Q 

.... x o 

-.---

(1 
o 

_ ......... 

t 
o --- t 

o 

Fig. 9.2./5 

\ 
\ 

\\ u 
\ U 

o 
o 

Fig. 9.2./6 

--- k 
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Uitgaande van dezelfe situatie op t = 

A -a(tl~t )~ PI x -e . ox +~-..""...-
1 0 PI + N 

t vinden we op t= t 
o 

I = ..,.....--;....-
J 

PI + N 

In de volgende figuren, is deze ontwikkeling geschetst voor het geval dat: 

a = 0.25 

x :: 
'0 

Q
o 

= 0,09 

U = 0,012 

N = 0,09 

In fig. 9.2.17 zijn aangegeven de intervallen xk ~ ~. Als n normaal 

verdeeld is f is de kans dus ca. 0,68 dat de waarnemingen zk in deze inter

vallen liggen. Voor het verloop van de variantie vinden we voor twee 

waarden van Nt 

N "" 0,09 N == 0,04 

k Pk Qk k Pk Q~ 
0 0,09 0 0,09 

0,066 0,038 0,066 0,025 
2 0,035 0,025 2 0,027 0,016 
3 0,027 0,021 3 0,022 0,014 
4 0,0246 0,019 4 0,0204 0,0135 
5 0,0234 0,0186 5 0,0201 0,0134 

Merk op dat als gevolg van de k e meting Qk ~ Pk , d.w.z. dat de a posteriori 
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coveriantie (onzekerheid) beter is dan de a priori-.Dit is uitgezet 

~n fig. 9.2./S, waarbij ter vergelijking 66k de gevallen: 

- g6en metingen, hetgeen overeenkomt met N = 00 en 

- foutloze metingen, N = 0 

zijn uitgezet. 

X
k 

I \ , 
, 

\.. ...... 
"!.... 

........ 

"- ~ 

"-
\.. '-

...... 
"- .... 

"- ...... 
........ 

-4f 
......... 

'" -...... 

El It It t4 
0 2 3 

Fig. 9.2./7 

t 0,09 

Fig. 9.2./8 

--
........ 

- ___ t 

+ geen metingen, 

.. N = 0 09 • 0 , , n 
.... N = 0 04 • 0 , , n 

1---+-'--r-'-'-~.o.---
... t 

k ----
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Merk op, dat in dit voorbeeld gebruik gemaakt is van een aanta! "parameters" 

die a priori gegeven zijn, w.o. a, U en N. Het verdient aanbeveling om te 

beschouwen hoe het filter afhangt van de j uistheid van deze vooraf- bekende 

informatie, en welke fouten (alsmede ongerechtvaardigd- vertrouwen in het 

resultaat van het filteren) optreden indien deze juistheid illusoir mocht zijn. 

Het zal duidelijk zijn, dat het hier geschetste probleem ook zo geformuleerd 

kan worden, dat na iedere observatie zk de schatting Xo verbeterd wordt. 

2.4. ~!E~~E~E!~~!!E!~S 

Als illustratie van de mogelijkhedEm beschouwen we een schattingsmethode voor 

de parameters van een proces dat beschreven wordt door de differentiever

geUjking: 

.. 
...................... b Uk + nl~ n -n "" 

Schematisch kan dit worden voorgesteld door fig. 9.2./9.De 

~----------------------------------------------------.~ 

Fig. 9.2./9 

blokjes stellen delay (vertragings)elementen v~~r. We introduceren nu de 

coi!fficienten als toestandsgrootheden 

( A ) 



a 
n .. 

x 
2n,k 
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'" x -k 

en we definieren de volgende (getransponeerde) vector: 

VergeIijking (.A ) kan nu worden geschreven a18: 

z ... 
k 

Indien de parameters constant zijn geIdt: 

x ... x. 
-k+J -k 

zodat in de gebruikte notatie ~ = I en Bk = 0 en het filter zonder meer 

gerealiseerd kan worden. 

X a x(t ) 
-0 - 0 

~- Pk~ [~ ~ 
-I 

Pk + 1 
N, i 

K_ 

Pk+ J 
... Q "" k P -k ~~ Pk 

Q = 
0 

Q(t ) 
0 
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Ook dit laat zich weer op eenvoudige wijze programmeren voor een digitale 

rekenmachine. 

liit het voorgaande blijkt, dat zowel de toestand- ala de parameter vector af

zonder lij k op een eenvoudige wij ze geachat kunnen worden. In de gegeven voor

beelden Waren daarbij de meetwaarden van de proceauitgang(en) !i~!!i! in 

de toestand- respectievelijk de parameter vector. Daardoor bleven deze voor

beelden eenvoudig en overzichtelijk. Er is op gewezen dat, voor de schatting 

van de toestand, gebruik gemaakt wordt, van de a priori kennis van diverse 

(procea) parameters. Indien deze niet a priori bekend zijn, dan kan het filter 

probleem geformuleerd worden als een schatting Van toestand en parameters te

samano De toestandsvector wordt als het ware uitgebreid met als vector elementen 

de onbekende parameters.' Omdat parameters en toeatand in multiplieatieve vorm' 

voorkomen betekent deze uitbreiding, dat de meetwaarden van de proeesuitgang(en) 

niet meer lineair in de (uitgebreide) toestandsvector zal zijn. Terwille van 

dit probleem zouden we dus niet -lineaire filtersituaties moeten besehouwen. 

We volstaan hier eehter met een verwijzing naar Cox (1964)~ Astrom en 

Eykhoff (1970) (zie de bibliografi. 

9.3 Continue signalen 

.3.1 2!~~Y!E£i~i_Y!~_~!_fi!£!!!!S2!iE~~!~~ 

Aansluitend bij de beaehrijvingswijze in hoofdstuk 7 vinden we: 

x=Ax+Bu 

Z .. K x + n 

E [:'!] '" .Q 
E G(t) .,!!T(En] "" Uo(t-9) 

E[n]-O 

E [~(t) ;T(9)] '" No(t-9) 

E [.,!!(t) .!!T(G)] :;: 0 



filter: ------
.x .: Ax + K<..!. - ~) 

K = P MT N- J 

p = AP + PAT 
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p(O) == P o 

De integratie .. van deze uitdrukkingen is vergelijkbaar met die in seetle 

9.2. I. Door de continue verlopende tijd gaat het onderscheid tussen a priori 

en a posteriori covariantie matrix verloren. Merk op dat p(t) gevonden wordt 

ala oplossing van een niet- liniaire matrix differentiaalvergelijking (matrix

Ricattivergelijking). De problemen die zich voordoen bij de oplossing daar

van vormen een praktische beperking voor de toepassing van deze methode. Indien 

het filter ns. verloop van tijd stationair wordt zs.l P(t) == OJ er resteert dan 

een kwadratische matrixvergelijking, die ook niet eenvoudig op te lossen is. 

We beperken ons daarom tot een &~Mpel geval. 

a Als een zeer eenvoudig voorbeeld nemen we: 

nntvaneen sienaa1: z = a cos(w t -~) + n(t) 
o 

te schattengrootheid: a 

In de gebruikte notatie: 

x := a 

x = 0 

z = Mx + n 

fi Iter: 

!( ,.. K(z-Mx) 

PM 
K= -. 

N 

} 

E Ln i 0 

dus A = 0 ; B = 0 

dus M - eos(wt -p) 

E rn(t) n(tn] == N6(t-e) 

x'" : cos (Hit-f) [z-x cos (wt-r) ] 



Dit filter zou gerealiseerd kunnen 

worden als in nevenstaande schets. 

Hierin is Peen tijd-funktie die de 

variantie van de 8chatting vertolkt 

en die voIgt uit: " 

M2 2 
p=--p 

N 

p(O) ... p 
o J 

dP ---p2 
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2 cos (wt-q» 
N 

t 

dt 

t 

P 
N 

i 
'[ 

I I 

l. x..r 
I 

C98 (wt-~ 

Fig. 9.3./1 

I t I J J 2 
P'(t) - p = - . - cos (wt-f) dt == 

P N 
0 

0 0 

I 
[t +..!.... {sin 2(wt-<p> + sin 2f'}] =-2N 2w 

P (t) ... --:-_--"'!"I_~-_-__=_ 
p + ~N [t + •••••• ] 

o 

Zvnder voorkennis is P = ~ • 
o 

Zoals verwacht zal de variantie van de schatting afnemen ruwweg evenredig 

met t- I
, dus de spreiding evenredig met t-i . In practische situaties zal 

men veelal naar vereenvoudigde oplossingen zoe~en. De theorie geeft aan 

wat "maximaal haalbaar" is en aient 2:0 als referentie t.a.v. de (sub) 

optimaliteit van een gekozen practische (wel1icht tijd- invariante) oplossing. 

Enkele andere eenvoudige voorbt:elden in deze d.chting zijn te vinden in 

Liebext (1967), p. 242 e.v. (zie de bibliografie) 

.4 In de literatuur beschreven toe£assinaen 

Ten aanden van de toepassingen ga Idt in het bij zonder de opmerking, gemaakt 

in het begin van dit hoofdstuk; de centrale publicatie van Kalman is nauwelijks 

10 jaar oud. Dit houdt in, dat slechts een beperkt aantal toepassingen succesvol 
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uitgeprobeerd is. In verb and met de concurrentiepositie 1n diverse (poten

tiele) toepassingsgebieden zal het aanta! toepassingen waarover gerapporteerd 

wordt nog geringer zijn. In de bibliografie (bijlagel) zijn enkele relevante 

publicaties vermeld. 

AlB bijlage 2 is een afdruk opgenomen van een artikel uit Technical News 

llulletin, General Precision, Aerospace Group, dat lezenswaard is. 

Een interessante nease-study" van de hand van Schmidt etai. is te vinden 

in !lCase Studies in System Control~ 
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Notatie 

In deze bijlage wordt de notatie van de meest gebruikte grootheden per hoofdstuk 

of per combinatie van hoofdstukken op een geordende wijze geresenteerd. 

Naar volledigheid is niet gestreefd. 

Omdat de l iteratuur over het Kalman- filter vrijwel ults lui tend in de Bngelse 

taal voorhanden is word t de Engelse benaming van de grootheden eveneens gegeven. 

Roofdstuk2 ----------

axiomatische opbouw 

verzameling 

deelverzameling 

element 

Axioms of prob. theory 

set 

subset 

element 

universe Ie verzameling, space, universe, 

uitkomstenruimte space of outcomes 

elementen van de univer- elements of space 

sele verzameling, gebeur- S, events 

tenissen 

lege verzameling onmoge- null or empty set, 

lijke gebeurtenis impossible event 

kana 

gecombineerde kana 

conditionele kana 

probability 

combined probability 

conditional probability 

A" B 

A. , B. 
1. 1. 

a. , h. 
1. 1. 

S 

$. i == 1,2, •.. ,n 
1. 

p(A) 

P(A"B) 

P(A. lB.) 
1. J 



'Hoofdstuk 2 en 6 

funkties van stoch. 

variauelen 

stochastische variabele 

, verdelingsfunktie 

kansdichtheidsfunktie 

verwachtingswaarde 

e n moment 

ze moment 

ne centrale moment 

e 2 centrale moment of 

variantie, covariantie

matrix van x 

covariantie funktie 

signaal beschrijving 

kruiscorrelatie-

funktie 

au tocorre la tie-

funktie 

-2-

functions of stoch. 

variables 

stochastic variable 

distribution function 

density function 

expectation 

n-th moment 

2-nd moment 

n-th central 

2-nd central moment 

or variance, covariance 

matrix of x 

covariance function 

signal description 

crosscorrelation-

function 

autocorrelation-

function 

x 

F(x) 

p(x) 

E(x] 

E(Xn] 

E[x2) 

.. \l 
x 

E [(X-llx) n] 

F(Xj ••••• X n) 

P(x1····,xn) 

- iJ -x 

-E [ <.!-~) (!-.J!x) T] ... 
.1 

E[(X-llX) (y-lJy)]---- - --

-cov(x.y) 

E[X(tt)y(t2>] .. R (T) 
xy 

1.' .. t 2-tt 

E[x(t 1 )x(t2>] .. RXX(T) 



Hoofdstuk 3 ---,--------

matrixrekening 

vector 

nulvector 

matrix 

elementen 

identiteitsmatrix 

nulmatrix 

determinant 

minor 

cofaktor 

geadjugeerde matrix 

eigenwaarden 

toestandsbeschrijving 

ingangsvector 

toestandsvector 

stoorvector<;. 

uitgangsvector 

systeemmatrix 

distributiematrix 

uitgangsmatrix 

-3-

matrixcalculus 

vector x -
zero vector 0 

matrix A 

elements a .. 
1J 

identity matrix I 

zero matrix 0 

determinant A 

minor M •• 
1J 

cofactor C •• 

adjoint matrix 

eigenvalues or 

characteristic 

values 

state space descrip

tion 

1] 
Adj 

A. 
1. 

control force vector ~ 

state vector ~ 

disturbance,vector v 

output vector 2-
system matrix A 

distribution matrix B 

output- or measurement C 

matrix 

A 

avergangsmatrix transition matrix t (t) 

G (s) 
P 

proces overdracht matrix plant- transfermatrix 

9verdrachtsmatrices transfermaerices T 1(8) 
:'t' 

(m x n) 

< i < m 
< j < n 
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Hocfdstuk 4 en 7 ---------------

stochastische variabe len stochastic variables 

signaal, toestands

variabele 

ingangsgrootheid 

(ruis) 

uitgangsgrootheid 

uitgangs- of obser

vatie ruis 

observaties 

schatting 

verwachting 

gecentreerde 

fout 

cof!fficienten en 

matrices 

observatie 

recursie 

versterking, systeem-

matrix 

signal, state 

variable 

input variab Ie 

(noise) 

output var 7.ab Ie 

output- or obser

vation noise 

observations 

estimate 

expectation, mean 

centered 

estimation error 

coefficients and 

matrices . 
observation 

recursion 

gain, system-

matrix 

variantie en covariantie variance and co-

matrix variancematrix 

van of 

~k 

~,~ 

uk,uk 
e t .! 

e e 

~f~ ~ 

~ ~ 
aN ~ 
ak ~ 
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anaere variablen other variables 

matrix matrix QN 

vector vector r -
stuurvector control input c 

~ 

ingangaruis noise input n 
2.k 

Hoofdstuk B 

In verband met het toekomstige gebruik van hoofdstuk 8 ala deel van het college-

diktaat Informatietheorie waren de volgende afwijkingen in de notatie 

mijdelijk. 

stochastische variabele 

verdelingsfunktie 

kansdichtheidsfunktie 

ingangsruis, interne 

ruis 

observatieruis 

Hoofdstuk 1-7 

x,~ 

F(x) 

p(x) 
c 

uk 

Hoofdstuk 8 

X .. ! 
F(x) 

p(x) 

onver-
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