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VOORWOORD 

Doel en verantwoording 

In dit verslag wil ik een overzicht bieden van de in de literatuur vermelde modelre- 
ductie methoden waarbij ik me in beginsel beperk tot drie algemene klassen van 
methoden die respectievelijk gebaseerd zijn op internal balancing, Hankelnorm approxi- 
mation en phase matching. Deze methoden lijken momenteel top-of-the-bill, bovendien 
heb ik me in eerste instantie gericht op de methoden die nu in het computer programma 
PC-Matlab geïmplementeerd zijn. 

In de stageopdracht wordt als een veld van toepassing van dergelijke methoden 
gedacht aan de reductie van robuuste regelaars, daarom richt ik me in dit overzicht met 
name op "robuuste" theorie; als de vraag centraal staat welke fouten kan men zich 
veroorloven als een bepaalde prestatie verlangd wordt is modelreductie gemakkelijk in te 
passen in de robuuste gedachtengang. 

Dit verslag vormt een oriënterende inleiding in de literatuur op het gebied van 
modelreductie. Hiertoe beschrijf ik de door mij bijeengezochte en bestudeerde artikelen. 
Tevens besteed ik veel aandacht aan de benodigde basisbegrippen uit de wiskunde, de 
systeemleer en de (robuuste)regeltechniek die nodig zijn om deze literatuur te kunnen 
begrijpen. Vanwege het oriënterende karakter laat ik zeer complexe wiskunde evenals de 
meeste wiskundige bewijzen buiten beschouwing, waar nuttig of noodzakelijk verwijs ik 
wel naar de betreffende literatuur. 

Ik heb dit verslag willen schrijven als een "dictaat", dat wil zeggen als een toegan- 
kelijk werkstuk dat voor iedereen met een beperkte kennis van regel- en systeemtechniek 
begrijpbaar is. De doelgroep is hiermee vastgesteld op mijn medestudenten. 

Ik streef met dit overzicht geen volledigheid na, integendeel, ik laat slechts een weg 
zien door de complexe theorieën. Bij het zoeken naar die weg heb ik grote moeilijkheden 
ondervonden; niet alleen bleek de door mij bekeken literatuur van een hoge moeilijk- 
heidsgraad, ik kreeg bovendien problemen met de te kiezen en te volgen werkwijze, het 
opstellen van een werk(tijd)plan en mijn studiemotivatie. Bij het opstellen van dit verslag 
heb ik duidelijke doelen voor ogen gehad. Ik heb mijn twijfels over de mate waarin deze 
doelen daadwerkelijk bereikt zijn. Ik besef terdege dat dit verslag tekortkomingen bevat 
en wijt deze aan het feit dat ik als het ware verdronken ben in de stage: mijn interesses, 
het omvangrijke kennisgebied en mijn ambitieuze doelstellingen vereisten een geweldige 
hoeveelheid werk, die er toe geleid heeft dat ik niet altijd even kritisch ten opzichte van 
mijn werk stond. 

Ik kan constateren dat ik veel geleerd heb van deze stage, zowel van de inhoudelijke 
aspecten als van de "neven" aspecten van het zelfstandig verrichten van een studie. Ik sta 
open voor duidelijke kritiek op dit werk, niet alleen op de inhoud, maar juist ook op 
voor mij belangrijke punten als presentatie en werkwijze. 

Inhoud 

Dit verslag vormt een oriënterende inleiding in de omvangrijke literatuur op het 
gebied van modelreductie. Daartoe geef ik in hoofdstuk I een algemene inleiding over 
het modelreductie principe, waarna ik in de volgende hoofdstukken een aantal specifieke 
methoden behandel. Deze behandeling valt ruwweg in twee delen uiteen. In het eerste 
deel komen in de hoofdstukken II en I11 respectievelijk de methodes van INTERNE 
BALANCERING en OPTIMALE HANKEL NORM BENADERINGEN aan bod. Deze 
methoden vormen de basis van de moderne systematische modelreductie methoden en 
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worden reeds vaak in de praktijk toegepast. In het tweede gedeelte worden in hoofdstuk 
IV een tweetal PHASE-MATCHING methodes besproken. Dit zijn zeer recent ontwik- 
kelde modelreductie methodes die voortbouwen op de in het eerste deel beschouwde 
methodes. Phase matching methodes zijn gebaseerd op het benaderen van de fase van 
het te reduceren systeem in tegenstelling tot de andere methodes die de amplitude 
overdracht van een systeem benaderen. 

In dit overzicht bespreek ik de theoretische achtergrond van deze drie methoden, 
behandel ik mogelijke variaties binnen de beschouwde klassen en richt ik me op de te 
verwachten resultaten in de vorm van begrensde fouten. Een belangrijk punt zijn pré en 
post condities waaraan de modellen voldoen. Verder zeg ik iets over implementatie in 
(computer)algoriunen waarbij ik tevens de implementatie die gebruikt is in het pro- 
gramma PC-Matlab en de bijbehorende Robust ControZ Toolbox beschouw, Tenslotte zijn 
een aantal voorbeelden opgenomen. 

De in de verschillende methodes gebruikte wiskunde is vaak complex te noemen. 
Daarom heb ik in hoofdstuk I een paragraaf met MATHEMATISCHE PRELIMINAI- 
R E S  opgenomen, waarin verschillende aspecten van systeem analyse, functietheorie en 
robuuste regel theorie worden besproken. Kennis van deze begrippen is noodzakelijk om 
belangrijke eigenschappen van de methodes duidelijk te maken. Bovendien staat in deze 
paragraaf de door mij gebruikte notatie vermeld. Overigens is de specifieke kennis die 
noodzakelijk is voor het doorgronden van de phase matching theorie voornamelijk 
opgenomen in hoofdstuk IV. 

Tenslotte heb ik een lijst met de door mij gebruikte literatuur opgenomen. In het 
verslag verwijs ik veelvuldig naar deze bronnen, zodat de lezer nadere informatie ge- 
makkelijk kan opzoeken. 

Harm van Essen 
april 1991 
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I INLEIDING 

Wat is modelreductie 

Onder modelreductie wordt verstaan het vinden van een lagere orde model met 
behoud van essentiële informatie uit het originele model. In Kalmans minimale realisatie 
theorie is sprake van condities waaronder een lagere orde model bestaat met exact 
dezelfde eigenschappen als het uitgebreidere model. De hierop gebaseerde vraag binnen 
modelreductie houdt een afweging in tussen de orde van het model en de mate waarin 
dit model het oorspronkelijke model nog beschrijft. Modelreductie introduceert een fout. 
Afgezien van niet-minimale modellen in de zin van Kalman, waarvan een lagere orde 
beschrijving kan bestaan die exact dezelfde informatie bevat als het originele model, 
zullen de karakteristieken van een gereduceerd systeem in het algemeen afwijken van het 
oorspronkelijke model. Wanneer als eis gesteld wordt dat essentiële informatie behouden 
blijft zijn er een tweetal werkwijzen voorstelbaar om tot een gereduceerd model te 
komen: 

-In de eerste plaats is het mogelijk dat de essenties uit het originele model worden 
omschreven, waarna deze als criteria in de reductie procedure gebruikt worden. Dit 
betekent dat er geen algemeen modelreductie algoritme kan bestaan, maar dat in een ad- 
hoc procedure een afweging gemaakt wordt tussen reductie en informatie verlies. 
Bovendien kan in dit geval gebruik worden gemaakt van speciale omstandigheden, zoals 
specifieke ingangssignalen en dergelijke. In bijzondere gevallen kunnen op deze manier 
uitstekende resultaten bereikt worden, maar resultaten zijn nooit gegarandeerd en in 
complexe situaties praktisch uitgesloten. 

-In de tweede plaats kan een systematischer werkwijze toegepast worden die in 
principe toegepast kan worden op een willekeurig model. In het verleden is vaker naar 
dergelijke methoden gezocht, maar deze bleken ofwel onbetrouwbaar, ofwel zeer 
rekenintensief, terwijl geen zicht op een bruikbare, beoordeelbare, optimale oplossing be- 
stond. Recent zijn een aantal nieuwe methodes ontwikkeld die zo'n systematische 
werkwijze omschrijven. Ze zijn gebaseerd op "nieuwe" inzichten en parameters uit de 
systeeminterpretatie, zoals singular values, balancering en elementen uit de functietheo- 
rie. Sindsdien hebben deze werkwijzen sterk aan betekenis gewonnen. Ze blijken, in 
tegenstelling tot ad-hoc methoden, gebaseerd op een grondige theoretische basis die het 
onder meer mogelijk maakt (sub)optimale oplossingen te genereren en van te voren 
begrenzingen in de te verwachten fout tussen de frequentie responsies van het full-order 
model en van diverse orden gereduceerde modellen te berekenen. Bovendien sluiten deze 
modeme technieken theoretisch nauw aan bij de moderne regel- en systeemtechniek. 
Deze systematische methoden, geschikt voor "willekeurige" modellen, staan bekend 
onder de namen balanced realizations en optimal Hankelnorm approximations en worden 
in dit overzicht beschreven. 

Beoordeling van modelreductie 

Een dergelijke systematische methode staat of valt natuurlijk met het ter beschikking 
zijn van een goede evaluatie methode. Deze methodes worden beoordeeld en in een 
geval zelfs bepaald door een norm over het foutsysteem. Dit is het verschilsysteem 
tussen het gereduceerde en originele model. In het algemeen is het de bedoeling deze 
fout zo klein mogelijk maken. In termen van het foutsysteem kan dit beschreven worden 
als: 



4 

Het criterium dat gebruikt wordt om deze fout te minimaliseren moet de doelstel- 
lingen waarvoor het gereduceerde model gebruikt gaat worden weerspiegelen. In dit 
geval is dit doel het gebruik van het model in regelsystemen. Control system design, 
waarbij de nadruk op het gebruik in een robuuste omgeving ligt. 

ven kan worden in algemene en vooraf bekende en vergelijkbare termen. De beoordeling 
van de reductie dus, als modelreductie beschouwd wordt als het introduceren van een 
controleerbare fout'. De oplossing die de literatuur biedt vormen de zogenaamde error- 
bounds, dit zijn begrenzingen waaraan de fouten in ieder geval voldoen. Op deze wijze 
zijn upper bounds (of te wei boven-grenzen) en lower-bounds (of te wel beneden-gren- 
zen) te onderscheiden. Deze begrenzingen zijn geformuleerd als een band voor de 
frequentie responsie van het gereduceerde model. Met deze grenzen is het dus mogelijk 
op voorhand uitspraken te doen over de haalbare nauwkeurigheid. 

Deze error-bounds zijn uitgedrukt als L , normen. De keuze van deze norm volgt uit 
het feit dat het uit oogpunt van de stabiliteit belangrijk is de hoogste pieken in een fout 
signaal te beschouwen in plaats van een gemiddelde afwijking (bijv. een integraaicrite- 
rium). Verder volgt deze norm uit de moderne (robuuste) systeem theorieën, waar de L 
de meest natuurlijke norm is voor een overdracht en tenslotte sluit de oneindig norm 
gemakkelijk aan bij de beschreven werkwijze met singular values '. 

criterium, gaat echter voorbij aan het feit dat ook de frequentie afhankelijkheid van de 
- fout een zeer belangrijk gegeven is. Fouten moeten klein zijn in bepaalde frequentie 
banden en mogen in andere banden (bijv. laag en hoog) gerust wat groter zijn, omdat ze 
minder invloed hebben. A l s  we rekening houden met dit belanfijke gegeven bestaat het 
ideale modelreductie algoritme uit een frequentie gewogen fout-criterium. Tot onze 
spijt zal echter blijken dat deze methodes weldegelijk ontwikkeld zijn, maar dat hiervoor 
nog geen theoretische error-bounds bewezen zijn, waardoor de toepassing zeer beperkt 
is. In dit overzicht zal blijken dat alleen phase-matching methoden in beperkte mate 
frequentie afhankelijkheid aanbieden. 

De beoordeling (in het frequentiedomein) van het gereduceerde model vindt dus 
plaats met behulp van de L error-bound. Dit wil echter niet zeggen dat dit ook het 
criterium is waarmee het gereduceerde model tot stand komt. Dit zal blijken uit de 
behandeling van de afzonderlijke methoden in de volgende hoofdstukken. Een belangrij- 
ke reden voor het succes van de beschreven systematische methoden is dat de resultaten 
aantoonbaar dicht bij optimaal, met betrekking tot de belangrijke H ,-norm, liggen. 

ren van een additieve norm over het foutsysteem: 

Belangrijk is hoe de afweging tussen oorspronkelijk en gereduceerd model omschre- 

Voor de beoordeling van de fout is de oneindig norm beargumenteerd. Dit belangrijke 

De modelreductie werd hier bij wijze van introductie beoordeeld door het minimalise- 

1 Dit is een interessante benadering, die de relatie van modelreductie met de robuuste regel theorieën vastiegt. De 
vraag binnen de robuuste theorie is immers welke fout men kan tolereren indien men een bepaalde performance 
verlangt. Modelreductie is in dit opzicht te interpreteren als het introduceren van een beoordeelbare, controleerbare 
fout. 

2 Zie voor de L --norm en de toepassing in robuuste regelingen onder andere de Mathematic preliminairies en 
diverse literatuur op het gebied van robuuste regelingen. 
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In dit overzicht zal blijken dat er ook andere mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld het 
minimaliseren van een relatieve fout m.b.t. de overdrachtsfunkties: 

of het beschouwen van een fasefout. Tenslotte is het natuurlijk mogelijk andere (beken- 
de) beoordelingscriteria te hanteren, zoals impulsresponsies van de afzonderlijke 
systemen. In dit overzicht wordt daar verder geen aandacht aan besteed, in de eerste 
plaats omdat uitgegaan wordt van een algemene toepassing en in de tweede plaats omdat 
ik in de literatuur geen bewezen theoretische foutbegrenzingen m.b.t. zulke andere 
beoordelingscriteria ben tegengekomen. 

Het modelreductie probleem 

In een mathematische vorm wordt modelreductie beschreven, uitgaande van een 
lineair, tijdsonafhankelijk, dynamisch toestandsmodel 

i(?) = h ( t )  + Bu(t) 
y(t) = CX(f) + Du(t) 

De dimensie n van de toestandsvector x(t) vormt een maat voor de complexiteit van het 
~ysteem.~ 
u(t) E CY, x(t) E C", y( f )  E Cp en A, B, C compiexe matrices met overeenkomstige 
dimensies. 

Een gereduceerd systeem kan vervolgens geschreven worden als 

2(t) = &(f) .+ &t) 

jyt) = &(t) + h ( t )  

x*(t) E Ck, met ken 

De beschrijving van het foutsysteem, uitgedrukt in het verschil tussen de over- 
drachtsfunktiematrices van beide systemen: 

Hiermee kan het modelreductie probleem bijvoorbeeld beschreven worden als het vinden 
van een lagere orde benadering van het originele systeem waarbij een norm over het 
foutsysteem geminimaliseerd wordt. 
De keuze van deze norm is vooralsnog vrij, maar gebonden aan voorwaarden. Deze 
voorwaarden worden in de volgende hoofdstukken beschreven. (Zie HIJI Hankelnorm). 

3 Deze dimensie n van de toestandsvector is de orde van het systeem en komt overeen met de veel gebruikte term 
McMiiian degree. 



6 

Waarom modelreductie 

In de praktijk van het analyseren, ontwerpen en implementeren van regelsystemen is 
modelreductie vaak gewenst. De redenen hiervoor kunnen heel verschillend zijn. Hierbij 
kunnen we denken aan: 

- het verbeteren van efficiëntie en numerieke betrouwbaarheid bij berekeningen 
aan (hoge orde) modellen. Hieronder valt ook de wens een complex model te 
vereenvoudigen met het oog op het doel van het model. (Het slechts hoeven te 
voldoen aan bepaalde specificaties.) 

- het reduceren van een model met als doel het verkrijgen van eenvoudiger 
(=sneller en nauwkeuriger) regelaar. Dit doel kan principieel op dne wijzen 
gerealiseerd worden. Allereerst kan het model waarop de regelaar berekend 
wordt gereduceerd worden, vervolgens kan alieen de regelaar die op het 
uitgebreide model berekend is gereduceerd worden en tenslotte is een combina- 
tie van beide manieren denkbaar. 

- het reduceren van een zeer uitgebreid model dat bijv. met een systematische 
methode is samengesteld en waarin dien ten gevolge niet minimaliteiten of 
tegenstrijdigheden voorkomen. 

- het reduceren van regelaars die met moderne (software) methodes als L” 
control of LQG control systematisch zijn samengesteld en ofwel fictieve niet- 
regelbare en niet-observeerbare toesianden bevatten, ofwel van een extreem 
hoge orde gegenereerd zijn terwijl met een goed reductie algoritme een signifi- 
cant eenvoudiger regelaar verkregen wordt met behoud van pel-formance. 

Uit deze waslijst blijkt het belang van een goed en betrouwbaar modelreductie 
algoritme4. Het onderzoek hierna is dan ook nog steeds in volle gang. Het is de mening 
van diverse auteurs in dit vakgebied dat het belang van modelreductie methoden de 
komende jaren sterk zal toenemen. 

4 De specifieke wensen ten aanzien van het reduceren van sfocht ische modellen komen ter sprake in hoofdstuk IV. 
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MATHEMATISCHE PRELIMINATRIES 

I Notatie en symbolen 

R,  C 
R R, C 
R ", C"" 

reele getallen en complexe getallen 

ruimte van nxm reele en complex matrices 
n-dimensionale reele en complexe (Euclidische) ruimten 

AT getransponeerde van A 
A' complex-geconjugeerde transponent van A 

U 
- 
a 
- U 

2-norm ( L2 ) 
oneindig-norm ( L, ) 
Hankel norm 

tijdsdomein Lebesgue ruimten 

frequentiedomein Lebesgue ruimte 
ruimte van real-rational functies in L2 (vector-valued, strictly proper, 
no poles on the imaginary axis) 
Hardy ruimte 
Hardy ruimte 
ruimte van real-rational functies in H2,+ (vector-valued, strictly proper, 
stable) 
ruimte van real-rational functies in H2,- (vector-valued, strictly proper, 
no poles in LIB) 

frequentiedomein Lebesgue ruimte 
Hardy ruimte 
Hardy ruimte 
ruimte van real-rational functies in L, (matrix-valued, proper, no poles 
on imaginary axis) 
ruimte van real-rational functies in H,,+ (matrix-valued, proper, stable) 
ruimte van real-rational functies in H-,- (matrix-valued, proper, no 
poles in LHP) 

(Hankel) singular value 
grootste singuliere waarde 
kleinste singuliere waarde 
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maximum (met argument): supremum 
minimum (met argument): infinitum 

w%gummd 

i J4ugmd 

spectrale vermogensdichtheid 
spectrale factoren 

@ (s> 
W(S), V(S) 

Ii systeem beschrijving: 

toestandsbeschrijving (lineair, tijdsonafhankelijk, dynamisch): 

i@) = Ax(t) + B U ( f )  

y(e) = Cx(t) + DU(f) 

schematisch: 

bijbehorende overdrachtsmatrix: 

G(s) = D + C(d-A)- 'B 

schematisch: 

III systeemanalyse: 

SISO Single Input Single Output 
MIMO Multiple Input Multiple Output 
BIB0 Bounded Input Bounded Output 

regelbaarheid en waarneembaarheid 

Regelbaarheid (controllability) beschouw ik als een bekend begrip5 met als definitie: 
Een lineair systeem heet volledig regelbaar als de toestand van het systeem van een 

willekeurige nultoestand x(t&=xo op een initieele tijd t,, getransformeerd kan worden naar 
elke eindtoestand x(tJ=x, (binnen een eindige tijd tl-tJ. 

Breng o.a. regelbare deelruimte en regelbaarheidsmatnx P in de herinnering. 

5 Zie hiervoor dicraat Regelen II of Kwakemaak en Sivan; 'Linear optimal control system',  Wiley, New York, 
1972. 
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Ook observeerbaarheid en recontrueerbaarheid, (observability, reconstructability) 

De niet-waarneembare deelruimte is de grootste toestandsdeelruimte waarvoor geldt 

De niet-reconstrueerbare deelruimte is de deelruimte die wordt opgespannen door alle 

beschouw ik als bekend. Omschrijving deelruimtes: 

dat arbitraire ingangssignalen u geen invloed op de uitgang hebben. 

begintoestanden x(to) waarvoor geldt dat y(O;x(t&)=O voor alle t 2 b. (N.B. dus geen 
ingangssignaal u). 

Herinner reconstrueerbare deelruimte, waarneembare deelruimte en reconstrueerbaar- 
heidsmamx Q. Let op het onderscheid tussen waarneembaarheid en reconstrueerbaarheid 
en erken dat hiertussen voor lineaire tijdsinvariante systemen geen onderscheid bestaat 

grammians 

Een Grammian is een positieve, semidefinite matrix met een set niet-negatieve reële 
eigenwaarden: 

met bijbehorende onderling orthogonale eenheidseigenvectoren v,, v,, .. ,v, die gedefi- 
nieerd is als 

k? 
W = SF(r)FT(f) dr 

'1 

Een Grammian kent prachtige mathematische eigenschappen, waaronder deze speciale 
structuur van de eigenwaarden en -vectoren. Wanneer speciale keuzes voor de funktie F 
gemaakt worden is het mogelijk bijzondere interpretaties aan een Grammian toe te 
kennen. De belangrijkste zal ik hier bespreken. Wanneer I; = ehB gekozen wordt 
noemen we W de regelbaarheidsgrammian P. Wanneer F T  = CeA' gekozen wordt heet 
W de observeerbaarheidsgrammian Q. 

Een eerste zeer belangrijk aspect van deze beide grammians is dat P en Q 
oplossingen zijn van de Lyapunov equations. Dit blijkt uit het beschouwen van 
de bijbehorende matrix differentiaal vergelijkingen. De Lyapunov vergelijkingen 
zijn een set lineaire matrix vergelijkingen die opgesteld zijn door Lyapunov met 
betrekking op stabiliteitsbeschouwingen van lineaire systemen. 
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Dit is dus een eerste inzicht in de fysische interpretatie van de regel- en observeerbaar- 
heidsgrammians: ze hebben te maken met stabiliteit. Een andere interpretatie6 heeft deze 
grammians hun naam bezorgd. 

Uitgaande van het systeem 

X = A x  + BU 
t 

x(r) = [@A% u dt 
O 

beschouwen we het probleem om een systeem in een bepaalde toestand x, te 
brengen met behulp van een optimaal ingangssignaal u,,, (een minimum energie 
probleem). 

o 
min J(u) = Juyr)u(r) dr 

-0. 

Met de bovenstaande systeemvergelijkingen geldt: 

Dan zien we dat wanneer P-' "groot" is zich toestanden in het systeem bevinden 
die slechts voor heel grote ingangssignalen bereikt kunnen worden, dat wil dus 
zeggen dat het het systeem slecht regelbaar is. Andersom geldt dat wanneer Q 
bijna singulier is er bepaalde begincondities bestaan die weinig of geen invloed 
op de uitgang zullen hebben, met andere woorden het systeem is slecht waar- 
neembaar. Dit komt tot uitdrukking in de analoge afleiding: 

Een tweede inzicht in deze Grammians is dat ze inderdaad iets zeggen over regel- 
baarheid en waarneembaarheid van het lineaire systeem. Een standaard resultaat voor een 
stabiel systeem luidt: 

PI0 (+ (AJ3) vol.regelbaar 
Q>o - (A,C) vol.waameembaar 

In dit verslag worden de regelbaarheids- en observeerbaarheidsgrammians veelvuldig 
gebruikt. 

~~ 

6 zie Glover. 1984. 
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Riccatti equations 

PAT + AP + (B-PC1)(B-PCgT = 0 

QA + A ‘Q + (C-BTQ)T(C-BTQ) = 0 

IV funktietheorie: 
normen voor signaal- en overdrachtfunktie-ruimten 

Om signalen en systemen met elkaar te kunnen vergelijken zijn maten noodzakelijk. 
Daarom worden normed spaces gedefineerd. Signalen en systemen zijn elementen van 
deze genormeerde ruimten zoals een rationeel getal een element van B is. 

definities: norm, genormeerde ruimte, Banach ruimte, deelruimte 

X is een lineaire ruimte met als domein C. Een norm is een functie 
waarvoor geldt: 

Een normed space is een lineaire ruimte waarin een norm gedefineerd 
is. Een Banach space is een genormeerde ruimte die compleet is. 
Een subspace s wordt gedefineerd door: 

normixi subspace s 

lX,Y€S 4 x + y  ES 
 XES axEs  or~R,ai 
3.XES 4 ICrllCo. 

Een voorbeeld van een normed space is de Lebesgue-ruimte L2(-w,w). De Lebesgue 
ruimte L2(-w,w) bevat alle tijdsafhankelijke signalen x(t), gedefineerd voor alle tijd 
(d.w.z. domein --ct<= ) en met bereik Cn waarvan de geldende norm voldoet aan de 
eis van de Lebesgue ruimte. 

De signalen x(t) zijn n-vectoren, maar om redenen van een eenvoudige notatie wordt de 
afhankelijkheid van de dimensie n niet weergegeven. Deze norm beschrijft de energiein- 
houd van het signaal x(t) over het volledige tijdsinterval. Op deze wijze wordt aan elk 

7 Een ruimte wordt compleet of volledig genoemd als iedere Cauchy sequence in Xconvergeert naar een element in 
X. Definities zijn onder andere te vinden in het boek van Francis (“A course in H. control theory“). Voor gebruik 
in dit overzicht acht ik het intuitieve begrip compleet (als “geen uitmnderingen te vinden”) voldoende. 
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signaal een norm toegekend die voldoet aan de definitie. L 2 ( - ~ p )  is een Banach ruimte, 
want compleet. 

Er bestaan ook lineaire ruimten met een heel mooie eigenschap: 
definities: inprodukt, inprodukt ruimte, Hilbert ruimte 

Een inprodukt is een functie met de volgende eigenschappen. 

(x,y) - <&y> van x x x - c 
1. <x,y> = <yJ> 
2. 
3. < x p  a O enreeel 
4. < x p  = o  * x = o  

- 

y - <x,y> van x - c is lin& 

Een inprodukt induceert een norm. Dit wil zeggen dat een norm 
vastgelegd of bepaald wordt. Een inner product space is een lineaire 
ruimte waarin het inprodukt geldt. Een lineaire inprodukt ruimte die 
compleet ' is wordt een Hilbert space genoemd 

De Euclidische ruimte &, is een Hilbert space met als inprodukt en geinduceerde norm 
resp. 

-,y> = .=y 

Ilxll = (xTx)y 
1 

en ook de Lebesgue-ruimte L,(-w,w) is een Hilbert space met als definitie van het 
inprodukt: 

tiidsdomein ruimten: 
De eerder als voorbeeld van Banach en Hilbert space genoemde Lebesgue ruimte is een 
tijdsdomein ruimte. Deze ruimte kan verder opgesplitst worden, de signalen in L 2 ( - ~ p )  
die voor alle tc0 gelijk aan nul zijn vormen een gesloten deeiruimte L J û p ) ,  het 
orthogonale complement bevat de signalen die gelijk zijn aan nul voor alle 00 en wordt 
genoteerd als L2(-,0]. 

frequentiedomein ruimten: 
Ook in het frequentiedomein kunnen normen en inprodukten gedefineerd worden, zodat 
signalen en systemen met elkaar vergeleken kunnen worden. De Fourier transformatie 
en het inprodukt 

E zie vorige noot. 
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bepalen de Hilbert ruimte L,. De bijbehorende of geinduceerde norm wordt weergegeven 
door 

Binnen de frequentiedomeinruimten zijn een aantal speciale " deelruimten" gedefineerd. 
De ruimte RL, bevat alle reaI-rational functies uit L,. Elementen zijn real-rational als de 
bijbehorende Laplace transformatie een eindig aantal polen en nulpunten bezit. 

isomorfie: 
Van belang is de relatie tussen tijds- en frequentiedomein ruimten. Een van de mooie 
eigenschappen blijkt uit de isomorfie die optreedt tussen de tijdsdomeimimte L,(-=,m) 
en de frequentiedomein ruimte L,. Dit wil zeggen dat de resultaten van inprodukten in 
het tijds- en frequentiedomein aan elkaar gelijk zijn. Dezelfde isomorfie treedt op tussen 
de deeiruimten van L,(-=,m) en de overeenkomstige frequentieruimten. 

t i j&domein-~ .&mh 

q 4 - J )  - ( W f z , +  
q-94 u mL, 
4(-=,01 - (@HZ*- 

De ruimten H,,+ en H,,- worden Hardy-ruimten genoemd. De elementen in de real-ratio- 
na1 Hardy ruimten voldoen aan speciale eigenschappen: 

RH,,+ strictly proper vector-funkties, geen polen in RHP 
RL, 
RH,,- strictly proper vector-funkties, geen polen in LHP 

strictly proper vector-funkties, geen polen op de imaginaire as 

Vanwege de isomorfie geldt: 

In dit overzicht zuilen, in verband met regel- en-reduktiedoeleinden, verder alIeen real- 
rational funkties een rol spelen. 
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multivariabele systemen en oneindig normen 

Tot nu toe werden alleen signalen als een vector x behandeld. Voor MIMO systemen 
is een generalisatie naar matrix-valued overdrachtsfunkties noodzakelijk. Volledig 
analoog kan hiervoor afgeleid worden voor resp. tijd- en frequentie domein: 

Dit is de zogenaamde H 2-norm voor een overdrachtmatrix 
Bovendien werden tot nu toe alieen 2-normen gedefineerd. Deze norm is enerzijds 
belangrijk door zijn fysische interpretatie als de energieinhoud van een signaal en 
anderzijds als de enige norm waarvoor isomorfie tussen tijds- en frequentiedomein op- 
treedt De 2-nem- is reeds sinds !age tijd in gebm& en bekend nit de frequentiedomein 
technieken. Binnen de funktietheone is het echter mogelijk de norm te generaliseren naar 
een p-dimensionale en als limiet geval zelfs een oneindig norm. Deze laatste norm wordt 
veelvuldig gebruikt in de moderne systeemtheorie en is de grondslag van de zogenaamde 
robuuste regel theorie. In formule vorm leidt deze generalisatie tot 

Met supr het supremum of maximale waarde over de tijd t. Ook de frequentiedomein 
varianten kunnen generaliseerd worden. Met nadruk wordt echter vermeld dat deze 
generalisaties niet de isomorfe eigenschappen bezitten. 

De ruimten H ,  worden weer Hardy spaces genoemd, de elementen in deze ruimten 
voldoen aan: 

RK,, proper, real-rational, stable matrix-functions 
RL, 
RL,- 

proper, real-rational matrix-functions zonder polen op de imaginaire as 
proper, real-rational matrix-functions zonder polen in LHP 

K.+ G3 fL,- = L, 

De bijbehorende norm in het frequentiedomein luidt: 
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Dit is de zogenaamde W ~ norm voor een overdrachtsmamx. Met 
- gelijk aan de grootste singular value over de frequentie. 

Het belang van de nu vermelde zgn. oneindig normen voor regel- en systeemtheorien ligt 
enerzijds in hun relatief eenvoudige bepaling: een oneindig norm kan zonder zeer inten- 
sief of onnauwkeurig rekenwerk bepaald worden uit een singular value decomposition, 
maar anderzijds hebben oneindig normen een zeer eigen plaats in de systeem techniek 
verworven als de geinduceerde norm van (energie)overdracht. 
Om dit te verduidelijken beschouwen we een lineair overdracht systeem 

w(t) 
a(t) 
P(K) 

input vector, bijvoorbeeld een nominale trajectorie 
output vector, bijvoorbeeld afwijkingen van de nominale trajectorie 
overdrachtfunktie van het systeem als funktie van een regelaar K 

A l s  de input w begrensd is door een eenheidsbal met een nader te kiezen norm, 

wat is dan de begrenzende bal voor de output z, 

114. 

en wat is de overeenkomstige norm voor de overdrachtsmatnx P? Uit de moderne 
robuuste regeltheorie volgt: 

Hieruit wordt een operator induced normed space verkregen. Dit is de ruimte die alie 
operators P bevat die de output z begrenzen voor een begrensde input w. 

definitie: operator 

9 de singular values van een reek matnx X Ujn gelijk aan de woriels uit de eigenwaarden van de matrix X 'X. Voor 
een complexe matrix geldt de complex-geconjugeerde transpositie. 
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X, Y Hibert ruimten, cf, is een lineaire functie van X nar Y. Deze 
functie cf, heet bounded als er een reeel getal a bestaat waarvoor 

De kleinste a waarvoor dit geldt heet de norm van cf,, voor deze norm 
geldt 

I]@ li = supr Il@xll : IIxII = i  1 
Zo'n bounded functie heet een operator." 

Door uitspraken te doen over begrensde normen voor input en eisen te stellen aan de 
genormeerde overdrachtsruimte met betrekking tot een begrensde output kan aan 
belangrijke regeleisen worden voldaan. Dit is de basisgedachte achter de robuuste 
regeltheorie". Met betrekking tot modelreductie zal blijken dat we een zeer efficiente 
validatie methode hebben afgeleidt Welke fouten worden geintroduceerd in modeloutput 
wanneer de norm van de overdracht veranderd. 
Normen aan input en output kunnen op diverse manieren begrensd worden, onderscheidt 
bijvoorbeeld 

BP bounded power 2-norm 
BE bounde energy 2-norm 
BM bounde modulus oneindig-norm 
BS bounded sinusoides 

Voor elk van deze combinaties kan een ingeinduceerde norm voor P bepaald worden. In 
dit overzicht zal ik volstaan met het geven van een voorbeeld waaruit het belang van de 
oneindig-norm naar boven zal komen 12. 

voorbeeld: 

w,z E LJQ,=) kom. met H2,+ 

Hieruit blijkt dat indien de ingang als een begrensde energie gegeven is 
en aan de output eveneens aan eisen begrensde energie energie over- 
dracht moet voldoen (we spreken van een BIBO-energie systeem), dat 
de geïnduceerde of natuurlijke norm van de overdrachtsfunktie gelijk is 
aan de oneindig norm. Voor de beoordeling van de overdracht en voor 
de beoordeling van eventuele gereduceerde overdrachtsfunkties ligt de 
oneindig norm dus voor de hand. 

Deze omschrijving is afkomstig uit het boek van Francis, "A course in H. mntrol theory", Ch. 5. 10 

Zie voor een uitgebreide behandeling van de robuuste regeltheorie bijvoorbeeld het boek van Francis, "A course in 
H. control theory", Ch. 1-4. Of andere literatuur. 

11 

Dit voorbeeld en enkele van de door mij gebruikte termen heb ik overgenomen uit college-aantekeningen die 
werden samengesteld door dhr. V.d. Boom van de faculteit Elektrotechniek TUE, ten behoeve van het college 
"Robuuste regelingen". Ook deze aantekeningen kunnen uitstekend dienen als inleiding in de robuuste regel 
theorieën, maar zijn (nog) niet beschikbaar in dictaat vorm. 

12 
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11. I"E BALANCERING 

inleiding 

In dit hoofdstuk beschrijf ik de methode van interne balancering en de daarop 
volgende stap van modelreductie. Aan deze methode is de naam van Bruce Moore ver- 
bonden, naar aanleiding van zijn studie die in 1981 gepubliceerd werd. Dit werk 
beschrijft een transformatie-algoritme naar een gebalanceerde realisatie, dat wil zeggen 
een realisatie waarin toestanden geordend staan naar hun "invloed" op toekomstige 
systeem-output. De waarden waarop de toestanden beoordeeld worden heten Hankel 
singular values en er kan een fysische interpretatie van deze waarden gevonden worden 
in de regel- en waarneembaarheid van de toestanden. Modelreductie vind plaats door het 
"afkappen" van een aantal toestanden die het slechtst regelbaar cq waarneembaar zijn. De 
gebalanceerde realisatie / afkapping vormde de basis van een nieuwe generatie modelre- 
ductie methoden, met name door de prachtige theoretische onderbouwing en de betrouw- 
bare resultaten. Door andere auteurs i s  sindsdien veel nader ondenoek verricht, waarin 
onder meer theoretische fout begrenzingen en efficiënte implementaties worden beschre- 
ven. In dit hoofdstuk beschrijf ik deze hoofdlijnen van de methode. 

balancering 

In de beschrijving van Moore's algoritme ga ik uit van de algemene toestandsbe- 
schrijving van een lineair, tijdsonafhankelijk, dynamisch systeem: 

i@) = Ax@) + Bu(f) 
y@) = CX(f) + Ou@) 

Of beschreven met de overdrachtsfunktiematrix: 

G(s) = D + C(d-A)- 'B 

Met A E C" " (dus vierkant en complex), B E Q=" "', C E Cp' ", D E ú?' "' en 
(A,B,C,D) stabiel en een minimum realisatie in de zin van Kalman.' 

De regelbaarheidsgmmmian P en de observeerbaarheidsgrammian Q voor dit systeem 
zijn te schrijven als: 

Deze grammians zijn de oplossingen van set Lyapunov vergelijkingen: 

1 Hoewel Mmre aiieen reële elementen beschouwde is een uitbreiding die ook complexe elementen in zowel de 
systeemmatrices als  in de ingang/toestand/uitgang vectoren kan bevatten zeer eenvoudig en op voiiedig analoge 
manier te bewijzen. Dit is onder andere gedaan door Keith Glover in zijn artikel uit 1984 'All optimal Hankel- 
norm approximations of linear multivariable systems and their L"-error bounds'. Daarom gebruik ik hier de 
algemenere complexe notatie (merk op dat het voornaamste verschil zit in het gebmik van de complex-geconju- 
geerde transposiiie van een matrix) en zal ik gedeelten van het bewijs van Glover gebmiken. 
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PA' + AP + BB' = O 

QA + A'Q + C'C = O 

Moore heeft laten zien' dat er een omkeerbare toestandstransformatie T,, bestaat 
die de gebalanceerde toestandsrealisatie geeft 

Deze transformatie TBAL is vastgelegd als een toestandstransformatie x(t)=T,,,x,,,(t) 
volgens: 

Dit wil zeggen dat onder de toestandstransformatie de regel- en observeerbaarheids- 
grammians aan elkaar gelijk worden gemaakt. In bijlage I is een afleiding voor balance- 
rende transformatie TBAL en de diagonaal matrix C volgens Glover weergegeven. 
Overigens is een gebalanceerde realisatie niet eenduidig vastgelegd3 maar in het kader 
van dit overzicht ga ik hier niet verder op in. 

Voor de gebalanceerde realisatie geldt de volgende set Lyapunov vergelijkingen 
(onder weglating van de index BAL): 

BA' + A B  + BB* = O 

ZA + A*Z + C'C = O 

De mamx C is een geordende diagonaal matrix die de wortels van de eigenwaarden van 
de mamx PQ bevat. 

Deze waarden o, worden de Hankel singular values van het systeem genoemd. In zijn 
studie noemde Moore deze waarden de second order modes van een systeem. In dit 
overzicht zal steeds weer het belang van deze waarden voor systeeminterpretatie en 
modelreductie opduiken. De Hankel singular values zijn invariant onder toestands- 
transformaties en bevatten belangrijke informatie over complexiteit en amplitude 
overdracht van een systeem. In de methode van balanced truncation worden deze 
waarden gebruikt om verschillende modes van het systeem op hun effectiviteit te 
beoordelen en een afschatting van de fout die bij de reductie optreedt te kunnen maken. 

2 BNCe Moore; 'Principal component analysis in linear system ...', 1981. 

3 Glover toont in 'All optimal Hankel-norm approximatiom ...' lemma 4.1 aan dat een gebalanceerde realisatie uniek 
is  op een transformatie T na, waarvoor geldt 

= ET en: T*T = I In het bijzondere geval van verschillende waarden {oi) en reële waarden voor T en 
(A,B,C) i s  T een teken-matrix. Dit is een diagonaal matrix met als enig voorkomende elementen 1 en -1. 
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balanced truncation 

De theorie van Moore's modelreductie algoritme gaat nu uit van een subsysteem 
eliminatie. Dit wil zeggen dat een gedeelte van het systeem wordt afgekapt. Het betreft 
hier de slechtst regelbare (en dus ook slechtst observeerbare !) modes van het systeem. 
Dit zijn de modes waar CT de kleinste waarden aanneemt. Daartoe wordt het gebalanceer- 
de systeem gepartioneerd (naar E) volgens: 

met A,, is (kxk) en ken. Wanneer nu de n-k slechtst regelbare/observeerbare modes 
afgekapt worden kan het gereduceerde model geschreven worden als: 
in toestandsbeschrijving: 

en in de vorm van de overdrachtsfunktiematrix: 

G&) = D + Cl(Z~-Al1)-'Bl 

Onder de tot nu toe veronderstelde eisen aan het originele systeem ( (A,B,C,D) 
stabiel en minimaal) blijkt het gereduceerde model eveneens stabiel en minimaal en is 
het gereduceerde model tevens in een gebalanceerde vorm gerepresenteerd. (Zie o.a. 
Moore.) 

Keith Glover heeft in zijn al eerder genoemde studie 'All optimal Hankel-norm 
approximations of linear multivariable systems and their L"-error bounds' een algeme- 
ner resultaat met betrekking tot een gebalanceerde realisatie afgeleid ($4): 

Voor elk stabiel systeem (A,B,C) bestaat een omkeerbare toestands- 
transformatie T zodat het gebalanceerde systeem 

(TAT-', ï%, CT-') 

de regel- en observeerbaarheidsgmmians 

heeft, met C ,,23 >O en diagonaal. 

Dit resultaat betekent dat dat voor eik stabiel systeem een decompositie in de vier 
(lineaire) componenten (regelbaar en observeerbaar ; regelbaar maar niet observeerbaar ; 
niet regelbaar maar wei observeerbaar ; niet regelbaar en niet observeerbaar) uitgedrukt 
kan worden in diagonale grammians. In deze vorm geschreven kan het systeem weer 
gepartioneerd worden conform de dimensies van C en kan een gedeelte van het systeem 
geëlimineerd worden. 
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Voor modelreductie is het van groot belang dat de eis van minimaliteit is vervallen. 
Immers, dit is een van de belangrijkste argumenten om tot een verantwoorde reductie te 
komen. Stabiliteit blijft vereist, maar dit is geen heet hangijzer in praktische gevallen, 
omdat een niet-stabiel systeem meestal gestabiliseerd kan worden. 

beoordeling: 

In het specifieke geval van modelreductie volgens het algoritme van Moore, subsys- 
teem eliminatie, kan ook iets gezegd worden over de afweging tussen de orde van het 
gereduceerde model en de mate waarin dit model het oorspronkelijke model nog 
beschrijft, de beoordeling van de reductie. Of ook, welke k kunnen we kiezen als we 
bepaalde eisen aan het gereduceerde model stellen. Kunnen we iets zeggen over de fout 
die geïntroduceerd wordt wanneer een gedeelte van het systeem op de voorgaande wijze 
geëlimineerd wordt? 

Met betrekking tot deze vraag introduceerde Moore het begrip dominant subsysteem. 
Het idee is eenvoudig en wil niets anders zeggen dan dat modelreductie het elimineren 
van een zwak subsysteem omhelst, dit is een systeem dat weinig of niets bijdraagt aan de 
totale karakteristieken van het systeem. Een dominant subsysteem is dus een subsysteem 
waarvan de karakteristieken dicht bij die van het oorspronkelijke systeem liggen. 

plaatste Moore voor grote moeilijkheden. In feite kwam hij er niet uit en beschreef 
slechts een intern dominant subsysteem op basis van zijn second order modes. Zijn 
definitie van een internally dominant subsystem luidt 

Hoe eenvoudig dit ook klinkt, een mathematische uitwerking van het begrip dominant 

Er bestaat een internally dominant subsystem wanneer in een coördi- 
naten systeem het model (A,B,C) zo herschreven kan worden dat voor 
het gebalanceerde systeem geldt: (de indices 1 en 2 duiden op twee 
arbitraire partities) 

Waarin de Frobenius-norm wordt gebruikt. Dit is de wortel uit de som 
van gekwadrateerde singular values. Uit deze definitie leidt Moore af 
dat er een intern dominant subsysteem bestaat van orde k als en alleen 
als: 

Met deze techniek is het mogelijk een verantwoorde keuze te doen voor de orde k 
van het gereduceerde model, maar hiermee is het nog steeds niet mogelijk een uitspraak 
te doen over de geïntroduceerde fout bij modelreductie. Ter afsluiting veronderstelde 
Moore dat ieder dominant subsysteem in ieder geval intern dominant moest zijn. Uit het 
oogpunt van optimaliteit verwachte hij dat zijn gebalanceerde oplossingen een uitstekend 
uitgangspunt voor verdere (ad-hoc) optimalisaties zou vormen. De waarde van het on- 
demek van Moore ligt in het besef van het belang van deze second order modes voor 
modelreductie. Zelf omschreef hij deze waarden als een "natuurlijke eerste stap in 
modelreductie". 

4 Het bewijs is in het betreffende artikel weergegeven, ik za1 het hier buiten beschouwing laten. 
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In de inleiding werd gesproken van de beoordeling van modelreductie met behulp van 
de L”-error-bound. Deze begrenzingen werden voor het probleem van de modelreductie 
via gebalanceerde realisaties voor het eerst in 1984 beschreven door Enns’ en opnieuw 
Glover6. 

De L”-norm error-bound van het gereduceerde model verhegen via 
een gebalanceerde realisatie luidt 

Gezien het belang van deze norm betekende deze theoretische grens een geweldige steun 
voor de systematische model reductie via interne balancering. 

implementatie: 

Safonov en Chiang7 beschrijven een implementatie van het algoritme van Moore, 
gebaseerd op de uitbreidingen van Glover. Dit algoritme is door hen geïmplementeerd in 
het computerprogramma PC-Matlab. Een van de grootste problemen die zich voordoet bij 
de implementatie van Moore’s algoritme is dat de balancerende transformatie slecht 
geconditioneerd kan zijn. In het algemeen is dit het geval wanneer de matrix PQ een 
groot conditiegetal heeft, wat het geval is als enkele modes slecht regelbaar of waar- 
neembaar zijn. En juist dan zou het voordeel van een modelreductie tot zijn recht 
komen! ! 

Er bestaan wel andere en betere algoritmen om tot een gebalanceerde realisatie te 
komen, maar de balancerende transformatie blijkt intrinsiek slecht geconditioneerd voor 
systemen enkele bijna niet-regelbare en bijna niet-waarneembare modes. 

Safonov en Chiang ontwikkelden een methode om tot een realisatie van Moore’s 
gereduceerde model te komen zonder te balanceren. Deze balancering wordt vermeden 
door gebruik te maken van de Schur-decompositie. Het algoritme is stabiel en effectief 
zonder last te hebben van bijna regelproblemen. De Schur-decompositie genereert een or- 
thogonale basis voor eigenruimten. Dit gebeurt onder gunstige numerieke condities door 
gebruik te maken van orthogonale transformaties, die in het algemeen tot een betere 
numerieke stabiliteit in algoritmen leiden. Met behulp van deze decompositie kunnen de 
basis voor de relevante eigenruimten van de matrix PQ berekend worden. Hieruit kan 
dan een toestandsrealisatie van het gereduceerde model worden afgeleid. Deze procedure 
leidt tot een model met exact dezelfde eigenschappen als uit Moore’s algoritme. Voor de 
volledigheid en enig inzicht in de belangrijke stap van implementatie is in bijlage II dit 
algoritme volledig weergegeven, maar de bijbehorende bewijzen laat ik buiten beschou- 
wing. Deze zijn te vinden in het betreffende artikel. 

5 D.F. Enns, ‘Model reduction with balanced realizations: an error bound and a frequency weighted generalization’, 
1984. 

6 Keith Glover, ‘All  optimal Hankel-norm approximations of linear multivariable system and their L--error 
b o d ’ . .  1984. 

7 M.G. Safonov en R.Y. Chiang, ’ A  Schw method for balanced model reduction’, 1988. 
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afsluiting en variatie 

Sinds de introductie in 1981 is de hier beschreven balancering verbonden met 
modeireduc tie methoden. Balancering blijkt een concept met vele mogelijkheden, 
waarnaar nog steeds veel onderzoek verricht wordt. Een van de meest opmerkelijke 
variaties die dit onderzoek heeft opgeleverd is de frequency weighted L" model 
reduction method van Enns'. Het foutcriterium dat hier geminimaliseerd wordt is 
gedefinieerd als 

n w,(si rasi - qs11  si 11, 
met Wi en Wo respectievelijk de input en de output 
criterium biedt de mogelijkheid het doel waarvoor het gereduceerde model gebruikt gaat 
worden te laten weerspiegelen door de keuze van de weegfactoren. De keuze van de 
weegfactoren biedt veel mogelijkheden tot het beïnvloeden van het gereduceerde model 
en de frequentie afhankelijkheid van de optredende fout. 

Dit algoritme benaderd het ideale modelreductie algoritme zoals bedoeld in de 
inleiding. Helaas is het tot nu toe onmogelijk gebleken een theoretische error-bound voor 
deze frequentie gewogen methode af te leiden. Hierdoor zijn de toepassingen van de 
methode beperkt gebleven. 

overdrachtfunkties. Dit 

8 D. Enns; 'Model reduction with balanced realiazatiom: an error bound and a frequency weighted generalization', 
1984. 



23 

111 Hankel norm approximations 

in 1 e id in g 

Dit hoofdstuk beschrijft de Hankel norm modelreductie methode zoals ontwikkeld 
door Keith Glover en anderen. De rol en het gebruik van de Hankel norm benaderings 
theorie zijn de laatste jaren sterk in betekenis toegenomen, met name op het gebied van 
regel en systeemtheorie. Hankel norm approximatie wordt vooral toegepast in modelre- 
ductie problemen en benaderingsproblemen binnen de robuuste of E--optimale regel 
theoriën. Het belang van de methode wordt ondersteund door de goede uitkomsten en de 
sterke theoretische onderbouwing van deze uitkomsten. De ontwikkelingen op dit gebied 
gaan nog steeds voort, met name met betrekking tot mathematische / numerieke 
optimaliseringen, maar het is mijn bedoeling in dit hoofdstuk slechts enig inzicht in de 
methode te verschaffen, waardoor niet alle aspecten en variaties aan de orde zullen 
komen. 

In dit hoofdstuk beschrijf ik eerst enige noodzakelijke mathematische begrippen, zoals 
de Hankel singular values, de Hankel operator en de Hankel norm. Vervolgens omschrijf 
ik het modelreduktie probleem en bespreek ik de Hankel norm approximation in de vorm 
van een algoritme van Keith Glover. Daarna bespreek ik de begrenzingen van de 
optredende fouten in het frequentie domein en een implementatie van de methode in het 
computer programma PC-Matlab. Ik sluit het hoofdstuk af met enkele opmerkingen 
betreffende de literatuur. 

Hankel singular values 

Een standaard, lineair, tijdsonafhankelijk, dynamisch systeem wordt in toestandsbe- 
schrijving gegeven door: 

f i t) = Ax@) + Bu(t) 
y(t) = Cx(t) + Du(t) 

Of beschreven met de overdrachtsfunktiematrix: 

G(s) = D + C(d-A)- 'B 

Met A E Cnxn (dus vierkant en complex), B E Cnxm, C E Cpxn, D E Cpxm en 
(A,B,C,D) stabiel. 

De regelbaarheidsgrammian P en de observeerbaarheidsgrammian Q voor dit systeem 
zijn te schrijven als: 

Deze grammians zijn de oplossingen van de set Lyapunov vergelijkingen: 

PA' + AP + BB' = O 
QA + A'Q + C'C = O 
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definitie: Hankel singular values 
De Hankel singular values van de stabiele overdrachtsfunctie G(s) van orde n zijn 
gedefmeerd ais: 

Deze Hunkel singular values werden al in een vorig hoofdstuk afgeleid en gebruikt bij 
de methode van interne balancering, maar deze waarden vormen tevens de basis voor de 
methode van modelreductie via Hankel norm approximation die in dit hoofdstuk 
toegelicht wordt. Hiermee wordt opnieuw het belang van deze waarden voor systeem 
interpretatie aangetoond: de Hankel singular values zijn fundamentele, invariante 
waarden met betrekking tot versterkingsamplitude en complexiteit van een systeem. 

Hankel operator en Hankel norm 

Zoals ai eerder gedefinieerd is een operator een bounded function van de ene 
(Hi1bert)ruimte naar de andere. De Hankel operator is een speciale operator die gedefi- 
nieerd is met de impulsresponsie van zijn argument. 

notatie: 
De Hankel operator met symbool of argument G wordt genoteerd als 
r,. 
Met G het stabiele systeem 

G(s) = I) + C(sI-A)-'B 

de bijbehorende impulsresponsie gegeven door 

en de beschouwde functieruimten de tijdsdomein Lebesgue ruimten 
luidt de definitie van de Hankel oprerator: 

definitie: Hankel operator 

- o. 

(I's)(t) A h(t+r)u(s)  ds = C&(t+T)Bu(s) dT 
O O 

Merk op dat de Hankel operator onafhankelijk is van de D of doorver- 
bindingsmatrix. 

De geïnduceerde norm van de Hankel operator is per definitie de Hankel norm, deze 
bijbehorende nom is voor de beschouwde tijdsdomein Lebesgue ruimte gelijk aan de 
grootste singuliere waarde van de Hankel operator. 
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definitie: Hankel norm 

De Hankel operator en de Hankel norm hebben bijzondere eigenschappen die ze zeer 
aantrekkelijk maken voor het gebruik in bijvoorbeeld modelreductie algoritmen: 

- Het blijkt dat de singuliere waarden van de Hankel operator gelijk zijn aan de Han- 
kel singular values (vandaar die naam!!) zoals we die eerder afgeleid hebben uit PQ '. 
Gezien het belang van deze waarden moge het duidelijk zijn dat de Hankel operator aan- 
trekkelijk is. In feite vormt de Hankel operator een generalisatie van de Hankel singular 
values. 

overdracht een begrensde-energie input in het verleden en een begrensde-energie output 
in de toekomst: 

- De Hankel norm vormt de norm van de operator induced normed space, bij 

De Hankel norm geeft de zogenaamde L 2-gain van past-input naar future-output. Tevens 
wil dit zeggen dat de Hankel singular values de singular values zijn die deze afbeelding 
van past-input naar future-output beschrijven. 

- Merk tenslotte op dat ook de Hankel norm niet afhankelijk is van de doorvoermatrix 
D. 

Hankel norm modelreductie probleem 

Het modelreductie probleem in de formulering met de Hankel norm is gedefineerd als 
het vinden van een benadering, ofwel een approximation, van het originele systeem zodat 
de Hankel norm van het verschil of fout systeem geminimaliseerd wordt. 

Omdat hier sprake is van een daadwerkelijke minimalisatie bestaat er een optimale 
Hankel norm approximation. (Vergelijk met de methode van interne balancering waar het 
gereduceerde model weliswaar goede eigenschappen bevat, maar slechts een uitgangspunt 
voor optimalisatie vormde.) 

1 Deze relatie volgt natuurlijk niet, mals hier gesuggereerd, per definitie, maar de afleiding leidt ik hier buiten 
beschouwing. Ze is gebaseerd op elementaire matrix algebra en staat volledig weergegeven in Glover, 'AI1 optimal 
Hankel-norm approximatiom of linear multivariable system and their L"-error b o d  ,Ch. 2.3. 
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Nu rijst de vraag waarom de Hankel norm gekozen wordt om het modelreductie 
probleem op te lossen. Immers, in principe kan elke "passende" norm gebruikt worden. 
De keuze van de te gebruiken norm hangt af van twee eigenschappen: 

1. 
2. 

welke normen redelijk efficient geminimaliseerd kunnen worden en 
welke normen een geschikte en bruikbare maat vormen om de fout te meten. 

De Hankel norm blijkt aan beide voorwaarden uitstekend te voldoen, waarmee de keuze 
verklaard is. 

optimal Hankel norm approximation 

Het minimaliseren van de Hankelnorm blijkt een lastig, zuiver mathematisch, 
probleem, waarin &n fysische interpretatie in het proces lastig te herkennen is. Op 
sommige ingewikkelde mathematische problemen kan en wil ik niet ingaan, maar in de 
werkwijze van Glover zijn wel een aantal duidelijke stappen te onderscheiden die van 
belang zijn voor een goed begrip. Deze stappen geef ik respectievelijk aan met *, ** en 
**** 

* 
In zijn onderzoek besteed Glover veel aandacht aan de relatie tussen de Hankel 

singular values en de frequentie responsie van een causale overdrachtsfunktie. (Natuurlijk 
met als doel frequentie respons begrenzingen af te leiden.) Hieruit zijn een tweetal 
interessante conclusies af te leiden: 

1. In het geval van een vierkante all-pass overdrachts funktie2 zijn alle Hankel 
singular values gelijk aan 1. Glover maakt duidelijk dat een lagere orde benade- 
ring voor zo'n systeem zinloos is. 

2. Het is mogelijk een stabiele (geen polen in RHP), rationele overdrachtsfimktie 
G(s) te benaderen met een zogenaamde anticausale overdrachtsfunktie F(s) 
(geen polen in LHP). Dat wil zeggen: 

Een verrassend resultaat is dan dat de kleinste L--error die dan bereikt kan 
worden gelijk is aan de Hankel norm van G(s). 

- 
dG(s)) A IlG(s)H, = innpeIt- #Wo) -W~) l l~ -  

Zo'n anticausale benadering wordt expliciet verkregen uit een gebalanceerde 
realisatie van G(s) via het algoritme van Glover in BIJLAGE 111. F(s) wordt 
genoteerd als: 

F(s) = D + C(Sl-Â)-'Ê 

Belanfijk is dat de resulterende foutfunktie 

2 Een all-puss overdrachtsfunktie is een overdrachtsfunktie die voor aiie frequenties deielfde, constante, overdracht 
heeft. Hiermee wordt echter niets over de fase gezegd. 
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een all-pass funktie is. Dit algoritme in BIJLAGE III vormt de basis van de 
Hankel norm modelreductie methode. Zoals gezegd zal ik op de benodigde 
wiskunde nauwelijks ingaan. Het algoritme en bewijs zijn de vinden in Glover, 
'All optimal Hankel-norm approximations of linear multivariable systems and 
their L"-error bounds', theorem 6.3.. Een voorbeeld van anticausale benadering 
is achterin dit hoofdstuk opgenomen. 

** 
In een volgende fase geeft Glover een klasse van oplossingen van het optimale 

Hankel norm approximatie probleem: 
1. Glover toont aan dat er een lower-bound op de bereikbare Hankel norm bestaat: 

Voor een stabiele overdrachtsfunktie met singular values 

geldt bovenstaande formule voor elke stabiele benadering van orde 5k. 

2. De minimale waarde kan in het optimale geval bereikt worden in: 

waarin G(s) een stabiele, vierkante, rationele overdrachtsfunktie is met de singu- 
liere waarden (let op dat tevens rekening gehouden wordt met een multipliciteit 
r van de sing.va1. rekening gehouden wordt): 

a L UZ". L uk> = = ak+r>ak+r+l L. .. z a,>o 

en &) van orde k een optimale Hankel norm approximatie is van G(s) als, en 
alleen als, er een anticausale F(s) bestaat zodat het foutsysteem 

E(s) = G(s) - G(s) -F(s) F(s) E Ho. - 

voldoet aan: 

E(s)E*(-i)  = u;+$ 

dit wil zeggen all-pass is. Dan gelde: 

- G(s) 11, = ak+l 
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3. De constructie van deze &) gebeurt met het algoritme uit BLTLAGE I11 

G(s) gebalanceerd 
&) E K,* 
m E H..,- 

as) +F(s) = Ij + C(sZ-&'B 

@,&?,I?) volgens BIJLAGE I 

Dat wil zeggen dat de optimale Hankelnorm approximatie gelijk is aan het 
stabiele deel van de totale benadering. 

4. Merk op dat de keuze van de matrix Ij niet van invloed is  op de benadering en 
de Hankel nom. Deze mamx is echter wel van invloed op de L"-norm, zodat 

een geschikte keuze van Ij deze fout kan verkleinen!! 

5. In hetzelfde artikel lost Glover hetzelfde probleem analoog op voor niet-vierkan- 
te systemen. 

*** 
In een volgende stap laat Glover zien dat voor multivariabele systemen de set van 

oplossingen groter is dan de hierboven genoemde. Glover karakteriseert achtereenvolgens 
in toestandsbeschnjving en overdrachtsfunkuebeschrijving alle oplossingen van het 
optimale Hankel norm probleem. De bijbehorende wiskunde is redelijk complex te 
noemen. Daar mijn doelstellingen slechts liggen in het verruimen van het begrip met 
betrekking tot modelreductie zal ik me beperken tot een "inhoudelijke samenvatting" van 
de betreffende paragraaf. Voor de volledigheid zijn een aantal elementen uit deze 
paragraaf integraal opgenomen in BIJLAGE IV. 

1. In lemma 8.1 geeft Glover noodzakelijke en voldoende voorwaarden voor 
indien dit een optimale Hankelnorm approximatie van G(s) is. Deze voonvaar- 
den zijn expliciet gegeven in termen van de matrices P, en Q, (Dit zijn de 
Grammians van het foutsysteem zoals beschouwd in BIJLAGE EI). Dat wil dus 
zeggen dat wanneer aan deze vconvaarden voldaan is &) inderdaad een 
optimale benadering vormt. Deze voorwaarden worden in lemza 8.2 verder 
uitgewerkt en met behulp van deze stellingen karakteriseert theorem 8.4 
impliciet 
lemma 8.5 worden deze oplossingen expliciet uitgeschreven in termen van 
@,B,C). 
Hiermee zijn niet alleen alle oplossingen van het reductieprobleem gekarak- 
teriseerd, maar ligt tevens de procedure vast waarmee deze oplossingen gegene- 
reerd kunnen worden. 

toestands oplossingen van het optimale Hankel norm probleem. In 

2. In dezelfde paragraaf leidt Glover vervolgens een karakterisatie van alle 
oplossingen in overdrachtsfunktie vorm af. (corollary 8.6, theorem 8.7) 

3. Opnieuw kunnen deze "algoritmen" gegeneraliseerd worden naar niet-vierkante 
stabiele systemen. 
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Samenvattend kan vermeld worden dat een stabiele, niet noodzakelijk minimale over- 
drachtsfunktie G(s) met orde n via bovenstaand algoritme (BIJLAGE 111) een stabiele, 
optimale Hankel norm approximatie &) van orde kcn kent, waarvoor geldt: 

ne-GII, = 

waarbij het bijhorende foutsysteem all-pass is. 

frequentie respons begrenzingen 

Zoals inmiddels bekend kan het resultaat van modelreductie beoordeeld worden met 
een norm over het foutsysteem 

In het speciefieke geval van modelreductie via minimalisatie van de Hankel norm, rijst 

klein te noemen? Bijzondere aandacht gaat weer uit naar de L"-norm, de meest 
natuurlijke norm in (r0buuste)regelsituaties. 

de -vraag: Als de Haí-ike: nom klein is, zijn ûíìïì ook xldcîe, &cfifKwaiüdige, IioiTiicïì 

De volgende lower-bound was al door Glover afgeleid 

waarin 

Q = Is + C(sZ-Â)-1B 

Q = G(s) + F(s) F E Ha,- 

Q(s) bestaat dus uit een optimale Hankel norm benadering van G(s) plus een anticausale 
benadering F(s). Deze ondergrens kan alleen bereikt worden indien in de totale benade- 
ring ook het anticausale gedeelte meegenomen wordt. Voor modelreductie doeleinden is 
dit niet toelaatbaar, maar het blijkt dat met alleen de stabiele benadering deze ondergrens 
dicht benaderd kan worden. 

In de eerste plaats kan bewezen worden dat 

Dat wil zeggen dat de geïtroduceerde fout maximaal gelijk is aan twee maal de "som van 
de staart". Dit is dezelfde upper-bound als in de methode met balanced truncation werd 
gevonden! 
Het is  echter mogelijk deze grens aan te scherpen door gebruik te maken van de 
"vrijheidsgraad D, de doorvoermatrix. Al eerder werd duidelijk dat de Hankel norm 
onafhankelijk is van de D matrix, daarom wordt g ook niet bepaald door de optimale 
Hankel norm benaderings methode. De L"-norm wordt echter wel beïnvloed door (de 

keuze van) I j .  Door nu geschikt te kiezen in relatie met de oneindig norm kan de 
error-bound flink aangescherpt worden. 
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Een en ander wordt aannemelijk gemaakt door de oneindig norm van een 
vierkante, stabiele overdrachtsfunktie te beschouwen in een nieuwe representatie 
in termen van de Hankel singular values 3: 

G(s) = Do + o1El(s) + a,E,(s) ...+ 
met: u1>u2 ...> a,* 
en Ek(s) all-pass 

- 
G(-) = O -* u(DJ i (ul + ... + U,) 

daarom geldt: 

en er bestaat een constante matrix Do waarvoor: 

UG-D,H s (ul + ... + an) 

De "vrijheidsgraad die de D matrix biedt wordt gebruikt om de invloed van het anticau- 
sale gedeelte te beperken. Glover bewijst in coroZ2ary 9.9 dat er zo'n Do bestaat 
waarvoor: 

Deze begrenzing van de fout in de benadering is kleiner dan "de som van de staarf". Een 
aanzienlijke verbetering. Wel is duidelijk dat dit extra berekeningen vergt, 6 moet 
berekend worden, wat een gebalanceerde realisatie van F(s) vergt en bovendien moet via 
een extra algoritme een keuze voor fi gemaakt worden. 

implementaties 

Glover stelt in zijn studie een volledig uitgewerkt algoritme voor, dit wil zeggen 
inclusief een bepaling van de D matrix. Hij onderscheidt de volgende stappen: 

1. 

2. 

&)LIJ (A,B,C,D) ; n en k 

balanceren van G(s), bapalen Hankel singular values 

3. berekenen van &) + F(s) 

4. bewerken en partiëren van A (en B,o 

3 Deze representatie is bedacht door Glover die hem gebruikte voor het weergegeven bewijs. Bovendien toont deze 
representatie ondubbelzinnig de waarde van de Hankel singular values aan. 



31 

5. berekening D matrix 

6. bepalen: output 

G(s) = D + d1(s1-A,,)-9i1 

Een van de zwakke plaatsen in dit algoritme is net als in het voorgaande hoofdstuk 
de balancering. De balanceringsprocedure is vaak slecht geconditioneerd en leidt daarom 
tot numeriek onacceptabele uitkomsten. Safonov, Chiang en Limebeer4 ontwikkelden een 
methode om te komen tot optimale Hankel norm benaderingen zonder de noodzaak tot 
balanceren. Daarom is dit algoritme ook betrouwbaar in het geval het originele systeem 
bijna niet-regelbaar of observeerbaar is. De methode is gebaseerd op de descriptor 
beschrijving, dit is een uitgebreide toestandsbeschrijving: 

schematisch: 

Op deze benadering zal ik verder niet ingaan, interesant is wel dat dit algoritme 
geimplementeerd i s  in PC-Matlab. De begrenzing van de fout voldoet "slechts" aan (o.a. 
i.v.m. het ontbreken van balanceren van F(s) en dus de onmogelijkheid van het bereke- 
nen van ö) 

dus twee maai de som van de staart. 

variaties 

Om dit hoofdstuk over de optimale Hankel norm approximatie af te sluiten nog 
enkele opmerkingen met betrekking tot de literatuur over Hankel normen: 

methode heb ik overgenomen uit het al eerder aangegeven artikel van Glover uit 1984'. 
Dit artikel is tot op heden toonaangevend in de literatuur met betrekking tot de Hankel 
modelreductie. Glover schreef in 1989 nog een artikel over zijn Hankel norm methode6, 

* De meeste van de door mij gebruikte termen en het volledige algoritme van de 

4 Safonov, Chiang, and Limebeer,'Hankel model reduction without balancing - a descriptor approach', 1987. 

5 Keith Glover, 'All optimal Hankel-norm approximations of linear multivariable systems and their L--error 
b o d ' ,  1984. 

6 Keith Glover, ' A  tutorial on Hankel-norm approximation', 1989. 
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hierin leidt hij vrijwel dezelfde stellingen op een andere, direktere manier a€ met behulp 
van andere wiskundige inzichten. Deze afleidingen heb ik buiten beschouwing gelaten 
omdat ze het inzicht in de procedure nog verder vertroebelen. 

* In de literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen optimale en sub-optimale 
oplossingen7. Het verschil besiaat eruit dat 

I I G - ~ I I ~  P 
optimaal: p = uk+l 
suboptimaai: uk > p > ut+, 

* In de literatuur wordt ook de zogenaamde one-step-at-the-time Hankel norm 
methode beschreven. Dit is de Hankel norm modelreductiemethode die een benadering 
levert die slechts één "stapje" lager is dan het origineel. Deze methode kent aantrekkelij- 
ke eigenschappen (optimaliteit) en kan eventueel meerdere keren achter elkaar gebruikt 
worden om tot een lagere orde benadering te komen. De one-step-at-the-time Hankel 
norm methode komt qua algoritme overeen met de beschreven methode, maar er vindt 
per stap slechts een reductie plaats tot orde n-r, waarin r=f of groter als er multiplici- 
teiten optreden in de singuliere waarden. De one-step methode wordt onder meer 
gebruikt in multiplicatieve methoden (zie hoofdstuk IV relative error methods). 

conclusie 

Dit hoofdstuk beschreef de modelreductie methode die gebaseerd is op het minimaii- 
seren van de Hankel norm over een verschilsysteem. De Hankel norm approximatie i s  
een betrouwbare en efficient te implementeren reductiemethode. Dit komt onder meer tot 
uitdrukking in de theoretische onderbouwing en de resultaten in de vorm van begrensde 
L--norm foutbegrenzingen. De Hankel singular values van een systeem, die aan de 
methode ten grondslag liggen, blijken belangrijke informatie bronnen over complexiteit 
en ampIitude overdracht van een systeem. Het voornaamste verschil met de in hoofdstuk 
I besproken methode van interne baiancering is dat de Hankel norm voortbouwt op 
balancering en een optimale oplossing biedt. De theoretische foutbegrenzing kan sterk 
aangescherpt worden, maar gaat dan ten koste van rekentijd en nauwkeurigheid. 

De fase van het (gereduceerde)systeem blijft beschouwing en dat kan belangrijke 
problemen veroorzaken. Dit hangt samen met het feit dat de Hankel norm methode geen 
mogelijkheden tot frequentie gewogen oplossingen biedt. Dit is een onderwerp van 
huidige research. 

7 zie onder andere vorige nwt .  
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voorbeelds 

We beschouwen het eenvoudige systeem gegeven door de transferfunktie G(s) 

39s2+1Q5s+250 
as) = 

(s +2)(s+5)2 

Met het algoritme van Glover zoals besproken (BIJLAGE UI) is het mogelijk verschil- 
lende benaderingen van G(s) te bepalen 

* optimale anti-causale benadering F(s) 

6s2-l3s+W F(s) = 
3s2-7s+30 

Dit is een benadering van G(s)  met L" error van 2. Dit is te zien in het verschilsysteem 

2 (-s+2)(-~+5)~(3s~ +7s+30) G(sj-F(sj = 
( ~ + 2 ) ( ~ + 5 ) ~ ( 3 ~ ~ - 7 ~ + 3 0 )  

* optimale tweede orde Hankelnorm benadering 

.. 1 ( -s2+123s+l 10) 
G@) = - 

2 (s2+21s+10) 

Dit is een benadering met L" error van 0.5 
Het verschilsysteem luidt 

-1 ( - ~ + 2 ) ( - ~ + 5 ) ~ ( ~ ~ - 2 l ~ + l Q )  G(s) -as) = 
2 ( S + ~ ) ( S + ~ ) ~ ( S ~  +21s+ 10) 

De bodediagrammen van de benaderingen zijn te vinden op de volgende pagina. Het is 
blijkt dat de verschillen tussen G(s) en de benaderingen constante moduli hebben (a& 
pass foutsysteem), dit zegt echter niets over de fase die als een stiefkindje behandeld 
wordt. 

8 Afkomstig uit Glover. De berekeningen zijn niet met Matlab uitgevoerd, maar met de eenvoudige implementatie 
van BIJLAGE I. 
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IV PHASE MATCHING 

Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de benadering van van hoge-orde rationele power spectral 
densify matrix. (De spectrale vermogens dichtheid, dit is de Fourier transformatie van de 
autocorrelatie.) In eerste instantie lijkt dit af te wijken van de tot nu toe beschouwde 
modelreductie ten behoeve van overdrachtsfunkties, maar de vraag is wel degelijk nauw 
gerelateerd en deze werkwijze blijkt ook zeer krachtig voor het benaderen van over- 
drachtsfunkties. Dit verband is duidelijk omdat een positief definiete spectrale matrix 
a>.@) door een spectrale factor een stabiele, minimum fase overdrachtsfunktie W(s) 
vastlegt via 

@(.Y) = W*(s)W(s) 

W(s) wordt de rechter spectrale factor genoemd (er bestaat ook een stabiele, 
minimum fase linker factor) en de asterix duidt de complex geconjugeerde 
transponentie aan. 

De methoden die in dit hoofdstuk besproken worden, zijn gebaseerd op of te 
generaliseren naar phase-approximation. Dit wil zeggen dat een benadering gevonden 
wordt op basis van criteria die samenhangen met de fase van een overdrachtsfunktie. (Dit 
in tegenstelling tot de in de vorige hoofdstukken besproken methoden van interne ba- 
lancering en Hankel norm benaderingen die gebaseerd waren op een gain-approximation 
en waar de fase slechts een stiefkindje vormde.) Waarom het benaderen van de fase 
aantrekkelijk is zal later aan de orde komen. 

Phase-matching vormt in feite een generalisatie van verschillende methoden. Er 
bestaat niet één phase-matching algoritme, maar men spreekt eerder over een paradigma. 
Een paradigma is een algemeen kader van theorievorming binnen een bepaald gebied. 
Het phase-matching paradigma beschrijft een generalisatie van diverse oplossings- 
methoden en laat de op het eerste gezicht verbazende theoretische samenhang zien. Deze 
generalisatie is pas zeer recent opgesteld door Green en Anderson '. Dit hoofdstuk 
bestaat uit een drietal sub-hoofdstukken. Voordat ik dit paradigma van phase matching in 
sub IIï bespreek eerst uitgebreid aandacht voor een tweetal relevante en onafhankelijke 
basismethoden: In sub I de methode van Balanced Stochastic Realizations die gebaseerd 
is op stochastische theoriën en vervolgens in sub Iï de Relative Error Method die 
gebaseerd is op het minimaliseren van een relatieve fout. Het is van belang te beseffen 
dat beide methoden op zich zelf staan en dat de generalisatie tot phase-matching slechts 
extra mogelijkheden en inzichten biedt. 

1 Micheal Green and Brian Anderson; 'Model reduction by phase matching', 1989. 
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sub I Balanced Stochastic Realizations 

stochastische modelreductie 

De methode van balanced stochastic realizations is een reductiemethode die gebaseerd 
is op stochastische theoriën. De motivatie voor stochastische modelreductie methoden 
komt voort uit problemen in systeemidentificatie en signaalschatting, waar vanuit 
stochastisch bepaalde signalen, dit wil zeggen signalen inclusief verstoringen, geprobeerd 
wordt een toestandsrealisatie van het "onderliggende" tijdsinvariante dynamische systeem 
te verkrijgen. De correlatie methoden die hiervoor gebruikt worden leveren echter een 
systeem af met een veel te hoge orde, wat te wijten is aan de ruis die gedeeltelijk 
meegemodeleerd wordt. Daarom is het belangrijk dat er goede stochastische modelreduc- 
tie methoden ontwikkeld worden. 

De eerder besproken deterministische reductie methoden (zoals de interne balancering 
en de optimale Hankel norm benadering) zijn niet bruikbaar in het stochastische geval 
omdat ze gebaseerd zijn op het schatten van de Hankel operator, die gedefineerd is met 
de impulsresponsie van het systeem en die is nu juist niet beschikbaar. 

Van belang is dat ook stochastische methoden werken op een reeds verkregen 
realisering van het systeem, waarbij het in feite niet uitmaakt of dit een stochastisch dan 
wel deterministisch verkregen model is. Dit maakt het mogelijk deze methodes ook te 
implementeren in algemene termen zodat een willekeurig model gereduceerd kan 
worden. 

Stochastische methoden zijn gebaseerd op het schatten van covariantie sequenses van 
het proces. Hierbij vervullen de zogenaamde canonische correlatie coëfficenten een 
belangrijke rol. Modelreductie op basis van stochastische balancering houdt een balance- 
ring in met betrekking tot deze canonische coëfficenten en omhelst het afkappen van een 
deelsysteem met de kleinste correlatie coëfficenten. In werkwijze is dus een duidelijke 
analogie met Moore's interne balancering aan te wijzen en dat blijkt ook uit de beschrij- 
ving van het algoritme. Voordat ik aan de daadwerkelijke beschrijving van dit proces 
toekom, geef ik eerst wat achtergrond informatie over stochastische realisaties en de 
canonische correlatie coëfficenten. 

stochastische realisaties en canonische correlatie coëfficenten 

Deze paragraaf beschrijft de realisatie van een toestandsmodel uit een stochastisch 
proces. Dit gebeurt met behulp van de canonische correlatie coèficenten. Hiermee wordt 
tevens wordt het belang van deze coëfficenten voor systeemidentificatie en -interpretatie 
aangetoond. De canonische correlatie coèficenten vormen een belangrijke basis voor 
modelreductie via de methode van stochastische balancering. 

Ik geef deze afleiding slechts ter verduidelijking van de stochastische achtergrond en 
een verklaring voor de betekenis en de herkomst van de canonische correlatie coëffi- 
centen, zonder nadere theorie of bewijzen, omdat dit voor modelreductie opzich niet zo 
relevant is. Informatie hierover is in ruime mate voorhanden in literatuur met betrekking 
tot stochastische realisaties. Zelf heb ik met name gebruik gemaakt van de studie van 
Desai en Pal, ' A  tran$ormution approach to stochastic model reduction' uit 1984. 
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Y(k-1) 
past: Yi = y(k-2) future: Y; = 

Y(k) 

y(k+i) 

definities: Hankel matrix H en covariantie matrices R 

-a 

or@) = .. = YTU; @(k) = 

an(k) 

H ñ E Y,'(Y;)T 
R- A E YR(Y,-)= R' A E Y;(Y;)' 

- p , w  
.. = UTY; 

P .(k) 

Onder het canonische correlatie analyse probleem wordt verstaan 

waarin oi de canonische correlatie coëfficenten van het proces y(.) en u, vi de canoni- 
sche vectoren. Als H een eindige dimensie n bezit, bestaat er een canonische decomposi- 
tie van H 

H = R+UEVTR- 

waarin 

UTR+U = Z 
VTRV = Z 

U=[ui .. un] 

V=[V, .. v,] 
UTHV = I: Z=diag[u, .. u,] u12fJ2L..au,>0 

waarin 

E a(k)aT(k) = Z = E p(k)pT(k) 
E a(k)PT(k) = X 

Met de keuze de toestandsvector x(k) als 

1 
~ ( k )  = Z'ce(k) 

wordt een voorwaartse realisatie gegeven door 
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Waarin (A,B,C) volledig bepaalt uit H, U, V, X, R. Analoog kan een achterwaartse 
realisatie verkregen worden uit de canonische variabelen p. De volledige uitwerking laat 
ik buiten beschouwing, ze is onder meer te vinden in het genoemde artikel van Desai en 
Pal. 

1. 

2. 

Van belang is dat aangetoond kan worden dat: 
De paren (A,B) en (A,C) respectievelijk volledig regelbaar en volledig obser- 
veerbaar zijn. 
De canonische correlatie coëfficenten oi uniek met betrekking tot het proces y(.) 
zijn. 

De canonische correlatie coejjGcenten blijken een belangrijk instrument in systeem 
interpretatie, in zekere zin zijn ze te vergelijken met de Hankel singular values. Ook de 
canonische correlatie coëfficenten beschrijven een relatie tussen past-input en future- 
output. De canonische correlatie coëfficenten zijn een maat voor de correlatie die de 
overeenkomstige toestand heeft met de toekomst van het proces. De toekomst van een 
proces is daardoor vanzelfsprekend minder afhankelijk van die toestanden met kleine 
canonische waarden. De canonische correlatie coëfficenten geven een indicatie of er een 
lagere orde benadering past en verschaffen een basis om te beslissen welke toestanden 
behouden of afgekapt kunnen worden. In feite vormen de canonische correlatie coëffi- 
centen de stochastische tegenhanger van de deterministische Hankel singular values. 

stochastische balancering 

De hier beschreven modelreductie methode m.b.v. stochastische balancering is tot 
ontwikkeling gebracht door Desai en Pal. Mijn beschrijving is behalve uit hun artikel ' A  
transformation approach to stochastic model reduction' (1984) ook afkomstig uit de 
studie van Opdenacker en Jonckheere, ' A  state space approach to approximation by 
phase matching' uit 1986. 

Uitgaande van een minimum fase, stabiele overdrachtsfunktie matrix 

Z(s) = C(sz-A)-'B 

kan de PSD P(s) geschreven worden als 

P(s) = Z(s) + Z*(s) + I 
= C(sZ-A)-'B + B*(-sZ-A')-'C* + Z 

(zonder verlies aan algemeenheid is de constante term weergegeven 
door I) 

P(s) kan vervolgens ook genoteerd worden in zijn spectrale factoren 

P(s) = V(s>V*(s) = W"(s)W(s) 

Met V(s) heet left spectral factor en W(s) heet right spectral factor. 

Het is algemeen bekend dat P(s) gerealiseerd kan worden als de PSD van de 
output van een lineair syteem met als input witte ruis. Dat systeem kan op twee 
manieren gerepresenteerd worden. 
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FIR: i+ = AX+ +K+v+ 
y+ = cx++v+ 

Dit zijn respectievelijk de forward innovations en de backward innovations 
representations van het stochastische proces y(.) waarvan de PSD gelijk is aan 
P. In deze representatie zijn 

K+ = B-N+C' 
K- = C-B*N- 

Met N+ en N- de minimum positief definiete oplossingen van de algebraïsche 
Riccatti vergelijkingen: 

AN++N+A*+K+K+" = O 
A*N-+N-A+K-*K- = O 

In deze notatie kunnen de beide spectrale factoren van P(s) geschreven worden 
als 

P(s) = (Z+C(sl-A)-'K+)(Z+ C(sl-A)-'K+)' = V(S)V*(S) 
P(S) = (Z + K-(SI -A)-'B)*(Z + K-(SZ - A ) - ~ B )  = w*(s)w(s) 

Men noemt het systeem (A,B,C) stochastisch gebalanceerd als voor de oplossingen 
van de Riccatti vergelijkingen geldt 

dit zijn precies de canonische correlatie coëfficenten van het stochastische proces y(.). 
Desai en Pal ontwikkelden een transformatie naar zo'n stochastisch gebalanceerde 

realisatie. Deze transformatie transformeert de oplossingen van de beide algebraische 
Riccatti vergelijkingen die respectievelijk behoren bij de FIR en de BIR naar C. 
Toegepast op de FIR en de BIR levert deze transformatie achtereenvolgens de voor- 
waartse en de achterwaartse Balanced Stochastic Realization. 

balanced stochastic truncation 

Uitgaande van een stochastisch gebalanceerde realisatie, wat dus wil zeggen dat de 
oplossingen van de Riccatti vergelijkingen aan elkaar gelijk en diaginaal gemaakt zijn, 
kan modelreductie worden toegepast door een deelsysteem af te kappen op dezelfde 
wijze als dat bij de methode van interne balancering gebeurde, Het criteria zijn hier ech- 
ter niet de Hankel singular values maar de canonische correlatie coeficenten. De 
werkwijze is analoog. 
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Veronderstel 

partieer N als 

Or =,+1 

partieer (A,B,C) en ook K, en K- conform N als 

Het gereduceerde m o d  is dan gegeven door 

en de bijbehorende benadering voor de PSD P(s) is gegeven door 

Wanneer P(s) positief definiet is en NI, N, verschillend zijn geldt voor het 
gereduceerde systeem dat het minimaal, asymptotisch stabiel en eveneens in 
gebalanceerde coordinaten opgesteld is. Voor de stabiele en minimale spectrale 
factoren van de gereduceerde spectrum matrix geldt tenslotte 

3 = Cl(~I-All)-lK+l + I 

W = K-l(~I-All)-lBl + I 

Tot zover een eerste kennismaking met de stochastische modelreductie. Opnieuw 
speelde balancering een belangrijke rol. Werden bij de methode van interne balancering 
de beide Lyapunov vergelijkingen zodanig gebalanceerd dat de oplossingen (dit zijn de 
regel- en observeerbaarheidsgramians) gelijk en diagonaal gemaakt werden, bij de 
methode van stochastische balancering worden de (minimaal positief definiete) oplossin- 
gen van de duale Riccatti vergelijkingen aan eikaíu gelijk en diagonaal gemaakt. Ook het 
belang van balancering is inmiddels duidelijk: Door balancering worden toestanden 
bepaald die significant meer of minder invloed hebben op de uitgang. Vervolgens kan 
een deelsysteem dat niet of nauwelijks bijdraagt aan de responsie geëlimineerd worden. 
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uitbreidingen op de theorie van stochstische balancering 

In zijn uitgebreide artikel over gebalanceerde stochastische realisaties' presenteert 
Micheal Green twee belangrijke nieuwe inzichten. Bovendien perfectioneert hij de BST 
tot een in de praktijk zeer bruikbare methode. 

In de eerste plaats realiseert Green de beperkingen van het balanceren van de 
algebraïsche Riccatti vergelijkingen. Algebraïsche Riccatti vergelijkingen beschrijven 
slechts reguliere stochastische processen dat wil zeggen processen met vermogensspec- 
tra. In het algemeen wordt de innovatie representatie van een stationair rationeel proces 
gevonden via de zogenaamde positive real equations. Deze vergelijkingen kunnen slechts 
gereduceerd worden naar algebraïsche Riccatti vergeEjkingen voor reguliere processen. 
Green meent daarom dat voor de methode van Balanced Stochastic Realizations een 
balancering van de dual positive real equations meer voor de hand ligt. 

Een ander belangrijk nieuw inzicht in zijn werk omhelst de mogelijkheid ook niet- 
minimale fase modellen te kunnen benaderen. In de theorie van Desai en Pal werden de 
minimale oplossingen van de beide duale Riccatti vergelijkingen gebalanceerd. Deze 
minimale oplossingen werden noodzakelijk geacht omdat werd uitgegaan van de spectra- 
le factoren V en W die slechts voor de minimum fase eenduidig vastliggen. Aangetoond 
werd dat wanneer de nhhaaastle oplossingen gebalanceerd werden de waarden oi gelijk 
zijn aan de canonische correlatie coèficenten van het stochastische proces dat gereali- 
seerd is als de output van het systeem V(s) gestuurd door witte ruis. In dat geval is dus 
een duidelijke relatie aan te wijzen tussen de modelreductie en de "fysisch begrijpelijke" 
canonische correlatie coëfficenten. 

vergelijkingen gebalanceerd worden is deze interpretatie van de waarden oi niet meer 
mogelijk. Green toont echter aan dat het gebruik van minimale oplossingen niet noodza- 
kelijk is. Het resultaat van deze generalisatie is in theorem 6.1 van het aangegeven 
artikel te vinden. Green laat zien dat deze resultaten de mogelijkheid openen tot het 
reduceren van niet-minimum fase systemen. (Overigens zal blijken dat voor modehduc- 
tie doeleinden in het algemeen van minimale fase modellen zal worden uitgegegaan.) 

een Balanced Stochastic Realization en de bijbehorende Balanced Stochastic Truncation 
te komen. Deze BSR-BST methode kan dan toegepast worden in zowel minimum als 
niet-minimum fase stochastische modelreductie problemen. Green toont aan dat deze 
BSR-BST stabiliteit, minimaliteit en het aantal nulpunten in het rechter halfvlak van een 
spectrale factor bewaart. Hierdoor schept de methode specifieke mogelijkheden tot het 
reduceren van niet-minimale fase systemen. 

een abstracte weergave van de resultaten geef ik nu een overzicht van Greens BSR-BST 
methode. Alle mathematische achtergronden en bewijsvoeringen zijn in het betreffende 
artikel terug te vinden. 

Wanneer niet-minimale oplossingen P#Pml,, en QfQmln van de duale Riccatti 

Gebaseerd op deze nieuwe inzichten ontwikkelde Green een volledige methode om tot 

Slechts ter verduidelijking van het bovenstaande verhaai, toelichting van de termen en 

beschrijving methode van Green 

2 Micheal Green; 'Balanced stochastic realizations', 1988. 
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Een pxp complexe rationele matrixfunktie Z(s) van orde n met een minimale realisatie 

Z(S) = D + C ( S ~  -A)-'B 

wordt positive real genoemd als er mamces P=P*>O (nxn), K (nxq) en V (pxq) bestaan 
waarvoor 

AP+FA*+KK* = O 
PC* =B-KV' 
w" =D+D' 

Deze vergelijkingen worden de positive real equations genoemd. Met 

worden de dual postive real equations gegeven door 

A'Q+QA+L*L = O 
QB = C*-L'W 
ww = D*+D 

definitie: oplossingen (P,K,V) en (Q,L,W) van de positive real en de dual positive real 
vergelijkingen heten wanneer Q=P'. 

Uitgaande van deze vergelijkingen worden de respectievelijke spectrale factoren gegeven 
door 

(P,K,V) - linker spectral factor 

(Q,L,FV) - rechîer spectral factor 
W(s) = W+L(sl-A)-'B 

V(S) = V+C(sl-A)-'K 

Voor deze spectrale factoren geídt 

Z(s) + Z( -i) * = V(s) v(-i) * = W( -i) * W(s) 

definitie: A l s  (P,K,V) en (Q,L,W) duale oplossingen zijn dan heten V(s) en W(s) duale 
spectrale factoren. 

Merk op dat de polen van de beide spectrale factoren altijd aan elkaar gelijk zijn omdat 
ze beide dezelfde systeemmamx A bevatten, maar dat de nulpunten afhangen van de 
particuliere oplossingen (P,K,V) en (Q,L,W) van de positive real vergelijkingen. 
(theorem 2.1) Voor Z(s) positief complex met een minimale realisatie kunnen we 
zeggen: Er bestaat een minimum oplossing Pmin en een maximum oplossing P,,, voor de 
positive real vergelijkingen zodat: 

E k e  linker spectral factor die verbonden is met P,,, is minimum fase. Elke linker 
spectrale factor die verbonden is met P,, is maximum fase. Voor duale oplossingen 
geldt: 
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'12 '13 

'21 '22 '23 

Á 3 1  A32 '33, 

zodat Wmi,(s) en WmX(s) respectievelijk minimum en maximum fase hebben. 

stochastische balancering 
Een toestandstransformatie van de realisatie van Z(s) zodat 

levert 

ABiBA'iKK' = O 
BC* = 3-KV" 
W' = D+D' 

BB = C*-L'W 
A*I:+BA+L*L = O 

N"N = D+O* 

stochastische truncation 

partitieer Z volgens 
Uitgaande van de C balanced stochastic realization (A,B,C,D) van Z(s): 

partitieer A,B,C en K,L volgens 

per definitie: 

3 Merk op dat de structuur van de te balanceren vergelijkingen gelijk is aan twee duale Lyapunov vergelijkingen. 
Hierdoor is precies dezelfde transformatie te gebruiken als in de methode van inteme balancering! 
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definitie: 
De (P,Q,k) balanced stochastic truncations van Z(s) , V(s) , W(s) worden nu gegeven 
door 

Z(s) = D+C(sl-Á)-'B 
V(S) = v+e(sI-Á)-la? 
@(s) = w+L(sI-Á)-'B 

(Theorem 6.1) legt de resultaten van de balanced stochastic truncation vast. Het bewijs 
van deze resultaten is verkregen met behulp van een nieuwe produkt decompositie van 
de specirale factoren. Hierin is speciaal gelet op de aantallen en posities van de polen en 
nulpunten van de spectrale factoren. Deze factorisatie is essentieel voor phase-matching 
dit wordt in sub 111 duidelijk. 

Beschouw 
W pxp positief complex 
P,Q 

[A,B,C,Dl 

"willekeurige" oplossingen van de positive real en dual positive real 
Vergelijkingen 
Stochastisch gebalanceerde realisatie van Z(s) met (A,B,C) minimaal 

oplossingen van de bijbehorende gebalanceerde positive real en dual 
positive real vergelijkingen. 

(C,K,V) en (C,L,V) 

V(S),W(S) gebalanceerde spectrale factoren 

de (P,Q,k) balanced truncations van Z , V , W m, m, W S )  

1. 

2. 

3. 

4. 

De stochastic balanced truncations zijn asymptotisch stabiel en z(s) is positief 
complex 

Z(s) +Z(-i)* = fls)F?,-i)* = @(-i)*F(s) 

De nulpunten van 
nulpunten van V(s) in het rechter halfvlak. Dit is het gebied 

in het rechter halfvlak zijn precies dezelfde als de 

k:&(s)201 u b} 

hetzelfde geldt voor v(s) en W(s) 

Voor Q=Qmin is de realisatie van 
degree k) en 
minimaal en is minimum fase 

minimaal (dat wil zeggen heeft McMillan 
is minimum fase. Voor P=P,,, is de realisatie van @(s) 

voor P=Pmln en Q=Qmln zijn de realisaties van v(s) en p(s) minimaal (2, E @ 

Mcmillan degree k), 
W(s) op de imaginaire as en in oneindig worden behouden in v(s) en 

en w(s) minimum fase en de nulpunten van V(s) en 
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error-bounds 

Zoals bekend is het voor de algemene beoordeling van de reductie(meth0de) noodza- 
kelijk te beschikken over een (theoretische) foutenbegrenzing. Voor de methode van 
balanced stochastic truncation bleek het lange tijd niet mogelijk een dergelijke band af 
te leiden. Pas sinds de generalisatie van de methode tot een phase-matching algoritme 
werd het mogelijk om uit de analogie met de de hierna in sun XI te bespreken Relatieve 
fout methode en de daar bewezen error-bound ook een L" norm fouten begrenzing af te 
leiden voor BST! Op deze zeer belangrijke vondst kom ik na de bespreking van de 
REM terug. Wel wil ik op deze plaats vast een eerste aanzet doen de relatie van de 
BSR-BST methode met het phase-matching paradigme te verklaren, met als doel een 
beter begrip ten aanzien van de Relatieve fout methode en de daar af te leiden error- 
bounds. Deze relatie is te vinden in de vorm van de zogenaamde fase matrix. 

intermezzo: fase matrix 
Als V(s) en W(s) de vierkante minimum fase spectrale factoren behorende bij de 
oplossingen Pmin en Qmln zijn, dan is de all-pass matrix 

E(@ = q-S)-W*(-i) 

gelijk aan de in de literatuur gedefinieerde fase matrix. In section 5 van 'Balanced sfo- 
chasric realisations' geeft Green een realisatie voor E(s) in termen van realisaties van V 
en W. De fase matrix legt een verband tussen BSR en phase matching: De Hankel sin- 
gular values van de fase mamx zijn gelijk aan de canonische correlatie coèfficenten oi 
van de stochastisch gebalanceerde realisatie. (Ofwel: de Hankeloperator behorende bij de 
all-pass fase matrix is gelijk aan de canonische correlatie operator behorende bij het 
stochastische proces met het beschouwde spectrum). De fase matrix komt uitgebreidt ter 
sprake in de volgende sub-hoofdstukken. 

sub If Relative Error Methods 

inleiding 

De relative error method is een andere methode voor het benaderen van spectrale 
factoren van vermogensspectra. Ook REM behoort tot de "klasse" van phase matching 
algoritmen, zoals te verwachten speelt de fase matrix een belangrijke en zelfs definiëren- 
de rol. Zoals de naam al aangeeft, is de methode gebaseerd op het minimaliseren van een 
relatieve of multiplicatieve fout. (In tegenstelling tot de voorgaande methoden waarin 
zonder uitzondering additieve fouten beschouwd werden.) 

De REM is in 1986 door Keith Glover beschreven? In dit sub-hoofdstuk beschouw 
ik eerst de probleemstelling en geef ik vervolgens de oplossingsmethode6 weer. Boven- 
dien komen de door Glover aangetoonde error-bounds aan de orde, waarmee de reductie 

4 Micheal Green; 'A relative error bounà for balanced stochastic truncation', 1988. 

Keith Glover, 'Multiplicative approximation of linear multivariable systems with L" error bounds', 1986. 5 

6 Behalve van het artikel van Glover heb ik voor de beschrijving van de merhode ook gebmik gemaakt van een 
ander artikel van Micheal Green; 'A relative error b o d  for balanced stochastic truncation', 1988. 
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beoordeeld kan worden. Opnieuw blijkt de kracht van de methode uit de theoretische 
foutbegrenzingen. 

terloops de relatie tussen REM en BSR-BST die dus! gelegen is in de fase matrix. De 
reden hiervoor is het aantonen van een L- error-bound voor de BSR-BST methode die 
door Green is afgeleid uit een analogie met de Relatieve Fout Methode. 

Vooruitlopend op de de bespreking van het phase-matching paradigme, beschouw ik 

relative error method 

Beschouw het volgende probleem: Gegeven een overdrachtsfunktie V(s) van orde n. 
Vind nu een benadering van orde k met ken waarvoor geldt: 

V = V(Z-A) 
d . .  . 

IIAII, ge- 

is de REM benadering van V(s). 

Deze probleemstelling kan herschreven worden door te beschouwen: 
- Q(s) = V(S)V*(S) (O powerspectrum van volledige rang) 
- W(s) de rechter spectrale factor van Q: 

- definitie: fase mamx F 

Hiermee gelden de volgende relaties: 

Waarmee het minimalisatie probleem geschreven kan worden als: Het vinden van een 
lagere orde benadering waarvoor geldt: 

' rd . .  lw*-W- 60, ge- 

Voordat de oplossingsmethode aan de orde komt is het nuttig de lower-bound te laten 
zien die Glover voor de REM afleidde. A l s  W de minimum fase spectrale factor is 
(herinner de minimale oplossing Qmln van de positive real equafion) en met vi de 
bijbehorende waarden cri aangeduid worden geldt voor iedere benadering V van orde k 

De oplossings methode die Glover vervolgens uitwerkt is gebaseerd op een one-sfep- 
at-the-time Hankel norm benadering. Deze stapsgewijze oplossing is optimaal, dat wil 
zeggen dat voor iedere stap (waarin de orde steeds met een stapje verlaagd wordt: k=n-r 
met r21 maar alleen groter dan 1 voor multipliciteiten in de singuliere waarden.) vold'aan 
wordt aan de gelijkheid 
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~~w*-1(v-fill~ = Vk+, = v,  

en werkt via de optimale Hankel norm benadering van F. Met 
- F, het causale gedeelte van F 
- já de one-step-Hankel norm benadering van F, 
- definitie van het foutsysteem 

waarvoor dus(!) geldt: 

Eg* = 021 

Wordt de REM gedefinieerd als: 

y A v-w*Ë 

met V stabiel en oráe OK (geiijli voor -MT minimum fasej en 

Volledig analoog is gedefinieerd 

WA w-&* 

en er geldt 

Deze belangrijke resultaten van de methode worden afgeleid in Glover, theorem 3.1 
en 3.2. De optimale Hankel norm methode houdt een benadering in van het causale, 
stabiele gedeelte van de specirale factor V. Glover toont aan dat het aantal instabiele 

polen van V in 9 bewaard blijft. Voor vierkante systemen bewijst Glover 

a,(Yj = 0,(V i=1,2,..,k 

Dit geldt niet voor niet-vierkante systemen, maar zo’n systeem kan ingepast worden in 
een vierkant systeem waarna dezelfde regel te gebniiken is. 

ontstaat een multiplicatieve fout en spreekt men van een relatieve methode. 
Dezelfde reductie procedure kan nu herhaaldelijk worden uitgevoerd. Hierdoor 

relative error bound 

V is een stabiele spectrale factor waarvoor @=VV’ van volledige rang en W is de 
bijbehorende stabiele spectrale factor waarvoor geldt W m  = VV’. Met ‘3, (met 
multipliciteiten r, en i=l,..,m) de Hankel singular values van de fase matrix w*-’V en 
verder met k = rl+ ...+ rk waarvoor o,+,cl, geldt voor een kern dat de bijbehorende W- 
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orde benaderingen van de spectrale factoren V en W volgens de Relatieve fout methode 
voldoen aan de relative error bound voor REM ' 

relative error bound for BST 

De matrix F die zo belangrijk is in de REM heet de fase matrix behorende bij de 
spectrale factoren V en W. Het kan bewezen worden' dat de Hankel singular values van 
deze matrix F precies gelijk zijn aan de waarden oi die volgen uit de stochastisch geba- 
lanceerde realisatie van V en W (Dit zijn dus de gebalanceerde oplossingen van de beide 
duale positive real equations). Hiermee is via phase matching een relatie gelegd tussen 
BST en REM. In Greens nadere onderzoekg is deze relatie dusdanig uitgewerkt dat uit 
de v ~ o r  de PFM dgekidde erroibomd een begrenzing voor BST af  te leiden ir. 

REM geldt voor de K orde BST benaderingen van de spectrale factoren V en W de 
relative error bound voor BST 

Onder dezelfde voorwaarden als de hierboven vermelde relative error bound voor 

Noodzakelijk voor de afleiding van deze begrenzing blijkt een "multiplicatief 
algoritme" voor BST (immers analoog mat REM). Green werkt inderdaad zo'n algoritme 
uit (sectie I11 van zijn artikel): one-step balanced stochastic truncahon. Het meerdere 
malen uitvoeren van de one-step procedure komt overeen met het eenmalig uitvoeren van 
een "hogere orde" BST zodat de resultaten iteratief toegepast kunnen worden. Opnieuw 
ontstaat hier de multiplicatieve fout. 

waarden o, is via benadering in een reeks te zeggen dat de band voor BST iets meer dan 
twee maai zo groot is als de band voor REM. In het algemeen voldoet REM beter, maar 
niet altijd twee keer zo goed (Green). 

Rest nu nog een vergelijking tussen beide relatieve foutengrenzen. Voor kleine 

sub ïIï Phase matching paradigma 

inleiding 

Na bespreking van de twee belangrijkste phase-matching methoden zijn we toe aan 
bespreking van het paradigma zelf; de generalisatie van beide methoden, die zoals al 

1 K. Glover, 'Multiplicative approximations ... ', 1986. 

Micheal Green; 'Balanced stochastic realizations', 1988. 8 

9 Micheal Green; ' A  relative error bound for balanced stochastic truncation',l988. 
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aangegeven via de fase matrix verloopt. Tevens kan de aandacht (Ook d.m.v. voor- 
beelden.) gedeeltelijk verschoven worden van de abstracte wiskundige afleidingen naar 
een daadwerkelijke interpretatie van phase matching en de fase fout. In die zin kunnen 
we de probleemstelling omschrijven als het vinden van een lagere orde benadering V, 
van een spectrale factor V(s) zodat de fase van het gereduceerde systeem zo goed 
mogelijk overeenkomt met de fase van V. 

waarom phase matching 

Voor een scalaire, minimum fase, stabiele overdrachtsfunktie zijn er twee redenen 
waarom het benaderen van de fase aantrekkelijk is. In de eerste plaats is de fase 
karakteristiek voor zo'n systeem (ik toon dit niet aan), Als de fases van twee over- 
drachtsfunkties nauw overeenkomen dan komen de funkties zelf ook nauw overeen. De 
tweede reden volgt uit de stochastische proces theorie is is eigenlijk al behandeld: 

stationair proces __I) relatie tussen past input en j benadering van spectra 
komt er op neer dat de 
kleinste coëfficenten af- 
gekapt worden. 

futbare output via de cano- 
nische correlatie coëficen- 
ten 1 

deze coëfficenten van een spectrum @(s) zijn de Hankel singular values 
van een all-pass funktie die precies de fase bevat van de minimum 
fase, stabiele, overdrachtsfunktie w(s) waarvoor ~(s)=w*(s)w(s). Deze 
all-pass funktie wordt vanzelfsprekend de fase funktie genoemd en 
luidt: 

Samenvattend, de fase is karakteristiek voor het (scalaire) systeem en het benaderen 
van de fase komt overeen met het afkappen van kleine canonische correlatie coëfficen- 
ten. 

Bij een generalisatie naar multivariabele systemen rijst nu natuurlijk het probleem van 
een geschikte definitie van de fase voor zulke systemen: De fase matrix is een matrix 
funktie die precies de fase van het multivariabele systeem bevat. Phase matching is 
vervolgens niets anders dan het benaderen van deze fase matrix funktie. 

wordt analoog met het scalaire probleem gedefineerd als een all-pass matrix: 
Dit (definitie)probleem is in de literatuur" als volgt opgelost. De fase matrix funktie 

F = W*-'(s)V(s) 

met 

@(s) = V(s)V*(s) = W*(s)W(s) 

Zie de voor dit hoofdstuk beschouwde literatuur m.b.t. BST (Green), REM (Glover) en phase-mufching (Green) 10 
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hoe phase-matching 

Zoals eerder benadrukt bestaat er niet één algoritme om het phase-matching probleem 
op te lossen. Wel kan de algemene strategie van het phase-matching probleem weergege- 
ven worden en kunnen de verschillende oplossingsmogelijkheden met hun achterliggende 
relaties genoemd worden. 

benadering van de spectrale factoren van een spectrum. Hierbij kan uitgegaan worden 
van een gegeven spectrum, waarbij twee spectrale factoren gevonden moeten worden, 
maar ook van een gegeven model dat dient als spectrale factor waarbij de andere bepaald 
moet worden. In modelreductie worden beide manieren toegepast. De benadering van de 
spectrale factoren komt tot stand in een aantal stappen, schematisch weergegeven door: 

Het doel van phase matching als modelreductie methode is te komen tot een 

spectrum 

spectrale factoren 

fase (matrix) funktie 
(I) 

gereduceerde fase (matrix) funktie 
(2)  

gereduceerde spectrale factoren 

gereduceerd spectrum 

Hierin komen twee belangrijke problemen voor, aangegeven met de stappen (1) en (2) 
die de kern van het phase-matching paradigma vormen. In (1) wordt het stabiele deel 
van de fase (mamx) funktie benaderd waarna deze benadering opnieuw wordt uitgebreid 
(door het toevoegen van een anti-stabiel deel) tot een all-pass lagere orde fase (matrix) 
funktie. De benadering kan in principe door elk willekeurig reductie mechanisme worden 
uitgevoerd. Door de gunstige eigenschappen wordt gebruik gemaakt van de beschreven 
balanceringsmethoden of one-step-at-the-time Hankel norm reduction. De extensie vind 
plaats via Nehari extension of sub-optimale extensie l1. 

De tweede stap belangrijke stap in deze strategie is (2) ,  het verkrijgen van de bena- 
derde spectrale factoren uit deze lagere orde fase (matrix) funktie. Hier moet een 
onderscheid gemaakt worden tussen scalaire en multivariabele systemen. In het scalaire 
geval is deze factorisatie eenvoudig en uniek te bepalen, maar in het multivariabeIe geval 
moeten nadere gereedschappen opgesteld worden om deze factoren te bepalen. 

In feite is deze gehele procedure reeds weergegeven in de beschrijving van de metho- 
des van BST en REM in de voorgaande sub-hoofdstukken, waar de fase matrix aan te 
wijzen was. In deze strategie vormt de fase mamx met zijn interpretaties dus inderdaad 
een generalisatie tussen de beide methodes. 

Het scalaire geval 

Zoals gezegd is het aantrekkelijk een onderscheid maken tussen het scalaire en het 
multivariabele geval. We beschouwen eerst het scalaire geval omdat hier minder 
uitzonderingen gemaakt hoeven te worden en de methode beter te begrijpen is. Later 
wordt de uitbreiding naar multivariabele fase matrices gemaakt. 

De keuze tussen (beide) extensie methoden is gelegen in een keuze voor de waarde van de gereduceerde fase 
matrix funktie voor s=-. Wanneer deze waarde O wordt gekozen vlodoet de Nehari exr.. Ik ga  hier verder niet op 
in. 

11 
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Het phase-matching algoritme bestaat uit twee achtereen volgende stappen @.B.dit 
zijn niet dezelfde stappen als hierboven bedoeld). Stap 1 beschrijft het verkrijgen van het 
stabiele deel van de fase funktie die verkregen wordt uit het spectrum van een stochas- 
tisch proces via de uniek te bepalen stabiele, minimum fase spectrale factor v(s) van het 
spectrum O(s). Dit spectrum moet voldoen aan bepaalde voorwaarden: i/ strictly proper 
en rationeel dit wil zeggen 

<b=<b* @(jo)rO +(-)=O 

en 2/ geen nulpunten op de imaginaire ad2. Tussen stap 1 en stap 2 vind modelreductie 
plaats op het stabiele deel van de fase funktie. Stap 2 vormt de inverse van de eerste 
stap en beschrijft het verkrijgen van het gereduceerde orde spectrum uit de benadering 
van het stabiele deel van de fase funktie via een Nehuri extension (voor $(=)=O is deze 
extensie uniek vastgelegd) en een factorisatie van de spectrale factoren. In feite vormt dit 
proces de constructie van gain uit phase, omdat een spectrum verkregen wordt uit fase- 
informatie. Het benaderde spectrum is uniek vastgelegd op een constante na. Deze beide 
stappen zijn weergegeven in het onderstaande schema: 

het scalaire alrroritme 

stap 1 stap 2 

strictly proper, rationeel spectrum 
$ísh met 

J 
strictly proper, stabiele, minimum 
fase spectrale factor Y(S) 

+ = W* 

1 
fase funktie f(s) 

f = y * - l y  

stabiel, strictly proper deel van de 
fase funktie f+ 

gereduceerd spectrum 

stabiele, minimumfase factor van de 
gereduceerde fase funktie 

f = p - ' y  

T 
gereduceerde orde fase funktie 

f = Neh.ext.van 

T 
stabiele benadering van f+ 

modelreductie 

Het omgaan met &as nulpunten eist bijzondere aandacht. Deze nulpunten komen namelijk niet tot uitdmkking in 
de fase funktie,waardoor deze informatie in het reductie proces verloren dreigt te gaan. Deze nulpunten zijn door 
speciale ingrepen wel te behouden, in dit schema laat ik dit buiten beschouwing. 

12 
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het phase matching paradigma 

Bij generalisatie naar het multivariabele geval doen zich enkele complicaties voor. 
Het probleem van de definitie van de multivaiabele fase matrix funktie is al opgelost 
maar de problemen doen zich voor met betrekking tot de extensie en factorisatie. De 
Nehuri extensie is niet meer uniek te bepalen en dat geldt tevens voor de factorisalie 

-*-I - P = w  v 
Green en Anderson beschouwen in $4 deze problemen en geven een samenvatting 

van oplossingen uit de literatuur met betrekking tot de hier algemeen gestelde probleem- 
stelling. Vanwege de wiskundige diepgang laat ik deze problematiek buiten beschouwing 
en bespreek ik slechts het phase-matching paradigma in de onderstaande schematische 
vorm: 

het phase-matching paradigma 

stap 1 stap 2 

rationeel power spectrum O(s), met gereduceerd spectrum 

90'0) ?t & = W = W @  

t vooro E R U -  

stabiele, minimumfase all-pass facto- 
ren van de gereduceerde fase matrix 
die voldoen aan 

L 
stabiele, minimum fase spectrale fac- 
toren V(s) en W(s) 

minimum all-pass fase matrix F(s) 

stabiel, strictly proper deel van de 
fase matrix: F+ 

I 

-*-1 " F = w  v 

gereduceerde orde minimum all-pass 
fase matrix 

f 
stabiele benadering van F+ 

Binnen dit paradigma staan verschillende keuzes nog open: De keuze van de spectrale 
factoren V en W uit het spectrum, de keuze van een specifiek modelreductie algoritme, 
de keuze van een all-pass extensie en tenslotte de keuze tussen verschillende factorisaties 
voor de gereduceerde fase matrix. Over deze keuzes een paar relevante opmerkingen. 
(Voor nadere informatie zie het artikel van Green en Anderson.) Bovendien probeer ik 
aan te geven welke "keuzes" zijn gemaakt in de beschreven phase marching algoritmen 
BST en REM. 
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1. Omdat we geinteresserd zijn in modelreductie, kiezen we V en W als 
minimum orde spectrale factoren. De keuze van V en W heeft zoals bekend uit 
de bespreking van BST invloed op de Hankel singular values van F .  In feite 
moeten V en W dus gekozen worden met betrekking tot een minimalisatie van 
deze waarden. De natuurlijke keuze is dan P=Pmln en Q=Qmln (met P en Q de 
oplossingen van de positive real equations). In het geval echter dat V (en 
daarmee P) gegeven is en in het geval van modelreductie niet vanzelfsprekend 
minimaal is, dan wordt Q=Qmln gekozen. 

In zowel BST als REM worden minimum orde spectrale factoren gebruikt. 
In beide methoden is het mogelijk deze eis te laten vallen (in de bespreking is 
daar aandacht aan besteed) maar gezien vanuit phase matching blijft dit buiten 
beschouwing. Vanzelfsprekend heeft dit te maken met de fysische interpretaties 
van de fase matrix. 

2. Om te voldoen aan phase matching moet het modelreductie algoritme aan 

De methode moet stabiliteit bewaren, moet een Hankel norm contractie 
bepaalde eisen voldoen: 

inhouden, dit wil zeggen: 

nF+npi - ! F+i iH~l  

en tenslotte moet de methode het aantal hankel singular values van F ,  dat gelijk 
is aan 1 bewaren. Deze eenheidswaarden bevatten maximale informatie. A l s  
deze niet worden bewaard dreigt perfect voorspelbare informatie verloren te 
gaan. Bovendien is dit aspect belangrijk in de behandeling van nulpunten op de 
imaginaire as. 

Gebalanceerde methoden voldoen aan deze voorwaarden, evenals de one- 
step-Hankel norm approximation. Optimale Hankel norm benaderingen & 
omdat ze niet aan de laatste voorwaarde voldoet. 

Hankel norm benaderingen. 
BST maakt gebruik van gebalanceerde realisaties, de REM gebruikt one-step- 

3. De keuze uit all-pass extensies is een keuze tussen twee werkwijzen: 

- de normalisatie benadering. 

- de non-normalisatie benadering 

F(m) = u 

(arbitraire waarde, introduceert meestal een fase-fout omdat 

BST is een normalisatie algoritme. Geen fase fout voor s=m. REM i s  een non- 
normalisatie algoritme. 

4. De verschillende factorisatie methoden die in de specifieke algoritmen 
gebruikt worden zijn zoals vermeld te complex voor een eenvoudige weergave. 
Zowel BST als REM kennen een eigen factorisatie die voor het specifieke 
algoritme bewezen is. Phase matching eisen zijn: 
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dus stabiele, minimum fase factoren. Opnieuw kunnen minder strenge eisen 
gesteld worden, maar in het kader van phare matching blijven deze buiten 
beschouwing. 

fase error 

Naast de foutsystemen om modelreductie te kunnen beoordelen is het mogelijk 
zogenaamde fase fouten te beschouwen. Voor normalisatie algoritmen leiden Green en 
Anderson een dergelijke fout af voor gebalanceerde methoden. Dit wil zeggen dat de 
benadering van het stabiele gedeelte van de fase matrix verkregen is met interne 
balancering. Om een indruk van deze fout te krijgen geef ik de resultaten weer: 

conclusies en voorbeeld 

Phase-matching kan worden beschouwd als een frequentie gewogen modelreductie 
procedure, waarin de frequentie afhankelijkheid tot uitdrukking komt in het behoud van 
nulpunten op de imaginaire as (fase discontinuïteiten). De methode lijkt daarom vooral 
geschikt als het originele systeem deze nulpunten bevat en deze informatie essentieel is 
voor het model. 

Van de beide besproken algoritmes BST en REM lijkt REM theoretisch het best 
onderbouwd en biedt betere performance. BST biedt echter vergelijkbare resultaten en is 
eenvoudiger dus sneller en nauwkeuriger te berekenen. 

Het is nu interessant een voorbeeld met betrekking tot phase-matching te beschou- 
wen.13 

Beschouw de fase matrix: 

(~-1) (~-3) (~+2)  
(~+1) (~+3) (~ -2 )  

e(s) = 

behorende bij de stabiele, minimum fase overdrachtsfunktie: 

s(s +2) 
(s + l)(s+3) 

v(d = 

Dit is een eenvoudig IOW-pars systeem, waarvoor dus geldt: 

Met de in dit verslag behandelde methoden is het mogelijk de gereduceerde 
modellen te berekenen, allereerst de BST (stochastisch gebalanceerde realisatie): 

Afkomstig uit Green en Anderson. 13 
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S 

vBsAs) = s+1.7143 

vervolgens de REM (relatieve fout methode): 

S c- = 0.9333 - 
s+1.5 

en tenslotte, ter vergelijking, de enige niet-phase-mulching methode BT (intern 
gebalanceerde realisatie): 

s+O.1340 
s+2 

iBT = 

De bijbehorende bode diagrammen staan hierna weergegeven. Opmerkelijk is te 
zien dat de beide phase-matching methodes nauwelijks verschillen van het 
originele systeem, mar U t  Vs hntsrn gehhdancerde op!ossing diuidelijk rfwijk, 
waarbij vooral de fase fout opmerkelijk is. Deze bijzonderheid is te verklaren 
doordat de methode van interne balancering niet in staat is het nulpunt op de 
imaginaire as te bewaren (dit is een nulpunt voor s=O) terwijl de phase-mut- 
ching methodes daar wel in slagen. 
Overigens is nu niet alleen te zien waarom speciale aandacht voor deze nulpun- 
ten vereist is, maar tevens dat het bestaan van deze nulpunten niet in de 
fasematrix tot uitdrukking komt. 

implementaties en voorbeeld 

In PC-Matlab is een phase-matching algoritme geïmplementeerd. Het is een BST 
algoritme waarvoor een relatieve foutenband is afgeleid. Deze implemantatie is door 
Safonov en Chiang be~proken'~. De methode komt overeen met de door mij besproken 
methode ven Green en ook de geldende relatieve error-bound komt overeen met de in dit 
hoofdstuk afgeleide band. De te benaderen stabiele overdrachtsfunktie hoeft niet 
minimaal te zijn. 

De implementatie van de balancerings methode verloopt parallel met die van interne 
balancering, zodat de delicate balancerende transformatie omzeild wordt door gebruik te 
maken van Schur-decompositie. 

In deze publicatie wordt een prachtig voorbeeld gegeven waarin (met gebruik van de 
Matlab-implementaties) de verschillende modeíreductie methodes met eíkaar vergeleken 
worden door toepassing op hetzelfde systeem 

0.05(s7+801s~+1m~+599s4+451s3+119s2+49s+5.55) ~ 

s7+ 12.6s6 +53.4&5+90.94s4+7 1 .83s3 +27.2b2 +4.75s 4.3 
G(s) = 

Dit 7" orde systeem wordt gereduceerd tot een 3" orde. De bodediagrammen zijn 
hieronder weergegeven. Het blijkt dat de phase-matching methode BST superieur is aan 
de overige twee reductie methoden, vooral met betrekking tot het benaderen van de 
fasehoek. Tevens is een indruk van de relatieve error-bound en de werkelijk optredende 
fout weergegeven. 

M.G. Safanov en R.Y. Chiang; 'Modelreduction for robwi control: a Schur relative error method', 1988. 14 
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BIJLAGE I 
behorende bij hoofdstuk 2 

afleiden van de balancerende transformatie matrix TRA, en de diagonaal matrix C 

Q heeft een Cholesky factorisatie Q = R' R 

R P R' > O en kan diagonaal gemaakt worden volgens: 
R P IR' = U C2 U' 
met: U' U = I 
en C = diag(ol .. CT,) o120,..20n>0 

De balancerende transformatie T,,, wordt nu gegeven door: 

Want: 

1 Deze afleiding is afkomstig uit Keith Glover, 'All optimal Hankel-norm approximations of linear multivariable 
system and their L--error b o d ' ,  1984, 34. 
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BIJLAGE II 
behorende bij hoofdstuk 2 

algoritme voor het berekenen van Moore's gereduceerde model volgens een Schur 
decompositie. implementatie volgens Safonov en Chiang in PC-Matlab? 

input 
G van orde n : [A,B,C,D] en de gewenste orde k 

stap 1 
bereken de matrices 

dit zijn matrices waarvan de kolommen de basis vormen voor de 
rechter en linker eigenruimten van PQ en behoren bij de "BIG" 
eigenwaarden 

2 2  2 o1 ,o2 ... at 

Dit is de eigenlijke Schur-decompositie: uitgaande van de oplossingen 
P en Q van de Lyapunov vergelijkingen: 

stap l a  
zet PQ in een "Schur" vorm, bereken een orthogonale reele matrix V 
zodat 

VPQ V * 
is upper-triangular 

stap l b  
herschrijf de Schur vorm in respectievelijk ascending en decending 
volgorde, d.m.v. Givens-rotation 

ViPQVA i = l  .. k 
V ~ P Q V ,  i=k+í .. n 

stap IC 
partieer 

2 M. Safonov en R. Chiang; 'A Schur method for  balanced model reduction', 1988. 
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stap 2 

stap 3 

stap 4 
toestandsrealisatie van het gereduceerde model van de orde k 

Deze toestands realisatie heeft de volgende grammians 
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BIJLAGE III 
behorende bij hoofdstuk 3 

Algoritme van Glover voor het bepalen van de optimale Hankel norm benadering3 

Gegeven een gebalanceerde realisatie (A,B,C,D) (met A E Cnxn , B E C""", C E Cmx 
", D E Cm ) die voldoet aan de Lyapunov vergelijkingen: 

AP + PA* + BB* = O 
A*Q + QA + C*C = O 

voor: 

P = P* = diag(l,,oZ> 
Q = Q* = dhg(Z2,0Z> 

met C 1, C diagonaal, o& en CT k+l heeft multipliciteit r 
(A,B,C) wordt gepartioneerd naar P volgens: 

All A12 
A = [ 1 B = C = (C, C2) 

4 1  4 

en gedefineerd worden: 

waarin: 

Het foutsysteem wordt gedefineerd als: 

(13) 

3 Afkomstig uit Keith Glover; 'AU optimal Hankel norm approximations ... ', 1984, $6. 
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Voor dit foutsysteem geldt: 

met: 

XI o z 
p ,  = o al o I z o z2P 

Q, = 

P,Q, = a21 

E(s) A De + C,(SZ-AJ-'B, 
E(s)E(-i)  = 021 
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BIJLAGE IV 
behorende bij hoofdstuk I11 

1 , ,,,;;:,: *.! \ 
a i i ï e n  a stable, rational, »i x m transfer-function C(s) = C ( d  - A)-IS ,  with 

tíankel singular values 

u1 2 UZ.. . 3 Uk > UkLi =o&* ... = > o,,,, 2 . . . 3 u ,  > o 
and 6 ( a )  of JIcJiiilan degree k s n - r .  
approximation to ~ ' ( 8 )  i /  and O-- B. C 'I, P., Q. such that  

Then G(R~ - -  is an optimal Hankel-norm 

<D e($) is the stable part of c(8l- 

@ eqns. (6.25). (6.26). (6.2í) hold, and 

PeQ,=ok,r2 I (8.1)  
and 

@ for P, and Q, partitioned eonformally with A, in (G.25) as 

[ Pi*\ Q11 Q,z\ 
P, = (8.2) 

\PI** P,]' Q'=\Qlz* Qz] 

Further, dim ( .q)&k-+l  can be chosen $ n + 2 k - 1 .  

(8.7) 

with Z given by (8 .5)  and R, SEC(*+'IXU+~). 
subject to 

are given by 

Then all solutions to eqn. (KI), 

(8.8) 

(8.9) 

In (RI = I~-(s)  = (k. i. O )  

(8.10) 

(8.11) 

S = ( (8.12) :) T-l 

r A (E,? - I )  shere 

and T is anv í k + I i x f k + I ì  non -singular matrig. 
the zero-columns of .llT*-l and S T  are only prewnt if l > n - k - r .  

Further. 12 n - k  -r and 

_ _  
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\ Z m m  8.5 ,( 
XI1 ôolutions to eqns. fX.33) to (8.36) in Theorem 8.4 can bc written >L- 

I >  
(8.41) 

(n.4zj 

( 5 . i 3 )  

(8.44) 

(8.45) 

I 
; 
j 
I 
j 
1 
i 

u-here (A, B,  C) is a balanced realization of C(3) with corresponding 
(8.5) and partitioned cur.!=r-u!!y %it!? X=diag [Z:: ub+:l,) as in (6.18). 
C is a unitary matnx satisfying 

given by 
Also 

I C,+CB,*=o (X.4f i I  

Further if (.JZ2. A,) is chosen to be completely controllable then I n  (.i)= 
(dim (-4) yk, X-. O). 

(TheorëntS..I( 
Le t  G(s)  be a stable, rational, rnx m transfer-function uith Hankel 

singular values 

a1 3 0 2  ... 2 <J& > u k + ,  = ' T & + * = a k + , >  a i + r + l  b ... 2 0,  > 0 

and a balanced realization ( A ,  B, C) ordered as in Theorem 7.2, part (3). 
Then í;(.~) is an optimal Hankel-norm approximation to a(3) of McJIillan degree 
k i/ and mi!/ i/ there exists (.J. u, e) such that 

(a )  < ( s )  =stable part of (e(3f - A)-'& 

(h) for (R .  S, .If. .Y) given hy eqns. (8.9) to (8.12) with T = I .  the following 
and 

equations in ( -4 ,  h. c) hold 

d R + R d * + h f i * = ( I  (8.33) 

. i * S  + S A  +c*c = o 
; I . i l + . l f d * + l 3 l i * = u  

(8 .34)  

(8 . 3 3 )  

E'irrthrr, r l i in  ( . i ) > n - r  and nis? he chosen < n + + k -  I .  
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