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Samenvatting 

Dit stageverslag behandelt de modelreductiemethode phase matching. Het 
blijkt een zeer algemene methode te zijn om de orde van een overdrachts- 
functie te verlagen. In tegenstelling tot andere reductiemethoden wordt in 
plaats van de amplitude de fase van het systeem benadert. 
De inhoud van het verslag is in een aantal delen op te splitsen. Allereerst 

blijkt dat er 8811 aantal knelpunten mijn die uitbreiding naar het MMO-geval 
verhinderen. Om tot een phase matching algoritme te komen dat bruikbaar is 
in een MIMO-situatie worden er vervolgens een aantal wiskundige definities en 
stellingen behandeld. Gewapend met dit gereedschap is het mogelijk om ook 
voor het MIMO-geval phase matching te definiëren. Het blijkt dat een aantal in 
de literatuur voorgestelde algoritmen op te vatten zijn als phase matching. Dit 
wordt in het laatste deel besproken. Het prettige van phase matching is dat 
onder- en bovengrenzen bepaald kunnen worden voor de fout die 
geïntroduceerd wordt. Hierdoor kan er op voorhand een uitspraak gedaan 
worden over de nauwkeurigheid. Aan de afleiding van die grenzen wordt in dit 
verslag echter geen aandacht besteed. 
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Symbolen I ijst 

Begrippen 

All- pass 

Spectrum 

Proper 

Bi proper 

Strictly proper 

McMillan degree 
Min 

N mf 

Sis0 
Mimo 
Minimaal 

Analytisch 

Rationeel 

Een p x p matrix E is all-pass als deze voldoet aan de 
relatie €E*= I .  
Een p x p matrix functie @ is een spectrum als 

Een overdrachtsfunctie is proper als het aantal polen groter 
of gelijk is aan het aantal nulpunten. 
Het aantal polen van een overdrachtsfunctie is gelijk aan 
het aantal nulpunten. 
In dit geval is het aantal polen van de overdrachtsfunctie 
groter dan het aantal nulpunten. 
De dimensie van de toestandsvector x. 
Minimum fase. Alle nulpunten van het systeem liggen in het 
linker halfvlak. 
Niet minimum fase. Het systeem heeft nulpunten die in het 
rechter halfvlak liggen. 
Single input single output. 
Multiple input multiple output. 
Een minimale realisatie is zodanig geconstrueerd dat er in 
de toestandsbeschrijving geen toestanden meegenomen 
worden die niet nodig zijn om het probleem te beschrijven. 
Een analytische functie is een functie die gerepresenteerd 
kan worden door een convergente Taylor reeks. 
Een rationele functie is een functie die het quotiënt is van 
polynomen. 

= ~ ( s )  o , s E n, n n-. 

Ruimtes 

Reële/com plexe getallen. 
N -d i m en si o na I e reë I e/co m p I exe r u i m t en. 
Ruimte van n x m reële/complexe matrices. 
Lebesgue ruimte, deze bevat alle functies x(t) 
x : P-.C waarbij voldaan wordt aan: 

IRn, cn 

L2(-9@4 

1 m 
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Symbolen 

Rechter halfvlak in het s-domein ( { s  E C I Re(s) > O)). 
Linker halfvlak in het s-domein ((s E C I Re(s) e O)). 
Ruimte van matrixfuncties die begrensd zijn in rI+, 
Ruimte van matrixfuncties die begrensd zijn in n-. 
Ruimte van strictly proper functies in H,. 
Ruimte van rationeie functies in Idm. 

Getransponeerde van matrix A. 
Inverse van matrix A. 
Complex geconjugeerde transponent van matrix A. 
ide eigenwaarde van matrix A. 

Power spectrum. 
Linker spectrale factor. 
Rechter spectrale factor. 
Fase functie/matrix. 
Het stabiele deel van de fase matrix F. 

Begintijdstip. 
Ei ndtijdsti p. 
Overgangsmatrix van t = t, naar t = te. 
Overdrachtsfunctie 
Ingangssignaal. 
Toestandsvector. 

(Hankel) singuliere waarde. 
Grootste singuliere waarde. 
Kleinste singuliere waarde. 

Twee norm. 
Oneindig norm. 
Hankel norm. 
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In lei ding 

Voor veel dynamische systemen kunnen lineaire toestandsvergelij kingen 
opgesteld worden om het gedrag ervan te modelleren. Vaak is het noodzakelijk 
deze te vervangen door modellen van lagere orde zonder een al te grote fout 
te introduceren. De redenen om van een gereduceerd model uit te gaan 
kunnen zoal zijn: 

* Het verbeteren van de efficigntie en numerieke betrouwbaar- 
heid. 

* Het verkrijgen van een eenvoudigere regelaar. Als het model 
minder complex is kan de bijbehorende regelaar ook 
simpeler worden uitgevoerd. Dit resulteert in een snellere en 
wellicht nauwkeurigere regelaar. 

* Het verwijderen van niet-rninirnaliteiten die in een rnsdei 
kunnen optreden doordat dit samengesteld is uit modellen 
van verschillende componenten. 

Modelreductie is dus het vinden van een lagere orde model met behoud van 
essentiële informatie. Tijdens de reductie moet er een afweging plaatsvinden 
tussen de orde van het gereduceerde model en de mate waarin dit model het 
oorspronkelijke model nog beschrijft. Wil men de essentiële informatie 
behouden dan kan men op twee manieren gaan reduceren namelijk: 

* Ad hoc. De essentiële informatie uit het oorspronkelijke 
model wordt omschreven en wordt vervolgens gebruikt als 
criterium om het model te reduceren. Er wordt een afweging 
gemaakt tussen reductie en informatieverlies. Dit levert een 
niet algemeen toepasbaar modelreductie-algoritme op. 

* Systematisch. Op deze manier kan in principe elk willekeurig 
model gereduceerd worden. De methoden zijn gebaseerd op 
begrippen uit de systeem- en functietheorie. De kracht van 
deze aanpak berust op een theoretische basis die het 
mogelijk maakt (sub)optimale oplossingen te bepalen met 
een begrenzing van de te verwachten fout tussen de 
frequentieresponsie van het originele en het gereduceerde 
model. Bij systematische methoden moet men bijvoorbeeld 
denken aan balanced realization of one step/optimal 
Hankelnorm approximation. 
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Beoordeling van de reductie vindt plaats door de een of andere norm van het 
foutsysteem te bepalen, met andere woorden van het verschil tussen het 
originele model en het gereduceerde model. Meestal wil men dat dit verschil in 
de een of andere norm zo klein mogelijk is. 
Twee ontwikkelingen, die de status van systematische modelreductie sterk 
veranderd hebben, zijn de theorieën achter balanced realization en optimal 
Hankelnorm approximation. Voor deze methoden worden in de theorie grenzen 

upper-bounds (bovengrenzen) en IQwer-bQufldS (ondergrenzen). Met deze 
grenzen is het mogelijk om op voorhand uitspraken te doen over de 
nauwkeurigheid. De error-bounds zijn uitgedrukt als L" normen, dit omdat op 
die manier de 'worst case' beschouwd wordt (de hoogste piek). Een 
systematische methode, die in dit verslag nader wordt bekeken, is phase 
matching. Het onderzoek is nog steeds in volle gang en volgens verschillende 
auteurs zal het belang van modelreductie in de loop der tijd alleen maar 
toenemen. 

Ul~v Iv Iu  zifnnlniri wszirzizin .."I",, A n  uv  fni I W U C  it \/nlr(nnt I v I u w v c .  i-iinrhij I I IV IYI  wordt onderscheid gemaau tussefi 
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d .  Het SISO-geval 

De omschrijving van het phase matching algoritme voor het SISO-geval is 
ontwikkeld door Jonckheere en anderen [loll I]. Hierbij wordt ervan uitgegaan 
dat een stochastisch proces wordt gekarakteriseerd door zijn powerspectrum 
cp(s). Dit is de fourier-getransformeerde van de autocorrelatie. Aangezien de 
autocorrelatie mede afhankelijk is van het ingangssignaal kan de 

voor een systeem als het ingangssignaal u(t) hierop geen invloed heeft. Deze 
invloed valt weg als het ingangssignaal witte ruis is, wat als volgt duidelijk 
gemaakt kan worden. In het collegedictaat regelen 1 (formule 7.34) wordt er 
voor de autocorrelatie van y(t) afgeleid: 

31 itn.irnrrnlatin nn AI IC hnt nn\iirnrcnn.irtri im allnnn nnn karaktarictinlrn maat +in 
UULWVWI I VIULIU, UI I uuv I IUL y v w v w i  ~ y w v r i  UI I I ,  UIIVVI I VVI I I\UI U ~ C V I  tQrIwr\w I I IUUL LIJI I 

Wordt het systeem nu geëxciteerd met witte ruis dat een gemiddelde p=O heeft 
dan wordt de autocorrelatie RUU gegeven door: 

R U U ( 4  = (4 

Ru&) *h(T) = R,,(o)h(t-o) do 
m 

-m s 
m 

= p ( o )  h(T-o) do 
-m 

= ah(t) 

Ryy (t) = a h (t) * h ( -t) 

De autocorrelatie R, is, bij het exciteren met witte ruis, een karakteristieke 
maat van het systeem die afhankelijk is van de intensiteit van de ruis, op te 
vatten als een constante, en de impulsresponsie 
Het powerspectrum cp(s) laat de volgende factorisatie toe: 

waarbij cp(s) wordt vastgelegd door de stabiele minimum fase 
overdrachtsfunctie v(s) die aangeduid wordt als de spectrale factor. Om het 
algoritme te kunnen bespreken worden er een aantal aannamen gedaan: 

* cp(s) is strictly proper. 

* cp(s) bezit geen nulpunten op de jw-as. 

* We beschouwen alleen spectrale factoren v(s) van cp(s) die 
analytisch zijn in ïï+ en nonzero in Re(s) 2 O. 
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V(s) kan gereduceerd worden door gebruik te maken van modelreductie- 
methoden wat G(s) oplevert. Er is echter geen garantie dat G(s) een stabiele, 
minimum-fase functie is waarmee een benaderd spectrum bepaald kan 
worden. Bij het benaderen van stabiele scalaire minimum-fase overdrachts- 
functies is phase matching aantrekkelijk omdat kennis van de fase de 
overdrachtsfunctie op een constante na vastlegt. Als de fase functie van twee 
overdrachtafuncties dicht bij elkaar liggen dan liggen de amplitude- 

de constante schalingsfactor). De amplitude en fase van een stabiele minimum 
fase overdrachtsfunctie zijn aan elkaar te relateren met de amplitude-fase 
relatie van Bode [lo]. 
Om tot een algoritme te komen waarmee de fase van een overdrachtsfunctie 
te benaderen is worden er eerst een aantal begrippen behandeld. Het eerste 
begrip dat nader omschreven moet worden is all-pass functie. F(s) is een all- 
pass functie als voldaan wordt aan: 

l----lA--:-L:-l*-- - - I -  iI:-L.+ L.:: -II---” /-:&- -.. A- :. .:*+- Is-. .-_ -nA.-.nC. ..,-”#.I+ ..AA“ naianieii~iie~eii UUK UILIIL UI] ~IKCICII \IIIIW GI UG J U I ~ L G  neuLG Y G U C L ~ I I  WUIUL VUUI 

f (S ) f (S ) *  = I 

In het scalaire geval kan de eenheidsmatrix vervangen worden door het getal 
een. De fase functie f(s) wordt nu als volgt gedefinieerd: 

Met behulp van een voorbeeld kan duidelijk gemaakt worden waar de 
benaming fase functie vandaan komt. Een overdrachtsfunctie is een complex 
getal dat de amplitude-verhouding en de fase van een bepaald systeem 
vastlegt. V(s) kan als volgt gedefinieerd worden (s = jw): 

v(s) = rejq 

v( -s) = re-jv 

F(s) is een overdrachtsfunctie waarvan de amplitude een is en de fase gelijk is 
aan twee maal de fase van v(s). Een nadeel van deze definitie van de fase 
functie is dat nulpunten die op de jw-as liggen vervallen. Dat blijkt duidelijk uit 
de volgende voorbeelden: 
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( -s  + 
(s + 

v(-s) = s2 + =2. f(s) = s2 + 1 
(s + (-s + 

v(s) = 

(-s + 1)2 
(s + (-s + 1)2 (s -+ 1 ) 2  

= f ( S )  = 
1 v(-s) = 

1 v(s) = 

In dit Geval is er; om het probleem te omzeilen: gesteld dat q(s)  geen 
nulpunten bezit op de ja-as. Later zal blijken dat een andere oplossing het 
expliciet bepalen van deze nulpunten is. Hiermee wordt dan vervolgens 
rekening gehouden tijdens de reductie. Het is nu mogelijk f(s) te benaderen 
waaruit een benadering voor v(s) bepaald kan worden. Hierbij komt een ander 
probleem boven water: de reductie methoden (balanced truncation, 
Hankelnorm benaderingen) kunnen alleen toegepast worden op stabiele 
overdrachtsfuncties. Alleen f+(s), het stabiele deel van f(s) , kan gereduceerd 
worden. De vraag is nu of het mogelijk is om f(s) uit f+(s) te bepalen. Dit blijkt 
met Nehari-extensie te kunnen in het geval dat het spectrum q(s) strictly 
proper is [IO]. Deze extensie is uniek en levert de fase f(s) op als f+(s) bekend 
is. AI deze handelingen kunnen nu in het volgende schema samengevoegd 
word en: 

Het scalaire algoritme 

deel 1 

strictly proper spectrum 

dic.> > 0 

t 
strictly proper, stabiele min fase 

spectrale factor 
q3 = v v *  

c 
de fase functie f(s) 

f (S )  = v-*v 

1 
stabiele, strictly proper 

f+  

I 

deel 2 

gereduceerde spectrum 
@ = y ?  

t 
stabiele min. fase factor van 
de gereduceerde fase functie 

f = y-*p 

de gereduceerde fase functie 
f = Nehari-extensie van f+ 

t 
stabiele benadering van f+(s) 

modelreductie 2 
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1 : * Bepaal de spectrale factor van het powerspectrum. 
* Bepaal de fase functie. 
* Neem het stabiel deel van de fase functie. 
* Benader het stabiele deel van de fase functie met standaard 

model reductiemethoden. 

2: * Bepaal uit f+ de benaderde fase functie f .  
* Bepaal de benaderde spectrale factor Y .  
* De benaderde spectrale factor is uniek op een constante 

factor na die als volgt bepaald kan worden, stel Y ( 0 )  = v(0). 
Andere criteria zijn echter ook mogelijk. 

Merk op dat deel 2 de inverse handeling van deel 1 is. Wordt er nu overwogen 
om de aanname cp(m) = O achterwege te laten (cp(s) is dan niet strictly proper) 
dan kan f+(s) niet meer met behulp van Nehari-extensie gekoppeld worden aan 
f(s). Deel 2 is dan niet meer het inverse proces van deel 1. Het probleem in 
het geval dat cp(m) # O, en dus uitbreiding naar een algemeen toepasbaar 
algoritme, is de Nehari-extensie. Er moet een andere manier gezocht worden 
om f+(s) aan f(s) te relateren, dat blijkt minimal all-pass extensie te zijn. Deze 
laatste extensie is de Nehari-extensie als llf+&, = 1. Aangezien Nehari-extensie 
geen algemeen gereedschap is wordt de wiskundige achtergrond achterwege 
gelaten. 

Omwerken van het phase matching algoritme naar een multivariabel systeem 
levert ook een aantal moeilijkheden op: 

* Hoe definieer je de fase matrix. 
* En in tegenstelling tot het eendimensionale geval is in het 

meerdimensionale geval de extensie F van F+ niet uniek. 

Om deze problemen op te lossen wordt er in de volgende hoofdstukken eerst 
een aantal gereedschappen besproken die nodig zijn om tot een oplossing te 
komen. 

-9- 



2. De grarnrnian 

Met behulp van een grammian of gram-matrix kan worden nagegaan of een 
verzameling functies lineair onafhankelijk is. 

Lineair onafhankelijk 
Een verzameling functies fi(t) -- L-+ +::A~:-L-,..I r+ + i ..I... Up I IGL L I J U 3 1 1  IlCI V Q I  110, L e l  QIP. 

n 
Zc,<(t) = o v t E [to, te] 
i= 1 

Grammian 
De grammian G(to, te) van de 
gegeven door: 

f 

i = 1: 2]...] n is lineair onafhankelijk 

inhoud dat ci = O i = 1, 21..., n. 

complexe functies fi(t) i = 1, 2, ..., n wordt 

[W'l 

L J  

De functies f,, f2,..., f, zijn lineair onafhankelijk in het tijdsinterval [to, te] als de 
bijbehorende grammian G(to, te) regulier is. Dit kan bewezen worden door aan 
te tonen dat det[G(t,, te)] = O als en alleen als de functies lineair afhankelijk 
zijn. Uit de definitie van onafhankelijkheid volgt dat een stelsel functies lineair 
afhankelijk is als er een constante vector h bestaat die voldoet aan: 

h*f(t) = o v t E [to, te] 
h* = [c,, c2 ,..., C"] 

i f 

h*G(tolte) = h*f(t)f'(t)dt = OP(t)dt = O I 
Det[G(t,, te)] = O als de functies afhankelijk zijn. Een set complexe functies is 
lineair onafhankelijk op het tijdsinterval [to, te] als en alleen als det[G(t,, te)] # O. 
Als gevolg van de definitie bezit G de volgende eigenschappen: 

* G is hermitisch (G* = G) 
* G is semi positief definiet (eigenwaarden niet negatief) 

Bij het regelen is het van belang om te weten of een gegeven systeem al dan 
niet de eigenschap heeft dat het vanuit een willekeurige begintoestand naar 
een willekeurige eindtoestand gestuurd kan worden. 
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Deze vraagstelling leidt tot het begrip regel baarheid dat als volgt gedefinieerd 
wordt: 

* Een lineair constant systeem dat beschreven wordt door de 
toestandsbeschrijving x(  t) = Ax( t) + Bu( t) wordt volledig 
regelbaar genoemd als de toestand van het systeem vanuit 
de nultoestand x(to) = O naar iedere willekeurige eind- 

interval to - te. Onder sturing van het systeem wordt verstaan 
het aanbieden van een zeker ingangssignaal u(t) in het tijds- 
interval to - te. 

&---&--A .,/+ \ ...err+ ,,,, "& i,-- ..,nvAn- * iueaicuiu ~ 1 1 ~ 1  yt;aiuuiu naii v v u i u c i i  i i i  een eif idiy~ tij&- 

Uit de theorie van regelen 2 volgt dat: 

x( t )  ='@(tlto)x(t,) + @(t,z)Bu(z)dt i 
@(t,z) = eA@l) @(t) = eAr 

Dit systeem is regelbaar op het tijdsinterval [to, te] als de rijen van de matrix 
@(t,-c)B onafhankelijk zijn. Dat kunnen we nagaan met de volgend grammian: 

G(to, te) = @(te,t)BB*@*(te,~) dt i 
De regel baarheidsgrammian wordt nu gedefinieerd als: 

P = lim G(0 ,T )  = lim eA(T-t)BB*eA'(T-z)dz t = T-z - 
T -m T -m 6 
T -m 

Met behulp van de onderstaande vergelijkingen kan de afgeleide van de 
regelbaarheidsgrammian bepaald worden. 

m 

P = @(t)BB*@*(t)dt 6 
@(t) = eAr - &(t) = AeAt 
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P = A @(t,t)BB*@*(t,t)dr; + 

P = AP + PA* + BB* 

@(t,t)BB*@*(t,t)dtA* + BB* i i 
Is A stabiel dan is lim P = O waardoor de Lyapunov vergelijking ontstaat 

t-m 
n m , n n c n n n  D i,nlrlnn+. v v a a i  aai i i VWIUWGL. 

AP + PA*+ BB* = O 

Bij reconstrueerbaarheid ga je na of uit het uitgangssignaal de toestand van 
het systeem gereconstrueerd kan worden. Nauwkeuriger geformuleerd gaat het 
om de vraag of uit het verloop in de tijd van de uitgang het verloop in de tijd 
van de toestand bepaald kan worden. Reconstrueerbaarheid houdt dus in dat 
de toestand op te bepaald kan worden uit het verloop van het uitgangssignaal 
over het voorgaande tijdsinterval. 

De uitgangsrelatie wordt gegeven door: 

y(t)  = C@(t,tO)X(tO) + c @(t,t)Bu(t)dC + Du(t) i 
Aangezien de gedwongen responsie (de termen die u bevatten) te berekenen 
is wordt de observeerbaarheid in het tijdsinterval [to, tJ bepaald door de matrix 
@(to, tJC. Door de grammian van deze matrix te bepalen kan worden 
nagegaan of de kolommen van @(to, te)C onafhankelijk zijn. 

te 

G( to, te) = @( telt) *C* a( t , ,~) dr; 6 
Q = lim G(0 ,T )  = lim 

T - w  T-m 

m 

Q = eA''C*CeAtdt 6 
Op dezelfde manier als bij de regelbaarheidsgrammian kan de Lyapunov 
vergelijking worden afgeleid waaraan Q moet voldoen. Deze luidt: 

A*Q + QA + C*C = O 
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Het is mogelijk om een fysische interpretatie van de regelbaarheidsgrammian 
en de observeerbaarheidsgrammian te geven. Willen we een systeem in een 
toestand x(t=O) = x, brengen met minimale energie dan is dat equivalent met 
het minimaliseren van het volgende criterium: 

min J(u) = u*(t)u(t)út 
-m s 

De optimale u wordt nu gegeven door 

u opt ( t )  = B*e-A'fP-l% 
O O 

= &*P-'xo 

Als P-l groot is dan zijn er sommige toestanden die alleen bereikt kunnen 
worden als er een grote input energie gebruikt wordt, het systeem is dan slecht 
regel baar. 

Laat men het systeem los uit de toestand x(to) = x, met u(t) = O t 2 O dan 
volgt daaruit: 

m 

/xO*a?(t,tO) C*C@(t, t0)~dt 

d 
m 

%* eA"C*CeAfútx0 

d QXO 

Als Q bijna singulier is dan volgt daaruit dat sommige begincondities weinig 
invloed hebben op de uitgang, het systeem is dan slecht reconstrueerbaar. 
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3. Hankel singuliere waarden 

Een realisatie (A,B,C,D) representeert het volgende lineair constante systeem: 

X(t)  = Ax(t) + Bü(t) 
y(t) = Cx(t) + Du(t) 

G(s) = C(SI - A)-’B 
h(t) = CeAB 

De Hankel operator wordt nu als volgt gedefinieerd: 

Het blijkt dat de Hankel-operator gelijk is aan de Hankel singuliere waarden. 
Deze singuliere waarden van een stabiele overdrachtsfunctie G(s) van de orde 
n worden gedefinieerd als: 

P en Q zijn de regelbaarheids en observeerbaarheidsgrammian van de 
realisatie, de gehele afleiding is in bijlage 1 uitgewerkt. De Hankel norm wordt 
nu gegeven door: 

Reductie van het systeem is het achterwege laten van de kleinste singuliere 
waarden. Dit is hetzelfde als het verwaarlozen van de slecht regelbare en 
tevens slecht observeerbare toestanden. 
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4. Wiener Wopd factorisatie 

Een p x p matrix functie H E RL,, zodanig dat H(s) regulier is voor 
s E ll+ f l  ll-, heeft een Wiener Hopf factorisatie. Dit houdt in dat H als volgt 
te schrijven is: 

H = H-QH, 
r 1 Q(s) = diag l(s - i l k 1  j = 1 ,...,p 

H+, H+-l E RH, 
H I  - -  H -l E RHw- 

kil j = I ,...,p zijn integers die de partial indices van H genoemd worden. 

5. Factorisatie van het spectrum 

Als @(s) een spectrum is dan is de matrix functie V(s) (resp. W(s)) de linker 
(resp. rechter) spectrale factor van Q(s) als: 

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

Definieer nu de minimale realisatie van Z(s) als: 

Z(S) = J + H(sI - A)-'G 

Alle linker spectrale factoren V(s) van @(s) = Z(s) + Z(s)* worden gegeven 
door: 

V(S) = Vw+ H(sI - A)-'B 

Waarbij Vwl 5, P = P* > O voldoen aan de positive real vergelijking: 

A f  + PA*+ BB* = O 
PH*= G - BVw* 
VwVw*= J + J* 

Hoe deze relatie tot stand komt wordt in duidelijk gemaakt in bijlage 2. De 
matrix P ligt op een constante matrix U na vast (UU* = I ) .  
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Alle rechter spectrale factoren worden nu gegeven door: 

W(S) = W,+ C(SI - A)-’G 

Hierbij voldoen W,, C, Q = Q* > O aan de dual positive real vergelijking: 

Q A  + A*Q + c*c = 0 
QG = H*-  C*W, 
W,*W,= J + J* 

De afleiding van dit resultaat verloopt op dezelfde wijze als de afleiding van de 
positive real vergelijking (vervang V(s) door W(s)) 
Er zijn meerdere oplossingen voor P en Q mogelijk waarbij: 

P,, en Qmin zijn de minimale oplossingen voor P en Q, deze bezitten geen 
nulpunten in het vlak Re@) 2 O (en zijn daarom minimum fase). P,, en Q,, 
zijn de maximale Oplossingen, deze bezitten geen nulpunten in het vlak Re@) 
5 O (en zijn dus nm9. Een linker en rechter spectrale factor V,W wordt ordered 
genoemd als de bijbehorende matrices P en Q voldoen aan: 

Q-’ - P 2 O 

IC er aan deze vergelijking voldaan dan blijkt het mogelijk te zijn een 
toestandstransformatie op Z,V, W uit te voeren zodanig dat: 

P = Q = = diag(oi) oi s 1 

De dan verkregen realisatie noemt men de balanced stochastic realization [9]. 
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6. All-pass matrices 

Hoe definiëren we nu in het matrix geval de fase functie. H. Akaike heeft dit 
uitgezocht en aangetoond dat de matrix functie F(s) = W-*(s)V(s) de 
geschikte keuze is. Dat deze functie all-pass is kan als volgt worden 
aangetoond: 

Een ander begrip dat nog niet gedefinieerd is is minimal all-pass matrix. Als E 
een all-pass matrix is dan bezit deze n, stabiele en n2 instabiele polen en r 
singuliere waarden gelijk aan 1. Er kan aangetoond worden dat de volgende 
relatie geldt [6]: 

n2 e n, - r 

Op het moment dat n2 = n, - r noemen we de matrix E een minimal all-pass 
matrix. De voornaamste eigenschappen van de all-pass fase matrix zijn 
extensie en factorisatie. Je wilt er voor zorgen dat deel 2 de inverse is van 
deel 1. In dit gedeelte wordt aangegeven onder welke omstandigheden 
factorisatie en extensie mogelijk zijn. 

Stellina 1 
E(s) is een p x p rationele all-pass matrix met partial indices ki j = ll...lp. 

* Er bestaat een V, W E RH, zodanig dat E = W-*V,  als en 
allen als kj 2 O j = 1 ,...,p. 

* K, 2 O j = l , . . . ,~,  dan bestaat er een V, W E RH, die voldoet 
aan E = W-*V zodanig dat V(s) en W(s) regulier zijn Re(s) 
1 o. 

* Er bestaat VI W E RH, die regulier is in l3, als en alleen als 
kj = O j = I ,  ...,p. In dit geval zijn alle mogelijke VI W regulier 
in l3,. 
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Stelling 2 
E(s) is een p x p rationele all-pass matrix met partial indices ki 2 O. 

E = Wl-*q 
E = W2-*V2 

K = constante reguliere matrix 

Er kan aangetoond worden dat een all-pass matrix niet negatieve partial 
indices heeft als en alleen als het een minimal all-pass matrix is [6]. Het 
resultaat geeft aan hoe we een minimal all-pass matrix kunnen construeren uit 
een stabiele overdrachtsfunctie. 

stelling 3 
G(s) E RH: een p x p matrix, McMillan degree n en llGll, s 1 . 
(A,B,C) is de minimale gebalanceerde realisatie van G met regelbaarheids- en 
observeerbaarheidsgrammian X zodanig dat: 

G(s) = C(SI - A)-’B 
AX + XA* + BB*= O 
A*X + XA + C*C = O 

2 = dag( I,, o,1,. . . ,o,,) o < o,, s. . .s  o,+l < 1 
X = diag(I,,XJ 

R 2 O, I, is een r x r eenheidsmatrix. Partitioneer (A,B,C) conform 2: 

A = [  All Al* 1 .  B = ~ ] ,  C=[C1 C2] 
A 2 1  A22 

E(s) is all-pass, keefi niet negatieve partial indices (kj Z- O) en E+(s) = G(s) als 
en alleen als: 

E(s) = U + C(SI - A)-’B - C(SI - Â)-lB 
uu*= I 
C1*U + B1= o 
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A = r-’(A& + Z2&Z2 - C,*UB,*) 
B = r-1(x2B2 + c,*u> 
e = c,z2 + UB,* 
r = E ;  - I  

@,S, is minimaai, - A  asyi17ptsticch stabiel. 

stelling 4 
V, W zijn analytisch in n, en voldoen aan E = W -*V als en alleen als: 

V(S) = V,+ H(sI - A)-’B 
W(S) = W , +  C(SI - A)-’G 

met E G  = H*-  C*W, 
LH*= G - BV,* 
w, = uv,* 

stelling 5 
V, W p x p volgens stelling 3. Partitioneer G, H conform B, C dan: 

V,(S) = V,+ H,(sI - All)-’B1 
W,(S) = W,+ C,(SI - Al1)-’Gl 

K(s) = I - (O,B*)(sI - A)-’B 
W,(S) = I - C(SI - A)-’(O,eï-l)* 

* V,, W, en V,, W, zijn analytisch in n,. 
* V,, W, regulier in n,. 

* Nulpunten van V, (W,) zijn nulpunten van V (W). 
* Nulpunten van V (W) zijn nulpunten van V, (W,). 
* V, en W,* bezitten dezelfde nulpunten. 

* v = v,v2 ; w = w,w, 
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?. Phase matching paradigma 

deel 1 deel 2 

rationeel power spectrum 

@(j> c w 03 E B li 64 

t 
bepaal de linker en rechter 

spectrale factor 

@ =  v v =  w w  

minimum all-pass matrix 
I ==  w-*a/ 

stabiele, strictly proper 
deel van de fase matrix F 

F+ 

gereduceerde spectrum 
&i(V=liI*W 

4 
I 

F =  w-*\;l 

bepaal de gereduceerde 
spectrale factoren 

t 
de gereduceerde fase matrix 

F = min. ail-pass extensie van F+ 

t 
stabiele benadering van F+(s) 

L modelreductie 

F+ 

t 

Het bovenstaande figuur geeft het phase matching paradigma weer. Er wordt 
gesproken over een paradigma omdat het niet een reductie methode is, binnen 
het raamwerk kunnen namelijk een aantal keuzes gemaakt worden. We gaan 
er vanaf nu vanuit dat: 

* Het spectrum @ p x p volle rang bezit. 
* De spectrale factoren V, W van @ zijn minimaal, ordered, 

analytisch in II+ en vierkant. 

Deze twee aannames zijn gedaan om het een en ander te versimpelen en 
gelden steeds tenzij anders wordt aangegeven. 
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De keuzes die binnen het paradigma gemaakt kunnen worden zijn: 

* De spectrale factoren V, W. 
* De modelreductiemethode. 
* De all-pass extensie, $ uit $+. 
* De spectrale factoren van de all-pass extensie. 

i ûë spectraie factoren " ,V i  
@ kan in principe vastgelegd worden door elke spectrale factor V,W. In praktijk 
willen we echter modelreductie toepassen en is het onzin om onnodige 
informatie mee te nemen, vandaar dat er voor V en W de minimale realisatie 
gekozen wordt (met bijbehorende P,, en GImin). Andere mogelijkheden zijn niet 
uitgesloten, als V al bekend is dan kan W bepaald worden met behulp van de 
dual positive real vergelijking. 

2 De modelreductiemethode 
Er mijn tvvee eigenschappen die hierbij van belang zijn, de modelreductie 
methode moet de stabiliteit waarborgen (F stabiel dan F ook stabiel) en als 
l\F+ll,, s 1 dan moet dat inhouden dat IIF+&, s 1. Deze eisen blijken voor 
balanced truncation en one step/optimal Hankelnorm methoden stand te 
houden. Een andere voorwaarde die aan de reductie methode gesteld wordt is 
het handhaven van alle singuliere waarden die één zijn. De reden hiervoor is 
tweeledig. 

* Als we minimum fase spectrale factoren gebruiken dan zijn 
er r nulpunten van @ die op de ju-as liggen. Het is gewenst 
dat je in ieder geval het aantal nulpunten op de jm-as 
behoud (liefst de exacte punten). Net als in het scalaire 
geval komen deze punten namelijk niet tot uitdrukking in de 
fase matrix. 

* Een andere reden is dat de Hankel singuliere waarden van F 
overeenkomen met de canonical correlation coefficients. 
Hankel singuliere waarden die één zijn houden in dat de bij- 
behorende toestanden maximale informatie bezitten over de 
toekomstige uitgang. Neemt de waarde van r af dan zijn er 
sommige aspecten van de toekomst die in de zin van de 
canonical correlation coefficients perfect voorspelbaar zijn 
dat niet meer zijn na de benadering. 

Het blijkt dat optimal Hankelnorm methoden hieraan niet voldoen zodat 
balanced truncation en one step Hankelnorm methoden overblijven. 
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3 All-pass extensie 
Als F+ bepaald is dan willen we hieruit z’n extensie F bepalen. Stel dat F+ 
een gebalanceerde realisatie is: 

F+(s) = C(sl - Á)-1& 

We kunnen dan met behulp van stelling 3 F bepalen waarbij we Ú zodanig 
kiezen dat: 

Cl*Ú + 51= o 
up= 1 

De keuze van Ú beïnvloed de ligging van de polen van in n- en daardoor 

de nulpunten van p, w in n-. Verder wordt ook de fase fout in oneindig vast- 

gelegd door Ú: 

F(m)  - F ( m )  = u - u 
U kan nu op twee manieren gekozen worden: 

* Normalisatie aanpak. Hierbij wordt F(m) = I en F ( m )  = I 
gekozen. Dit heeft tot gevolg dat Cl* + B1 = O en 

Cl* + gl = O moeten zijn. Balanced truncation voldoet aan 
deze voorwaarde, one step Hankelnorm meestal niet. 

* Niet normalisatie aanpak. F(m) = U waarbij U arbitrair 
ge kozen word t. 

Normalisatie is eigenlijk een keuze maken voor de parameter ü ten gevolge 
van het afwezig zijn van een ander goed gemotiveerd criterium. De eis dat 
F(m) = F(w) = I heeft als resultaat dat de fase fout in oneindig nul is maar dit 
kan ten koste gaan van de totale fase fout tussen F en F (over het hele 
traject bekeken). 
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4 De spectrale factoren van 
Als F beschikbaar is dan is de laatste keuze die gemaakt kan worden de 
keuze van de linker en rechter spectrale factor. 

VC?!dC?e!? de fuctQrvn aan cte!!inn 3 4 e!-! ziin 1 G e!-! !-! cinf^rm B e!? c 
gepartitioneerd dan kan er aangetoond worden dat [9]: 

H, en V, kunnen vrij gekozen worden, G, en W, liggen dan vast door: 

G, = H;- q*wm 
w, = uv; 

Vice versa is natuurlijk ook mogelijk. 
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8. Balanced stochastic truncation 

Z(s) is een positive real met een balanced stochastic realization (A,G,H,J) met 
O s Z s I die voldoet aan: 

AZ + ZA*+ BB* = O 
ZH*=  G - SVm* 
VmVm*= J + J* 

Z A  + A*Z + C*C = O 
Z G  = H*-  C*Wm 
Wm*Wm= J + J* 

V(s) en W(s) zijn de bij behorende gebalanceerde spectrale factoren zodanig 
dat: 

Z + P =  vv* = w w  
V(S) = Vm+ H(sI - A)-'B 
W(S) = Wm+ C(SI - A)-lG 

Partitioneer Z als: 

Met Z21,Z22< I ,  verder hebben Z211E22 geen diagonaal elementen die overeen 
komen. Vervolgens partitioneren we A, B, C, G en H op dezelfde manier als Z: 

c = [Cl c21 C22] ' H = [Hl H21 H22] 

-24- 



definieer nu: 

A = [  - All A12 1 ,  
c=[21 A21 A 2 2  

Z(s) = 4 + ijSI - fq-’G 

W ( s )  = W,+ C(s1 - A)-‘E 
P(s) = V,+ H(sI - A)-’B 

Met error-bound: 

We noemen Z(s),P(s) en m(s) de (X,k) balanced stochastic truncation (BST) 
van Z(s), V(s) en W(s). Het label (X,k) wordt meegegeven om aan te geven 
welke gebalanceerde realisatie we gereduceerd hebben (E), de orde van de 
reductie wordt weergegeven door k. Er wordt wel aangenomen dat > ok+l en 
siuit het vormen van een kde orde benadering uit ais q = ok+ l .  

BST is het simpelste phase matching algoritme waarbij de volgende keuzes 
gedaan zijn: 

1 Voor de spectrale factoren kiest men voor een willekeurige 
ordered minimale factoren 

2 De modelreductie-methode is internally balanced truncation 

3 Voor de all-pass extensie kiest men Ú = U,  BST heeft dus 
geen fase fout in oneindig. 

4 De keuze van de all-pass factor is fil = Hl en Vm = Vm 

hieruit volgt dat G, = Gl en = W,. 

Er wordt in [3] ook aangetoond dat jw-as en nmf-nulpunten behouden blijven 
waardoor de karakteristiek van het systeem gehandhaafd blijft. Voor een 
gedetailleerdere beschrijving van BST wordt verwezen naar [9]. 
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9. One step Wankelnorm benadering 

In dit gedeelte bekijken we in welke situaties BST aangepast kan worden zodat 
one step Hankelnorm benadering kan worden toegepast. 

A asymptotisch stabiel, (A,B,C) intern gebalanceerd met regelbaarheids en 
observeerbaarheidsgrammian O < 2 s I. Partitioneer (A,B,C) op dezelfde 

A,  B, C zijn de kde orde intern gebalanceerde benaderingen van A, B, C die in 
het vorige hoofdstuk bepaald zijn. 

manier afs bij BST is ydâafi  alleen fiÜ is 2, o$ ( o k  > o k + l  = , . a =  0”). - - -  

(Ei + O,U,B”) 

B22 + C12Uh = O UhUh = I 

D + C(s1 - Á)-lB is nu de one step Hankelnorm benadering van 
D + C(s1 - A)-’B met de graad k. One-step-at-a-time Hankelnorm 
approximation is deze procedure steeds weer opnieuw toepassen. De 
observeerbaarheidsgrammian van (Á, C) is iQ en de regelbaarheids- 
grammian van (Á, 5) is k2- l .  De benadering is dus niet meer gebalanceerd, 
er is een schalingsfout ST”. Dit leidt alleen tot een extra vermenigvuldiging met 

in de berekeningen. De error bound van dit algoritme wordt s2*” of Q*l 

gegeven door: 

Als we Hankelnorm benadering toepassen tijdens phase matching dan willen 
we F+ reduceren. 

F+(s) = C(SI - A)-’B 

Aangezien BST gebruik maakt van de normalisatie aanpak moet er nu 
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nagegaan worden in welke situaties í ( m )  - F ( m )  = O voor Hankelnorm 
benaderingen. Dit blijkt zo te zijn als: 

A,, + A;, = -B,B; = -C;C, 

Als de bovenstaande relatie geldt dan bestaat er volgens [6] een orthonormale 
matrix U die voldoet aan: 

c;u + 5, = o 
u*u = I 

De benaderingen van B, en C, zijn: 

We willen nu dat /=(.o) - F(.o) = O daaruit volgt dat U en 0 aan elkaar 
moeten zijn. Er moet dus een matrix U gevonden worden die voldoet aan: 

C p  + 6, = o {U = F(m)) 

6, en C, ingevuld in de volgende relatie levert: 

C;U + B,(1 - on) = [C;U + o,,B,U,*U + B, - onBlU*Uh] 
= O,B,(U,*U - U'U,) 

Is on nu klein dan is de fasefout in oneindig bij benadering gelijk aan O als er 

een matrix U, bestaat zodanig dat B,(Uhü - U'U,,) = O .  In een aantal 
gevallen, bijvoorbeeld B, = O en het scalaire geval, zijn er oplossingen voor U,, 
(zie [3]). Uit de afleiding blijkt echter dat de one-step-at-a-time methode 
eigenlijk niet geschikt is bij het toepassen van phase matching met een 
normalisatie aanpak. 
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IQ. Relative error methode 

Deze methode om tot modelreductie te komen is ontwikkeld door Glover [A en 
de toepassing voor het benaderen van spectra wordt behandeld in [8]. De 
overeenkomst tussen de relative error methode (REM) en phase matching is 
dat beide het stabiele deel van de fase matrix benaderen. Voor het scalaire 
geval, q(s)  strictly proper q(s) > O, geldt dat het gereduceerde spectrum op 

bepalen is v(O) = C(O) q(0) = @(O). REM is in dit geval een 
alternatieve methode om de schalingsfactor te bepalen. Wat is nu echter de 
overeenkomst tussen phase matching en REM in het algemene geval? Met de 
resultaten uit [7] kan er aangetoond worden dat REM een phase matching 
algoritme is volgens het schema dat het phase matching paradigma weergeeft. 
Wat minder duidelijk uit de verf komt is welke specifieke keuzes er gemaakt 
zijn. Om dat duidelijker te maken wordt eerst in het kort de methode behandeld 
zoals deze afgeleid is in [A. 

88n cûiictanie na vast ligt. ûe vûûigestelde keuze ûm deze pâ:âme:er :e 

P I  Het ’relative error’ probleem 
Gegeven V(s) analytisch in II, van de graad n, vind v analytisch in II, van de 
graad k zodanig dat: 

* P = V(I - A) 
* minimaliseer IIAII, 

Voor REM zoals het voorgesteld wordt door Glover hoeven V en v niet 
analytisch in II, te zijn. Aangezien we geïnteresseerd zijn in de overeenkomst 
met phase matching, waarbij alleen stabiele V beschouwd worden, nemen we 
deze eis van het begin af aan mee. In [A wordt nu aangetoond dat P i  het 
zelfde is met het volgende probleem. 

P2 Het equivalente ’relative error’ probleem 
V,W analytisch in II,, V van de graad n, V V  = W W .  Bepaal nu v, 
analytisch in U, met graad k zodanig dat IIW-*(V - v)]], geminimaliseerd 
wordt. 
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Constructie van P 
V,W analytisch in II+, V van de graad n, W regulier in als Re(s) > O zodanig 

dat V V  = W W .  Definieer nu: 

F =  W-*V 
Fc = F+ + F(m) 

Definieer k nu als k = n - multipliciteit o,(F) en Fc als de one step Hankelnorm 
benadering van F, van de graad k. 

- 
E = Fc - Fc 
P =  V -  W E  

1(. is dan analytisch in rI+ en heeft graad k. 

Constructie van W 
V,W,E zoals hierboven gedefinieerd dan wordt W gegeven door: 

W =  W -  EV* 

W is dan analytisch in II+ , regulier in Re(s) > O en voldoet aan: 

- -* - 
Met F = W - * P  geldt er dat F+= [W V I + =  Fc - FC(m) .  Dit houdt in dat 

o i (F )  = o,(/=) i = I , . . . , k .  Aangezien F+= [W V I + =  Fc - Fc(m) kan de 
one-step-at-a-time methode iteratief toegepast worden zonder dat bij elke stap 
de spectrale factorisatie van Fc te berekenen. Verder zijn de Hankel singuliere 

waarden van F gelijk aan de eerste k singuliere waarden van F. Er is een 
duidelijke overeenkomst tussen REM en phase matching aangezien beide 
gebaseerd zijn op benadering van het stabiele deel van W - * V  waarbij 
v v = =  w w .  

- - *  - 
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De keuzes die binnen het phase matching paradigma gemaakt kunnen worden 
zijn: 

* De spectrale factoren V, W. 
* De modelreductiemethode. 
* De all-pass extensie, 
* De spectrale factoren van de all-pass extensie. 

uit F+. 

Welke keuzes er bij REM gemaakt zijn wordt hieronder duidelijk gemaakt. 

Laat @,V,W voldoen aan de aannames uit hoofdstuk 7: 

* Het spectrum Q, p x p volle rang bezit. 
* De spectrale factoren V, W van Q, zijn minimaal, ordered, 

analytisch in n, en vierkant. 

en laat V,W de balanced stochastic realizations zijn. 

V(S) = Vm+ H(sI - A)-’B 
W(S) = Wm+ C(SI - A)-’G 
F = W-*V U = F(m) 

Merk op dat in dit geval F, gegeven wordt door: 

F+ = C(SI - A)-’B 

L is de kde orde benadering van F,, L, wordt dan gegeven door: 

L+ = L - L(m) = C(s1 - Á)-’B 

Het foutsysteem wordt nu gedefinieerd als: 

E = onUh + F+ - L+ 

Het meenemen van de term onU, is als volgt te verklaren. We benaderen 
C(s1 - A)-’B met Hankelnorm approximation. D = O waaruit volgt dat 
D = D - onUh. De Hankelnorm benadering van C(s1 - A)-’B is 

C(sI - Á)-‘6 - onuh. 
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1 Definieer: - v, = V,(I - O"U*Uh) 
w, = ( I  - 0"UhU*) w, 

2 Ú is een orthonormale matrix zodanig dat: 

&;'u + 5,(1 - 0:) = o 
= \(,u* 

Een oplossing voor Ú wordt gegeven door: 

ú = (I - OnUhU*)-*(I - O"UhUU)U 

3 F i s  de unieke all-pass matrix zodanig dat F+ = Fc - F(w) ; F (03) = u. 
4 Definieer of G, of H, als volgt: 

Waarbij G , f i  de oplossingen van de volgende vergelijkingen: 

5 Definieer P I  w door: 

P(s) = v,+ H(s1 - A)-'B 
w(s) = mm+ C(sl - A)-'G 

De relatieve foutvergelij king luidt: 
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Net als voor BST wordt er voor REM aangetoond dat jwas en nmf-nulpunten 
behouden blijven. Het algoritme dat net beschreven is heeft een opvallende 
eigenschap, \I, en mm worden gedefinieerd en daarna gebruikt om Ú vast te 

leggen. Bij de 'normale' aanpak kiezen we v, en Ú en definiëren daarmee w. 
Feitelijk hoeven Ú en de fase matrix F niet berekend te worden, maar zijn 
vermeld om de connectie met phase matching aan te tonen. 
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I I .  Voorbeelden 

We bekij ken twee problemen met dezelfde fasefunctie f(s): 

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

f (s)  = 

vooriieeia i w e  bescnouwen ae stabieie, min. fase overaracnfsfuncfie visj: 

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

v(s) = 

Deze voldoet aan de relatie v -*v = 4s). Het systeem heeft een nulpunt op de 
imaginaire as en kan dus niet met het algoritme van Jonckheere en anderen, 
dat in hoofdstuk 1 beschreven is, gereduceerd worden. Met behulp van 
balanced truncation (BT), BST en REM worden de eerste orde benaderingen 
bepaald. BT is een algoritme dat niet op phase matching gebaseerd is. 
BST levert de volgende benadering: 

S 

~+1.714 VBST = 

REM resulteert in: 

0.9333s 
s+l.5 %EM = 

BT geeft: 

- s+o. 134 
s+2 ' B T  = 

Het Bode-diagram is weergegeven in figuur 1. Wat hieruit opgemaakt kan 
worden is BST en REM nauwelijks verschillen van het originele systeem. BT 
wijkt echter duidelijk af bij de lage frequenties. Dit is het gevolg van het feit dat 
de op phase-matching georiënteerde algoritmen het nulpunt s = O handhaven 
en BT niet. Hieruit blijkt nogmaals waarom het van belang is dat de nulpunten 
die op de imaginaire as liggen, en daardoor niet tot uitdrukking komen in de 
fase matrix, mee worden genomen tijdens de reductie. 
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Voorbeeld 2 Het probleem van BT in het vorige voorbeeld is dat nulpunten op 
de imaginaire as niet behouden blijven. In sommige situaties behoudt BT wel 
nulpunten in oneindig zoals bij de volgende stabiele, min. fase overdrachts- 
functie v(s) : 

s+2 
(s+ 1 ) (s+3) v(4 = 
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v -*v = - f (s ) .  Het Bode-diagram van de eerste orde benaderingen berekend 
met behulp van respectievelijk BT, BST en REM staan in figuur 2. Wat nu 
opvalt is dat alle methoden een goede benadering leveren en aan elkaar 
gewaagd zijn. 
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Conclusie 

Het multivariabele phase matching algoritme laat veel keuzes toe, daarom kan 
er beter gesproken worden over een paradigma voor het benaderen van 
spectra dan van een algoritme. BST behoud nmf-nulpunten en nulpunten op 
de imaginaire as, verder blijft minimaliteit van het gereduceerde model 
gehandhaafd. Voor REM is verder bewezen dat dit een op phase matching 

nmf-nulpunten van het originele systeem behouden blijven. BT, BST en REM 
zijn in twee voorbeelden met elkaar vergeleken. In het geval dat er een nulpunt 
in s = 00 ligt voldoen alle de gereduceerde modellen goed. Ligt er echter een 
nulpunt op de imaginaire as dan levert BT een slechte benadering op bij lage 
frequenties. Beide phase matching algoritmen voldoen nog steeds goed en zijn 
bijna identiek. Samengevat is phase matching zeer bruikbaar als het te 
reduceren systeem nulpunten dichtbij of op de imaginaire as heeft (en daar- 
door grote verschillen in de amplitudeverhouding bij verschillende frequenties). 
De 'relative error' methode lijkt het best onderbouwd en levert een betere 
performance. BST resulteert in vergelijkbare resultaten waarvan de 
performance minder is maar daar staat tegenover dat deze methode 
makkelijker te berekenen is. In dit verslag is geen aandacht besteed aan de 
afleiding van de error-bounds (=performance), dit om het geheel overzichtelijk 
te houden. Is men hierin geïnteresseerd dan verwijs ik onder andere naar [3] 
en [6] waarin deze voor de verschillende algoritmen met afleiding worden 
gegeven. Bij het schrijven van het verslag ben ik uitgegaan van artikel [3] en 
heb gepoogd dit verhaal met behulp van aanvullingen duidelijk te maken. 
Compleet wiskundig onderbouwd is het verhaal zeker niet maar het geeft wel 
goed weer hoe het reduceren van een model met behulp van phase matching 
verloopt en welke problemen en begrippen er in de literatuur ter sprake komen. 

gebaseerd a!g9ritmu is. Ook deze r!?ethcde m g t  VPIOcr d2t imaginaire 2s en 
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We definiëren nu V(T) = u(-T). 

Om nu de singuliere waarden van rG te bepalen nemen we aan dat ai een 
singuliere waarde ia met v de corresponderende eigenvector van r G * r G .  

m 

(rG8rG)V = O ~ V  ; y = ( rG)v  = CeAt% ; xo= eA"Bv(t)ch d 
Hieruit volgt dat: 

m 

(rG*rG) v = (rG8)y = 

m 

V = B8eA*tQxp;2 

m m 

xo = eA"Bv(-c)ch = eA"BB*eAZQxp;2d'C 
m d 
ehBB*eA*zd'CQxoo;2 = PQxOoi2 * 

d 
= d  

OfX, = PQx, 
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Bijlage 2 

@ = Z + T  = vv* 
Z(S) = J + H (SI - A)-'G 
V(S) = V, + H (SI - A)-'B 

z e:: '4 ingevuld: 

J + J* + H (SI - A)-'G + G*(-sI - A*)-'H* = VmVm* + 
V,B*(-SI - A)-"* + H(sI - A)-'BV,* + 

H(s I - A)-'BB*(-sI - A*)-1H* 

Hieruit volgt dat: 

(G-BV,*)H-*(sI + A*) + (-SI - A)H-'(G* - B*V,) + B5* = O 
J + J* = vmva* 

(G-BV,*)H-*A* + AH-'(G* - B*V,) + 5B* = O 
(G - BV,*)H-*sI = sI(G* - B*VJ 
J + J* = V,V,* 

Wat in het volgende stelsel resulteert: 

AP + PA* + BB* = O 
P = (G - BV,*)H-* 
J + J* = VmVm* 
P = P* 
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