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SAMENVATTING.

IDENTIFICATIE MET GESCHEIDEN CRITERIA

OP MODELFOUT EN MEETFOUTEN.

In onderhavige studie wordt een strikt onderscheid

gemaakt tussen modelfout en meetfouten. Hierdoor is het

mogeli;k onderling verschillende criteria voor beide te

hanteren.

Voor de modelfout zi;n onderstaande criteria besproken:

(1) Minimale ~wadraten ~om (MKS).

(2) Absolute ~out Begrenzing (AFB).

Het eerste leidt tot een puntschatter, het tweede tot een

oplossingsverzameling (eventueel leeg).

De meetfouten worden beschreven als:

(1) een ~tochastisch verschijnsel (IS).

(2) een amplitude £egrensd verschijnsel (/B).

Combinatie hiervan met de twee bovengenoemde criteria leidt

tot vier type problemen: MKS/S, MKS/B, AFB/S en AFB/B.

De voor deze problemen gepresenteerde oplossingen laten zien

dat het benodigde rekenwerk zeer complex kan zijn. Dit geldt

zeker voor drie van de vier problemen waar begrenzingen een

rol spelen. Met name bij die drie problemen laten de

gepresenteerde voorbeelden zien dat de meetonnauwkeurigheid

een niet te onderschatten invloed heeft op de uiteindelijke

verzameling van mogelijke modellen. De grootte van deze

verzameling bemoeilijkt dan onder andere het vaststellen van

een geschikte en zinvolle complexiteit voor het model. Een

groot dee1 van de zo ontstane spee1ruimte kan ingeperkt

worden door het hanteren van nog te ontwikkelen nauwkeurigere

rekentechnieken. De literatuur biedt hiervoor een aantal

interessante aanknopingspunten.
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SUMMMARY.

IDENTIFICATION WITH SEPARATED CRITERIA

ON MODEL ERROR AND MEASUREMENT ERRORS.

In this study, model errors and measurement errors are

modeled separately. Hereby different criteria on both can be

used.

Two criteria for the model error are discussed:

(1) Minimal Sum of Squares. (MKS)

(2) Bounding the Errors Absolute Values. (AFB)

The first leads to a point estimator, the second to a set of

solutions (possibly void).

The measurement errors are described as:

(1) a stochastic phenomenon (/S).

(2) an amplitude bounded phenomenon (/B).

Combining these descriptions with the two criteria mentioned

above leads to four problems: MKS/S, MKS/B, AFB/S and AFB/B.

The solutions to these problems show that the mathematics

involved are very complicated, specially for the last three

problems. Furthermore they point out that the influence of

the data inaccuracy on the ultimate (set of) solutions is

quite dominant. The 'volume' of the set of solutions makes it

difficult to select a meaningful complexity for the

model. New and better mathematics can curtail the room for

manoeuvre still present. The literature available on this

subject offers some good ideas on how to proceed.
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INLEIDING.

Binnen het vakgebied van de systeem-identificatie en

parameter-schattinq verschijnen sinds i 1980 artikelen die

parameterschatting benaderen vanuit een andere hoek dan de

traditionele stochastische. Publicaties op dat gebied zijn

o.a. te vinden onder de noemers 'bounded-error approach' en

'set estimation'.

Gedreven door het gevoel dat puntschatters en stochastiek

niet het alleenrecht hebben, -zeker niet waar het onnauwkeurig

bemeten signalen betreft- ontstond het verlangen een eerste

inventariserend onderzoek te doen naar de mate van betrouw

baarheid waarmee modellen bepaald kunnen worden als van die

onnauwkeurige bemeting enige a-priori kennis aanwezig is.

Hiervoor is het van belang om zowel modelfouten als

meetfouten te modeleren, en beide strikt gescheiden te houden.

Bestuderen van bovengenoemde literatuur leek hiertoe een

aardige opstap te zijn. Echter al snel bleek dat in de

literatuur ofweI sprake is van modelfouten, of weI van

meetfouten, maar nooit van het gescheiden modeleren van

beide. Daardoor werd het nodig een eigen visie te ontwikkelen.
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1. SYSTEMEN EN GEDRAGSBESCHRIJVINGEN.

1.1 lnleiding.

De begrippen 'systeem', 'model', 'meetfout' en 'crite

rium' komen in de vakliteratuur bij herhaling voor. Daarom is

het van belang een duidelijk beeld te hebben van datgene wat

met deze begrippen wordt bedoeld. In dit hoofdstuk wordt

allereerst een omschrijving van het begrip 'systeem' gepre

senteerd. Deze omschrijving verschilt van de definities die

in de literatuur gebruikelijk zijn. Om dit verschil te

benadrukken is ook de nomenclatuur verschillend van de

gebruikelijke.

Doel van dit hoofdstuk is het aanreiken van een ziens

wijze en een bijpassend begrippenapparaat. Vandaar dat de

verteltrant nogal 'beschouwend' is.

1.2 Systemen en systeemgedrag.

Onder een systeem verstaan Koenen en Drewes (1983): 'Een

doelmatig geordend samenhangend geheel van bijeenhorende

dingen en hun onderdelen'. Volgens Eykhoff (1974) is een

'systeem': 'A collection of objects arranged in an ordered

form, which is in some sense, purpose or goal directed'.

Kenmerkend voor beide definities is dat ze een systeem

beschouwen als een samenstel van delen dat via een zekere

ordening een bepaald doel realiseert.

Een omschrijving die beter past bij de aard van dit

verslag, luidt als voIgt:

'Een systeem is een onderzoeksobject dat van zijn omge

ving onderscheiden is (hetzij daadwerkelijk, hetzij in

gedachten) en hiermee een wisselwerking heeft via

ingangen en/of uitgangen zoals die door een onderzoeker

zijn gedefinieerd'.

11



De omgeving is dan 'dat deel van de realiteit dat geen deel

uitmaakt van het onderzoeksobject'.

Het kiezen en definieren van ingangen en uitgangen is een

zaak van de onderzoeker. In wezen bepaalt hij hiermee de

scheidslijn tussen systeem en omgeving. Meestal zal hij de

ingangen zo kiezen dat ze (onderling onafhankelijk)

beinvloedbaar zijn. De uitgangen worden dan zo gekozen dat ze

beinvloed worden door de ingangen. Vaak zal de onderzoeker de

(vermeende) causaliteit gebruiken als uitgangspunt bij het

afbakenen van zijn systeem.

Volgens bovenstaande omschrijving hoeft een systeem niet

een door de realiteit gegeven eenheid of totaliteit te zijn,

maar is het veelmeer een door de onderzoeker geselecteerde

-mogelijk onvolledige- fractie daarvan, zonder dat het doel,

de ordening of de werking van de realiteit volledig door het

object van onderzoek omvat hoeft te worden, of zelfs maar

aanwezig hoeft te zijn. Hierdoor onderscheidt deze omschrij

ving zich van de geciteerde definities. In het algemeen

echter, zal de onderzoeker zijn systeem natuurlijk ZQ
(willen) kiezen dat het 'zoveel mogelijk bijdraagt' tot het

realiseren van zijn onderzoeksdoel.

Zo kan een gloeilamp als systeem worden gezien met

als ingang de electrische spanning erover en als uitgang

de lichtopbrengst. Hierbij is dan een duidelijke doelge

richtheid van het systeem herkenbaar; de lamp is immers

gemaakt om electrische energie in licht om te zetten.

Naast licht produceert hij echter ook warmte. Beschouwen

we nu de warmte-opbrengst als uitgang dan is er geen

sprake meer van doelgerichtheid, maar weI nog van een

systeem. We zouden zelfs een systeem kunnen definieren

waarbij de lichtopbrengst als ingang en de warmtepro

ductie als uitgang genomen wordt. Van doelmatigheid en

causaliteit is dan helemaal geen sprake meer.

Het bovenstaande voorbeeld lijkt misschien bizar en

vergezocht, toch zijn er talrijke vcorbeelden te noemen waar-
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bij systemen gehanteerd werden die niet pasten bij het onder

zoeksdoel. Denk bijvoorbeeld aan het onderzoek van Sernrnel

weis naar de oorzaak van kraamvrouwenkoorts in een Weens

ziekenhuis, waarbij hij op een gegeven moment een relatie

vermoedt - achteraf gezien ten onrechte- tussen het optreden

van sterfgevallen en de looproute van een aan het ziekenhuis

verbonden priester: zie Hempel(1979).

Ook huidig onderzoek zal zonder twijfel nog weI eens gebruik

maken van systemen die niet aan de gebruikelijke eigenschap

pen (causaliteit, doelmatigheid) voldoen. Vandaar dat de hier

geintroduceerde omschrijving niet meer de (vermeende) doelma

tigheid van de realiteit als uitgangspunt heeft, maar de wens,

een systeem te zien als datgene wat de onderzoeker als object

van studie heeft gedefinieerd.

Zo'n studie betreft dan meestal een poging antwoord te

geven op vragen als 'Hoe werkt het systeem 7' en 'Waarom

werkt het systeem zoals het doet ?'. Vragen die betrekking

hebben op, wat we zullen noemen : het gedrag van een systeern.

Dit gedrag kan geformuleerd worden als de manier waarop de

uitgangen van het systeem beinvloed worden door de ingangen.

Hierbij treedt echter een complicatie op. Het is irnrners

denkbaar dat een uitgang beinvloed wordt door een aantal

diverse verschijnselen die de onderzoeker echter niet

allemaal als ingang heeft herkend en gedefinieerd.

Sornmige verschijnselen kunnen hierdoor dus per definitie tot

de omgeving behoren -en derhalve buiten het onderzoeksobject

vallen- terwijl ze weI relevant zijn voor het beantwoorden

van de vragen omtrent het systeemgedrag.

Deze complicatie kan voorkomen worden door de invloed van al

die verschijnselen die niet als ingang of uitgang gedefi

nieerd zijn, de omgeving dus, te bundelen en het gedrag van

een systeem dan te omschrijven als: 'de rnanier waarop de

uitgangen ervan beinvloed worden door de ingangen en de

omgeving'. Een deel van de omgeving kunnen we dan zien als

, niet-herkende ' ingangen.
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Het bestuderen van systernen met rneer ingangen en rneer

uitgangen (MIMOl, vereist zoveel MIMO-specifieke aspecten dat

het de eenvoud van de te presenteren resultaten en het

inzicht hierin vertroebelt. Vandaar dat de nadruk vanaf nu op

SISO systernen ligt en MIMO systernen niet rneer ter sprake

zullen kornen.

Het onderzoeksobject heeft dus {en expliciet

gedefinieerde ingang en een expliciet gedefinieerde uitgang.

Het overige deel van de realiteit behoort tot de omgeving,

zie fig 1.1. De pijIen in deze figuur geven de richting van

beinvIoeding aan.

omgeving

inclusief ~

onderzoeker

I
onderzoeks-

~
~ object

Fig 1.1

Algernene weergave van

een SISO-systeem.

ingang uitgang

Het gedrag van een SISO-systeern kan nu geforrnuleerd

worden als de rnanier waarop de uitgang beinvIoed wordt door

de ingang en (I) de omgeving. Dit gedrag, - notatie: G - is

uiteraard een door de realiteit opgedrukt gegeven.

Een wiskundige beschrijving ervan is het onderwerp van de

volgende paragraaf.

1.3 Gedragsbeschrijvingen.

De ingang u en de uitgang y van een SISO-systeem zijn in

het algerneen tijdfuncties: u(t) en y(t). Het systeerngedrag G

kan dan gezien worden als het sarnenspel tussen u(t), y(t) en

omg(t); waarbij orng(t) de rol van de orngeving representeert.
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Definieer:

u(k)=u(t=kT) k=-~, ,-l,O,l, ,~ (1.1)

y(k)=y(t=kT) k=-CO, ,-l,O,l, ,~ (1.2)

Op equidistante tijdstippen kT zijn u(k) en y(k) monsters van

de ingang respectievelijk de uitgang. T is de bemonsterings

periode.

Definieer de volgende (N*l) systeemvectoren:

systeem ingangsvector: u=[u(l), ... ,u(N)]T-systeem uitgangsvector: y=[y(l), ... ,y(N)]i-en de (p*l) systeem parametervector !
@ = [ a I , a;r.' ... , am ' bo ' b1 ' ••• , bn ]

met p=m+n+1

en p~N.

Construeer nu de (N*p) systeem observatiematrix n

-yeo), ... ,-y(l-m),u(l), ... ,u(l-n)

( 1. 3 )

(1. 4 )

(1. 5 )

(1. 6 )

( 1. 7 )

en

n =

n =

-y(N-1), .. ,-y(N-m),u(N), ... ,u(N-n)

u(l), ... ,u(l-n)

u(N), ... ,u(N-n)

als m~l

als m=O

( 1. 8 )

( 1. 9 )

Voortaan wordt het speciale geval m=O niet meer apart

besproken en genoemd. De voor dit geval afwijkende definities

van n en andere -nog te definieren- grootheden zijn zo

ongekunsteld, dat ze voor het gemak aan de lezer worden

overgelaten.

Laat tens lotte de (N*l) systeem foutvector f als voIgt

gedefinieerd zijn:
T!=[f(1),f(2), ... ,f(N)] (1.10)

Dan noemen we de vergelijking

y=n§+!, (1.11)

een gedragsbeschrijving (GE) van het onderhavige systeem als

15



zij equivalent is met G. G en y=Q~+L zijn equivalent als

voor k=1, ... ,N de numerieke waarde van y(k) vo1gend uit G

ge1ijk is aan die volqend uit y=Q9+f. Als we G en y=Q~+L
- - - - -

dus zien als algorithmen die de waarde van y(k) bepalen, dan

is bij equivalentie geen onderscheid tussen beide te maken

voor zover het de monstertijdstippen betreft; beide a1go

rithmen produceren deze1fde y(k) '5.

Of G en Q!+£ inderdaad equivalent zijn, hangt af van de

waarde die! en ~ hebben. Als de geta1swaarde van £ ge1ijk

wordt gekozen aan die van X-Qa, dan zijn G en y=Q9+~

equivalent en is y=Q9+f een GB.

Voorbee1d.

Laat de vectoren ~ en ~ voor N=6 door G gegeven zijn

volgens:

Yo=[1, 2, -1, 3 , - 2, 4 )T

i:= [ 2, 1, -1 , 1 , - 2, 2 )T

De corresponderende (u(k),ylk»-paren zijn in figuur 1.2

weergegeven.

Fig 1.2

Paren (u(k),y(k) volgens G,

met de 1ijnen y=u en y=O.5u.- - - -

Neem nu !=(bo i': dan gaat l=O!+l over in:
T T£2,1,-1,1,-2,2] =£1,2,-1,3,-2,4] [be )+t,.

Kies bo =1, dan wordt met de keuze van [1,-1,0,-2,0,-2]T

voor 1, l=O!+! voor deze bo een GB.

Kies b =0.5, dan is de keuze f=[1.5,0,-0.5,-0.5,-1,O~
o -
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en f in y=Q8+f een tweede GB- - - ....voldoende om voor deze ~

te herkennen.

Uiteraard is ook voor iedere andere waarde voor bo een

passende f te vinden zodat y=Q8+£ een gedragsbeschrij-- - --
ving is.

Als u en y bekend Zl,n voor k=1, ... ,N dan kan de vorm y=Q§+f- - -
voor iedere wi11ekeurige @na geschikte keuze van i dienen

als vervanging van Gi althans op de monstertijdstippen. Omdat

deze tijdstippen de enige zijn waarop informatie omtrent de

ingang en de uitgang beschikbaar is, blijkt de GB een

krachtige 'substitutie-waarde' voor G te bezitten.

De ARMA-vorm 1=Q~+! is niet de enige vorm waarvoor

het concept van de gedragsbeschrijving ontwikkeld kan worden.

Iedere andere vorm is natuurlijk ook toegestaan, onder de

voorwaarde dat hij equivalent is aan G. Door het kiezen van

een ARMA-vorm kan ! gezien worden als een predictie

foutvector.

Eisen we iets anders dan een goede predictie, (bijvoorbeeld

een goede simulatie of diagnose), dan zal dit aanleiding

geven tot andere beschri;vingsvormen (bijvoorbeeld een

impulsresponsie- of een toestandsbeschrijvingl.

Merk op dat er bi; de ARMA-achtige vorm een enorme

vrijheid bestaat in de keuze van ii zowel qua lengte (n,m)

alsook wat betreft de getalswaarde van de afzonderli;ke

elementen van !. Iedere willekeurige keuze voor ! leidt

echter altijd tot het vinden van een passende t teneinde een

GB te realiseren. Andersom hoeft een willekeurige keuze voor

! niet altijd in het bestaan van een passende ! te

resulteren.

Het realiseren van een GB in de vorm y=Q8+f bestaat dus- --
uit het kiezen van een ~ en het vinden van een passende 1.
Hierbi; wordt f dus vo11edig vastgelegd door de keuze voor 8.- - -
De GB doet dan ook geen enkele andere uitspraak over

(bi;voorbeeld statistische) eigenschappen van f.
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1.4 De relatie tussen het systeemgedrag en de gedrags

beschrijving.

In paragraaf 1.2 is al opgemerkt dat het gedrag van een

systeem betrekking heeft op vragen als 'Hoe wordt de uitgang

beinvloed door de ingang en de omgeving 1'. Als het de onder

zoeker lukt het gedrag van een systeem te achterhalen, dan

bezit hij aIle kennis om bovenstaande vraag te beantwoorden

en is hij dus in deze 'alwetend'. Helaas is het zeer moeilijk

deze alwetendheid te verkrijgen. Zo zal het toekomstig gedrag

van het systeem -behoort ook tot de alwetendheid- nooit

achterhaald kunnen worden, evenals het gedrag ervan onder

omstandigheden waar de onderzoeker geen weet van heeft.

Het lijkt derhalve onwaarschijnlijk dat er ooit

iemand in zal slagen exact te weten hoe de temperatuur in

het hoo9ste punt van Eindhoven verloopt.

Als het weI Iukt het gedrag van een systeem exact te kennen

dan is de overeenkomstige alwetendheid hoogstwaarschijnlijk

zo complex en ondoorgrondelijk dat ze geen enkele practische

waarde heeft.

Kennis omtrent bovengenoemd temperatuurverloop zal

vermoedelijk gebaseerd zijn op informatie omtrent het

wolkendek, de luchtdruk, de stand van de maan t.o.v de

aarde, het weI of niet aanwezig zijn van een vIiegtuig

tussen de zon en het meetpunt, etc, etc ...

Het streven de alwetendheid omtrent het exacte gedrag van

een systeem te verkrijgen is mijns inziens weliswaar Iovens

waardig, maar zal in het algemeen, gezien de menselijke

beperktheden, niet tot practisch bruikbare resultaten leiden.

Vaak is de onderzoeker -als gevolg van die veronderstelde

complexiteit van de realiteit- veel meer geinteresseerd in

een minder nauwkeurige maar handzamere beschrijving van het

gedrag. Hierbij speelt nu juist de gedragsbescprijving een

belangrijke rol. Deze immers maakt het mogelijk een
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beschrijving te kiezen waarvan de complexiteit gereduceerd is

door de introductie van enerzijds een interessant stuk

(bijvoorbeeld het wolkendekiOel en anderzijds een oninter--essant stuk (bijvoorbeeld het vliegtui9ifl, terwijl die vorm-
toch equivalent is met het gedrag. De keuze van de in- en

uitgangen, alsmede de keuze van de uiteindelijke

beschrijvingsvorm, hangt uiteindelijk nauw samen met de

interesse van de onderzoeker. H(f bepaalt namelijk wat

interessant en oninteressant is. Denk hierbij bijvoorbeeld

aan de gloeilamp en aan Semmelweisi paragraaf 1.2 .

Veelal zal de onderzoeker zich echter laten leiden door de in

paragraaf 1.2 genoemde doelmatigheid/causaliteit en door het

gebruiksnut van de uiteindelijke gedragsbeschrijving

(predictie, simulatie, diagnose e.d.).

1.5 Complexiteit en nauwkeurigheid van gedragsbeschrijvingen.

Bij het opstellen van een gedragsbeschrijving heeft de

onderzoeker vooralsnog een enorme vrijheid. Uitgaande van

gegeven ~, ~, en N moet hij allereerst een beschrijvingsvorm

kiezen. In deze en de volgende paragrafen wordt steeds

aangenomen dat de onderzoeker kiest voor de ARMA-vorm.

Vervolgens kan de onderzoeker dan waarden toekennen aan n, m,

e en f onder de voorwaarde dat y=Oe+f.
~ - - --
Dit kan op een groot aantal manieren. De meest voor de hand

liggende is weI het willekeurig kiezen van n en mt daarna het

willekeurig kiezen van! en het bepalen van de passende £i
waarmee de gedragsbeschrijving voltooid is. Dit hoeft echter

niet in overeenstemming te zijn met hetgeen in paragraaf 1.4

is gezegd over de complexiteit en nauwkeurigheid van de

beschrijving. Zowel de complexiteit alsook de nauwkeurigheid

zijn nu immers op willekeur gebaseerd.

Zinvoller lijkt het daarom 'doordacht' te kiezen en weI

zo dat de complexiteit en de nauwkeurigheid hierbij een grote

rol spelen. De onderzoeker zal daarom in zekere zin wensen

moeten formuleren die de complexiteit en de nauwkeurigheid
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aan banden leggen. Hierdoor beperkt hij dan tevens de veel

heid in toegestane gedragsbeschrijvingen. Bij het opstellen

van deze (subjectievel eisen zal hij dan vaak een afweging

willen maken tussen de complexiteit enerzijds en de nauw

keurigheid anderzijds. Intuitief immers, zal grote nauwkeurig

in het algemeen slechts bereikt worden door hoge complexi

teit, terwijl minder complexe beschrijvingen onnauwkeuriger

zullen zijn. Hij zal dus zijn -tegenstrijdige- wensen ten

aanzien van (geringel complexiteit en (grotel nauwkeurigheid

op de een of andere manier op elkaar af moeten stemmen

teneinde tot een combinatie te komen die voor hem acceptabel

is. Daarvoor is het nodig dat hij voor de begrippen complexi

teit en nauwkeurigheid definities en operatoren introduceert

die dit afstemmen mogelijk maken. Met het wat inturtieve

beeld dat we van deze begrippen hebben, kunnen we ons dit

afstemmen bijvoorbeeld op de volgende manieren voorstellen:

De onderzoeker eist dat de complexiteit van de beschrij

ving zo gering mogelijk is, onder de conditie dat de

nauwkeurigheid een zekere minimum-eis niet overschrijdt.

Anderzijds kan hij bijvoorbeeld ook eisen dat de

invulling van de parameterwaarden zo gebeurt dat de

onnauwkeurigheid voor een zekere complexiteit minimaal is.

Als derde voorbeeld tenslotte, zou hij eisen kunnen

stellen aan het karakter van de onnauwkeurigheid (bijvoor

beeld : 1 is witte ruisl en hierbij een geschikte complexi

teit en parameter-invulling zoeken.

1.6 Eisen aan complexiteit en nauwkeurigheid.

Vooralsnog nemen we even aan dat n en m een vaste waarde

hebben. De eisen ten aanzien van de nauwkeurigheid uiten zich

dan in het kiezen van! en i.
Omdat f gezien kan worden als de afwijking van y ten opzichte- -
van het bij ARMA interessante gedeelte (nel, ligt het voor de-
hand om e zo te kiezen dat deze afwijking (predictie-errorl-
in zekere zin minimaal is.
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(1.12 )

(1.13)

(1.14)

Drie voor de hand liggende manieren om dit te bereiken worden

hieronder kort aangestipt.

1. Minimale kwadraten som (MKS).

Deze methode kan gezien worden als het minimaliseren van

de energie in het £outsignaal door een optimale keuze voor ~.

N

! = arg min2: £~ k) = arg min

! k=l !
Doer gebruik te maken van de vergelijking y=Q§+£ levert dit- -
veer! en ! uiteindelijk het volgende:

! = (Q"T Qrl QT X
en £ =y_Q@=y_Q(QTQr'Q"y- - - -
In voorkomende gevallen kan OTO niet inverteerbaar zijn.

Voorbeeld

Toegepast op de vectoren u en X van paragraaf 1.3

levert deze methode:

OT O=yTg =1+4+1+9+4+16=35

OTy =uT Y=2+2+1+3+4+8=20- - -
En dus:

! =[bo r = [20/35 JT = [ 4/7 ]T

! =[10/7,-1/7,-3/7,-5/7,-6/7,-2/7]T

Dit is in figuur 1.3 weergegeven.

~(..() t

,.
Fig 1.3

MSK-methode toegepast op

de data van Fig 1. 2;

-2,. 1 2- 3 If .. *=gedragsbeschrijving;
U(IC).., bo =4/7 .

-~
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2. Absolute fout begrenzinq (AFB).

Bij deze methode legt de onderzoeker een eis op aan de

absolute grootte van f(k) op ieder tijdstip kT:

'v' If(k)1 ~F(k). (1.15)

l'k~N

Hierbij bepaalt hij zelf de waarden voor F-,.
i.e [F(1),F(2), ... ,F(N) J.

Als F(k)=F voor k=l, ... ,N genomen wordt, dan luidt de eis:

'V If (k )1~F ofwe 1 II f UClO ~ F ( 1.16 )

l'k~N

Uiteindelijk resulteert deze methode in een verzameling P

van toegestane parametervectoren:

p={~b:=Q~+!. I\. V If(k)'~F(k)} (1.17)

l~k~N

De corresponderende verzameling F van toegestane foutvectoren

is dan gegeven door:

F=f!l~=Q~+f ~ etp} (1.l8l

Uiteraard kunnen zowel Pals F in voorkomende gevallen leeg

zijn.

Voorbeeld.

Neem F(kl=F=2 voor k=l, ... ,6. Toepassen van de AFB

methode op de data van paragraaf 1.3 levert dan:

k Y (k ) u(k) bo={y(kl-f(kl}/u(k)

1 2 1 0 ~bo~ 4

2 1 2 -0.5 ~bo~ 3/2

3 -1 -1 -1 "bo ~ 3

4 1 3 -1/3 'bo~ 1

5 -2 -2 0
-'bo '

2

6 2 -4 0 'bo ~ 1

Tabel 1.1

AFB-methode toe

gepast op de data

van Fig 1.2;

F(k)=F=2.

,
maximum

over bo
is 0

\
minimum

over bo
is 1
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De oplossing luidt dan:

p = { £bo ]T I 0~ be ~ 1 }

en F={!.b:=O£bol
T

+1 1\ O~bo~l}

Het grote verschil tussen de MKS en de AFB-methode wordt

gevormd door de aard van de gestelde eis. Bij de MKS-methode

is sprake van een minimaliserings-probleem dat per tweetal

(m,n) resulteert in precies een (I) voor dat tweetal optimale

oplossing !. De AFB-methode daarentegen is een

begrenzingsprobleem en resulteert daarom per tweetal (m,n) in

een voor dat tweetal toegestane verzameling (I) van 8'5.

Voor zowel de MKS- als de AFB-methode geldt dat de optima Ie,

respectievelijk de toegestane !'s behorende bij diverse

tweetallen (m,n) onderling verschillend kunnen zijn. En als

regel zijn ze dat ook.

3. Minimale maximale absolute fout (MMAFl.

Het doel van deze methode is die 8'5 te vinden waarvoor-
het maximum van de absolute fout zo klein mogelijk is:

p'={!lr=O!+~ A ! = arg min max \f(k)l} (1.19)

! l'k~N

De methode bestaat uit een begrenzingsprobleem gevolgd door

een optimaliseringsprobleem en is derhalve te zien als een

gecombineerd probleem. Voor elk tweetal (m,n) hoeft de

oplossing niet beperkt te zijn tot precies ~en !, alhoewel

dat als regel weI zo zal zijn. Voor verschillende (m,n)

tweetallen zal de oplossing bovendien ook verschillen.

Voorbeeld.

Voor de data van paragraafl.3 betekent toepassen van de

MMAF-methode het volgende:

f(k)=y(kl-bou(kl voor k=1, ... ,6.

En dus : If(k)1 =IY(k)-boU(k)J voor k=1, ... ,6
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In tabelvorm levert dat:

k f(k>

1 I 2-~ I
2 , 1-2bo ,

3 1-1+bo I
4 11-3b. ,

5 J -2+2bo I
6 12-4bo '

Tabel 1.2

MMAF-methode toegepast op

de data van Fig 1.2

-It

Tabe 1 1.2 gee ft het verband aan tussen bo en \f (k >l .

Figuur 1.4 geeft dit verband grafisch weer. De dikke lijn

in deze figuur geeft max \f(k>\als functie van ~.

1~k'N

Het minimum hiervan wordt bereikt voor %=3/4 en heeft de

waarde 5/4, waardoor de oplossing pI gegeven wordt door:

P'={ lb tl b =3/4}o 0

De resulterende gedragsbeschrijving is in Fig 1.5 geschetst.

Fig 1.4 Verband tussen bo en If(kllmet betrekking tot de

MMAF-methode voor de data van Fig 1.2
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Fig. 1.5

HHAF-methode toegepast

op de data van Fig 1.2;

*=gedragsbeschrijving;

bo =3/4.

Vergelijken van Fig. 1.5 met Fig 1.3 leert dat de helling (bo )

vergroot is teneinde 1£(1)' te verkleinen.

Elk van de bovenstaande methoden (HKS, AFB, HHAF) kan

voor willekeurig welk tweetal (m,n) toegepast worden. Bij

toename van n en/of m zal de nauwkeurigheid van de gedrags

beschrijving als regel ook toenemen, o£ gelijk blijven. Voor

de HKS betekent dit dat de energie in het £outsignaal

a£neemt. Voor de AFB-methode betekent dit dat F verkleind kan

worden zonder dat dit noodzakelijkerwijs resulteert in een

lege verzameling P. En voor de HHAF-methode betekent dit dat

de maximale tout kleiner wordt.

Als we voor een bepaalde methode de beschikking hebben

over de resultaten behorende bij een hele serie (m,n)

tweetallen, dan kunnen we proberen een tweetal te selecteren

waarvoor het vergroten van n en /0£ m niet meer leidt tot een

(signi£icante/zinvolle) vergroting van de nauwkeurigheid.

Het dit tweetal en de bijbehorende (reeds bepaalde) e en £- -
kunnen we dan een GB opstellen.

Uiteraard zijn er tal van andere manieren om de waarden

van n en m tegen de nauwkeurigheid a£ te wegen. Ook zijn weI

methoden ontwikkeld waarvoor niet eerst van een hele serie

(m,n) tweetallen de vectoren ! en t bepaald hoeven te worden,

maar die op andere manieren de waarden van n en m direct
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vastleggen, zie o.a. Woodside (1971) en Lee (1964).

Nadat eerst de beschrijvingsvorrn beperkt is tot de ARMA

vorrn, worden nu de methoden ter bepaling van ~ en L hoofd

zakelijk beperkt tot MKS en AFB. Bovendien zal het bepalen

van de complexiteit steeds gebaseerd zijn op de twee-staps

selectie-methode zoals die hierboven is geschetst.

1.7 Samenvatting.

In tegenstelling tot wat gebruikelijk is wordt het begrip

'systeem' omschreven zonder noodzakelijkerwijs te refereren

aan enige geordendheid of doelmatigheid van de realiteit.

Slechts datgene wat de onderzoeker als studieobject heeft

gekozen, samen met de door hem gedefinieerde ingang en uit

gang vormt de basis voor het systeem. Dit staat toe dat de

onderzoeker een systeem heeft gedefinieerd dat misschien

'niet optimaal past' bij zijn onderzoeksdoel.

Het gedrag van een systeern is vastgelegd door de manier

waarop de uitgang beinvloed wordt door de ingang en de omge

ving. De gedragsbeschrijving GB is een wiskundige forrnule

- bestaande uit een ARMA-vorm en een predictie-foutterm -

die equivalent is met het gedrag G; d.w.z. een forrnule die op

de bemonstertijdstippen niet onderscheidbaar is van het gedrag.

Om de enorme vrijheid in gedragsbeschrijvingen te

beperken moeten eisen aan complexiteit en nauwkeurigheid

worden gesteld. Deze eisen zijn vaak in onderling conflict

waardoor een compromis tussen beide moet worden gesloten.

Met betrekking tot de nauwkeurigheid werden drie eisen

behandeld:

- de minimale kwadraten som CMKS).

- de absolute fout begrenzing CAFB).

- de minimale maximale absolute fout (MMAF).

Voor wat betreft het bepalen van de complexiteit wordt

gekozen voor de methode waarbij verhogen ervan geen essen

tiele bijdrage meer levert tot het realiseren van de nauwkeu

righeidseis.
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2. NAUWKEURIGHEID VAN BESCHIKBARE DATA.

2.1 Inleidinq.

Voor het opstellen van een GB is het nodig dat de

onderzoeker de systeernvectoren ~ en ~ kwantitatief kent.

Metingen en observaties aan de in- en uitgang van het

onderzoeksobject rnoeten deze kwantitatieve kennis leveren.

Veelal zullen die metingen resulteren 1n gegevens met een

beperkte nauwkeurigheid. H1erdoor komt dus geen exacte kennis

omtrent ~en ~ beschikbaar; hetgeen het opstellen van een GB

bernoeilijkt.

Het doel van dit hoofdstuk is drieledig. Het eerste is

het vormen van inzicht in de oorzaken van de onnauwkeurigheid

in beschikbare data. Het tweede is het presenteren van een

wiskundige beschrijving van deze onnauwkeurigheden. Het derde

doel is het aanstippen van de invloed die deze onnauwkeurig

heden hebben op het opstellen van de GB.

Van de in paragraaf 1.1 genoemde begrippen sluit dit

hoofdstuk aan bij het begrip: 'meetfout'.

2.2 Oorzaken van onnauwkeurigheden.

Een van de rneest elernentaire oorzaken van de onnauw

keurigheid in beschikbare data is weI dat de data gemeten is

met niet-ideale meetinstrumenten, denk bijvoorbeeld aan:

constante meetfout, foutieve ijking, meter beinvloedt de te

meten grootheid, omgeving beinvIoedt de meter, afbreek- en

afrondfouten alsmede beperkte nauwkeurigheid bij AD-conver

sie, beperkte afleesnauwkeurigheid, etc ...

Heestal heeft de onderzoeker weI een indicatie van de

aard en de grootte van deze onnauwkeurigheden. Hij heeft

immers zelf op grond van a-priori kennis en/of ervar1ng een

meter en een meetopstelling gekozen en hij weet derhalve wat

hij als meetwaarden kan verwachten, zodat grote onnauwkeurig

heden direct opvallen (bijvoorbeeld outlyers). Juist op grond
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van deze voorkennis kan de onderzoeker dan ook besluiten de

gerneten data te bewerken om de bewerkte data zo goed mogelijk

bij zijn a-priori verwachtingen en/of kennis aan te laten

sluiten. Hij beoogt hiermee de nauwkeurigheid van de

verkregen data te vergroten. Als zijn a-priori kennis omtrent

de onnauwkeurigheden echter strijdig is met de realiteit, dan

is de kans groot dat het bewerken van de data juist leidt tot

de introductie van bewerkingsfouten en dus tot het verkleinen

van de nauwkeurigheid. In het algemeen kunnen deze

bewerkingsfouten ontstaan in al die gevallen waarbij data

gemanipuleerd wordt. Zoals bijvoorbeeld bij het weghalen van

uitschieters, het corrigeren voor seizoens-invloeden, de

conversie van de gemeten naar een niet te rneten maar gewenste

grootheid, etc ..

De bewerkte meetgegevens vormen nu de enige kennis die de

onderzoeker heeft omtrent ~ en ~. Met deze kennis zal hij dus

de GB moeten opstellen. Meestal gebruikt hij hier een

computer voor. Deze computer werkt op en met gegevens die in

zijn geheugen staan. Dit betekent dat de bewerkte gegevens in

het computergeheugen gebracht moeten worden. Hierbij kan dan

een derde soort onnauwkeurigheid ontstaan. Immers, afgezien

van typefouten e.d., zullen de gegevens met een eindige

precisie in het geheugen geplaatst worden. Deze precisie zal

zelden bepaald worden door de machinenauwkeurigheid maar vaak

door de nauwkeurigheid waarmee de onderzoeker de gegevens

(handmatig of geautomatiseerd) invoert.

Samengevat heeft de onderzoeker uiteindelijk de beschik

king over computerdata -de beschikbare data- die in het

algemeen afwijkt van ~ en ~. Drie belangrijke oorzaken voor

deze afwijking zijn: de niet-ideale meting, het bewerken van

de gegevens en het verlies van nauwkeurigheid bij computer

opslag.

Gezien de enorme diversiteit in de mogelijke oorzaken is

het niet mogelijk in algemene zin een uitspraak te doen over

de aard van de afwijkingen. De relatieve invloed van elk van

de drie genoemde oorzaken hangt af van de concrete practische

situatie. De onderzoeker zal zich hier telkenmale terdege

bewust van moeten zijn.
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Voor situaties waarin zeer nauwkeurig gerneten wordt, zal

de nauwkeurigheid van de cornputeropslag vaak bepalend zijn

voor de totale resulterende nauwkeurigheid. Echter in

situaties waar zeer onbetrouwbare rnetingen verricht worden

zu1Ien rneet- en bewerkingsfouten een belangrijke rol spelen.

Uiteraard kunnen in voorkornende gevaIIen andere oorzaken

dan de drie genoernde een belangrijke rol spelen. Ook hier zal

de onderzoeker dan attent op rnoeten zijn.

2.3 Beschrijving van onnauwkeurigheden.

( 2. 1 )

( 2. 2 )

Geheel analoog aan de definities van systeemvectoren in

paragraaf 1.3, definieren we nu vectoren die betrekking

hebben op de beschikbare data. Definieer daartoe aIIereerst

de volgende beschikbare (N*l) vectoren:
•• oJ -.... _ T

beschlkbare lnqanqSvector u=[u(1),u(2), ... ,u(N)J
- -

beschikbare uitgangsvector: Y=[Y(1),Y(2), .. . ,Y(N)JT-

C2 • 3 )

C2 • 4 )

k=-~, ... ,-1,0,1, ... ,~

k=-~, ... ,-1,0,1, ... ,~

Deze vectoren zijn dus opgebouwd uit computer-data.

Op ieder tijdstip t=kT heeft u(k) een zekere afwijking

ten opzichte van u(k). Deze afwijking noemen we e(k). De

afwijking van y(k) ten opzichte van y(k) noemen we d(k).

Hiermee kunnen we de volgende twee definitievergeIijkingen

opstellen:

u(k)=u(k)+e(k)-y(k)=yCk)+dCk)

Schematisch zijn deze vergeIijkingen in figuur 2.1

weergegeven.
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Fig 2.1

Schernatische presentatie van het ontstaan van beschikbare data.

Introduceer nu de volgende (N*l) foutvectoren:

ingangsfoutvector: ~=[e(1),e(2), ,e(NI]T (2.5)

uitgangsfoutvector: g=[d(1),d(2), ,d(N)]T (2.6)

Dan kan het verband tussen de beschikbare data, de gewenste

data en de afwijking tussen beide, verkort genoteerd worden

als:

g=~+~ ingangsfoutvergelijking

y=X+~ uitgangsfoutvergelijking

Ook kan -analoog aan de systeern observatiernatrix- de

beschikbare observatiematrix n geconstrueerd worden:

-i(O), .... ,-~(l-~),~(l),..• ,rr(l-fil

( 2 . 7 )

( 2 . 8 )

(N*P)

...
o = ( 2.9 )

_ ~ ~ ~ N M

-y(N-1), ... ,-y(N-rn),u(NI, ... ,u(N-n)

met p=~+fi+1 (2.10)

en p,N (2.11)

waarbij p,m en n een soortgelijke rol vervullen als p,rn en n.

Tenslotte construeren we de (N*p) foutrnatrix OR
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Q =
~

-d(O), .... ,-d(1-~),e(1),... ,e(1-~)

-d(N-1), ... ,-d(N-m),e(N), ... ,e(N-n)

( 2 . 12 )

Indien p=p, m=m en n=n, dan kan een relatie tussen de

beschikbare data, de gewenste data en de afwijking worden

geformuleerd:

Q=Q+Qt observatiefout vergelijking (2.13)

2.4 Kennis over afwijkingen in data.

Zoals in paragraaf 2.2 reeds is opgemerkt, kan in

algemene zin weinig gezegd worden over de afwijkingen die de

beschikbare data bevat ten opzichte van u en y. Kennis over- -
deze afwijkingen is sterk afhankelijk van de concrete

practische situatie. Twee voor de hand liggende situaties

worden hieronder kort besproken: de stochastische afwijking

en de begrensde afwijking.

2.4.1. De stochastische afwijking.

De onderzoeker ziet de afwijking e(k) en d(k) als een

stochastisch verschijnsel. In dit verband wordt additieve

witte ruis met gemiddelde waarde nul veel als veroorzaker van

de afwijkingen verondersteld. Ook neemt men wel gefilterde

witte ruis (gekleurde ruis) als foutenbron.

De gedachte achter deze aanpak is dat de afwijking ver

oorzaakt wordt door een (groot) aantal (onderling onafhanke

lijke) verschijnselen, zodat de uiteindelijke afwijking goed

beschreven kan worden als een volledig toevallige gebeurtenis.

Met behulp van elementaire statistische technieken kan

dan via signaalanalyse vaak een goed beeld van de stochastiek

van de afwijkingen verkregen worden. Deze statistische aanpak

mag wel als een klassieke gezien worden.
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2.4.2. De begrensde afwijking.

Hierbij ziet de onderzoeker de afwijking ook als een

toevallige gebeurtenis, echter zonder naar statistische

beschrijvingen te zoeken. Hij volstaat met het vinden van een

boven- en een benedengrens voor de waarde van de afwijking op

ieder tijdstip kT. In de vakliteratuur is deze aanpak nog

niet echt doorgedrongen, zodat van een nieuwe benadering

gesproken mag worden; zie hoofdstuk 4.

Naast de twee gepresenteerde benaderingen kan de onder

zoeker natuurlijk kiezen uit een groot aantal verschillende

zienswijzen. Zeer zeker zal a-priori kennis hierbij een

belangrijke rol spelen. Ook zal inzicht in de in paragraaf

2.2 genoemde oorzaken tot een geschikte keuze kunnen leiden.

Essentieel bij deze keuze is dat de uiteindelijke uitspraak

over de afwijkingen zo betrouwbaar mogelijk is. Deze uitspra-
. ..., ....

ken leveren lmmers tesamen met de gegeven ~ en ~ ultspraken

over ~ en X en hebben dus direct consequenties voor de uit

eindelijke GB.

In deze is het zinvol en gepast een pleidooi te houden

voor de visie van de begrensde afwijking:

(1) Met name in die gevallen waarbij de nauwkeurigheid van de

beschikbare data voornamelijk bepaald wordt door de

computer-opslag, lijkt de begrensde aanpak zijn nut te

bewijzen.

(2) Maar ook in die gevaIIen waarbij de nauwkeurigheid van de

meetinstrumenten een overheersende rol speelt kan na

geschikte bewerking van de data de begrensde aanpak zijn

nut bewijzen.

Hierbij wordt de statistische aanpak dan tijdens de data

bewerking ingezet, dus VQdr de uiteindelijke beschrijving

van de afwijkingen.

(3) Eventuele niet-stationariteiten in de afwijkingen leiden

bij de stochastische aanpak vaak tot moeizame beschrij

vingen. Bij de begrensde aanpak kunnen deze niet

stationariteiten door aanpassen van de grenzen eenvoudiger

worden beschreven.
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(4) Het toestaan van extreme afwijkingen is inherent aan de

stochastische aanpak. Deze extrema kunnen echter in de

bewerkingsfase al onderkend en dus direct geelimineerd

worden. Hierdoor vervalt een belangrijke aanleiding voor

het gebruik van de stochastische aanpak.

Bovenstaande opsornrning van argumenten 1aat zien dat -dank zij

de bewerkingsfase- betrouwbare uitspraken over de afwijkingen

in de data zich vaak beter en eenvoudiger door begrenzingen

1aten beschrijven dan door (moeilijk verifieerbare) statis

tische kenta11en.

2.5 Gedragsbeschrijving en databeschrijving.

(2.14 )

(2.15 )...
er dan een passende ! zo

~ ~

Introduceer de (p*l) parametervector !:
- ~ N ~ - ~ ~!= [a, ' a~, ... , an;' bo ' b l ' ..• , b;\ 1

en de (N*l) vector i:
,..,... - T
f=[f(I),f(2), ... ,f(N) 1..

Voor iedere willekeurige ! bestaat

dat aan de vergelijking:
... ... ...
y=nS+f (2.16)- --

voldaan wordt. Analoog aan de definitie van een gedrags-

beschrijving noemen we de bovenstaande vergelijking een:

databeschrijving (DB).

De databeschrijving is equivalent aan de beschikbare

data, dat wil zeggen als we de DB en y=y+d zien als- - -
algorithmen die de waarde van y(k) bepalen, dan is geen

onderscheid tussen beide algorithmen te maken; beide...
produceren voor k=l, ... ,N dezelfde y(k)'s.

In tegenste11ing tot bij de GB zijn aIle grootheden die- ...voor het opste11en van een DB nodig zijn, (i.e. n en y)
.. N -

beschikbaar. Daarom kunnen ! en ! dus altijd berekend worden.- -We noemen ! daarom de 'beschikbare parametervector' en f de

'beschikbare foutvector'.

We kunnen de DB zien als de GB van het systeem bestaande

uit het oorspronke1ijke systeem, uitgebreid met de metingen

en de bewerkingen. De vectoren ~ en i zijn dan de bij dit

33



( 2 . 17)

aanleiding

(2.18)

(2.19)

systeem behorende (exact gemeten) systeemvectoren. De DB doet

daarom geen uitspraak over G. De databeschrijving beschrijft

de data en niet het systeemgedrag!

Wat in hoofdstuk 1 over de nauwkeurigheid en de complexi

teit van gedragsbeschrijvingen is opgemerkt, is zonder meer

ook van toepassing op databeschrijvingen. Ook kunnen soortge

lijke eisen als MKS, AFB en MMAF aan een DB gesteld worden.

Ter i11ustratie vertalen we de MKS uit paragraaf 1.6:

N
~ ..&

!=arg min£. f(k)

e k=1........
Met y=Q9+f levert dit:

i= (aT~j' OT y- -ilIIIIt CIIlII ..,~ filii ... -r- ., ."T ..
i=y-Q~=~-Q(Q Q) Q X

Stel dat de data u en y uit paragraaf 1.6- -... - [ 2 Tgeven tot ~- 1. ,1.8,-1.1,3.3,-1.8,4.5]-- ~en r-[2.1,1.2,-1.3,O.9,-2.1,2.0]

dan leveren bovenstaande formules:

...T- ... T'"
Q Q=u u=40.27- --T......,. ..
Q r=lJ l=21.86

Endus: i =(bo ]T =[2 1 . 8 61 4 0 . 2 7 ]T
~ T

en t=[1.45,O.22,-O.70,-O.9,-1.13,-O.44]

Vergelijk de waarde van bo (21.86/40.27= 0.5428) met de

waarde van bo (4/7~ 0.5714).

-Het zal duidelijk zijn dat de vectoren ~ en ! in het algemeen

niet dezelfde waarde zullen hebben. De een is immers

gebaseerd op ~ en r en de ander op ~ en X. Het opstellen van

een DB terwijl een GB bedoeld wordt, is derhalve dan ook

onjuist. In hoofdstuk 4 zullen we hier dieper op in gaan.
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2.6 Consequenties van beperkt nauwkeurige data.

Het opstellen van een GB vereist exacte kennis omtrent ~

en y. In de vorige paragraaf hebben we gezien dat deze exacte-kennis om diverse oorzaken vaak niet aanwezig is. Ook hebben... ..
we gezien dat we wel de beschikking hebben over u en y en- -
over enige kennis van e en d. Hierdoor is het mogelijk enige- -
(zij het niet alle) kennis omtrent u en y te verkrijgen,-zodat het indirect toch mogelijk is een uitspraak te doen

over de GB.

Voorbeeld.

N=6
-_ :Tu-[2,3,1,4,6,51-... T
~=[O.95,1.7,O.8,2.2,3.0,2.31

Laat bekend zijn dat:

'v' \e(k)\~O.5 en 'V \d(k)\~O.l\Y(k)\
1~k~6 1~k'6

Kies als gedragsbeschrijving wederom: r=~bo+t.

Gebruik de MKS-methode (paragraaf 1.7) voor de keuze van

bo en 1, dus:

b = ( uT U )-I U T'Y = uT Y I uT uo .. - - _ -.. -,..
en f = y-ub_ - 0

Omdat de informatie omtrent e en d in 'begrensde vorm'- -
aanwezig is, kan hierdoor 'begrensde informatie' over

u en y verkregen worden. Beschouw daartoe de- -
vergelijkingen:

Dan geldt nu dus:..
u(k)-O.5

en Y(k)-O.l(Y(k)\

H
u(k)=u(k)-e(k)

~

y(k)=y(k)-d(k)

...
,u(k)~ u(k)+O.5

~y(k)~ Y(k)+O.l\Y(k)\

k=1, ,6

k=1, ,6

k=1, ,6

k=1 ,6

Dit geeft aanleiding tot de begrensde informatie over

u(k) en y(k) zoals die in onderstaande tabel is opgenomen:
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k u(k) y(k) grenzen u(k) grenzen y( k )

1 2 0.95 1. 5~u ( k )~ 2 . 5 o. 8 5~Y( k )~ 1 . 0 45

2 3 1.7 2.5~u(k)~3.5 1.53 ~y(k)~1.87

3 1 0.8 o. 5~ u ( k )"1 . 5 0.72 ~y(k)"0.88

4 4 2.2 3.5,u(k)'4.5 1.98 ",y(k)"2.42

5 6 3.0 5.5~u(k)(6.5 2.70 "y(k),3.30

6 5 2.3 4.5~u(k)~5.5 2.07 ~y(k)~2.53

Voor bo ge Idt nu:
T T' T

lin ~) J. b
o

= 1!.¥, ~ lax 1/ ~
u- u ' .1J'_u '\i ll'iJ!!,r • - lI,r --

't
lin ({¥ol

T'
laX (ji ,~)

T

met lax.JlL ~
Y,i: en lin .ll. ~

lI,l
uTu lin (,YTy,1 uTu lax (Ilu)

~,~ -- Yo
~,r • - u

Merk op dat de Iaatste twee grenzen ruimer zijn dan

strikt noodzakelijk. De waarde van bo kan nu als voIgt

worden begrensd:

Ii n (liT~l

hX <b<
IiX (u"'ul' 0'
u --

.,.
IiX (u i:l
~,X -
lin (uTui

y. --

Invullen van de waarden uit bovenstaande tabel Ievert

dan:

0.32=
36.5625 56.7325

~ b ,------- =0.79
113.5 '. 71.5

Voor f(k) geIdt:

f(k)=y(k)-bou(k)

Hieruit voIgt:

Ii n {y( kl-b.u (kl} ~ 1(kl ~ lax {y (k l-,-u (k I}
y(kl,u(kJ,~ y(kl,u(kl,~

en dus:

lin y(kl - IiX be f IiX u(kl , 1(kl ~ lax y(kJ - lin be f lin u(kl
y(kl b. u(kJ y(kJ b. u(kl
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Ook nu zijn weer begrenzingen gekozen die ruimer zijn dan

strikt nodig. Invullen van de getallen uit de tabel en de

zojuist gevonden grenzen voor ~ levert:

k qrenzen f ( k )

1 -1.13 ~f(k), 0.56

2 -1.25 (f(k)~ 1.06

3 -0.47 (f(k)( 0.72

4 -1.59 ~f(k), 1. 29

5 -2.46 'f(k)( 1. 53

6 -2.29 'f(k)~ 1. 08

N

Voor de te minimaliseren grootheid ~ f~k) geldt dan:

k=1

6

o ~ L l'(k) ~
k=1

6

L max \ f ( k ) \'1 =

k=1 f(k)

17.18

Bovenstaand voorbeeld iIIustreert hoe onnauwkeurige data

kan Ieiden tot onnauwkeurigheid in de GB. De waarde van bo
volgend uit de MKS-methode kan niet exact bepaald worden. WeI

kunnen we concluderen dat bo een waarde heeft die Iigt tussen

0.32 en 0.79. Ook f kan niet exact bepaald worden.

Wederom is ook hier echter weI weer een begrenzing aan te

geven.

De grootte van de begrenzing wordt door twee factoren

bepaald. De belangrijkste is weI de grootte en de kennis- -omtrent ~ en a. Hoe kleiner de afwijkingen in ~ en ~ hoe

beter bo en ! bepaald kunnen worden. De tweede factor betreft

de wijze waarop deze grenzen berekend worden. In het boven

staande voorbeeld is voor het gemak gekozen voor een snelle

maar onnauwkeurige methode waardoor de uiteindeIijke grenzen

grover zijn dan op grond van e en d strikt noodzakelijk zou- -
zijn. De keuze van de methode is echter een rekentechnisch

aspect dat verder geen afbreuk doet aan de conclusie dat

beperkt nauwkeurige data slechts kan leiden tot beperkt

nauwkeurige gedragsbeschrijvingen.
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2.7 Samenvatting.

Het opstellen van een GB vereist exacte kennis omtrent ~

en y. Deze exacte kennis is vanwege diverse oorzaken vaak- .... -niet aanwezig. WeI hebben we de beschikking over ~ en l en

vaak over enige kennis omtrent de afwijkingen e en d.- -
Aan de hand van een voorbeeld hebben we gezien dat beperkt

nauwkeurige data leidt tot beperkt nauwkeurige

gedragsbeschrijvingen, waarbij de nauwkeurigheid van de GB

bepaald wordt door kennis over e en d en door de rekenmethode.- -
Onderstaande tabel geeft een overzicht van aIle tot nu

toe relevante variabelen en de meest belangrijke relaties

ertussen.

systeern computer afwijking

-qewenst- -beschikbaar- -onbekend-

u(k),y(k) u(k ) , y( k ) e(k),d(k)

- -.;

~,gu,y ,g,i:- - - -- - - ..p,m,n p,m,n p,m,n

O(N*p) O(N*p) OR (N*p)

GB DB

-beschrijving- -beschrijving- -beschrijving-

van het gedrag van de data van de afwijkingen

y=Q9+f
-.., ". 4IW ,.. -r=O!+!. !!=y+~- -- i=}:+g

Als - - - danp=p, m=m, n=n-O=O+QR

Kennis van afwijkingen:

1. stochastisch

2. begrensd

Tabel 2.1 Overzicht van de belangrijkste variabelen

en de relaties ertussen.
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3. INVENTARISATIE VAN PROBLEHEN.

3.1 Inleiding.

Het probleem waar de onderzoeker voor staat is het bepa

len van een gedragsbeschrijving gebaseerd op onnauwkeurige

data. De exacte formulering en oplossing van dit probleem is

sterk afhankelijk van de keuzen die de onderzoeker maakt met

betrekking tot:

1) de vorm van de GB; hier beperkt tot ARHA.

2) de eisen aan complexiteit en nauwkeurigheid; zie

paragraaf 1.6.

3) de kennis omtrent e en d; zie paragraaf 2.4.- -
Het voorbeeld in paragraaf 2.6 illustreerde een zo'n

probleem; met als keuzen: ARHA-achtige beschrijvingsvorm,

HK5-eis aan nauwkeurigheid en kennis omtrent ~ en 2 in

begrensde vorm.

Het doel van dit hoofdstuk is het geven van enig inzicht

in de veelheid en aard van problemen zoals die door combi

natie van keuzen ontstaan. Overeenkomsten en verschillen

tussen de diverse problemen spelen hierbij een belangrijke

role

3.2 Veelheid aan problernen.

In het eerste hoofdstuk hebben we gezien dat de

onderzoeker een keuze maakt orntrent hoe hij het gedrag wil

beschrijven. We hebben toen aangenomen dat hij een ARHA-vorm

kiest. Vervolgens kiest de onderzoeker de complexiteit van de

beschrljving. Bij deze (vaste) complexiteit zal hij dan een

eis aan de nauwkeurlgheid stellen. Laten we aannemen dat die

gebaseerd is op een van de drie in paragraaf 1.6 genoemde

eisen. Tot nu toe zijn dan 3*3=9 verschillende keuze

combinaties mogelijk. Voor elk van die combinaties kan de

kennis omtrent e en d ieder zowel stochastisch (5) als

begrensd (B) zijn. Per cornbinatie dus nog eens 4 mogelijk-
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heden. Onder de gemaakte aannamen (i.e. keuzen beperkt tot de

in de vorige hoofdstukken exp1iciet gepresenteerde

moge1ijkheden) 1evert dit a1 9*4=36 moge1ijkheden.

Van de zo ontstane keuzeboom is hieronder een dee1 geschetst

van de tak die verbonden is met de ARMA-beschrijvingsvorm.

y=y+d- - -
/~

~ en £ e en d

p ={! Ir =Q!+! 1\ V I f ( k )1~F ( k ) }

l~k~N

(AFB-methode)

~1
u=u+e- - -

N

§=arg min L. l'( k)

~ k=l

(MKS-methode)

-!u=u+e- --
y=y+d- --
~~

~ en Q ~ en Q

y=QS+£- --
(ARMA-achtige beschrijvingsvorm)

!
kles n en m

(complexiteits-els)

stochastisch

!
MKS/S

begrensd

1
MKS/B

stochastisch

1
AFB/S

begrensd

1
AFB/B

In dit hoofdstuk zu11en we ons beperken tot de prob1emen die

in bovenstaande dee1boom zijn aangeduid met: MKS/S, MKS/B,

AFB/S en AFB/B.

3.3 Aard en op1ossing van het MKS/S-prob1eem.

Het MKS/S-prob1eem wordt gevormd door de vo1gende

verge1ijkingen:

N

l:=Q!+!; !=arg min2: f~k);
e k=l

-'!!=ll+e ;
NJ

i:=~+d ;

e:stochastisch-d:stochastisch

(3.3.1)
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(3.3.4)

( 3 . 3 . 3 )

(3.3.2)

( 3 . 3 . 5 )

vergelijking maakt het mogelijk een

de nog aanwezige termen. Enerzijds_T_
n y. Deze zijn te berekenen.-Anderzijds zijn er de overige termen die door de aanwezigheid

van e en d in eerste instantie niet te berekenen zijn.-

Aangezien het een MKS-probleem betreft, voldoet ! aan de

normaalvergelijking:

QT Q9=nTy- -
~ - ~Neem m=m en n=n, dan geldt ook ii=n+n~.

Het linkerlid van de normaalvergelijking kan hiermee

herschreven worden tot:

QTn~ = nT(O-na )§
= (nT o-nT nlt)~

- T~ T= {(n-n~) ii-n n~}!

= {oTQ-nTn-nTn }9
1& It -

= {gTQ-n~(n+QR)-nTn~}!
2T~:T T :T= (il u-n~nR-nan-n nlt)~

rechterlid kunnen we schrijven:

= nT(y-d)
= nTy__ nTd
= (~--n )'-y_nT dIt _ _

= ~TX-n~(r+~)-nTg
= ~ Ty_nT d -n'" y_nT d

... It- a._ -
De normaalvergelijking schrijven we nu als:

(QTO_nT n _nT n-nT n )9 = iSTy_nTd-nT y_nTd
~ ~ A • - _ A- A- -

Deze is nu zo geformuleerd dat er nog slechts drie typen

termen in voorkomen:

1) termen die zijn opgebouwd uit beschikbare data: oTiS en ~Ti.
T :T2) termen die zijn opgebouwd uit ~ en 2: nan. en n.~.

3) termen die combinaties zijn van (niet-beschikbare)

systeemdata en (niet-beschikbare) ~ en g: n~n, n:~ en nTg.

Termen die bestaan uit combinaties van beschikbare data en e-
en d, (bijv. ~Td) alsmede combinaties van beschikbare en- ...
systeemdata (bijv. QTn ) zijn door geschikte substitutles

geE!! imi neerd.

De aldus verkregen

tweedeling te maken in
..T-

zijn er de termen n n en

Waarmee 9 in eerste instantie dus ook niet te berekenen is.-
Zoals we zullen zien kunnen we toch tot een uitspraak over!
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komen, op voorwaarde dat vo1doende kennis omtrent de stochas

tiek van ~ en ~ aanwezig is.

Definieer daartoe a11ereerst de kruiscorre1atiefunctie

~vw(~) van twee stationaire signa1en v(k) en w(k) a1s:

i+M

~vw(~) = lim ~ ~ v(k-~)w(k) (3.3.6)
M.. QJ M k=i

De autocorre1atiefunctie van het stationaire signaa1 z(k)

definieren we a1s:

~zz(~) = lim I
M~oo M

i+M

L z(k-~)z(k)

k=i

(3.3.7)

(3.3.8)

(3.3.9)

Voor deze corre1atiefuncties ge1den dan per definitie de

onderstaande ge1ijkheden:

~vw (~) = ~wv ( -~ )

~zz(~) = ~zz(-~)

Laten we nu aannemen dat e en £ stationaire stochastische

signa1en zijn waarvan de kennis omtrent hun stochastiek door

de vo1gende re1aties is gegeven:

~dy ( 0 )

'Pdy ( 1 )

~dy( -1)

'Pdy ( 0 )

~dy(l-m) -~da(l) -~da(O)

'Pdy(2-m) -'Pda(2) -'Pda(l)

-~da ( 1-n )

-'Pda ( 2-n )

~dy(m-1 )

-.pey (-1)

-~ey( 0)

~dy(m-2)

-feyC -2 )

-~ey( -1)

~dy ( 0 )

-fey ( -m)

-~ey( 1-m)

-~da (m)

~eu(O)

~eu(l)

-~d.(m-1 )

fea ( -1 )

~n (0)

-~da (m-n)

fea ( -n)

~eu (l-n )

=

-.pey ( n -1) -.pey ( n - 2 ) -.pey(n-m) .pea(n) .pea(n-1)
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2) 1 · t"TP 1m -at: y =
N~. III Il-

=

-fdy( 1)

-fdy ( 2 )

-fdy(m) = Q.
'Pey ( 0 )

.,er (1 )

fey (n)

-fyd ( 1 )

-"yd(2)

-fyd (m) = Q.
'hd ( 0 )

fod ( 1 )

.pod ( n )

(3.3.11)

(3.3.12)

fdd ( 0 )

fdd ( 1 )

fdd (-1 )

fdd ( 0 )

.,dd (1-m) -"de (1) -fde (0)

fdd(2-m) -fde(2) -fde(l)

-"de (1-n )

-'Ne(2-n)

fdd(m-l ) fdd (m-2 ) fdd ( 0 ) -'Pde (m) -fde (m-1 ) -fde (m-n ) = J: R
-fed(-I) -fed ( -2 ) -fed (-m) fee ( 0) 'Pee ( -1 ) fee(-n) bekenc

-fed ( 0 ) -fed (-1) -fed (l-m) fee ( 1) fee ( 0 ) "ee(1-n)

(3.3.13

-fed(n-l) -"ed (n - 2 ) -fed (n-m) fee (n ) fee (n -1 ) fee ( 0 )
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5) 1 · • TP 1m ~Q d =..... '" ,.-

-fdd ( 1 )

-"dd ( 2 )

-'Hd (m)

fed(O)

"ed ( 1 )

fed (n )

= v i bekend .
~

(3.3.14 1

Laten

dat:

we bovendien aannemen dat u- en y stationair zijn en-

I~- -6) p1im NO 0 bestaat en ge1ijk is aan een bekende matrix A:
N+GD

.,yy(-1 )

.,yy(a )
.,yy (1 - m) - .,ya (1) - .,yo(a )
.,,, ( 2 - m) - "yo(2) - .,ya (1 )

- .,.yu (1 - n )

-"Ya( 2-n)

.,n(m-1)

-.,iiY( -1 )

-.,iY (a )

.,yy( m- 2 )

-"uy( -2)

-"0'(-1)

-.,ey (-m)

-ffy( 1-m)

.,liii ( a )

.,Iii ( 1)

-"'Yo (m-1)

.,10 (-1 )

.,ia (a )
"aa(-n )

.pau (1-n )

=

-"'~(n-1) -fby(n-2)

en:
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, .. T_ -
7) plim -0 y bestaat en gelijk is aan een bekende vector b:

".01 N - ...

--.,fj( m) = b

""(0)
.,if (1 )

.ply (n )

1), 2) en 3) kunnen we samenvatten tot:

fdy(-m), ,fdy(m)=O

fdu(-n), ,~du(m)=O

fey(-m), ,fey(n)=O

fe u ( - n ) , , fe u ( n ) =0

4) en 5) kunnen samengevat worden tot:

fdd(O), ,fdd(m) bekend

fee(O), ,fee(n) bekend

fde(-n), ,fde(m) bekend

6) en 7) resulteren dan in het bestaan van:

f~~(0), ,f9'(m-1)

fuu(O), ,fau(n)

fu~(-m), ,fuY(n-1)

( 3 • 3 . 16 )

(3.3.17a)

(3.3.17b)

(3.3.17c)

(3.3.17d)

(3.3.18a)

(3.3.18b)

(3.3.18c)

(3.3.19a)

(3.3.19b)

(3.3.19c)

Waarmee de aannamen 1) tot en met 7) volledig door (3.3.17)

tim (3.3.19) in termen van correlatiefuncties zijn gepresenteerd.

Onder deze aannamen kunnen we nu tot een uitspraak over!

komen. Vanwege de asymptotische beschrijving van de kennis

omtrent e en d is de maximaal haalbare kennis omtrent e ook- - -
asymptotisch van aard:

Op grond van (3.3.5) en de aannamen (3.3.17) tim (3.3.19) geldt

immers:
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-( A-I:" ) . pI i m !
N~"

-= b-v- -~
(3.3.20 )

-zodat voor niet-singuliere A-I:~ geIdt:

plim 9
N__ oo

.., -I= (A-I: ) (b-v ) =:
l --"

(3.3.21)

(3.3.22 )

(3.3.23 )

- ..hetgeen dan voor bekende A, E, I:~ en Y
R

te berekenen is.

• . -0
Aan deze 9 15 een f (i.e. plim (y-O@) ) gekoppeld.

- .. "+00-

•Voor deze f kunnen we de autocorrelatie voor ~=O berekenen.

We schrijven daartoe:

f=y-09
T- -T - T T T T T

f f=y y-y 09-9 0 y+9 0 09- - - - - - - - - -
Herschrijven van de vier termen in bovenstaand rechterlid

Ievert onder de aannamen 1) tot en met 7):

1. yTy=y" (y-d)
.. - - ...T- ;..... T

=(y -d)y-y g- - - ..
=yT'y_d~ y+d) _yTd

=~T~_~T ~_~Td:y;d... ... - - - - - -
zodat ~yy(O)=~yy(O)-~dd(O)

2. Met (3.3.4) voIgt:
9T 0 T =9T d1 T

- _OT d-OT _OTd}- X _ r a. ~~ •
zodat:

plim
, 91' oT' ..T_
- = 9 (b-v )

tl-.. N . l - -"-

en

3. plim ~ ,. 09 = (b-vT ) 9
ttO

N•• r - - -R

4 . Met ( 3 . 3 .2) vinden we:

plim
, !TOT O!

.,T... •
= 9 (A-I:~)9

N~·
N

(3.3.24)

( 3 . 3 .25 )

(3.3.26)

(3.3.27)

(3.3.28)

De vergelijkingen (3.3.24) en (3.3.26) tim (3.3.28) 1everen

tens lotte voor ~ff(O) de volgende uitdrukking:-... .. ,.., ... - .
~ff(O) = ~yy(O)-~d(O)-2(~-y~) ~ +! (A-I:R)! (3.3.29)

Aangezien 9~ voldoet aan :
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,.. • IV

(A-I:" )! =!?-Ylt
geldt dus:

__ ~ T ~

~ff(O) = ~yy(O)-~dd(O)-(D-V ) e
- -Il ~

waarna met (3.3.21) voIgt:

_",. .. --.1 -
~f f ( 0) = ~yy ( 0 )-~dd ( 0 ) - ( e-Y,,) (A-I:

It
) ( e-Y

1
)

(3.3.30)

( 3 . 3 . 31 )

( 3.3.32 )

Hiermee hebben we een uitdrukking voor ~ff(O) gevonden in

termen van (asymptotisch) berekenbare grootheden (i.e.

~yy(O), ~ en A) en bekend veronderstelde grootheden (i.e.

~dd(O), Y~ en ~~). Herk op dat ~ff(O) eenvoudig voor diverse

(m,n)-combinaties te berekenen is, bijvoorbeeld ten behoeve

van de complexiteitskeuze.

In het geval dat exacte data beschikbaar ZlJn,

d=O), dan vereenvoudigt de uitdrukking voor e-- - -JII ....t.. ...T ... -\ T
e =A b=pIim (0 0) 0 y,
- - N-.OO -

(dus ~=Q en

tot:

(3.3.33)

hetgeen in overeenstemming is met de MKS-methode als die

direct op exacte data wordt toegepast.

Voor ~ff(O) geldt dan:
...T-~ ..

~ff(O) = ~yy(O)-E A E
= ~yy(O)- plim

H-.IIO

= plim ~{ XT[I-O(OTO)·'OT"]y }
N.... uo

waarbij y=y en O=Q.- -

(3.3.34)

..
In de praktijk is de betrouwbaarheid van! en ~ff(O)

afhankeIijk van:

1. de betrouwbaarheid van de aannamen 1), 2) en 3).

Indien deze aannamen niet betrouwbaar zijn, dienen ze

te worden vervangen door betrouwbare uitspraken; zie

ook paragraaf 2.4.
... -2. de betrouwbaarheid van de kennis omtrent I:~, ~~' A en b.

47



..
3. de eventuele net-niet-singulariteit van A-~_ en de

numerieke betrouwbaarheid van de bijbehorende matrix

inversie.

Voorbeeld. ..
en f££(O)Bovenstaande theorie over de bepaling van!

wordt nu geillustreerd aan de hand van de data in de
T

danparagra£en 1.3 en 2.5. Kiezen we wederom != [bo l ,

reduceert:,.
! ... T...

fliu(O)A tot plim u u = (3.3.35)
N

N~"... • ... T...
fuy(O) (3.3.36)b tot plim u y =

N - .-
N.OO

~R tot plim I eTe fee(O) ( 3.3.37 )=
II - -

N...

v tot plim .! eT d = fed(O) (3.3.38)
-~ ~

N....."

Laten we aannemen dat aan (3.3.35) tim (3.3.38) voldaan

wordt, zodat:
... • TA=[6.5l, e=[3.5l

en dat:
T

~~[0.07l en YR=[-0.06l .

Dan geldt voor e-:-!flO = [6.5-0.07('(3.5+0.06)=[0.5537lT

Laat bovendien:

fYY(0)=2.8 en fdd(0)=0.025,

dan geldt voor f££(O):

f££(0)~2.8-0.025-(3.5+0.06)*0.5537=0.804

Het vermogen in het £outsignaal f££(O) blijkt dus een

£ractie 0.804/2.8 = 0.287 te zijn van dat in de beschik

bare data. Het vermogen in de onnauwkeurigheid van het

uitgangssignaal fdd(O) is een £ractie 0.028/0.8 = 0.035

van dat in het £outsignaal.
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Samengevat, bestaat de hier gepresenteerde oplossing voor

het MKS/S-probleem uit een e- die gedefinieerd is voor het

limietgeval waarbij ~.

De vOldoende voorwaarden (3.3.17) tim (3.3.19) tesamen met de
~ -stationariteit van e, d, u en y en de niet singulariteit van

A-~ft garanderen de ~xi;te~tie ~an !:. De autocorrelatie

.££(0) van de bij !. behorende f- kan op eenvoudige wijze

berekend worden.
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3.4 Aard en oplossing van het HKS/B-probleem.

Het HKS/B-probleem wordt gevormd door onderstaande

relaties:

y=08+f ;- --
N

!=arg minL: t"( k)

8 k=l-
; -2=~+~

r=r+S
;
.,

~:begrensd

g:begrensd

(3.4.1)

Omdat het een HKS-probleem betreft, voldoet ! weer aan de

normaalvergelijking (3.3.2). Kiezen we weer m=m en n=n, dan

geldt opnieuw: Q=o+~.

Zoals in paragraaf 2.4 reeds is opgemerkt zal de onder

zoeker nu niet zoeken naar een stochastische beschrijving van

e en d maar volstaan met het geven van een onder- en boven

grens voor e(k) en d(k) op aIle tijdstippen k=l, ... ,N.

Definieer de (N*l) vectoren !- en ~~:

~-=(E-(l), ,E-(N)J : ondergrensvector voor ~. (3.4.2)

~+=[E+(l), ,E"'(N)] : bovengrensvector voor~. (3.4.3)

en de (N*l) vectoren £- en ~+:

Q-=[D-(l), ,D-(N)] ondergrensvector voor g. (3.4.4)

!t = [D+ ( 1) , , D+ (N) ] bovengrensvector voor g. (3.4.5)

De kennis die de onderzoeker heeft over ~ en 2, bestaat nu

uit het kunnen kwantificeren van E-, E+, D- en D+ zodanig- - -
dat:

( 3 . 4 .6)

l~k~N

en V [D-(k) ~ d(k) ~D+(k)],

l~k'N

waarbij we de triviale kwantificatie E-(k)=D-(k)=-~en

E+(k)=D+(k)=+~ (k=l, ... ,N) buiten beschouwing laten.

Symbolisch noteren we deze kennis als:

1.- ~ ~ , 1.+
en D- < d ~ D+- , .. \: -

(3.4.7)

(3.4.8)

(3.4.9)

Aangenomen wordt dat E- en D- slechts niet-positieve elemen-- -
ten bevatten, terwijl E+ en D+ uitsluitend niet-negatieve- -
elementen bevatten:

50



E-(k)<O en E+(k)O

D-(k)<O en D+(k)O

k=I, ,N

k=I, ,N

(3.4.10)

(3.4.11)

Aangezien de onderzoeker de waarden van ~ en ~ tijdens de

bewerkingsfase zelf bepaalt, kan hij aan bovenstaande

aannamen tegemoetkomen zonder dat dit afbreuk doet aan de

algemeenheld van de te presenteren methode.

Door het begrenzen van e en d zijn ook u en y begrensd.
~ - --

Volgens de ingangsfoutvergelijking geldt immers:

u(k)-E+(k) ~ u(k) ~ u(k)-E-(k) k=I, ... ,N (3.4.12)

En volgens de uitgangsfoutvergelijking:

- + --y(k)-D (k) ~ y(k) " y(k)-D (k) k=I, ... ,N (3.4.13)

Symbolische notatie:

(3.4.14 )

(3.4.15 )

Definitie:

( 3 . 4 .17 )

(3.4.16 )+ • }[E~(k)~EI(k)]

.. +
notatie: E <E

-I -,

+De bovengrensvector ~~ noemen we nauwer dan de

bovengrensvector E+ als:
- -I

3 {[ E;(j ) <E: ( j ») 1\

l~j~N

De meest nauwe bovengrensvector

met bovenstaande definitie geen

conflict te komen met (3.4.12).

+
is dan d{e vector E waarvoor-,
E+ te vinden is zonder in
-2

Definitie:

V [E~(k)~E~(k»))
l'k~N

k#i

-De ondergrensvector E noemen we nauwer dan de
-~

ondergrensvector E- als:
-I3 f [E; (i ) ) E; (i )] 1\

l~i~N \

(3.4.18)

(3.4.19)

#' -Met de meest nauwe ondergrensvector wordt dan dle vector E-,
bedoeld waarvoor met bovenstaande definitie geen ~; te vinden
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voIgt:

( 3 . 4 .20 )

is zonder met (3.4.12) in conflict te komen.
... -Voor D en D gelden soortgelijke definities die eenvoudig- -

uit bovenstaande herleid kunnen worden.

Er wordt nogmaals met nadruk op gewezen dat (3.4.12) en

(3.4.13) zo betrouwbaar mogelijk moeten zijn. De onderzoeker

moet hier bij het kwantificeren van de onder- en bovengrens

vectoren steeds attent op blijven. Afhankelijk van de kwaliteit

van de kennis over e en d kan het bepalen van de meest nauwe- -
grensvectoren hierdoor serieus bemoeilijkt worden.

Door het begrensd zijn van ~, g, ~ en ~, zijn dus ook alle

elementen van Q en QC begrensd. We zuIIen nu onderzoeken hoe

deze begrenzingen tot begrenzingen voor e kunnen Ieiden. De-
methode die hierbij ontwikkeld wordt noemen we de basismethode.

Basismethode.

Beschouwen we wederom de normaalvergelijking (3.3.2):

QT Q! = QT Y

Na substitutie van O-Qft voor Q ;n van E-2 voor ~
[Q~Q+{Q;~-Q~Q~-Q~Q}]!= QT~+{Q~S-aTQ_~~}

Merk op dat de substituties soortgelijk zijn aan die die

geleid hebben tot (3.3.5). VergeIijking (3.4.20) bevat echter

andere termen dan (3.3.5). Waren we bij het MKS/S probleem

geinteresseerd in het maken van geschikte aannamen omtrent de

stochastiek van ~ en ~ en combinaties hiervan met ~ en ~, nu

zijn we meer geinteresseerd in een deterministische

beschrijving (begrenzingen) van e en d en in combinaties- -
hiervan met beschikbare gegevens (ll en y). In (3.4.20) kunnen- -
we dan ook twee soorten termen onderscheiden:

...T_ 2T...
1. Termen die exact te berekenen zijn : Q Q en il X'
2. Termen waar we begrenzingen van kunnen geven : alle

overige termen.
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Introduceren we nu gemakshalve de (p*l) vector
_
x= rt d_g T d-OTy

R- - If-
en de (p*p) matrix M:

T -T T-
M= -0.,; '\ +0 OR +0.. 0

dan kan (3.4.20) als voIgt worden geschreven:

_T_ _T ..
[0 0-M18 = 0 y+x- - -

x:-
( 3 . 4 . 21 )

(3.4.22)

(3.4.23)

-Herinneren we ons dat ~ de oplossing van de DB is, dus

(paragraaf 2.5 formule (2.18»:
... T.. _T_
O O! = 0 y

en schrijven we ~ als:

9 = 9+49- - -
dan kan (3.4.23) herschreven worden tot:

(3.4.24)

X+Me+M49- - - (3.4.25)

_'r_
Omdat we 0 0 kunnen berekenen, kunnen we dus ook testen of

...T'"
deze singulier is. Laten we aannemen dat 0 0 niet singulier...
is. Dan bestaat 9 en kan die ook berekend worden. Met-
bovenstaande vergelijking kunnen we dan voor ,~ schrijven:

(3.4.26)

Het rechterlid van (3.4.26) bestaat enerzijds uit termen die

berekend kunnen worden (~ en (gTg)-') en anderzijds uit termen

die begrensd kunnen

voor A! resul teren:

Aangezien de term {

worden (~ en M). Volgens (3.4.26) zou

{ I - (QTgfl M }69 = dirgfl (x+Me).- - -... Tow "II -(0 0) M } noch berekend, noch op

eenvoudige wijze begrensd kan worden, verwaarlozen we in
... T .... ,

(3.4.26) de term (0 0) M'! teneinde de volgende handzame

uitdrukking voor 4! te krijgen:

A9
... T ... , ...

= (0 0) {x+M9}- - ( 3 . 4 . 27 )

We zijn nu geinteresseerd in grenzen voor ieder element 69i
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van '! volgend uit (3.4.27). Hiertoe bestuderen we eerst de

grenzen voor ieder element van !, vervolgens van M, dan van..
x+M9 en tenslotte van 68.- - -

*1. Grenzen aan x .•

Voor het i-de element x~ van ~ geldt:

x. =
~

t~d ( k - 1) d (k I + Y(k - i ) d ( k I + d ( k - 1) Y ( k)) ;

k=l

(3.4.28)

N

L:(e(k+m+1-i)d(k)

k=l

- u(k+m+1-i)d(k) - e(k+m+1-i)Y(k))i

m+1~i~p

De producten in bovenstaande sommen kunnen we als voIgt

begrenzen :

-d ( k - i )d (k) ~ -max [ D" ( k - i ) D" ( k ) , D- ( k - i ) D- ( k ) ]

-d(k-i)d(k) ~ -min[D-(k-i)D+(k),D+(k-i)D-(k)]

(3.4.29aJ

(3.4.29b:

Y(k)D-(k-i)] ~ d(k-i)y(k) ~[Y(k)D+(k-i)
y(k)D+(k-i) y(k)D· (k-i)

y(k - i ) D- (k ) ]

Y(k - i ) D+ ( k )
~ y(k-i)d(k) ~[~(k-i)D:(k)

y(k-i)D (k)

als y(k-i)~O

als y(k-i)~O

a1s y (k ) ~O

als y(k)~O

(3.4.30a

(3.4.30b

(3.4.31a

(3.4.31b

Als m+1~i,p:

e(k+m+1-i)d(k) ~ min[E-(k+m+1-i)D+(k),E+(k+m+1-i)D-(k)] (3.4.32a

e(k+m+1-i)d(k) ~ max[E+(k+m+1-i)D+(k),E-(k+m+1-i)D-(k)] (3.4.32b
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als u(k+m+l-i)~O ..
-u(k+m+l-i)O+(k) ~ -u(k+m+l-i)d(k) , -u (k +m+1- i )0- ( k ) (3.4.33a)

als u(k+m+l-i)~O :- .- -u(k+m+l-i)d(k) -u(k+m+l-i)O+(k) (3.4.33b)-u(k+m+l-1)O (k) ~ ~

als y(k)~O ··
-y(k)E+(k+m+l-i)

...
-y(k)E-(k+m+l-i) (3.4.34a)

~ -y(k)e(k+m+l-i) ~

als y(k)(O ··
-y(k)E-(k+m+l-i) -y(k)e(k+m+l-i) - • l' ) (3.4.34b)

~ ~ -y(k)E (k+m+ -1

(3.4.36 )

(3.4.35)

Sommeren van deze grenzen over k (k=I, ... ,N) bij vaste i

levert dan een onder- en een bovengrens voor x.: x:-
" "respectievelijk x~, zodat,

+
xi " x~ , xi.

Aangezien dit voor alle i (i=I, .. ,N) kan, kunnen we dus

onder- en een bovengrensvector ~- respectievelijk ~+

berekenen, waarvoor in symbolische notatie geldt:
.. +

x ~ ~ ~ ~

*2. Grenzen aan M.

Voer het (i,j)-de element M.. van M geldt:
lj

een

T aT' T' .... i=I, ... ,p j=I, ... ,p (3.4.37)M·· = (-Oc OR + OR +OaO)ij .
!J

,
Onderscheid nu 4 gevallen: m n+l

1 ) l~i~m en l(j~m
( )(

2 ) l,i~m en m+l~j'p Ml M2 m

3 ) m+l~i~p en l~j"m M=

4 ) m+l(i~p en m+l\j(p M3 M4 n+l

Ieder van deze genummerde situaties cerrespondeert met de

identiek genummerde deelmatrix van M:

Voor

M••
'J

deelmatrix Ml geldt nu:

N N

= -[ d(k-i)d(k-j) +LY(k-i)d(k-j)

k=1 k=1
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Voor de deelmatrix H2 geldt:

N N

Hij =~ d(k-i)e(k+m+1-j) -~(k-i)e(k+m+1-j)
k=l k=l

N

-~(k-i)~(k+m+1-j)
k=l (3.4.38b)

Voor de deelmatrix H3 geldt:

N N

~U =~e(k+m+1-i)d(k-j) -~(k+m+1-i)d(k-j)
k=l k=l

N

-~(k+m+1-i)Y(k-j)
k=l (3.4.38c)

Voor de deelmatrix H4 geldt:

N

H
U
' = - ~ ( k +m+1- i )e ( k +m+1- j )

k=l

N

+ ~U(k+m+1-i)e(k+m+1-j) +

k=l

N

+ L e (k+m+1-i )u(k+m+1-j)

k=l

(3.4.38dJ

(3.4.39)

- +soortgelijke wijze als bij het berekenen van ~ en ~ kan

bij ieder element Hij een o~dergrens ~~ en een bovengrens

berekend worden, zodat Hii ~Hij ~Hij i in matrix-notatie

Op

nu
+

H ••
IJ

symbolisch aangeduid met:
- +H ~H 'H .

Herk op dat de matrix H symmetrisch is. Hierdoor kan de

berekening van de grensvectoren aanzienlijk verkort worden.

*3. Grenzen aan x+H8.

... ....
Voor het i-de element (x+H8). van x+H8 geldt:

~ -" ....
.-

(x+H8).- - ..
N

= x. + ~ H.. i .
" L tJ J

j=l

i=l, ... ,p (3.4.40 )
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Voor vaste i geldt:

- - ] - ~ + -
-H·· 8. < H

'j
8· ~ Hi~ ~~ als 8; ~O (3.4.4la)

IJ J " J
~ ... ..

H.. 8
J
• H.':' 8i als 8· <0 (3.4.4lb)

l~ 'J J ~

Waarmee (x+H~). begrensd wordt door:- -"... - ... - +(x+H8 l. ~ (x+H8 ). ~ (x+H8). , (3.4.42)- - " - - " - -..
met: p p-- - L H~

.. 2. H~ -(x+H8) = x. + 8. + 8. i=l, ... ,p (3.4.43 )- -" L
. 1 U .. '1 J
J= j=l... ...

8·>0 8j ~OJ
en:

p

(X+He)~ = x~ + ~ H~
- -" '" L IJ

j=l...
~ >0

symbolisch genoteerd als:
... - ...

(x+M!) ~ x+M8

*4. Grenzen aan 48.

i=l, ... ,p (3.4.44 )

(3.4.45 )

Met behulp van (3.4.27) vinden we dan tenslotte met de
.. T ....

berekenbare waarden (Q Q)ij (i=l, ... ,p en j=l, ... ,p) voor het

i-de element 68. van 48:
" -

p

A8. = ~ (QTQ( (x+Me). i=l, ... ,p (3.4.46)
"L 'J - -J

j=l

en dus:

i=l, ... ,p (3.4.47)

met:

.... T ... _
(0 0>" >0

'J

--(x+M8)
- -j

p
, _T-.I

+ L (Q Q)••
. 1 ',)J=-T- -I

(Q Q)•• ~O

'J

- +( x+M8).
- -J

i=l, ... ,p

(3.4.48a)

en:

... -
(x+M8).. ... J +

... +
(x+M8>'
- -J

i=l, ... ,p

(3.4.48b)
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syrnbolisch genoteerd als:

(3.4.49)

*5. Grenzen aan 8.

(3.4.50);i=1, ... ,p
fo

=: 8.
~

...
+6 8...

Bovenstaande omkaderde £ormule levert tenslotte samen met

(3.4.24):- ,.... ..
8. : = 8. + 6 8. < 8. 5. 8·.. .. ~"''''''

syrnbolische notatie:

!- ~ ~ ~ !... (3 .4. 51 )

Waarmee uiteindelijk voor! de gewenste berekenbare (!)

onder- en bovengrenzen a£geleid zijn.

*6. Grenzen aan f.

Met de grensvectoren 8 en 8+ kunnen we nu ook grensvectoren

voor £ berekenen.-
£=y-08=y-d-08- - - - - ...
=!+oi-g-O!
=f+Oe-d-09-0A8- -.. - -." _AI __ ......
=f+O~-g-O@+OR~-G6@+OR~~ (3.4.52 )

Dus: ..
£=£+6.£- - - (3.4.53)

met:

(3.4.56)

(3.4.55 )

(3.4.54)
......

4!=-~+Ot@-OA!+~'!

Met behulp van de bekenden Q en
...! en de grenzen voor de

onbekenden ~, O~ en 6!, volgens (3.4.6), (3.4.7) en (3.4.51),

kan 4£ nu begrensd worden door 6£- en 6£~ ,op een manier die

analoog is aan het begrenzen van ~.

A£"~ 4f ~ tat·
- ~ - +

Met deze grenzen kan ! begrensd worden door £ en t
.. .... .-. + +f := ! + 6 £- ~ t ~ ! + 4 ! =:!

£- en £~ zijn natuurlijk niet de meest nauwe grenzen.
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, T
*7. Grenzen aan N(t t).

Met de zojuist berekende grenzen f_- en f+ voor f kan l(fTf )
-. ttl - ...

als voIgt worden begrensd :

!'(fTfr ~ !(fTf ) ..< '!'(fT f )+ (3.4.57)
N-- "'H-- 'N--

met:

N

'!'(fT f )+ = ~l max [ f - ( k )'- , f +( k )a. )
It - -

k=l

en

N
« T - JL min f ( k )2- )H(! ~) = [

k=l f (k )

(3.4.58)

(3.4.59)

waarbij:

min [

f (k )

f(k)2. ) = [f-(k)2t als f-(k)~ 0

f"'(k)t. als f+(k)~ 0

o als f-(k)~O~f+(k)

(3.4.60a)

(3.4.60b)

(3.4.60c)

Merk op dat f-(k)O kan zijn, en dat f·Ck)<O kan zijn. Daarom

hoeft de ondergrens ij(f~f)- niet noodzakelijk 0 te zijn.

Omdat ~(tT!) een som van kwadraten is, is de ondergrens

natuurIijk weI niet-negatief.

Commentaar en aanvuIIingen op de basismethode:

...T....
1. De methode valt met singulariteit van n n.-Een eventuele singulariteit kan echter met een geschikte-wijziging van een of meer elementen van n verholpen worden.

TegeIijkertijd met deze wijziging moeten dan ook de vectoren

E-, E+, D- en D+ gewijzigd worden zo dat nog steeds aan.. .. - -
(3.4.10) tot en met (3.4.13) wordt voldaan.

~ Of het verwaarlozen van de term (nTn)~M6! -zie (3.4.26) en

(3.4.27)- terecht is kan achteraf gecontroleerd worden door
. - ... - + dhlervoor met behulp van M , M , A! en"! een on er- en een
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bovengrens te berekenen. Zijn deze grenzen 'veel nauwer' dan

die van de met (3.4.27) berekende ~!, dan is de verwaarlozing

op grond van (3.4.26) terecht.

bovengrensvector voor

wordt het maximum van de som x.van boven begrensd
"van de maxima van iedere term van die som. Hier-

3. Bij het berekenen van x~ als
-;r -T oro d-O d-O Yc- -._
door de som

door wordt gedaan alsof het maximum bereikt wordt als alle

termen van de som extreem zijn. Bovendien wordt gedaan alsof

die extrema onderling niet kunnen conflicteren; hetgeen als

regel echter wel zo zal zijn.

De berekende !. zal daarom minder nauw zijn dan op grond van
- + - +! ' ~ , E en a nodig is.

Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de berekening van x·.-In het voorbeeld van paragraaf 2.6 hebben we dit verschijnsel

al eerder geconstateerd.

....
4. Het bepalen van de grensvectoren voor (x+M9) met de dan- - -
bekende begrenzingen voor ~ en M bestaat volgens de gepresen-

teerde basismethode in feite uit 2p Lineair Programmerings

(LP) problemen, ieder met p+l variabelen (i.e. x~ en Mij
~

j=l, ... ,p) en 2(p+l) constraints. Omdat ieder element (x+M9),
- -l"

begrensd wordt zonder de invloed hiervan op andere elementen

te beschouwen, verkrijgen we ook nu niet de meest nauwe

begrenzingsvectoren.

5. De basismethode volgens welke 4i9"'en 49- berekend worden- -
bestaat in feite uit 2p LP-problemen, ieder met p variabelen...
«x+M9). i=l, ... ,p) en 2p constraints. Omtrent de uiteinde-- -,
lijke begrenzingsvectoren geldt hetzelfde als onder 4.

6. Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat de super--scripts - en+ bij begrenzingsvectoren en -matrices niet

impliceren dat de elementen van die vectoren of matrices alle

negatief, respectievelijk positief zullen zijn (met uitzon-
- + - +dering van E , E , D en D ). De superscripts hebben slechts.. .... ..

betrekking op het feit of het een onder- dan wel een boven-

grensvector betreft.
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- .. - +7. Als e=d=O en E =E =0 =0 =0 dan levert de basismethode als- ---- -----
oplossing:

.. T"'_I ... T. T.I T! = (0 0) 0 y = (0 0) 0 X, (3.4.61)

waarbij dus precies de MKS-oplossing van paragraaf 1.7

verkregen wordt.

8. De basismethode is nogal rekenintensief. Tel1en van het-aantal vermenigvuldigingen levert:

te berekenen term aantal benodigde aantal

vermenigvuldigingen termen

x:t' 3N p
"~

£P(P+1)M" 3Nlj ..
(x+HS). p p- - e-

oS'! p p
"

\ )

\) Hierbij is gebruik gemaakt van de symmetrie van H,

waardoor het aantal te beqrenzen elementen van M reduceert
I I ,

van p*p tot i m(m+1)+m(n+1)+i(n+1)(n+2) = i P (p+1).

Voor het berekenen van A~- en 6~+ zijn dus in totaal:

2* {3PN+ip(P+1)N+P~+P~)} = 3p(p+3)N+4p~

vermenigvuldigingen nodig. Hier is de rekentijd benodigd...
voor het bepa1en van! niet bij inbegrepen.

9. De onder 3. genoemde eiqenschap maakt het moqelijk de-basismethode in een recursieve vorm te schrijven:

en Hi: •
~

berekenen van
.. ... .. -

(x+MS). en (x+HS). kan op deze 1 fde
- -c., .... - .. -manier als voorheen gebeuren, met dien verstande dat !-vervangen moet worden door de recursief berekende !(k+1),

... ...
- Voor het berekenen van !(k+1) uit !(k) volgens (2.18)

geeft o.a. Eykhoff (1974) een recursief algorithme... - .. -Het berekenen van x· (k+1) en x· (k+1) uit x. (k) en x· (k) is
" " " "rechttoe rechtaan, zie (3.4.28).

Hetzelfde geldt voor het op recursieve wijze berekenen van
+

H\j
- Het

zie (3.4.43) en (3.4.44).
... _ ... T .. _I

- Bij het berekenen van ~~ en 6~ moet (0 0) vervangen
... Of .. -I

worden door de recursief berekende (0 (k+1)0(k+1)) . Ook
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hiervoor geeft Eykhoff (1974) een geschikte methode.

Het uitvoeren van dit recursieve algorithme vergt meer

rekentijd dan de uitvoering van het one-shot algorithme.

Belangrijkste reden hiervoor is het steeds weer opnieuw

berekenen van !(k+1).

De enorme rekentijd van de basismethode is inherent aan

de gedetailleerd ervan. Bij de complexiteitskeuze volgens de

selectie-methode van paragraaf 1.7 kan deze rekentijd tot

practische bezwaren leiden; de basismethode moet dan immers

voor een aantal (m,n)-combinaties uitgevoerd worden. Teneinde

sneller tot resultaten te komen, kan de gedetailleerdheid

(enigszins) worden afgezwakt. Minder nauwe grensvectoren

zullen dan echter de prijs zijn voor kortere rekentijden.

Eerste vereenvoudigde methode.

Een voor de hand liggende ingreep om de rekentijd te verkor

ten betreft het afzwakken van de begrenzingen van e en d:-
Oefinitie:

Oefinitie:

E = max dl~-/lClO,II~+llca)

= max ( max rE-(k)I,

1-m~k~N

o = max (n!2""Il),uQ+~Q»)
= max ( max \O-(k)',

1-n~k~N

max \ E+( k ) l )
1-m~k~N

max \ 0+ (k )1
1-n~k~N

(3.4.62 )

(3.4.63)

Met bovenstaande definities kunnen we (3.4.6) en (3.4.7)

afzwakken tot:

'ot [-E ~ e(k) ~ E ]

l~k'N

\f [-0 ~ d (k) ~ 0 ]

l~k~N
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Waardoor de grenzen voor x' (zie (3.4.28)) overgaan in:.,

= NDZ, +

+x =-x =;, .
N

= NED + D ~'U(k+m+I-i)l+
k=l

( 3.4.66 )

Voor M vinden we dan:

N N

HI:
..

-H.: = ND~ ~ \Y( k-i) l+ L.!Y(k-j)1 (3.4.67a)M•• = + D D
'.1 'J

k=l k=l

N N

H2 : + -M:' L \'Y(k-i)l + ~ \u(k+m+I-j)\H .. = = NED + E D
,~ ~

k=l k=l (3.4.67b)

M3:

M4 :

N N... - ~ 1~(k+m+I-i)l+ ~lY(k-j)\H.. = -M.. = NED + D E
,.) '.l

k=l k=l (3.4.67c)

N N.. - NEt E L\~(k+m+I-i)l + ~l~(k+m+I-j)1H.. = -H.. = + E
IJ I~

k=l k=l (3.4.67d)

...
Introduceer nu de hulpgrootheid Y;

N

YL = LIY(k-i)1 ; O~i~m
k=l

"-
en de hulpgrootheid Uj:

N

Ui = LI~(k+m+I-j)l ;

k=l

Dan kunnen we (3.4.66) en (3.4.67) herschrijven tot:
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.., ...
D (ND+ Y. + Y ) als l~i,m ( 3 • 4 . 7 Oa )

+ '" 0

x· = -x. =.. L - -D(NE+U. ) + EYo als m+l~i~p (3.4.70b)

"en:

+
-M:"

<'# .,
Ml: M·· = = D(ND+Y~+Y.i ) (3.4.7la)

1.1 I';)

M!. • - (3.4.7lb)M2: = -H~. = E(ND+Y;) + DU''J 'J ~

M3 : M;. -M: -- ... e3.4.7lc)= = EeND+Y~ ) + DU~
~ lJ .. ...

M4 : M!. = -M~ = E eNE+U. +U· ) e3.4.7ld)
'J " I. J:l

...
Waarmee veer het i-de element van ~+M§ geldt:

lex+Me)·l- - /,

•
~ x. +

"

p

L. M~ \ejl
j=l

l~i~p e3.4.72)

Als l~i(m, dan:

l(l!.+H~J" ~ (ND+Y; J[D (1+ j~~i~I +Ejtl~j I )+

+ Dly.+~Yile~1 +j~+~~19jl]
Als m+l~i~p, dan :

( 3 . 4 . 7 3a )

(NE+U, )[D(1+ t~e.1J
p

)+Ie X+Me )., ~ + E L19j]- - ~
j=m+l

E[ Y.
m

lej I +j~+~ ,e~ll+ +LYj e3.4.73b)

j=l

Met e3.4.27} vinden we dan:

~ [ I ... T", .1 I e.# +1L (n n)," . (~+M!). ;
. 1 ~ J
J=
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Het (3.4.24) levert dit tenslotte voor !:

-. ... +e. - ~ e. ~ e: ~ e. + 4 e.
~ ~ ~ ~ ~

( 3 . 4 . 75)

Uitgaande van (3.4.75) kan op soortgelijke wijze als bij

(3.4.54) een onder- en een bovengrens voor f(k) worden

bepaald. Ook kunnen we weer grenzen berekenen voor ~(£r~);

analoog aan (3.4.56).

Aanvullende commentaren op de eerste vereenvoudigde methode:

1. Door het introduceren van symmetrie in (3.4.64) en (3.4.65)

kr i jgen de superscr ipts'" en - ook een symmetr ische

betekenis. Vandaar dat aIle bovengrensvectoren nu slechts

niet-negatieve en aIle ondergrensvectoren slechts niet

positieve elementen bevatten.

2. Als e=d=O en E=D=O, levert ook de vereenvoudigde methode- --- ---
weer de HKS-oplossing.

~' De rekentijd van de vereenvoudigde methode is aanzienlijk

gereduceerd ten opzichte van de basismethode:

Tellen van het aantal vermenigvuldigingen levert nu

te berekenen term aantal benodigde aantal

vermenigvuldigingen termen

x'! 2 zie(3.4.70) p
~

Ht: . 2 of 3 zie(3.4.71) .i:P(P+1)
I~

(x+He):t (p+5)+(p+5) zie(3.4.73) p- -"Ae+' p zie(3.4.74) p
~

+Voor het berekenen van 6! ZlJn nu in totaal:

2p+2<im<m+1)+3m<n+1)+2*i<n+1)<n+2)+<2P+10)P+pL= 4p~+13p+m(n+1)

vermenigvuldigingen nodig. De winst in rekentijd wordt

bereikt door het sneller berekenen van !+ en H+. Voor beide

berekeningen kunnen de vermenigvuldiginqen met elementen uit

Q~, D-, E~ en !- , zie <3.4.28) tim (3.4.38) vervangen worden
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door sommaties en enkele vermenigvuldigingen, zie (3.4.70) en

(3.4.71), waardoor het aantal vermenigvuldigingen onafhankelijk

wordt van N. Een tweede oorzaak wordt gevonden in de

symmetrie. Deze resulteert ongeveer in een halvering van de

coefficient van p2..

4. Ook deze vereenvoudigde versie kan in een recursieve vorm-geschreven worden. Hiervoor gelden dezeIfde opmerkingen als

voor de basismethode.

Tweede vereenvoudigde methode:

Een tweede, sterk vereenvoudigde en zeer sneIIe methode,

verkrijgen we als we niet aIleen de begrenzinqen van e en d- --
afzwakken, (3.4.62) en (3.4.63), maar bovendien grenzen voor
... -u en y introduceren:

Definities: ( 3 . 4 . 76)

1-m~k~N

U~ max I~(k) \ (3.4.77)

1-n~k~N

Met deze definities gaan (3.4.70) en (3.4.71) over in:

{
...

ND(D+2Y) als l'i~m (3.4.78a)
..

x = -x =.. ~ - ow
N(DE+DU+EY) als m+1~i~p (3.4.78b)

•
-M~

..
(3.4.79a)M1: M·· = = ND(D+2Y)

IJ ..
Mt

..
M2 : = -Mij = N(ED+EY+DU) (3.4.79b)

~
-Mij - .. (3.4.79c)M3 : M·· = = N(ED+EY+DU)

IJ
M~ -M::

..
(3.4.79d)M4: = = NE(E+2U)

'.1 IJ

Waarna ( 3 . 4 .73 ) overgaat in:
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p

+ N(DE+DU+EY) L I~\ (3.4.80a)

j=m+1I(X+Mi)·1 ~- -.
m

ND(D+2Y) (1+L l~l)
j=l

m

m+1~i~p: N(ED+EY+DU) (1+ L ,~\>
j=l

p

+ NE(E+2lh 2.\ej! (3.4.80b)

j=m+1

Vervolgens kunnen we (3.4.74) en (3.4.75) weer gebrulken voor

de berekening van de uiteindelijke grenzen van e.... ~"IJI' -.,
Naast de noodzake1ijke berekening van! en (Q g) , bestaat

het rekenwerk nog slechts uit (3.4.79).

Derde vereenvoudigde methode:

Een derde en 1aatste vereenvoudigde methode breidt het
... ~ _T ... -,

hanteren van grenzen voor u en ~ uit naar (u Q) .

Beschouw (3.4.26):
... T ... -I - ftoT.. -,

4§ = (Q Q) {~+M!} + (Q Q) M~~,

en introduceer:

(3.4.81)

dan geldt:

( 3 . 4 . 83 )( i. e . max 1(!+Mi)~ f )
l~i~p

kan worden, en voor RMM volgens
10

(lA'll' , 'J(gTg)_'~ ·/I(~+M"i)11 +/1(gTQ)-I~ ·fIMlf·{IA~1 (3.4.82)
.0 00 GO DO W De

waarbi j It ~+M! II 00

met (3.4.80) berekend

(3.4.79) ge1dt:

IIMU = max [ mND(D+2Y) + (n+1)N(ED+EY+Dlh,

- mN(ED+EY+DU) + (n+1)NE(E+20) (3.4.84)

Als

dan:

(3.4.85)
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(3.4.86)

(3.4.87)i=l, ... ,p

- kHiermee hebben we nu een (I) berekenbare bovengrens ver regen

die geldig is voor de absolute waarde van feder (I) element

van A!. Voor ~ geldt nu:

i~ -I\O!." ~ e~ ~ i~ + 116ill",

De snelheid van deze methode wordt veroorzaakt door het

elimineren van een aantal vermenigvuldigingen in (3.4.74).

Door de introductie van II (O"O)"'Uookan nu direct (3.4.86)

worden toegepast in plaats van (3.4.74). Dit gaat dan weI ten

koste van de nauwe grenzen van 6!. Kregen we bij de vorige

methoden voor ieder element van 6! een afzonderlijke

begrenzing, nu krijgen we slechts e~n (ruime) grens die op

"aIle elementen van toepassing is.

De voorwaarde (3.4.85) kan tot problemen leiden.
-T....

Afhankelijk van de net-niet-singulariteit van (0 0) kan

II -T.... , II(0 0) ~zo groot zijn dat zelfs met de meest nauwe grenzen

voor II Mil 00 niet aan (3.4.85) kan worden voldaan. Merk op dat
-T....,

juist het niet-verwaarlozen van (Q 0) M,! tot deze voorwaar-

de heeft geleid.

68



VOORBEELD.

De basismethode en de drie vereenvoudigde methoden worden

geillustreerd aan de hand van gesimuleerde data die afkomstig

is van een gesimuleerd stabiel eerste orde systeem dat

beschreven wordt door :

y(k) = -0.4y(k-1)+0.6u(k)-0.3u(k-1)+f(k) ( 3.4.88)

Het systeem heeft een pool in z=-0.4 en een nulpunt in z=0.5,

en is gekenmerkt door een alternerende impulsresponsie.

Het ingangssignaal ~ bestaat uit 260 onafhankelijke

uniform verdeelde samples tussen -10.0 en 10.0. De vector f

bestaat uit 260 samples die elk bepaald worden door uniform
+ -verdeelde boven- en benedengrenzen F (k) resp. F (k):

F+(k) uniform verdeeld tussen 0.0 en 2.0 . (3.4.89)

F-(k) uniform verdeeld tussen -2.0 en 0.0. (3.4.90)

In eerste instantie wordt f(k) nu berekend volgens:

f(k)=F-(k) +'( (k)[F+(k)-F-(k)) (3.4.91)

met r(k} uniform verdeeld tussen 0.0 en 1.0.

Vervolgens worden het gemiddelde en de variantie van t gelijk

gemaakt aan 0.0 respectievelijk 1.0 .

Bij het simuleren van de uitgang zijn aIle initieele

condities nul genomen, waardoor een kortstondig inschakel

verschijnsel wordt geintroduceerd.

De begrenzingsvectoren !~ en Q+ bestaan uit 260 uniform

verdeelde samples tussen 0.0 en 0.05. !- en Q- zijn uniform

verdeeld tussen -0.05 en 0.0 . De vectoren ~ en ~ zijn

uniform verdeeld gekozen tussen hun begrenzingsvectoren:

e(k) = E-(k) +Q(Ck)[E+Ck)-E-Ck))

dCk) = D-(k) + ~Ck)[D+Ck}-D-Ck))

met«Ck) en ~Ck) uniform tussen 0.0 en 1.0.
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... -De beschikbare data u en ~ is berekend met:...
u=u+e- .. -

en y=y+d- - -
(3.4.94a)

(3.4.94b)

Het tijdstip k=l valt samen met het 11-de sample. Hier

door resteren 250 samples met positieve tijdstippen (k=l, ..

.. ,250 ; samples 11, ,260). De samples die overeenkomen met

de tijdstippen k=-9, ,0, bevatten enerzijds het inschakel-

verschijnsel van de simulatie, terwijl ze anderzijds de

mogelijkheid bieden de 4 genoemde methoden toe te passen voor

m- en n-waarden tot en met 10, zonder dat onbekende

begincondities optreden.

De beschikbare data [ en ~ geven volgens de in paragraaf

2.5 genoemde databeschrijving, aanleiding tot waarden voor e
zoals vermeld in tabel 3.1, terwijl voor ~(tTr) het over

zicht volgens tabel 3.2 wordt gevonden. Deze tabellen zijn

als bijlage opgenomen, zie bIz. 96 en volgende.

Resultaten van de derde vereenvoudigde methode.

De derde vereenvoudigde methode kan en mag aIleen worden

toegepast als aan voorwaarde (3.4.85) is voldaan:

1- Il(QTn,-'Uao • II MillO >0

Tabel 3.3 geeft een overzicht van de waarde van

1- U(oTn)'ft.1I Mll voor (NA,NB)-combinaties 'tussen' (0,0) en
.. 01

(5,5).

Hieruit blijkt dat toepassen van deze methode slechts is

toegestaan op (NA,NB)-combinaties binnen het in deze tabel

dik omlijnde gebied. Combinaties buiten dit gebied kunnen met

deze methode niet verder worden onderzocht. Voor de combina

ties binnen het gebied vinden we de resultaten volgens tabel

3.4 . In deze en andere tabellen is met een stippellijn het

gebied aangegeven waarvoor NA ~ 1 en NB ~ 2, ('systeem zit in

de modelset'). Opvallend is, dat juist de (NA=1,NB=2)-combi

natie de enige is binnen het gestippelde gebied van Tabel 3.4

waarvoor aan conditie (3.4.85) voldaan wordt.
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Voor ieder van de in Tabel 3.4 genoemde (NA,NB)-combina

ties bestaat een ! die ~(ir!) minimaliseert. Ten gevolge van

~ en a weten we niet exact hoe groot ! is. WeI weten we dat !
ligt tussen e- en e· met e- en e+ als pessimistische grenzen- .. - -
(als gevolg van de grove methode). Het minimum van ~(!TL) is

ook niet exact bekend. Ook hier zijn twee pessimistische
11"- ,,.+ .

grenzen, H(!!) en H(~ 1) beschlkbaar.

Kiezen van n en m (of NA en NB) volgens het criterium

waarbij vergroten van n en of m niet meer leidt tot een

significante verkleining van de te minimaliseren grootheid,

(zie paragrafen 1.6 en 1.7) wordt bemoeilijkt door de aan

wezigheid van ~ en a. Immers niet de minima van ~(!Tt) zelf

zijn bekend, maar slechts begrenzingen hiervoor. Met deze

begrenzingen kan echter toch een zinvolle selectie gemaakt

worden uit de beschikbare (NA,NB)-combinaties:

Volgens tabel 3.4 heeft combinatie (0,2) de kleinste
IT'" , T -N(! t) , i.e. 6.0730. Iedere (NA,NB)-combinatie met ~(! i)
groter dan 6.0730 minimaliseert ~(!T1) dus slechter dan

combinatie (0,2) dat doet. Deze overweging leidt tot het uit

sluiten van de combinaties (0,1) en (1,0) als mogelijke

combinatie waarvoor ~(!T1) zinvol geminimaliseerd wordt.

Uitsluiten van deze combinaties is in feite: negatieve selec

tie. Van aIle overblijvende combinaties is geen enkele de

'beste', zonder een extra criterium hiervoor te hanteren.

Resultaten van de tweede vereenvoudigde methode.

Bij deze en de twee nog te bespreken methoden vormt het
• T... -I 'X T'" -I ..,

verwaarlozen van (0 0) M6! t.o.v. (u 0) {~+Mi} een soort-

ge1ijke voorwaarde a1s (3.71) bij de derde vereenvoudigde

methode. Gebaseerd op (3.28) is het volgende ad-hoc criterium

gehanteerd:

Verwaarlozen van

terecht als:

... T... _.
(0 0) Mi! t.o.v.

Vabs

lS.i~p

... T ... -I , ... T ...., ...
[ (0 0) MIa e ]. ) ~ - *a bs ( [( 0 0) { x +Me} ]. )

- "10 - ~
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... T .. -t
Tabel 3.5 toont de waarden van ((0 0) M£@) en

-T .. -t ..
((0 OJ {~+M~}) volgens (3.4.78) tot en met (3.4.80). Toepassen

van het ad-hoc criterium leidt tot selectie van de in Tabel

3.5 omkaderde (NA,NB)-combinaties. Toepassen van de methode

op deze combinaties leldt tot het overzicht van tabel 3.6.

Net als bij de derde vereenvoudigde methode kunnen ook nu

de (NA,NB)-combinaties (0,1) en (1,0) worden uitgesloten. Ten

opzichte van de vorige methode valt op dat het ad-hoc

criterium m.b.t. de verwaarlozing tot een Kleiner omkaderd

gebied van (NA,NB)-combinaties leidt dan bij toepassen van

(3.4.85). Voorts blijken de begrenzingen voor ! en ~(!Tt)
inderdaad nauwer te zijn dan voorheen; zij het slechts margi

naal, zodat de tweede methode niet veel nieuws toevoegt aan

de derde.

Resultaten van de eerste vereenvoudigde methode.

Gebruikmaken van dezelfde ad-hoc methode voor het

verwaarlozen van (OTQ,.tM6~ leidt tot tabel 3.7. Hierbij zijn

de vergelijkingen (3.4.73 en (3.4.74) gebruikt. Voor de in

deze tabel omkaderde combinaties vinden we verder de

resultaten als in tabel 3.8 .

De combinaties (0,1), (l,0) en (2,0) kunnen worden uitge

sloten ten opzichte van (0,3). Vergeleken met de tweede en

derde methode zijn de begrenzingen van ~(~Ti) significant

nauweri zie bijvoorbeeld de combinaties (0,3) en (3,0).

Resultaten van de basismethode.

...T_ -t
Of het verwaarlozen van de term (Q 0) M6! terecht is,

hangt bij deze methode af van ((QTQ)-t MAe)- en ((QTQ)_' Mie";- -
zie vergelijkingen (3.4.38) 3n (3.4.48).

..T .... t ,.,.

In tegenstelling tot de voorgaande methoden moet (0 0) {~+M~}

dus afgewogen worden tegen twee (!) vectoren. Analoog aan de
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voorheen gebruikte ad-hoc methode, is de verwaarlozing nu

acceptabel als beide vectoren aan de 'I~regel' voldoen:

V ..T_ -I - , -T ... -t ..
abs [(0 0) M49). ) ~ -*abs (0 0) {x+M9l,') (3.4.96)- "'0 - -.

l~i~p
A ~ 1_ -' --. I ... T ... -t -

abs [ (0 0) M6.~], ) ~ iO*abs ( (0 0) {~+M@l~)

Deze vernieuwde ad-hoc methode leidt tot selectie van de in

tabel 3.9 omkaderde combinaties. Voor deze combinatie leidt

de basismethode tot de in tabel 3.10 vermelde waarden voor
- + I T- 1",+ ..! ' ! , N(! f) en N(! t) . Nu kunnen de comblnatles (0,1),

(1,0), (2,0) en (3,0) uitgesloten worden t.o.v. (0,3).

Evaluatie van het voorbeeld en de 4 behandelde methoden.

De ad-hoc ~-regel leidt tot een beperking van de te

bestuderen (NA,NB)-combinaties die vergelijkbaar is met de

beperkingen die door vergelijking (3.4.85) wordt opgelegd.

Dit is enigszins teleurstellend omdat het aantal te bestude

ren combinaties hierdoor sterk wordt gereduceerd .
... T- -,

Blijkbaar heeft de term (0 0) M4! zo'n grote invloed dat

verwaarlozen ervan eigenlijk niet acceptabel is. Vandaar dat
... r .... _,

! bij voorkeur zonder verwaarlozing van (0 0) M6! ; i.e. met

behulp van (3.4.26) opgelost moet worden. Algorithmen die deze

oplossing voortbrengen zullen echter zeer complex zijn.

Gedacht wordt dan aan heuvelklim-algorithmen met begrenzingen.

Vatten we de resultaten van de vier methoden samen, dan

kan voor ~(!Tf) het overzicht van tabel 3.11 worden gemaakt.

Hierin zijn steeds de meest nauwe grenzen gebruikt.

Goed herkenbaar is het grote gebied waarin de verwaarlozing
... T_ a'

van (0 0) M'! niet acceptabe1 is. Ook goed herkenbaar is het

gebied van de (NA,NB)-combinaties die uitgesloten worden

omdat er andere combinaties zijn die ~(!T!) gegarandeerd

beter minimaliseren. In de smalle reep tussen beide gebieden

bevinden zich die (NA,NB)-combinaties waarvoor we een

zinvolle uitspraak over hun minimaliserende kwaliteit kunnen

doen. Opvallend hierbij is de goede kwaliteit van die
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combinaties waarvoor NA=O: de MA-combinaties. De verklaring

voor de goede kwaliteit wordt gevonden in het ontbreken van

terugkoppeling van fouten aan de uitgang naar de ingang (geen

'error-propagation' / 'error-feedback'). Deze betere kwali

teit vinden we ook terug in de nauwe begrenzingsvectoren voor

8j zie tabel 3.12.-

Samenvatting.

Het MKS/B-probleem is gekenmerkt door een sterk mathema

tische inslag. Lineaire programrneringsproblemen en -in de

meest exacte vorm- heuvelklim-algorithmen met begrenzingen

vormen de belangrijkste ingredienten. De gepresenteerde

basismethode met de daarbij geintroduceerde verwaarlozing is

zeer rekenintensief en levert naar verhouding (afgemeten aan

het behandelde voorbeeld) te weinig resultaat. De drie

vereenvoudigde methoden leveren soortgelijke resultaten,

waarbij met name de derde vereenvoudigde methode een goede

indicator is voor het gebied met (NA,NB)-combinaties waarvoor

de verwaarlozing terecht is (wederom gerelateerd aan het

voorbeeld).

Zoals in paragraaf 2.6 al werd opgemerkt, is de keuze van

de methode een rekentechnisch aspect dat verder geen afbreuk

doet aan de conclusie dat beperkt nauwkeurige data slechts

kan (en mag !) leiden tot beperkt nauwkeurige gedrags-beschrij

vingen. Het voorbeeld illustreerde echter dat het ontwerpen

van een goede en eenvoudige rekentechniek helaas geen eenvou

dige zaak is.
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3.5 Aard en oplossing van het AFB/S-probleem.

Het AFB/S-probleem wordt gevormd door de volgende

relaties:

f :-
y=Q8+f- -- ., ..

u=u+e... -...
y=y+d- ... -

.,

.,
e: stochastisch.-
d: stochastisch .- 'V \f(k)'~ F(k)

1'k,N

(3.5.1)

is nu niet van toepassing. Er is

te minimaliseren foutfunctie.

De normaalvergelijking

immers geen sprake van een-Met y=~+~, ~=X+g en n=n+n~ voIgt uit ~=n!+i.. ...
n~=nl\!+l-g-1

... T
Vermenigvuldigen we links en rechts met n dan voIgt:

..T'1 T 'T ...T ...n u! = n nl\@ + nl~' + n (l-g-l)
"'T r y

Met 9 g=n ~+nKQ geldt dan:

(3.5.2)

(3.5.3)

(3.5.4)

Vergelijking (3.5.2) is nu zo herschreven dat (3.5.4) veel

overeenkomst vertoont met de soortgelijke uitdrukking bij het

MKS/S-probleem, zie (3.3.5). Deze overeenkomst is begrijpe

lijk als we bedenken dat de beschrijving van e en d in beide- -gevallen dezelfde is (MKS/[ en AFB/[). Het verschil wordt

geillustreerd door de aanwezigheid van f in (3.5.3).-
Onder dezelfde voorwaarden met betrekking tot stationari

teit en met gebruik van dezelfde aannamen als in paragraaf

3.3, kunnen we de limieten van het MKS/S-probleem gebruiken

voor het bepalen van e behorende bij het AFB/S-probleem. Zie-
1) tot en met 7) in paragraaf 3.3.

Met (3.5.2) voIgt:

N - , ... r
A plim e = ~plim ! + b-v - plim(-n f) (3.5.5)- -" toI -

N.OO N.. _ N-.CO
... ... , ... T

(A-I:~ ) plim e = b-v plim(-n f) (3.5.6)- - -~ III -
N.OO N~oo
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Of weI

tJ'J
e := plim e

N~OO

= (i-I:o rl (b-v -pI im( lnT
f)

" -It - N-
N.. OO

(3.5.7)

( 1~ i ~ P ) •

van 1. anders van

Vergelijken van (3.5.6) met (3.3.21) leert dat het AFB/S

probleem uiteindelijk verschilt van het MKS/S-probleem door
- _I , .... 1"

de aanwezigheid van de term : (A-I:~) .plim ("0 ~) in ~

N·OO

De AFB/S-oplossing bestaat dus uit de MKS/S-oplossing met

daarbij een onzekerheid in de vorm van bovengenoemde term.

Deze term bestaat uit drie verschillende componenten:-1. De berekenbaar veronderstelde component A.

2. De bekend veronderstelde component I:~.

3. Een begrensde component plim (!~Tf).
N -

Voor de begrensde component kunnen soortgelijke afschattings

methoden als bij het MKS/B-probleem ontwikkeld worden. Dit

resulteert wederom in een oplossing waarbij ieder element van
• ~--+e begrensd wordt door 'n (e.) en' n (e· )

- 4 4

Merk op dat de onzekerheid in ~- ten gevolge

aard is dan die ten gevolge van ~ en g:
oJ _I I -T

Volgens (A-I:R ) .plim (NO f) is er immers een lineaire
~"Q) - 00

samenhang tussen ! en !Ol), terwi j I de relat ie tussen I:R, en §

sterk niet-lineair is. Onder praktijk-omstandigheden kan het

streven naar kleine ~! '5 ondanks zware nauwkeurigheidseisen

(i.e. kleine F(k)'s ) danook danig gedwarsboomd worden door
....

bijna-singulariteit van (A-~).

Onderzoeken van ~ff(~) zoals bij het MKS/S-probleem, zie

(3.3.22) en (3.4.57) heeft voor het AFB/S-probleem weinig

zin. f Is nu immers niet meer het gevolg van een keuze voor ~

(gebaseerd op een eis aan f), maar e is nu het gevolg van een- -
eis (begrenzing) aan f. Karakteristieken van een eventueel-
bestaande fff(~) worden dus in feite al van te voren (i.e.

",voor het bepalen van !) door de onderzoeker vastgelegd.

Ook is fff(~) niet meer afhankelijk van m en n.
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'grootte' van
GOtel van e .-

Het op fff(~) gebaseerde criterium voor de complexiteits

keuze, zoals bij de MKS/-problemen, is daarom voor het AFB/S

probleem niet meer bruikbaar. Zinvolle criteria kunnen nu

gebaseerd zijn op de MKS/S-oplossing en de daarbij behorende

fff(~); zie de tekst onder vergelijking (3.5.7). Of op de
- _, 1- T

de term (A-~) .plim (-0 f) t.o.v de 'groot-
It. (II -

Waarmee we weer terug zijn bij afschattingsproblemen als in

paragraaf 3.4.

Voorbeeld.

Omdat de oplossing !~ volgens (3.5.7) bestaat uit de

MKS/S-oplossing en een begrenzingsvraagstuk, en beide al

behandeld en geillustreerd zijn in de paragrafen 3.3 en 3.4,

wordt de lezer voor een toepassingsvoorbeeld naar bovenstaande

paragrafen verwezen.

Samenvatting.

Het AFB/S-probleem werd opgelost met gebruikmaking van

dezelfde aannamen als bij het MKS/S-probleem. Hierdoor wordt

de invloed van ~ en £ dan op soortgelijke wijze gekana

liseerd. Dit resulteert in een oplossinq e- die bestaat uit
- -

de MKS/S-oplossing en een te begrenzen term. Deze term kan

behandeld worden met methoden die soortgelijk zijn aan die

van paragraaf 3.4.

Vanwege de verminderde betekenis van fff(~) moet de

complexiteits-keuze op andere criteria worden gebaseerd.

Bijvoorbeeld op de 'grootte' van de te begrenzen term.
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3.6 Aard en oplossing van het AFB/B-probleem.

Het AFB/B-probleem wordt gevormd door de volgende

relaties:

y=nG+f f : begrensd- -- -..
begrensdu=u+e e:- - - -

y=y+d g: begrensd- - -
(3.6.1)

We zijn nu geinteresseerd in de verzameling P van alle G's-die voldoen aan (3.6.1).

Aangezien de vectoren ~, ~ en ! (en dus ook de matrix n R)

begrensd zijn, kan ~ begrensd worden. Hierdoor kan de verza

meling P dan vastgelegd worden. De rekentechniek die hiervoor

nodig is, is van dezelfde soort en complexiteit als bij het

MKS/B-probleem. We kunnen ons daarom weer bedienen van metho

den die lijken op die van paragraaf 3.4.

Aangezien die methoden in het algemeen tot een oplossing

PI zullen leiden die de exacte oplossing P omvat,

P S PI ( 3 . 6 .2)

en Peen lege verzameling kan zijn terwijl P1 dat niet hoeft

te zijn, moeten we P1 met enige voorzichtigheid gebruiken.

P is imrners de oplossing van het AFB/B-probleem, niet Pl.

D.w.z. alle elementen van P voldoen aan (3.6.1).

AIle elementen van P zijn ook element van Pl. Ais er een

niet-Iege oplossing P bestaat, dan bestaat dus ook een

niet-lege Pl. Andersom is echter niet ieder element van P1

ook element van P. Daarom garandeert een niet-Iege PI niet

dat er een niet-Iege P bestaat:

P 'I ; ==> P1 ~gl\ P: P1 (3.6.3)

PI I iT *> P f JK (3.6.4a)

P1 = J¥ => P =, (3.6.4b)
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Net als bij het AFB/S-probleem moet ook nu gezocht worden

naar een complexiteits-criterium dat niet op ~ff(~) gebaseerd

is. Zinvolle criteria kunnen gebaseerd zijn op het leeg of

niet-Ieeg zijn van PI; kies bijvoorbeeld die (m,n)-combinatie

waarvoor PI niet-Ieeg en m+n minimaal is. Een tweede zinvol

criterium kan gebaseerd zijn op de 'grootte', het 'volume',

van de niet lege Pl-oplossingen; kies bijvoorbeeld die (m,n)

combinatie waarvoor PI het 'kleinste volume' heeft. Zie ook

de literatuurverwijzingen in hoofdstuk 4.

Voorbeeld van een rekenmethode.

Als voorbeeld van een mogelijke rekenmethode bepalen we

PI gebaseerd op de derde vereenvoudigde methode van paragraaf

3.4.

Uit (3.6.1) voIgt:.. ..
O~ = 0R~+Y-Q-~ (3.6.5)

Links en rechts vermenigvuldigen levert voor niet-singuliere
... T-o 0

.. TN -, .. ,. ... TN .1 ... ,. ...

e = (0 0) 0 0K~ + (0 0) 0 [r-~-£l

Uit (3.6.6) voIgt:

It !! nOJ ~ II (CiT0 r'Dc» ·11 or0A II • . 11 ~U00+

II(QTQ)-') .JloTH . {MyM +U2' +11£8 }
• '" - 00 • .0

Als nu: 1-11(oTor 'Il.Il'QToIt K> 0
01 01

dan:

If (iiTa rt~.)1 0"' lifO· {Ill M;1l QJ;. !lf~

I-Jl(QTQ)-'ll·lIoT°rtU
DO 00

( 3 . 6 . 6 )

( 3 . 6 . 7 )

(3.6.8)

(3.6.9)

Merk op dat de invloed van f aIleen in de teller merkbaar is,
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terwijl e en d ook de noemer beinvloeden.- -
Voorwaarde (3.6.8) is vergelijkbaar met (3.4.85).

Als PI bestaat, dan omvat die de (eventueel lege) oplossing

P:

P ~ PI = {ell' e" vol doe t a an (3. 6 . 9) }
- rII

Samenvatting.

( 3 .6.10 )

Het AFB/B-probleem lijkt veel op het MKS/B-probleem met

dien verstande dat de oplossing P leeg kan zijn. Dit komt

door het ontbreken van een criterium dat een niet-lege oplos

sing garandeert. Net als bij het MKS/B- en het AFB/S-probleem

bepaalt de rekentechniek in grote mate de bruikbaarheid van

de -P omvattende- verzameling Pl.

3.7 Samenvatting.

In dit hoofdstuk zijn vier problemen geintroduceerd die

elk bepaald worden door de eis aan ! (MKS of AFB) en door de

eis aan e en ~ (S of B). Voor ieder van die problemen is een

mogelijke oplossing aangedragen waarbij de scheiding van de

invloeden van e, d en f centraal heeft gestaan. Het overzicht- - -
op de volgende bladzijde vat deze oplossingen en de belang-

rijkste eigenschappen samen.

In paragraaf 3.4 is uitgebreid ingegaan op de reken

techniek zoals die bij begrenzingsproblemen optreedt. Merk

op dat deze problematiek niet tot het MKS/S-probleem beperkt

is, maar zich ook voordoet bij AFB/S en vooral bij AFB/B

problemen.
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Gedragsvorm en beschrijving

van onnauvkeurigheid in data

,xzO!+i

izy+~

~..X+~

N
[ fa. (k ) minimaal 'f;j \f(k)l~ F(k)

k=1 l,k~N

(energie-begrensd) (amplitude-begrensd)

ER. en Y,- bekend !: en ~ ampl1 tude- Ell en ~A. bekend !. en ~ amplitude-

A en li bekend begrensd A en ~ bekend begrensd

HKS/S HKS/B AFB/S AFB/B

N N

!=arg [ f~ (k) !=arg ftk)
. - .., ... Pmin min [ e=(A-[ ) (b-v -
- ~ --It

! k=1 ! k=1 pl1m(~n'T!,) ) PiPI
N.. 1IO PI eenvoudiger te

'" - -I -! =(A-[A,) (e-Y",) !=!+4! berekenen
-'l'-

{~+H~+H4!)A!=(O or l

~ff(O)=~yy(O)-~d(O)- (fT fT~ f.Tf. -'(f.Tf.t .pff ('1:) door onderzoeker opgelegd

(~-~.. )T (A-til. t (~-y .. )

mogel1 jk criterium mogel1jk criterium
.,ff('I:} als mogel1jk criterium voor voor selectle van voor selectle van

selectie van n en m m en n : 'grootte' m en n : 'volume ,

vanr~l:
(!gT f ) van PI als maat voor

N - -

t.o.v. ! ... 'volume' van P.

reken ....erk: rekenverk: rekenverk: rekenverk:

eenvoudig complex minder complex zeer complex

Overzicht van mogelijke oplosslngen en karakteristleken

van HKS/S, HKS/B, AFB/S en AFB/B probleem
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4. AANKNOPINGSPUNTEN EN VERSCHILLEN MET VAKLITERATUUR.

4.1 Inleiding.

Sinds kort verschijnen in de literatuur artikelen die

handelen over thema's als : finite accuracy data, bounded

errors, parameter uncertainity, e.d. Dit doet vermoeden dat

er sprake is van een benadering zoals die in paragraaf 2.6 is

geillustreerd: consequenties van beperkt nauwkeurige data.

In zekere zin is dit vermoeden inderdaad juist. Bij

nadere bestudering blijkt echter dat in deze artikelen een

uitgangspunt gehanteerd wordt dat niet strookt met de

gepresenteerde GB-filosofie. Hierdoor zijn de in de literatuur

genoemde resultaten niet zonder meer toepasbaar op

gedragsbeschrijvingen. Voor twee klassen van artikelen wordt

dat hieronder verduidelijkt.

4.2 L.S. ARMA identificatie.

Een belangrijke klasse van artikelen is gebaseerd op

L.S.-ARMA-modellen. Hierbij veronderstelt men een SISO

tijdinvariant tijddiscreet lineair systeem dat voldoet aan de

volgende vergelijking:

met

T
y(kl = e .p(k-1l + fo. (kl

-~ - ~

systeemvergelijking ( 4 . 1 1

e = ret, , ... ,ClC , ~ , ••• ," ] : de ware parametervector.
-t ~ 0 .-~ T

en .p(k-1l=[-y(k-1), ... ,-y(k-ml,u(k), ... ,u(k-n)] ,

waarbij y de systeemuitgang en u de systeemingang.- -
( 4 • 2 1

( 4 . 3 )

Vervolgens beschouwt men het predictie-error (p.e.) model:

T
YfW\(kl= ~ t(k-1l

me t w= [WI ' • • • , w
- M.f\+1

en y(kl-YM(kl

p.e. model

de te schatten parametervector

de predictie-error.
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Het L.S.-ARMA-identificatieprobleem

N

mi n I: (y ( k ) -y (k))2,.,
w k=1

( 4 . 7 )

A
heeft dan a1s op1ossing die parametervector ~L' (N) die

vo1doet aan de normaa1verge1ijking OTO~ =OTy . (4.8)
A -U -
~~\(N) Heet de L.S.-schatter; zie o.a. Eykhoff (1974).

lstrom, zie o.a. lstrom en Eykhoff (1971) heeft vier
A

voorwaarden afge1eid waaronder w Seen consistente schatter
-L

is, i.e.

~

P { lim ~~i (N) =
N~OO

} = 1 ( 4 .9 )

Ljung bewijst later dat deze voorwaarden onnodig streng zijn

en toont aan dat vier zwakkere condities vo1doende zijn om

consistentie te garanderen; Ljung (1976).

Verge1ijken we bovenstaande identificatie-methode met de

ARMA-gedragsbeschrijving vo1gens de MKS-methode, dan consta

teren we twee essentie1e verschillen:

(I)GeinsPireerd door Eykhoff's definitie van het begrip

'systeem', (zie paragraaf 1.2) is bij de L.S.-ARMA

identificatie sprake van een systeemverge1ijking met daaraan

verbonden een ware parametervector !T a1s representant van de

structuur, ordening en doe1matigheid van het systeem. !$ Is

hierbij de representant van het niet-doe1matige en

oninteressante. Cruciaa1 voor de identificatie is de aanname

dat deze systeemvergelijking het gedrag G van het systeem

exact weergeeft. In feite 1egt de systeemverge1ijking dus

vast we1k gedrag G het systeem moet hebben om in aanmerking

te komen voor nadere studie. Dit beperkt het aanta1 te

bestuderen systemen aanzien1ijk. Nog afgezien van het feit

dat het formuleren van het gedrag in het a1gemeen moei1ijk of

zelfs onmoge1ijk is (zie paragraaf 1.4).

Een be1angrijk nadeel van de identificatie-methode is dan ook

dat ze uitgaat van de existentie van een unieke !t en dat ze

gericht is op het schatten van die unieke waarde. Pas a1s aan
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(4.11)

(4.12)

A
de condities van Ljung is voldaan, kan aan ween (asympto

-t.~

tische) eigenschap toegekend worden die een directe betekenis

heeft in termen van de systeemvergelijking. Als niet aan die,.
condities is voldaan, dan is de (asymptotische) waarde van ~LS

als schatting voor !t in principe zonder waarde.

Strikt genomen kan het dynamisch identificatie-probleem

echter ook gehanteerd worden bij systemen die niet aan de

voorgeschreven systeemvergelijking voldoen. Ook dan zal
"dezelfde ~LS resulteren.

Laten we de eis omtrent de existentie van een unieke !t
vervallen, dan kan het identificatie-probleem binnen het

kader van de gedragsbeschrijvingen geplaatst worden. Hierbij

resulteert dan onderstaande aanpak:

Beschouw een systeem waarvan het onbekende gedrag G

beschreven wordt middels de volgende gedragsbeschrijving:

~ = Q~ + t : gedragsbeschrijving. (4.10)

Gebruik de MKS-methode voor de keuze van e en t
! = (QTQ(Qry

f = Y - Q(QT;f'QT X
Deze aanpak minimaliseert de energie in het foutsignaal f
zoals in paragraaf 1.6 beschreven is, zonder te refereren aan

de existentie van enige ~t' Achteraf kan de waarde van ~ als

functie van N bestudeerd worden; waarbij dan mogelijk

convergentie valt te constateren. Ook kan f achteraf op

eventuele (statistische) eigenschappen worden bestudeerd. A

priori aannamen m.b.t. ~t zijn dus vervangen door eventuele

achteraf conclusies m.b.t. @en f. Dit is de kern van het

verschil tussen de L.S.-identificatie-methode en het

opstellen van een GB met de MKS-methode. Vandaar dat het

begrip 'schatten' bij het opstellen van een GB niet ter

sprake komt. Noch voor wat betreft de waarde van de

parametervector, noch voor wat betreft de orde van het

systeem. Bij het opstellen van een GB moeten we vee leer

spreken over het 'bepalen' of 'kiezen' van een e en f in- -
plaats van het schatten van !t. Het schatten van de realiteit

(als dat al mogelijk is) maakt immers plaats voor het

beschrijven vanuit een eis-gebonden keuze. Ordebepaling is

hierbij een deel van die keuze. Dit fundamentele verschil in
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benadering motiveert het gebruik van een alternatief begrip

penapparaat tot nu toe.

(2)Een tweede belangrijk verschil wordt gevonden in de manier

waarop de identificatie-methode in de praktijk veelvuldig

wordt toegepast: slechts zelden wordt onderscheid gemaakt
ov

tussen de systeemvectoren (u en y) en de beschikbare data (~- ...
en y). Dit leidt dan tot onjuist gebruik van de beschikbare

- • •. A T.l T'
theorle. In de ultdrukklng ~LS =(0 0) 0 ~ bijvoorbeeld, worden...
dan niet de waarden van 0 en 1 ingevuld, maar die van 0 en l'
Dientengevolge is er in feite sprake van een databeschrijving

(zie paragraaf 2.5) waardoor de stelling van Ljung en lim ~L~{N)
~"IO - •

een betekenis krijgen die niet meer passen bij die van de

systeemvergelijking en !t
Argumenten als 'exact gemeten ingangen' en 'meetfouten aan de

uitgang die bij f opgeteld worden' zijn mijns inziens niet

legitiem. Ze werken verwarrend en vertroebelen bovendien het

identificatie-resultaat.

4.3 Bounded-Error ARMA identificatie.

Een tweede belangrijke klasse van artikelen is gebaseerd

op de AFB-aanpak.ln de literatuur bepaalt men de verzameling:

Q = y = O~ + f 1\ \fff (k ) I~F ( k )

1~k~N

(4.13 )

Ook hier veronderstelt men het bestaan van een unieke ~t '
terwijl men f interpreteert als een combinatie van modelfout-
en meetfouten, zie o.a. Belforte en Bona (1985).- -In de praktijk wordt ook nu weer de waarde van 0 en ~ voor

die van 0 en l ingevuld. In feite is er dUB weer sprake van

een DB in plaats van een GB. Het bestuderen van de

afzonderlijke invloeden van ;, 2 en t op Q gebeurt dan ook

niet.

Bijzondere aandacht geeft men in de literatuur aan het

eenvoudig en snel berekenen van een verzameling 01 die de
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verzameling Q zo goed mogelijk benadert. Meer hierover in de

volgende paragraaf.

4.4 Aanknopingspunten met de vakliteratuur.

In de vorige paragrafen hebben we gezien dat er twee

principe-verschillen bestaan tussen de vakliteratuur en de

GB-benadering. De een heeft betrekking op het aannemen van

een unieke !t' de ander op het niet gescheiden modelleren van

e, d en f. Deze verschillen maken het in de tekst opnemen van- - -
literatuurverwijzingen zeer moeilijk. Om de lezer niet in

verwarring te brengen zou de aangehaalde literatuur dan

steeds opnieuw binnen de juiste context geplaatst moeten worden.

Vandaar dat ik ervoor gekozen heb om de literatuur te

bundelen, van commentaar te voorzien en als een geheel te

presenteren.

MKS-probleem.

Bijzonder interessant is het artikel van Eising (1983)

omdat hierin sprake is van een gescheiden ingangs- en

uitgangsfout. Na het maken van extra aannamen omtrent het

quotient van de varianties van ~ en ~, wordt een maximum

likelihood schatter afgeleid. Hierdoor zijn de resultaten van

Eising in feite een bijzonder geval van (3.9).

Weise (1985) stelt voor om de notatie van onzekerheid in data

en geschatte parameters middels een formele procedure te

standaardiseren.

Nieder1inski (1984a) gebruikt de Singular Value Decompositie

(SVD) om de invloed van eindige data-precisie op de L.S.

schatter te onderzoeken. Hierbij constateert hij dat de

nauwkeurigheid waarmee !~ kan worden bepaald, afneemt naar

mate de complexiteit van het model toeneemt. Dit is te

vergelijken met de conclusies naar aanleiding van het

voorbeeld en de tabellen in paragraaf 3.4. Niederlinski

introduceert de Least Squares/Least Sensitivity (LS/LS)

benadering. Deze leidt tot een heuristische trade-off tussen
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'goodness' en 'sensitivity' van een model. In feite

concretiseert hij wat in paragrafen 1.5 en 1.6 gezegd is over

de tegenstrijdige eisen aan complexiteit en nauwkeurigheid

van een GB.

In Niederlinski (1984b) wordt een 'finite-accuracy' versie

van Ljung's convergentie-stelling afgeleid. Niederlinski laat

zien dat !(N) in het beste geval w.p.1. convergeert tot een

6!(N) omgeving van !t.
In Niederlinski (1985a) werkt hij de theorieen van de

voorgaande artikelen verder uit. Bovendien concludeert hij

dat hoge-orde-modellen vanuit practisch oogpunt niet te

verdedigen zijn. Hij pleit dan ook voor lage orde AR

modellen. Merk op dat het voorbeeld bij paragraaf 3.4 tot een

soortgelijke conclusie kan leiden.

In Niederlinski (1985b) tens lotte laat hij voor het eerst toe

dat het model een onderparametrisatie is van het systeem. Hij

spreekt dan van een parameter-defect vector. Bovendien

introduceert hij onbekende maar constante meetfouten op de

in- en uitgang (naast de eveneens aanwezige witte ruis).

Dit artikel is het meest complexe uit de serie van

Niederlinski. Tevens is het het meest boeiende. Omdat het de

voorgestelde GB-benadering dicht nadert, is verdere studie

zeer aan te bevelen.

AFB-probleem.

Een goed inleidend artikel is Belforte en Milanese (1979).

Uit dit artikel blijkt al meteen dat men in de literatuur

geen onderscheidt maakt tussen AFB/S en AFB/B problemen.

Men hanteert de vergelijkingen:

met

en

~ -~ -y = 08 + f- - -
~- - ~+F (k) ~ f(k) ~ F (k) k=l, ... ,N
N_ ~+

F (k) ~ 0 en F (k) ~ 0, bekend.

(4.14 )

(4.15)

(4.16)

Er is dus weer sprake van een DB. Zou het artikel herschreven

worden in termen van GB's, dus:

87



r = oe + f (4.17)

met

F-( k ) f (k ) ~ F" (k)~ k=l, ... ,N (4.18 )

en F-(k) ~ o en F+ (k ) ~ 0, bekend. (4.19)

dan is er sprake van een AFB-probleem zonder invloed van ~ en

~. Met deze laatste benadering hebben we dan te maken met een

afgezwakte versie van het AFB/B of AFB/S-probleem. Hetgeen

o.a. blijkt uit het feit dat Belforte en Milanese slechts 2p

LP-problemen hoeven op te lossen, ieder met p variabelen en

2N begrenzingen.

In Milanese en Be1forte (1982) wordt een theoretische en

zeer wiskundige beschouwing gegeven over de aard en oplossing

van het algemene AFB-probleem. Ook zij gebruiken weer LP

problemen.

In Fogel en Huang (1982) wordt (zoals zij zelf ook opmerken)

voor het eerst melding gemaakt van een oplossing zonder LP

problemen. Geinspireerd door een eerder verschenen artikel,

Fogel (1979), waarin energie-beperkingen aan l.. worden

opgelegd, presenteert men nu een 'set-estimation'-benadering

waarbij ellipsoiden in RP berekend worden die de exacte

parameterverzameling P 'zo nauw mogelijk' omvatten. Het

hiervoor afgeleide recursieve algorithme (FH-algorithme)

alsmede de bijbehorende wiskunde worden in Fogel en Huang

(1982) gepresenteerd.

Belforte en Bona (1985) vergelijken deze ellipsoidale

oplossing met de eerdere, z.g.n. 'hyper cUbic'-oplossing van

Milanese en Belforte (1982). Tevens presenteren zij het

zogeheten 'Modified Fogel-Huang'-algorithme (MFH),dat minder

rekentijd vergt en kan dienen als preprocessor voor de data.

Met als voordeel dat het aantal constraints bij de LP

problemen drastisch verkleind wordt. Zij stellen voor om het

MFH- en het 'hyper-cubic'-algorithme gecombineerd te

gebruiken. Bij het verschijnen van hun artikel hadden zij

hier echter nog geen ervaringen mee opgedaan.

Voortbordurend op het FH-algorithme uit 1982, ontwikkelt

Norton (1985) een ellipsoide die door de exacte oplossing P

zo nauw mogelijk wordt omvat: 'inner-bound'.
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In Norton (1987) t~nslotte wordt een totaal-overzicht gegeven

van de 'ellipsoidal-bounding'-algorithmen. Bovendien wordt

een beschouwing gegeven van algorithmen waarbij enige

onzekerheid in de grenzen van 1-aanwezig is. Binnen de AFB

artikelen neemt Norton (1987) een soortgelijke plaats in als

Niederlinski (1985) bij de MKS-artikelen.

Basisgedachten en achtergrond-informatie.

Genesio en Milanese (1979) onderscheiden methoden die de

'true structure' zoeken van methoden die de 'best structure'

zoeken : 'identificatie' versus 'approximation'.

Hun persoonlijke voorkeur gaat uit naar 'approximation', een

benadering die nauw aansluit bij het GB-concept. Ook zij

geven aan dat complexe modellen moeilijker zijn te bepalen

dan eenvoudige. Pearson (1985) oeeft bovendien aan dat moeite

('cost') die met complexe modellen gepaard gaat, onevenredig

snel toeneemt. Hij herinnert hierbij aan Praters 'principle

of optimum sloppiness'; het bestaan van een maximum voor het

quotient:

'gebruikswaarde van een model'

'moeite nodig om dat model te verkrijgen'.

4.5 Samenvatting.

( 4 .20 )

Art ike len die onder de noemer 'f i ni te accuracy', 'bounded

error approach' e.d. gepresenteerd worden, blijken geen

onderscheid te maken tussen e, d, en f. In feite behandelen ze- - -
databeschrijvingen. Bovendien zoeken ze de 'true parametervector'

en niet de vector e volgens de GB-benadering, hetgeen zich-o.a. uit in de convergentie-stelling van Ljung.

Deze kenmerken maken het moeilijk directe relaties tussen de

literatuur en het GB-concept te leggen. Als we de literatuur

zien als handelend over GB's waarbij e=d=O, dan zijn er weI- --
directe aanknopingspunten te vinden. Deze betreffen dan de,

vaak complexe, rekentechniek. Conceptueel speelt de literatuur
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zich dan echter af op het niveau van de in paragraaf 1.6

gepresenteerde problematiek; zonder e en d. Uitbreidingen met e- - -
en d zijn in de literatuur nog niet gepresenteerd. Een...
uitzondering hierop wordt gevormd door de recente artikelen die

het MKS/S-probleem bespreken, zie o.a. Eising (1983).

Voor wat betreft de rekentechnieken ligt bij het MKS

probleem de nadruk vooralsnog op SVD-technieken (Niederlinski).

Bij het AFB-probleem verschuift de aandacht van 'hyper-cubic'

bounds (LP-problemen) naar 'ellipsoidal'-bounds. In de nabije

toekomst is een combinatie van deze twee methoden niet

uitgesloten.
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CONCLUSIES EN AANBEVELING.

Het gescheiden modeleren van modelfout en meetfouten

maakt het mogelijk voor beide fouten onderling verschillende

criteria te hanteren.

Voor ARMA-modellen met een kleinste-kwadraten-eis op de

modelfout en stochastisch veronderstelde meetfouten, kan een

handzame formule voor het berekenen van de probabiliteits

limiet van! afgeleid worden.

Vervangen we de kleinste-kwadraten-eis aan de modelfout

door amplitude-begrenzingen, dan kan een soortgelijke

uitdrukking afgeleid worden. Deze verschilt van de vorige

doordat hij een term bevat waar de modelfout expliciet in

voorkomt. De maximale grootte van deze term wordt bepaald

door de amplitude-eisen aan de modelfout.

Leggen we amplitude-grenzen op aan de meetfouten, en een

kleinste-kwadraten-eis aan de modelfout, dan leidt dit niet

meer tot handzame formules maar tot zwaar rekenwerk dat veel

verwantschap toont met lineaire programmeringstechnieken.

Uiteindelijk resulteert dit in een verzameling van t's

waarvoor het ARMA-model niet conflicteert met de meetgegevens

en met de constraints op de model- en meetfouten.

Hetzelfde geldt als we eisen dat ook de modelfout

amplitude-begrensd is.

Het probleem van de onderling conflicterende eisen aan

model-complexiteit en model-nauwkeurigheid wordt door de

expliciete aanwezigheid van meetfouten enigszins naar de

achtergrond gedrukt. De invloed van meetfouten kan zo groot

blijken te zijn dat het bepalen van (zinvolle grenzen voor) e-noodzaakt tot verlagen van de model-complexiteit, waarbij de

model-nauwkeurigheid dan mogelijk afneemt.

Met een aantal eenvoudige en complexere voorbeelden is

geillustreerd hoe het gescheiden modeleren kwantitatief uit

werkt. Hiermee is gepoogd het gevoel over te brengen dat het

gescheiden modeleren van modelfout en meetfouten eigenlijk
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een 'must' is. Oat in de literatuur weinig aanknopingspunten

voor dit gevoel te vinden zijn, mag gezien worden als een

uitnodiging tot een boeiend stuk vervolg-onderzoek:

Verbeteringen kunnen (en moeten) nog aangebracht worden aan

de gebruikte rekentechniek. De technieken zoals die in de

literatuur zijn gepresenteerd, kunnen hiervoor als startpunt

dienen. WeI moeten die dan worden uitgebreid zodat ze ook de

invloed van meetfouten beschouwen. Dit verslag moet hiervoor

voldoende basis bieden.
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Tabe1 3.1 Over~lcht van de blj de geslmuleerde data behorende vaarden
van1[voor diverse (i,nl-coablnatles .

...
NB ..

(aanta1 b
paralleters)

5
0.5968

-0.5235
0.1886

-0.0778
0.0428

0.4571

0.6042
-0.2519
-0.0523
0.0088
0.0075

0.4463
-0.0206

0.6042
-0.2587
-0.0589
0.0176
0.0044

0.4489 0.4511
-0.0518 -0.0497
-0.0425 -0.1188

• -0.0469. .
0.6045 0.6034

-0.2571 -0.2555
-0.0791 -0.0811
0.0090 -0.0373
0.0206 0.0331

0.4466
-0.0526
-0.1216
-0.0099
0.0305

0.6051
-0.2573
-0.0803
-0.0369
0.0566

4

3

2

1

o

0.5950
-0.5279
0.1890

-0.0772

0.6026
-0.5278
0.1868

0.6026
-0.5245

0.5949

0.4690

0.6041
-0.2455
-0.0585
0.0111

0.4439

0.6030
-0.2606
-0.0451

0.3775

0.6029
-0.3007

0.6311

0.6010

0.6229

0.4454
-0.0309

0.6042
-0.2597
-0.0646
0.0229

0.4524
0.0052

0.6032
-0.2555
-0.0464

0.3611
-0.0132

0.6025
-0.3106

0.7878
0.2573

0.6118

0.7432
0.1977

0.4452
-0.0478
-0.0104

0.6042
-0.2602
-0.0747
0.0256

0.4524
0.0048

-0.0003

0.6032
-0.2555
-0.0467

0.3999
0.0279

-0.0270

0.6030
-0.2861

0.8142
0.3583
0.1375

0.6107

0.7720
0.3074
0.1491

0.4451
-0.0447
-0.0510
-0.0336

0.6032
-0.2604
-0.0741
-0.0004

0.4451
-0.0451
-0.0508
-0.0334

0.6032
-0.2605
-0.0743

0.3849
0.0137
0.0135

-0.0131

0.6029
-0.2952

0.8209
0.3712
0.1719
0.0454

0.6100

0.7822
0.3274
0.2020
0.0697

0.4459
-0.0447
-0.0547
-0.0357
0.0025

0.6031
-0.2600
-0.0746
-0.0026

0.4454
-0.0470
-0.0527
-0.0353
-0.0018

0.6032
-0.2603
-0.0757

0.3894
0.0188
0.0181

-0.0045
0.0105

0.6032
-0.2926

0.8228
0.3767
0.1806
0.0672
0.0282

0.H05

0.7822
0.3275
0.2021
0.0700
0.0003

Legende

...

o 1 2 3
N ...

--) MA (aanta1 a-parameters)
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Tabel 3.2
. .,i.. ., ...

Overzicht van Nlf fl voor diverse (NA,NBI-combinaties.

1.2547 0.9829 0.9824 0.9793 0.9702 0.9659

1.3107 0.9844 0.9827 0.9823 0.9770 0.9770

1.4952 0.9866 0.9865 0.9865 0.9770 0.9770

2.5943 1.0013 1.0005 0.9943 0.9924 0.9911

11.3396 2.4394 1.5384 1.2908 1. 2648 1. 2548

MVT 13.9283 13.3941 13.1027 13.0411 13.0411

5

4

3

2

1

o
o 1 2 3 4 5 --) Ni

EM

0.79 -11. 49 -18.94 -28.54 -32.81 -37.25

0.84 -7.90 -15.48 -24.58 -28.58 -32.46

0.89 -2.74 -12.28 -15.15 -19.25 -26.55

0.93 0.51 I -3.32 -9.32 -15.17 -18.96 S----_. .- ----- -------- --- - --- --- --- -
0.97 0.89 0.57 -0.09 -0.68 -1.44

1M' 0.95 0.71 0.17 -0.36 -1.06

IB 5

4

3

2

1

o

o 1 2 3 . 4 5 --)!fA

97



Ylbe1 3.4 O¥tnlcht Yin de resultaten van de derde ftteenyolldl9de .thode.

-If'fl-' 0.0192t Pf t. 12.5691

0.5049 0.1003
-0.6255 -0.4301
0.0891 0.2845

0.4749 0.1150-um -0.4079
0.0690 um

-0.1912 0.0421

Leqende :

0.1431
1.2198'l fTff

~ fTfI·:

,---....,....----..1
J U!a"· 0.1354 I

n I
I
[

I
0.4614 0.7322 I

-0.651! -0.3112 I
0.0533 0.3240

-0.2131 0.0516 I
0.0916 0.1712

~IFfl" 0.0035A ~ t. 20.1222 I
~-=-----11

Ill!'-. 0.1200 I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

t-----=·---I
IAII· 0.0917

I
I
I
I
I
I
I
I
I

0.5111 0.6815
-0.6094 -0.4396

'If·f1"' D.9517
A f'fr· 6.0130

hU"· 0.0613

I (AU"· 0.1520

I -0.3144 1.1295
I
I

'

I -0. i4;0 1. j~49
-1.0521 0.4512

I
I 'If'fl"' 0... l..!:f!~ .l~~21.2_ _ _ _

IA,,·. 0.1345 MU"· 0.6119

0.4966 0.1651 0.1019 1.4661
-0.4216 0.m2

0.5336 0.6563 0.4665 0.1355 -0.0611 1.2901

i.UTf/-' 9.3631
~Wf •• 13.6588

.lfTf/-' 0.0010
• f~f •• 108.135

ftAU" 0.0942

0.5211 0.1111

nA!r· 0.3934

0.3491 1.1366
-0.1951 0.5911

14!1~ 3.6455

·2.1135 4.4114:um Hm

'lfTfl-' 3.0605
~ ~f •• 46.1706

'If·fr= 0.000006
A fTfr· 2502.2

---) RA
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'abel 3.5 f~- -I
OVerzicht van de berekende waarde vanlAI\ en (Q Q) MAil a.b.t de tweede vereenvoudlgde aethode.
Legende: zle (0,0). --

I
I

I · · 14.8828 10.0588 6.6652 26.1811 7.0940 37.9398 7.6970 53.7313 7.9261 62.1167· · I · · 6.7755 26.9247 9.1765 48.4492 '.7854 67.4906 10.0729 78 .2592IS · · I · · · · 4.8244 24.6396 9.8657 68.1172 9.9596 77.5505· · · · · · · · 2.9890 20.5084 5.3517 40.6706
· · I · · · · · · · · 2.3588 17.9529

I --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---0.0926 0.0082 10•1657 0.3589 0.1703 0.7330 0.2046 1.1810 0.2511 1.8720 0.3625 2.95870.0907 0.0081 2.9744 6.1424 4.1601 16.3828 4.4277 23.7392 4.8225 33.7449 4.9300 38.77600.0847 0.0075 12•6571 5.4902 3.5069 14 .3765 5.2552 28.3290 5.6644 39.7969 5.7312 45.34120.0927 0.0082 1.0174 2.1139 2.6519 10.7785 2.9237 16.1013 6.0092 42.1962 6.0638 47 .97350.0959 0.0085 10.4503 0.9410 0.9724 3.9888 1.6468 9.0504 2.5268 17 .8n8 3.7029 29.2350

· · 14•1813 7.1285 6.5885 19.8093 6.7239 30.5011 6.8596 36.1535 7.4127 50.1884
· · · · 4.5162 13.5064 8.8619 39.7198 9.0750 47.3826 '.1222 61. 3371· · I · · · · 2.6163 11.6781 4.5092 22.9543 '1.3667 48.1442· · · · · · · · 1.9403 '.9104 4.9041 32.0957
· · I · · · · · · · · 1.9714 12.8739I --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---0.0879 0.0059 10.1692 0.3036 0.1724 0.5686 0.1851 0.9164 0.2392 1.3456 0.3227 2.26700.0805 0.0054 12.5918 4.4427 4.0530 12.2219 4.1902 19.0255 4.2791 22.5694 4.5572 30.91500.0826 0.0056 2.2910 3.9198 2.4401 7.6472 4.9373 22.6657 5.0424 26.9023 5.3052 36.24660.0902 0.0061 10.8797 1.5150 1.4897 4.6000 2.1947 10.0967 3.3635 17 .8140 4.9757 33.3524· · 11 · · · · · · · · · ·
· · 2.1620 1.7649 6.1557 14.2401 6.1751 18.6863 6.7722 29.0261 6.7439 34.9996
· · · · 2.4562 5.5893 4.2136 12.2833 7.1583 29.5245 8.4993 42 .2382
· · · · · · 1.7618 5.1409 4.4999 18 .5251 5.8382 28.9286
· · · · · · · · 1.7900 7.3184 3.0629 15.0621
· · · · · · · · · · 1.3707 6.7322I --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---0.0767 0.0036 0.0805 0.0729 0.1714 0.4197 0.1776 0.5637 0.1883 0.8509 0.2068 1.11170.0781 0.0037 1.3814 1.1350 3.7888 8.7912 3.7899 11.4954 4.2228 18 .1122 4.2061 21.84380.0777 0.0037 1.2100 0.9949 1.8566 4.3760 2.8554 8.6876 4.3166 18.3305 5.3127 27.0451
· · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · ·
· · 0.3688 0.0458 2.4246 2.2196 4.7324 9.7529 6.0936 18.0727 6.4595 21.6428· · · · 1.6603 1.5136 4.0825 8.3797 5.3721 15.8782 5.7771 19 .2855· · · · · · 1.5591 3.1779 2.8004 8.2135 3.1527 10.4391· · · · · · · · 1.2243 3.5668 1. 8579 6.0931
· · · · · · · · · · 0.7608 2.4696! --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---0.0707 0.0022 0.0771 0.0110 0.1368 0.1374 0.1706 0.3823 0.1722 0.5574 0.1915 0.69390.0708 0.0022 0.2954 0.0382 1.5321 1.4149 2.9878 6.1863 3.8071 11.3348 4.0168 13.5102· · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · ·· · -~ -_ .. - · . · . · · ~ - e_ _ ..... .:.. ~----- ---~-- -- ..... _-
· · 0.1203 0.0036 0.3782 0.0409 0.5154 0.1123 0.6241 0.2280 0.6868 0.3669· · · · 0.3850 0.0416 0.8018 0.1744 1.0073 0.3674 1.1637 0.6207· · · · · · 0.5177 0.1123 1.0145 0.3696 1.2493 0.6652· · · · · · · · 0.6313 0.2299 1.1767 0.6258· · · · · · · · · · 0.6957 0.3705

l --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---0.0532 O.OOOl 0.0765 0.0029 0.1076 0.0141 0.1187 0.031.4 0.1289 0.0558 0.1329 0.0856
· · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · ·

0.0890 0.0015 0.2767 0.0250 0.3952 0.0797 0.4966 0.1719 0.5341 0.2747links: · · 0.2799 0.0253 0.6171 0.1234 0.8042 0.2782 0.9081 0.4666de belekende · · · · 0.4020 0.0803 0.8123 0.2808 0.9809 0.5037
~arde voor · · · · · · 0.5047 0.1744 0.9259 0.4751

411. · · · · · · · · 0.5431 0.2787
~ --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---rechts: · · · · · · · · · ·de verwaar- · · · · · · · · · ·1~o8de tela · · · · · · · · · ·j( t' )of "4' I · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · ·

o 1 2
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"

'abel 3.6 O¥enlcht Yin de resultaten Yin de tweede vereenvoudlqde lethode .

I
I

B I

5 --- --- I
0.5042 0.6194

-0.6142 -0.4m
0.1040 0.2733

-0.1705 O.OW
-0.0530 0.1386

~(fr' 0.0204t f'f t. 11.4703

Legende :

4
a- a:--- --- ~- aa·

0.5071 o.m.
-0.6084 -0.4474 a,: a~·

0.1064 0.2715
a,,- a~-

-0.1'74 0.0130 "'- as----
Il; II{

,If'fr 0.0591 bi ~:; f?f .: 1.13H bi
!Ii !ij.
b" b. f•
'ff~( T )+
M -

-_ ..- ---
0.5259 0.6193

-0.6060 -0.44H
0.1091 0.2645

ilp'fr' 0.m1
~ rtf ·z 5.7095

--- ---
0.5311 0.6133

-0.5953 -0.4537

;'lfTf~' 1.1080
j; fT f • 5.42'5

1--- --- ------
0.5109 0.7514

--- --- --- ---
0.5417 0.'481 0.5245 0.6175

.If'f~' U543 Alf'lI-' 1.0151
~ fTf • 13.3973 ~ fT f,... 5.7261

0.5m '.7119 U665 I.OU9
-0.0122 0.4776

--- --- --- ---

il"f~' 11.4714 Jlf"f~' 4.5333A E"f • 16.1590 • f'f • 34.2349

o
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!abel 3.7 1- ~
Overzicbt van de berekende vaarde van IAII en Il~ QJ MAe I •.b.t de eerste vereenvoudigde methode.Legende: zle (0,0). --

0.0399 0.0027 0.0702 0.1200 0.0716 0.2170 0.0764 0.3465 0.0962 0.5042

~:~~~~ ~:~~~~ I ~:~~~: l:~~~~ ~:~~~: ~:~t~~ l:~:~~ ~:~~~~ l:~~~~ l~:~~II
0.0408 0.0028 10.3500 0.5988 0.5792 1.7559 0.8418 3.8178 1.2731 6.6757

0.0421
0.0412
0.0384
0.0424
0.0433

• ,1.9292
• I .
· I .
· I .

_:_ I _:_

0.0037 : 0.0689
0.0037 I 1.1781
~:~~~~ I ~:~~~~
0.0038 0.1105

1.6468
I .

3.9878

0.1423
2.4351
2.1766
0.8380
0.3730

2.8176

2.5219 10.0693
2.5936 10.3552

0.0706 0.2819
1.5781 6.3008
1.3850 5.5292
1.0383 4.1454
0.3843 1. 5341

2.4940 7.5614
1. 7005 5.1556. .. .

2.6849 14.3894
3.4286 18.3754
1.8144 9.72446

0.0836 0.4479
1.6799 9.0036
2.0047 10.7443
1.1394 6.1067
0.6405 3.4325

2.5430 11. 5332
3.3175 15.0456
0.9737 4.41581

2.9055 20.2346
3.6495 25.4162
3.6834 25.6522
1.1090 7.7232

0.1012 0.7050
1.8247 12.7079
2.1520 14.9870
2.2817 15.8906
0.9673 6.7363

2.5837 13.5484
3.3863 17.7566
1.6406 8.6022
0.7083 3.7139

2.9846
3.7604
3.7263
1.9544
0.8627

0.1421
1.8631
2.1786
2.3050
1.4047

2.7839
3.4024
2.6710
1.7806
0.7142

0.1257
1.7148
2.0105
1.8501

23.3171
29.3766
29.1106
15.2669
6.7391

1.1106
14.5555
17.0199
18.0080
10.9741

18.6412
22.7821
17 .8821
11.9212
4.7817

0.8420
11. 4826
13 .4628
12.3879

0.8439 0.6929

0.0348 0.0017 0.0349 0.0286
0.0354 0.0017. 0.5428 0.4456
0.0351 0.0017 r 0.4757 0.3906

2.3312
0.9150

0.0687
1. 4392
0.7164

5.4013
2.1200

0.1592
3.3345
1. 6598

2.3401
1. 5385
0.6439

0.0706
1.4396
1. 0880

7.0175
4.6130
1.9306

0.2117
4.3170
l. 2626

2.5491
2.5935
1.6273
0.6429

0.0747
1.5906
1.6099

10.7237
10.9080
6.8442
2.7038

0.3144
6.6916
6.7722

2.5422
3.0691
2.1021
1.0945
0.4892

0.0807
1.5866
1. 9648

12.8490
15.5067
10.6205
5.5297
2.4716

0.4081
8.0193
9.9289

-_"':"'-'_--'--1- ...:. ~ .:.. .. __ ~ ._---!'!!I __' :...

· .· .

0.0318 0.0010
0.0318 0.0010

· .· .· .· .
0.0231 0.0004

0.1394

0.0366
0.1161

0.0406

0.0323

0.0119

0.0043
0.0149

0.0014

0.0011

0.8964
0.6113

0.0555
0.5714

0.1267
0.1291

0.0436

0.8238
0.5617

0.0510
0.5251

0.0141
0.0144

0.0049

1.1248
1. 4820
0.5621

0.0675
1.0940

0.1716
0.2665
0.1717

0.0479

3.5544
3.0539
1.1582

0.1393
2.2545

0.0379
0.0588
0.0379

0.0106

2.2130
1.9444
1.0059
0.4369

0.0682
1. 3879

0.2072
0.3339
0.3359
0.2090

0.0515

6.5516
5.7560
2.9175
1.2930

0.2020
4.1090

0.0762
0.1228
0.1235
0.0769

0.0190

2.3402
2.0855
1.1290
0.6591
0.2672

0.0750
1.4608

0.2277
0.3853
0.4129
0.3884
0.2300

0.0530

1.8119
6.9611
3.7680
2.1993
0.8914

0.2505
4.8765

0.1221
0.2065
0.2213
0.2082
0.1233

0.0285

links:
de berekende
vaarde voor
lAil.

rechts:
de vervaar
lQo~de ter.

[IOfar' M4 11·

o

0.0282

1

0.0005 0.0876 0.0079
0.0885 0.0080

2

101

0.1250
0.1950
0.1270

0.0250 0.1569
0.0390 0.2539
0.0254 0.2563

. 0.1592

3 4

0.0543 0.1688
0.0878 0.2867
0.0886 0.3095
0.0550 0.2919

• 0.1712

0.0867
0.1472
0.1589
0.1499
0.0897

5 --) ttl



Tlbel 3.1

n

•

Oftnleht 'In de res.lt,ten 'In de eerste ftreellVOlldlqde _thode.

--- ---
0.m7 um

-0.5647 -0.4123
G.l58J 0.2210

-0.m7 0.0351
-.....5 0.0160

~lfYf~ • 0.1151
• f' f • unl

Le9tnde :

,~ .+
Ia- ~+--- --- .- 'J'0.5551 UJU .... ','-0.5644 -G.4nJ -~ ','0.1516 0.2264

-G.l1lO -0.'364 b- b;
b! b·

I b~ ~.
WYfr· 0.3275 b"- !Ii"WTfr· 3.7791 bi b,'

~I~tr1( j+.-
--- ---

0.5671 0.6313
-0.5632 -0.4924
G.l517 0.2m

WYf)"' 0.6016
~(fTfJ" 3.1724

--- ---
0.5701 U3H

-0.55'3 -0.5563

~p"fr. 1.6747 L___Ii fYf )+. J.l163 -- ------
0.5'05 O.nIl

--- --- --- ---
0.5719 1.6110 0.5'17 um

!llfTfr' 10.2962 'If"fr' 1.6143
~ f"f ". 12 .4552 t f'f •• usn

0.m7 0.6512 um 0.1301um 0.2162

--- --- -- ---. .

';lfTf~' 1~. 7713 ~1f1r' ; m~A fYf • 1 .1703 3 ". 1 :014

--) JA
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Tilbel l.' [-TZ-' 1- [-.,. _. ,1"Ovenlcht ,an de berelende warde Yin 4'-, dt", (0 u) 116t , (00 J I141
J

•. b.t de ba515l1ethode.
Leqende: zle (0,0). - -

,

f! -0.'041 O.90U -0.1411 o.lm -1.1659 1.16]1 -2.090' 2.091' -1.2400 I.ll71 -2.9107 UI12 -1.lm 1.ll" - 4.1824 4.18lO -1.ll41 1.l11l -U261 4.1265
I -1.2016 1.1996 -2.1511 2.1518 -1.5754 1.5749 -l.m7 l.am -l.6746 1.6m -5.2642 5.264' -1.7247 1.7244 -6.0m 6.0906
I -0. am 8.8161 -2.0m 2.O16l -1.69ll 1.6'41 -5.1155 5.l14' -1.7105 1.1111 -6.0m 6. om

-0.5091 0.5095 - 1.6022 1.6018 -0.0972 0.8915 -).1794 l.1792
) --- I -O.l971 o.m, -1.4021 1.4029--- --- I --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --. ----0.0215 0.0212 -0.0010 0.0010 I-O.Ono o.om -0.0J05 O.OlOS ,o.om o.om -0.0581 0.0588 -o.om o.om -o.om 0.0922 -0.0416 0.0414 -0.144' 0.144' -0.0'" 0.066) -0.2284 0.2285-0.0209 0.0200 -0.0009 0.0009 1-0.5520 0.5519 -0.5180 0.5179 -0.no4 0.1280 -1.]086 1.l090 -0.1761 0.7151 -1.8641 1.8651 -0.1416 0.8400 -2.6261 2.6264 -0.1516 0.8510 -).0109 ).0112-o.om 0.0194 -0.0009 0.0009 .-0.4'l) 0.4940 -0.4620 0.4629 -0.6411 um -1.15l6 LIm -0.'267 ..,216 -2.2219 2.2290 -0.9911 0.9910 -).1001 l.1006 -1.00)6 1.0048 -l.5214 ).521)-0.0210 0.0208 -0.0010 0.0010 '-0.1904 0.1901 -0.1104 0.1184 -0.4m 0.4841 -o.am 0.m4 -0.5281 0.5297 -1.26ll 1.2U5 -1.0514 1.0521 -).20ll J.28ll -Lon, 1.0Ul ·].7251 ).1252-0.0211 0.0217 -0.0010 0.0010 ,-0.084' 0.01., -0.0195 0.0195 -0.1798 0.1795 -O.lm O.ml -0.2910 0.2970 -0.7096 0.7091 -0.4m 0.4462 -1.l917 I.l9U -0.6497 0.6486 -2.270a 2.2710

(0.1~09 0.1690 -0.5974 0.5'72 -1.1529 1.1508 -1.5691 1.5696 -1.1746 1.1125 - 2. )900 2.]90) -1.19]) 1. 1912 -2.8071 2.80ll -1. 2152 1.2829 -).1m ).1m
-0.lU4 0.1820 -1.0680 1.0"6 -1.5254 1.5246 -1.l229 ) .m6 -1.5511 1. 5571 - J.6'" J.601J -1.5'48 1.56U -4.lm 4.ll66

I -0.4470 0.4414 -0.9187 0.9191 -0.1515 0.7511 ·1.1950 1.1950 -1.22l1 1.2251 ·l.7m ),1UO
I -o.mo O.U49 -0.1140 o.ml -8.8110 0.1179 -2.4919 2.49)5

• • -o.ml 0.m5 -Loon 1.00U--- --- --- --- I --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----0.0204 0.0201 -0.0007 0.0001 ..o.om o.Olll -0.0251 0.0251 -o.om O.Ol4O -0.0441 0.0441 -O.Ol64 o.om -0.01l0 0.0710 -0.~454 0.0451 -0.10ll 0.10ll -0.0509 0.0581 -o.mo o.mo-0.0116 0.0184 -0.0006 0.0006 .-0.4112 0.480 -o.m, o.ml -O.712l 0.7101 -o.ml 0.96" -O.llll 0.lll7 -1.4901 1.4909 -0. 45) o.ml -1.1522 1.7524 -0.1923 0.1907 -2.1815 2.m6-0.0188 0.0189 -0.0006 0.0001 -0.42l8 0.4245 -o.ml um -0.4500 0.4504 -0.60U 0.6064 -o.lm 0.8754 -1.1781 1.1184 -o.am 0.1900 -2.0195 2.0891 -0.'287 0.'297 -2.1911 2.l9ll-0.0204 0.020] -0.0001 0.0001 '-0.1642 0.1639 -O.12ll 0.1272 -0.2690 0.2692 -0.3641 0.l6l' -0.m5 O.l196 -0.7912 0.7910 -0.5182 0.5882 -1.l842 1.1811 -8.8521 0.1521 -2.5114 2.5169
I

.-o.m, O.39U -0.14" 0.1466 -1.0102 1.01U -1.1240 1.124) -1.0146 1.0824 -1.4519 1.4512 -1.1716 1.1155 -2.22l8 2.mo -1.1749 1.1127 -206m um, -o.ma 0.4201 -0.4m 0.4414 -0.704l 0.70ll -0.96l0 O.96ll -1.1862 1.1856 -2.2141 2.2845 -1.40)5 1.40)5 -).2601 ).260)
I -0.2941 0.2951 -0.40ll 0.40]5 -O.lm 0.144' -1. 4)44 1.U4' -""ll 0.9621 -2.2l51 2.2)5)

-o.m, 0.2'39 -0.5619 0.567' -0.5004 0.5008 -1.16ll 1.1674
• -o.ml 0.2m -0.5224 0.5225I --- --- --- --- I --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----0.0111 0.0116 -0.0004 0.0004 .-0.0111 0.0168 -0.0061 0.0061 -o.om o.om -o.om o.om -o.om o.om -0.0U4 0.OU5 -o.om 0.0l50 -0.0640 O.OUO -o.om o.om -o.om 0.01lt-0.0180 0.0179 -0.0004 0.0004 -0.254 0.2542 -0.0946 0.0945 -0.6611 0.6662 -0.6940 0.6942 -0.6"0 0.m4 -o.am 0.196' -0.m2 O.llll -1.l874 1.l016 -0.m7 O.ml -1.66ll l.66)2-0. om o. om -0.0004 0.0004 1-0.2~28 o.mo -0.0821 0.0821 -0.m4 o.m, -0.m4 O.ml -0.5044 0.5052 -0.6180 0.6180 -0.1417 0.1425 -1.4012 1.40n -o.m, 0.9051 -2.0721 2.0m

•
.-0.0645 0.0'45 -0.00l0 0.00ll -0.411' 0.410' -0.1111 0.1112 -8.lm 0.7884 -0.1421 O.WO -1.0119 1.0102 -1. )161 1.)766 -1.0101 1.0686 ·1.6410 1.6414

-8.2aOJ 0.2194 -0.1161 0.1160 -0,6176 a.m5 -O.ml 0.6m -0.1111 0.'''' -1.2109 l.21ll -0.'526 O. '51] -1. 410l 1.4111
• -0.2m 0.2562 -0.m2 0.2m -0.4585 0.4580 -0.6191 O.ml -0.5141 0.51U -0.1991 o.aooo
• -0.1992 0.1911 -0.2744 0.2144 -0.lO05 O.lOOl -0.4m 0.4100
I -0.1211 0.1220 -0.1920 0.1921Z --- --- --- ---
1-0.ai'5

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----o.om 0.0161 -0.000l O.OOOl 0.0163 -0.0009 0.0009 -0.0266 0.026] -O.OlOl O.OlOl -O.OlZO o.om -0.0280 0.0281 -o.om o.om -0.0406 0.0406 -0.0l54 o.om -0.0506 0.0507-0.0162 0.0160 -O.OOOl 0.000) rO
•
O

•47 0.0545 -0.00ll 0.00ll -0.26]4 0.2626 -0.1088 0.1019 -0.5019 0.5008 -0.4102 0.4105 -O.ml O.U44 -0.1615 0.1619 -U691 0.661' -1.0261 1.0264

IL._':" ___ ':'__ - ----- - - - --. -- - - -- . . -- -- -- -~ -- --- -- --------0.0184 0.0185 -0.000l 0.000l -0.058] 0.0514 -0.00ll 0.00ll -0.0795 0.0797 -0.00a5 0.0085 -0.0964 0.09" -0.0174 0.0174 -0.1062 0.1065 -0.0212 0.0212
-0.0591 o.om -0.00ll 0.001l -o.m, 0.1241 -o.om o.om -O.lm 0.1561 -0.0280 0.0281 -O.UOl 0.1806 -o.om 0.0411

-o.oaoo O.OSOl -0.0015 0.0015 -0.1516 U519 -0.0212 0.0212 -0.1942 0.1946 -0.0512 0.0512
-0.0986 0.0985 -0.0116 0.0116 -O.lm O. U40 -0.0412 0.0412

-0.1090 0.109l -0.216 0.02161 --- --- --.. --- .. _- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --. --- --- ----0.0119 0.0116 -0.00009 0.00'" -0.0154 0.0152 -0.0002 0.0002 -o.om 0.0199 -0.0009 0.0009 -0.0220 0.0215 -0.0020 0.0020 -o.om o.om -0.001l 0.00ll -0.0242 O.Olll -0.0056 0.0056

lin":
-o.om o.om -0.0001 -0.0001 -0.0424 O.OUO -0.0019 0.0019 -0.0601 0.0615 -0.0060 0.0061 -0.0164 0.0114 -o.om o.om -0.00ll o.om -o.om o.om

-O.OUO o.om -0.0019 0.0019 -0.0950 0.0964 -0.0094 0.0094 -0.1240 0.125' -0.0214 0.0214 -0.14Ol 0.1420 -o.om o.omde beretende warden ,oor -0.0621 0.0618 -0.0061 0.0062 -0.125' 0.1211 -0.0216 0.0216 -U521 0.15l7 -o.om 0.0390<1!-enA!" -0.0116 0.0191 -O.OIH o.om -0.1445 0.1455 -o.om O.OJ6I
0 -0.Oa50 0.0156 -0.0216 0.0216--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---rechts:

dSr!uwar ~OO'd~tar••:
(( 1" 116' -en(! ' t'II..'t
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'rlIbtl 3.10

II

Oftnlc:ht ¥lin de renlt1ten ¥lin de blslSiethode .

I
I
I

--- --- I
0.5153 0.6110

-0.5445 '0.5028
0.1"3 0.2081

-0.0911 -o.om
0.0211 0.0645

.(f~fr. • 0.5140
l(f1'f ... 2.6365

Legende :

a;- I,'
ac It
~:

I,"....--- --- I-
-~.0.5146 0.6165 -_!

-0.5465 ·O.SO'~ ~ t-:0.1102 0.2079 !I;-
-0.0916 -0.0510 11&" b' ..

"'-- !>it
, If~fr 0.6125

~. b,+

~ fTf .: 2.3441 'ff'-S/ l' / •." -

-- ..- ---
0.5848 0.6202

-0.5459 -0.5100
o.lm 0.20H

,lf~fr o.mo
~ fTf ..: 2.2337

I 0.3131 0.4120
I
I

--- --- J --- ---
0.5863 0.6187 I 0.S86~ 0.6193

-0's407 -O.S08S -0. 3SS~ -0.2462
I
I

WTfr'
I .

2.0816 lidfTfr. G.3S33
~(Pf ... 3.200' ilWflt • 2.5498

~- --- -- - -------
0.6127 um 0.1295 0.8642um 0.3168

--- --- --- .-- --- ---
0.5831 0.6065 0.5856 0.6162 0.5915 0.6316

~(f"fJ"' 10.8058 '(f1'fl-· 2.0067 !(fTff· UOH
~Wf r· 11.9007 EWft· uw tWO-' 3.lm

0.60'3 um 0.7008 0.7862 0.7113 O.833S
usn 0.2~14 0.2125 o.~m

0.0871 0.2120

--. --- --- --- --- ---
r - .. -

lu"fr· 13.me l(('fr. 11.1541 '(fTff. 1.315'
iWfJ'" 14.5128 lww. 15.9613 ~Wfr. 1'.8088
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Tabel 3.11

NB 5

4

3

2

1

o

Gecolbineerd overzicht van ~(fTf) over aIle methoden.
I

I
0.5140 I ? ? ? ? ?
2.6365 !
0.6725 I ? ? ? ? ?I2.3448 I

0.9680 , ? ? ? ? ?
2.2337 I

I

2.0876 I: 0.3533 ? ? ? ?
3.2009 L2~~~!_ ----- - - -
uit~e- 2.0067 0.7041 ? ? ?
510 en 2.9647 3.1939

uit~e- uit~e- uit~e- ? ?
510 en 510 en 510 en

o 1 2 3
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fabel 3.12 Gecolblneerd overzlcht van de resultaten over aIle lethoden.
Legende: zle (0,0).

I

5
0.5753 0.6180

-0.5445 -0.5028
0.1693 0.2081

-0.0988 -0.0569
0.0211 0.0645

· .· .
· .4

0.5746 0.6165
-0.5465 -0.5094
0.1702 0.2079

-0.0976 -0.0570

3
0.5848 0.6202

-0.5459 -0.5100
0.1692 0.2046

II

1

1

?

?

1

?

?

1

1

?

1

?

?

?

'1

-- .. - -------------- ------

2
0.5863 0.6187

-0.5407 -0.5085

I 0.3131 0.4420
I ., .
I
I --- ---
I 0.5864 0.6193
I-O.3~54 -0.2~62

I. .
I. •L... _

1 1 1

0.6127 0.6497 0.7295 0.8642
0.1976 0.3168

1 ultgesloten.
0.5856 0.6162 0.5915 0.6316

? 1 ?

o

a;
ai'
a
a~

'C
a~

o

ultgesloten

1

ultgesloten

2
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ultgesloten

3

1

4

1
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