
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Testen van software voor het schatten van toestandsruimte parameters

Scheepers, J.A.M.

Award date:
1986

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/0cde806d-2d66-480c-95f2-4a4e806e1cc4


TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

FACULTEIT OER ELECTROTECHNIEK

Vakgroep Meten en Regelen

TE5TEN VAN SOFTWARE VOOR HET

SCHATTEN VAN TOESTANDSRUIMTE

PARAMETERS

Door J.A.M. Scheepers

Rapport van het afstudeerwerk

uitgevoerd van jan. '86 tot nov. '86

in opdracht van Prof.dr.ir. P. Eykhoff

onder leiding van Dr.ir. A.A.H. Damen

en Dr.ir. A.J.W. van den Boom

De faculteit der electrotechniek van de Technische Universiteit

aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud

van stage- en afstudeerverslagen



Inleiding •...............•.. ................

INHOUDSOPGAVE:

Summary ••.••.•..

Samenvatting •••• ........ ..........
........
........

·. . . ................
·...................
·...................

1

2

3

Hoofdstuk 1, Overzicht van de theorie van het State Space Model.

Par.1.1, Deterministisch State Space Model •••..•••••••••••••••

Par.1.2, Deterministisch MFD model............. • ••••••••••

Par.1.3, Stochastisch SSM.................... . ••••••••••

Par.1.4, Berekeningswijze van de equation-error •••.•••••••••••••

Par. 1 • 5 ,De L5- 5 C hat t e r •••.......•.•.•............•......•••••••

Hoofdstuk 2, Heuvelklim methoden ••••.••••••.••••••.••.•..•••••••

Par.2.1, Conjugate gradient methode ••••.•••••••••••.••.•••.•••

Par.2.2, Quasi Newton methode................ . .••..•••••••

Par.2.3, Modified Newton methode •••••••••••••.••.•.••.•.•••..•••

Hoofdstuk 3, Beschrijving van het programma LS-SSM •••..•.•.•••••

Par.3.1, De structuur van het programma LS-SSM ••••••••••••••••••

Par.3.2, Beschrijving van de schattingsopties •••••.••.•••.•.••••

Par.3.3, Beschrijving van het optie gedeelte •••••••••••.••••.•••

Par.3 ... 4, Opmerkingen~omtrent.het, p'rogramma LS-S3M •••..•••.•.••••

4

4

9

15

22

22

24

24

27

28

29

29

31

38

39

Par.4.1, Het programmapakket PARID ••••••••••••••••.••.•..••••••

Hoofdstuk 4, Het fout zoeken in de canonieke EEM-optie
v,an LS-SSM ••••••••••••••••••••.••.••.•..•. ......... 44

44

Par.4.2, Schattingen m.b.v. praktijkdata

Par.4.2.1,Oorzaken van de onbevredigende resultaten
bezien vanuit de proceskant •••••.••••••......•.•••.••• 50



Par.4.3,

Par.4.3.1,

Par.4.3.2,

Par.4.4,

Par.4.5,

Schattingen m.b.v. gesimuleerde data ••••••••••••••••• 55

Schattinsresultaten van VEL 1T20 3 21 20-data ••.••••• 56

Analyse van de schatting m.b.u. een SISO-proces •••••• 60

Schattingsresultaten behaald met het herstelde
programma •••.•....•.••..........•........ "....••••••• 65

Fasering in het foutzoeken in de EEM-optie ••••••••••• 71

Hoofdstuk 5, Resultaten ••••••••.••••••••.••.••.•.••••.••.••••••• 73

Par.5.1, Schattingsresultaten ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 73

Par.5.2, De voorspelde uitgangsignalen ••••.••.••••••••••••.••••• 74

6. Coclusies ••...............•..••.•.•.....••............••••••• 82

Literatuur verantwoording ••••••.••.••••••••••••••••••••••••••••• 83

Appendix Flowchard LS-SSM ••....•••••............•.....•....•••• 84



Summary

In this project two different methods are being presented for the

estimation of an equation error model in the (pseudo-) canonical

observable State Space Model representation.

The first method corresponds best to the nature of the equation

error model. Estimation has been performed in the matrix fraction

modelset. This results in an equation error which is linear in the

parameters. After this estimation a transformation to the state

Space Model is necessary, which causes problems for the pseudo

canonical forms, because of the poss1bility of non-causal systems.

This method has been implemented in the program PARID (Carriere 1984).

In the second method the estimation has been performed in an

in-output modelset, in which State Space parameters are substituted.

The expression for the equation error, however, is not linear- in the

parameters. For pseudo-canonical models this means that for non

causal systems extra iterations are necessary in order to obtain

causal models.

This method has been implemented in the program LS-SSM (Veltmeyer 1985).

It appeared that the canonical equation error option in LS-SSM

yielded different estimations as the program PARID under the same

conditions.

This phenomenon has been examined, and it led to the conclusion

that at the implementation of the canonical equation error option

in LS-SSM several mistakes have been made in the software. These

mistakes have been corrected.



Samenvatting.

Er worden in dit werk twee verschillende wegen besproken, waarlang~

een equation error model in de (pseudo-) canonieke observeerbare

state Space Model representatie geschat wordt.

De eerste manier past het beste bij de natuur van het equation

error model. Er wordt geschat in de Matrix Fractie modelset.

Hierdoor is de equation error lineair in de parameters. Na deze

schatting vindt een vertaling plaats naar het State Space Model,

hetgeen bij pseudo-canonieke vormen problemen geeft wegens het mo

gelijk optreden van niet causaliteit.

Deze methode is geimplsmeReesrd in het programma PARID (Carriere 1~

Bij de tweede manier wordt er geschat in een in-uitgangsmodel, waal

in state Space parameters gesubstitueerd zijn. De uitdrukking voor

de equation error is niet lineair in de parameters. Voor pseudo

canonieke modellen betekent deze manier, dat bij niet causaliteit

zogenaamde na-iteraties plaats dienen te vinden am weer causale

modellen te krijgen.

Deze methode is geimplementeerd in het programma LS-SSM (Velt

meyer 1985)

De canonieke equation error optie in LS-SSM bleek andere schattinge

te geven, dan het programma PARID. Dit gegeven is nader onder30cht

en het bleek dat bij de implementatie van het canonieke equation

error model in LS-SSM enige fouten in de software gemaakt zijn.

Deze fouten zijn hersteld.

2.



Inleiding:

Er ZlJn twee MIMO state Space Model parameter schattingsprogrammas

bij de vakgroep ER aanwezig. Het eerste programma, wat in 1984 is

afgerond, is het programma PARID. Dit programma is ontwikkeld door

Paul Carriere. PARID is intussen uitgetest en gemodificeerd en

heeft bewezen betrouwbare resultaten te geven.

Het tweede programma, met de naam "LS-SSM", is in 1985 door A. Velt

meyer afgerond. Het programma biedt een breed scala aan interactief

instelbare keuzemogelijkheden. Men kan ondermeer de keuze maken

uit vier stochastische modellen, canoniek dan weI pseudo-canoniek.

Door de grote hoeveelheid keuzemogelijkheden is het programma een

moeilijk te doorgronden software geheel geworden. Bij de aanvang

van dit onderzoek waren bepaalde keuzemogelijkheden in LS-SSM reeds

uitgetsst, echter met name het equation error model (EEM) was nog

niet uitgetest.

Mijn afstudeerwerk heeft zich afgespealc:::t ron'd het testen_van_ de

canonieke EEM-optie en, voortkomende uit de testresultaten, het

modificeren van de canonieke EEM-optie van LS-SSM.

In hoofdst~':4 zal,~tangs e'-en gestructureerde weg naaT de oorzaken
; ~.~~ ~ '~"'-' ~ . ,.- .

van de o'hb€vredi~n'de'--r6ul faten gezocht -tlJorden.. . .

In hoofdstuk.:~ wordt de hoeveelheid aan keuzemogelijkheden van
.<!-" "

LS-SSM nader bekeken. Er wordt getracht een aanvulling op de be-

staande documentatie van LS-SSM te geven, die in mijn ogen vrij

sumier is. Een gevolg van de sumiere documentatie is dat het tes

ten en het zoeken naar eventuele fouten extra bemoeilijkt wordt.

In de hoofstukken 1 en 2 wordt een overzicht van de theorie van

het state Space Model en van het Matrix Fractie Model gegeven.

Ook worden enkele heuvelklim-algoritmen behandeld.

3.



Hoofdstuk 1, Overzicht van de theorie van het state Soace Model.

Dit hoofdstuk zal een overzicht van de theorie van net 2tate 2pace

~odel (SSM) geven. Het doel van dit hoofdstwk is de lezer inzicht

te geven in de verschillende matrices, die het SSM representeren.

Het tijddiscrete, observeerbare, deterministische en stochastische

SSM zal beschreven worden.

Voor meer detaillering zie Veltmeyer (1985) en Carriere (1984).

Daar in dit verslag uitgegaan wordt van een gegeven structuur, en

aIleen de parameteridentificatie beschreven zal worden, zal in dit

hoofdstuk de structuuridentificatie aIleen vernoemd worden.

Par. 1.1,Deterministisch State Space Model.

In het algemeen is een SSM niet uniek in de parameters. Dit houdt

in dat dit SSM getransformeerd kan worden naar een ander SSM, welke

hetzelfde externe gedrag heeft als het orginele SSM. Dit transfor

meren houdt in dat een basis van de toestandsvector getransfor

meerd wordt naar een ande~e basis.

In dit werk wordt gebruik gemaakt van twee transformaties: Er wordt

gebruik gemaakt van de transformatie, welke leidt tot de observeer

bare canonieke vorm en van de transformatie, welke leidt tot de

observeerbare pseudo-canonieke vorm. In het vervolg zal de term

observeerbaar weggelaten worden.

De pseudo-canoniek vorm is uniek in de parameters en niet uniek in

de structuur. Dit wil zeggen, dat het pseudo-canonieke model meer

dere structuren kan hebben, echter als een structuur gekozen wordt,

dan is het model uniek in de parameters~

De canonieke vorm is uniek zowel in de structuur als in de para

meters.

Een ~lgemeen SSM kan als voIgt beschreven worden:

~' ( k + 1) =F ~' ( k) + Gl:!.( k) ( 1 . 1)
~( k) = H~( k) + D!:!..( k)

De volgende dimensies wordeQ aangenomen: dim (~(k)) = p, dim (~(k).,
dim ~ (k)) = n, dim (F) = n x n, dim (G) = n x p, dim (H) = q x n,
dim (D) = q x' p



In het nu volgende wordt voor de canonieke- en pseudo-canonieke

vorm de transformatie matrix T bepaald opdat:

~( k) = T ~' ( k) ( 1 . 2)

De output matrix H is als voIgt te schrijven.

1
H= (h,) T ( 1 . 3)

Opmerking: De vectoren worden als kolomvectoren gedefinieerd.

r= ~" .. hCl,(F)Th" .. ,(F)ThCl, .. ,(F"-')Th" .. , (Fn-')Th Cl ] (1.4)

Uit d~ kolommen van matrix r worden volgens een bepaalde regel n

onafhankelijke vectoren geselecteerd, welke de kolommen van de

matrix T vormen.

De volgende fwee reQels mmrden besproken:
-1) Nice Selection procedure: wordt gebruikt voor de pseudo-cano-

nieke vorm.

-2) Kronecker Selection procedure: wordt gebruikt voor de canonieke

vorm.

Nice Selection Procedure:

Neem q integers
).1,+ .• '+I.IC1=n

(1.1" ••• ,1.1"1)

en 1.I:i.~1.

(Nice structuur indices) zodat

Er kunnen nu volgens een willekeurige volgorde de volgende kolommen

van de matrix r geselecteerd worden:
•.•• .fl::ro......-~.". • .,_~ --_. _.__ •

(h,JT,(h:i.)TF, ... ,(h:i.)TFIJ:i.-' voor i=1, ... ,q

Kronecker Selection Procedure:

De kronecker structuur indices (v"" o,v Cl ) worden uolgens

een vaste regel uit het Young Diagram gehaald. ( zie college dictaat:

Toegepaste systeemanalyse, pag 60) De Kronecker indices worden ook

gevonden door de Nice Selection Procedure.



Als geen dringend onderscheid noodzakelijk is tussen de canonieke

of pseudo-canonieke vorm, dan worden de structuur indices in de

~- notatie weergegeven.

Door nu een van beide voornoemde regels toe te passen, kan de tran~

formatie matrix T besch£Bven worden: T
1

T= [h" ... , (FT) IJ'-'h" ... ,( FT) IJq-'~_qJ (1.5)

Opmerking~ De mogelijkheid be staat dat er door de Nice Selection,

geselecteerde vectoren, een of meer afhankelijkheden zitten.

De dimensie van het stelsel van de geselecteerde vectoren is dan

kleiner dan die van het systeem. Het systeem kan dan niet meer

gerepresenteerd worden door de pseudo-canonieke vorm die met de

Nice Selection overeenkomt.

Door de volgende transformatie uit te voeren:

A=TFT-'
8=TG
C=HT-'

( 1 .6)

wordt (1.1) in de volgende (pseudo) canonieke SSM getransformeerd:

~( x + 1) =A~( k J + 8!:!..( k)
'L( k) = C~( ") + D!:!..( k)

In (1.7) geldt voor de ~ matFix:

( 1 .7)

c=

.,
10 00 0 00 0 I
0 Ot. .. 0 0 0

~; ~ \

9·····~··········1o···0J
I I
1 1+fJ, jJ,+ ••• +fJq-,+1

( 1 .8)

Bij de A matrix moet onder scheid gemaakt worden tussen de canoniek

of pseudo-canonieke vorm. Bij de canonieke vorm geldt de volgende

eigen sch?lJ2.:

0:1..;1.,,=0 ais k>fJ:1..;J met fJ:1..;J=min(fJ:1.+1,fJ.;J) ais j~i (1.9)

ais j>i

6.
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( 1.10) canonieke vorm van matI'ix A



( 1.11) pseudo canonieka vorm van matrix A



Voor de canonieke vorm van matrix A zie ( 1.10)

Voor de pseudo-canonieke vorm van matrix A zie ( 1.11)

(1.11a)

Voor matrix B zie (1.11a)

Voor matrix 0 zie (1.11b)

B- ~""""'~"'P 1
b1,1J 1 1, .. ,b1,1J1P

bq.11 •... ,bq,1p

0= [~11 , ... , ~ 1 pi
dq1 •...• dqp

(1.11b)

Par. 1.2,Deterministisch MFD model.

Een model waarin de beschrijving van ingangs- en uitgangssignaal

uitsluitend voorkomen, is het MFD-model. Hier zal volstaan worden

met het vermelden van het MFD-model. ( voor verdere details zie

F. Bekkers 1985)

Voor het MFD-model geldt:
p ( z) .:i.( k) =Q( z) .!:!( k) ( 1 . 12)

met dim ~(z) = q x q, dim Q(z) = q X p~

Opmerking: Het MFD-model dat hier bedoeld wordt is het "left MFD"

in de Guidorzi canonieke vo~m.

Voor de elementen in de matrix p(z) geldt:

P:L,j( z) = (1.13)

g.

( 1.14)



• p •

Ill, 11 1l 1 ,12 1l 1 ,13 1l 1,lp t

1l 1,21 1l 1 ,22 1l 1 ,23 1l 1,2P

Ii.

[Ii.+l]

III Ii 1 III Ii 2 1l 1,1i.3 III Il' . ' . ' .
1l 1,11i +"1 1l 1,11i.+1l2 1l 1,11i +1)3 1l 1,11i +11p +

• • •
11 2,11 1l 2,12 1l 2 ,13 1l2,lP t

1l 2,21 1l 2 ,22 1l 2,23 1l2,2p
Ii.

[1l.+1 ]

11 2 Ii 1 11 2 Ii 2 11 2 Ii 3 1l2 , liaP' . ' . ' .
1l 2 ,11l +1)1 1l 2 ,11i.+1l2 1l2 , Iii.+1)3 1l2 ,(1l +1)p +

• •

1l 1,11 " 1,12 " 1,13 1l1,lP t

" 1,21 " 1,22 " 1,23 " 1 ,2p
Il.

[Ii.+1)

111 Ii 1 "1 Ii 2 111 Ii 3
"

1
'
liaP' . ' . ' .

" 1 ,(1i.+1) 1 " 1 ,11i +1)2 " 1 ,11l +1)3 "1, Iii +1)p +
• • •

" q ,11 llq,12 " q ,13 1Iq, lp t

" q ,21 " q ,22 " q ,23 1Iq,2p
Il.

[ ...+1]

" q 'Ii.1 IIq,1l.2 " q ,Ii.3 IIq ' liaP

" 2 ,11i +1)1 " 2 ,11l +1)2 " 2 ,11l +1)3 • " 2 ,11i +1)p +
• • • •

(1.19) pseudo canoniehe vorm van matrix Be~)

10.



.. p •

Il" " II, ,12 11 , ,'3 II, ,lp t

11',21 11
'

,22 11
'

,23 1I , ,2p

1/,.'

11, 1/ 1 II II II
, 1 ,,1/, 2 ,,1/, 3 ,,1/,

11,,(1/,+1)' 11 , ,(1/,+,)2 11 , ,(1/,+' )3 11,,(1/,+' )p +

11 2 ,11 11 2 ,12 11 2 ,13 11 2"P
t

11 2 ,21 112 ,22 11 2 ,23 11 2,2p

1/2+1

II II II 112'1/~2,1/2
'

2,1/
2

2 2,1/23

11 2 ,(1/2+1}1 11 2 ,h
2

+1)2 II II2,(1/2+1)3 2,(1/2+1)P

11 1 ,11 11 1 ,12 11 1 ,13 1I1,lP +

11 1 ,21 11 1 ,22 11 1 ,23 1I1 ,2P

1/1+1

II II II II1,l/j,l 1,1/12 1,1/13 1,I/1P

II II II II +1,(1/1+1 )1 1, (1/1+1)2 1,(1/1+1 )3 1,(I/1+lIp

IIq , " IIq ,12 IIq ,13 IIq ,lP +

IIq ,21 IIq ,22 IIq ,23 IIq ,2p

1/ +1
q

IIq 1/ 1 IIq 1/ 2 IIq 1/ 3 IIq 'l/.l' q , q , q

11 2 , (l/q+1) 1 11 2 ,(1/ +1)2 11 2 ,hq
+l)3 11 2 ,(1/ 40tlp +

q q

(1.20) canonieke vorm van matrix Be s)

11 •



",.' "J.' ..,•--", , "",1 "",) .."'''' ~'J,' "n.J "12.1 -. "'q" ~,q.1 --'q. ) ".,q'''qU'''I
"u.a ~1J,) 0

~,q,a ~,q,)"".a --",) ,
0..". ) .. ":'" • ~1J.J --'q, I -- .--"'''' .

I "'lIq·., _., ...
0

"":11, I ~U:1&2
~,q'''q

••••, 0 "'U:lla
o • 0

00 0 0 0
~"'''a

0

0 0 • •
~al" "'I,a ~a~,.) -. --n. , ~JJ.a ~n.J -. ~aq., ~aq,a ~aq,) -.a.,,,. n'''a aq'''q"a•. a --aI, ) --aa.a -8 n . 1

,
"Jq.a --101. J0

0
"'1,1 ··2.:.. , "n.) --aq,1 ....·., "-a,:".

"aq:lI•
3••••..-" "I':... • ~U:lla

0
I\J • • ..8 21 :lla

, --Jq'llq 0

~n'''1
, 0

I

--'II" ; --q", -.q'. J -.q"". --qa,. --qa,a --qa. J -. -- -- -- -.ql'''a ..., .... 3 ... J qa,lIq--q'.a --q'.1 • --.3.3 -.'II', J
0 "qq,a __qq. J ,

--q., J ...q.:... ~qa,1 ...
qq. J

..eq,:... ...·., CfI'''q..
-"~q,.... 0

~ql:"1 ......q ,
--CfI'llq

,0 0 0 -"q2.112 0

0
~ql'''a

0
,

, 0

(1.21) pseudo canonieke vorm van matrix M(a)



.,.' ·a" ..,• -
--"" --",2 --",J ··U,., I --'a,. --n,a --U,J : "'U'·u' --,., , .... ,." 1,.,1 : -.'.,., .
1",a "''',J I

--12" ... '2.J . .
--'." 1,•• J • ••

"'".J "U:J "".:'.,"
--,,:.., "U'.I) --'.,.,

--,a,·u • • • 1 ..,,,, • •--":'" I • • ! • • •
1,,;••

I •
•

...".. "'",a "'2',J : ·-2"·2'• 1 22 " "'22.2 "'22, J ...·22,"1 I ...",. , --1•• 2 ~3oI.I : ""'..",'1 2,.2 1 21 •J • --22.2 1 U., --"',2 1 2•• J • •
--2':' --22.1 .... 141: J

...... • •LJ "att "'2"·2' • "'22:"2
.... 2q;··2. • •.... 2·,"a. • • ...,...... •• ." . • --22:.2

I! !
--22;·2

I • • •
• • • •

.....,.. --.,.2 ....."J : ....." " --.2" 1.2•2 ....2.1 : ....2," 2' ~
... 1 1 ..,2 ~

... 1 -.
1

1
• , ,2 ~.',) ... 1.2,2 ~q2,1 • •• 1 ... a ....... J ",".

~.':1 --.2:J ~
... 1.., ~

·'0·'" ~• Q20•q2
"'..:"~

.';"411I' 1.1.• 2 .. I·•• ";.411I
1 ...".... I· -

( 1 .22) canonieKB vorm van matrix M(a)



dq1 dq2 dq3 d +qp

bq ,11 bq,12 bq,13 bq,lp

bq,21 bq,22 bq,23 bq,2p

1& + Iq

bq'l& 1 b b b +q'l&q2 q,l&q3 . q,l&qPq

(1.23) matrix 8(b,d)

14.



Voor de elementen in de matrix q(z) geldt:

met: I-'m=max(I-'~, ..• ,jJq) (1.17)

De bovenstaands -parameters zijn uit de B en D parameters van het

SSM te bepalen vplgens de volgende transformatie:

(1.18)

Voor P$.§1udo-canonieke vorm B( 13) zie (1.19), voor canonieke vorm

van 8(13)!zie (1.20).
Voor pseudo-canonieke vorm M(a) zie (1.21), voor canonieke vorm

van M(a) zie (1.22). Voor B(b,d) zie (1.23)

De matrix B(b,d) is opgebouwd uit elementen van (1.11a) en (1.11b)

Par. 1.3, Stochastisch SSM.

Er zijn vier modellen waarin het stochastisch karakter gemodelleerd

kan worden: 1) Equation error model (EEM)

2) Prediction error model (PEM)

3) Output error model (OEM)

4) Innovatie error model (IEM)

In eerste aanzet kan het volgende opgemerkt worden:

De EEM en PEM zijn modellen, die gebruikt zijn bij het ARMA-model,

van waaruit een generalisatie naar het MFD-model is aangebracht.

Dmdat in het ARMA- en MFD-model sprake is van een "equation punt"

passen het EEM en PEM bij de natuur van het ARMA en MFD-model.

Een methode om een schatting in SSM te kunnen maken is : Schat in

MFO-model en vertaal naar een SSM. VOurdeel is dan dat de equation

error lineair is in de parameters. ( zie Carriere 1984)

De volgende stellingen zlJn te bewijzen:

1. Vanuit een SSM is een MFD-medel te construeren.

2. Een canonieke MFD-model is altijd causaal, een pseudo-canonieke

MFD-model hoeft niet altijd causaal te zijn.



3. Een SSM is causaal.

4. Een canoniek MFD-model is omzetbaar naar een SSM.

5. Een pseudo-canoniek MFO-model is niet altijd, vanwege de niet

causaliteit, omzetbaar naar een SSM.

Prediction error model.

Prediction error: De misfit in de beste voorspelling van het vol

gende outputsample.

De prediction error is een lineairfunctie van aIle beschikbare

data op sample moment k, in MFD beschrijving:

( 1 .24)

dim ( e (k)) = q-p
e (k) = prediction error.-p
Voor het canonieke PEM geldt de volgende SSM beschrijving:

~(k+1) =A!:.J k) +B!::!..( k) +K( o)~p( k)

':/..( k) = C~.c k) + D!::!..( k) + ~ p ( k)

waarin:

( 1 .25)

K( 0) =( N( 0) ) -, D( 0) ( 1 .26)

Voor 0 C~) zie ( 1.27 )
Voor N (0') zie ( 1.28 )

Opmerking: In SSM beschrijving geldt dezelfde soort beschrijving

echter FUNK (.... ) is nu geen lineaire functie.

Equation error model.

In de MFD beschrijving wordt de equation error als voIgt gedefi

nieerd: De model misfit welke als lineaire uitdrukking in de

parameters beschreven kan worden.

Zoals eerder in de paragraaf vermeld moet er onderscheid gemaakt

worden tussen de canonieke en pseudo-canonieke vorm.
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-Canonieke EEM:

~( k. + 1) = A ~( k) + 8 ~( k) +K ' ( a) ~ • ( k) ( 1.29)

~( k) =C~( k) +D!:!J k) +( R( a) ) -, ~.( k) ( , .30)

(1.31)
waarin:

K ' ( a) =K( a) ( R( a) ) -,

dim (e (k» = n; e (k) = equation error.-e -e
Voor RCa) zie (1.32)

In formulering (1.30) komt het verband tussen equation error en
prediction error naar voren:

ia p ( k) = ( R( a) ) - ,~ • ( k) ( 1 .33)

-Pseudo-canonieke EEM:

In het nu volgende wordt aangenomen dat het deterministische MFD
model causaa~ is, opdat er een deterministisch SSM gevonden kan

worden. Er kan afgeleid worden:

~( k+ 1) "A~( k) +8~( k) +K' [( z) ~.( k)
y..( k) = C~( k) + D!:!.( k)

( 1 .34)

,~'-f,

waarin voor K' geldt:

k'" 00 .... 0
( 1.35)

1a .... a

00 .... a

a 01

Output error model.

Output error: De misfit in de gesimuleerde output.
De output error is een functie van aIle inputs beschikbaar voor

en E_tJ sample moment k en van aIle outputs op sample moment kl

y..( k) =FUNC{§., ~( k) ,~( k-1) , •.. }+~CI(.k) ( 1 .36)
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in ( 1.36) is een parameter vector.

dim (e (k)) = q; e (k) = output error.
-0 -0

Voor het OEM in SSM geldt:

~(k+1) =A~( k) +8!!.( k)
':1..( k) =ex ( k) + 0 u ( k) + ~ c> ( k)

( 1 .37)

Het gemerkte deel in formule (1.37 ) geeft de simulatie van de

output weer. De output error past wel bij de « natuur van het SSM "

Het kan direct vanuit het SSM gevonden worden.

Inn~vation error model.

De innovation error is de fout in de geschatte output. Bij dit model

wordt een K matrix geintroduceerd die de innovation error over de

toestanden een tijdstip later verdeelt. Dit model is een model,

dat bij « de natuur " van hetSSM past.

Voor het canonieke IEM in SSM geldt:

?5..,( k+ 1) =A~( k) +8!!.( r,) +K§.:s.( k)
':1..( k) .. C~( k) + D~...c k) +~ ::I. ( k)

( 1 .38)

dim (e. (k )) = n; e. (k) =
-~ -~

VoorK.zie (1.38a)

K=[~11.'" '~lq]
kn1. .... knq

innovation error

( 1 .38a)

20.
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Par. 1.4.8erekeningswijze van de equation error.

Zoals in par. 1.3 beschreven is de equation error een lineaire

uitdrukking in de model parameters.

':/..( k) = 0 T ( k) e+g. ( 1:0 ("1 .39)

In (1.39) is de O(k) de observatie matrix en 8 de parametervector.

In de MFO beschrijving wordt de equation error als voigt beschreven:

~(k) =-[-'( z) P'( z)~( k) +[-'( z) Q( z) ~(k) +~.( k) (1.40)

waarin:

P'( z) =P( z) -[-'( z)

Hieruit voigt:
!.( k) =r-'c z) [PC:z) ~(k) -Q( z) Jde k)]

Uitschrijven van (1.1) lavert: ( zie Veltmeyer p.

(1.41)

( 1 .42)

23)

~.( k) =[-'t( i) [ACorV",~(k} -A(o) W",( zJB( b, d).!:1( k)] (1.43)

,.,...-~.';~.. .:; •..

Voor A( 0) f zie (1.44 )

Voor .':."!J.zl zie ( 1 .45)

Voor W",( z) zie ( 1 .46)

Voor I:( z) geldt:
---~--~..... ,

rc z) = z"', 1
O . . 01 ( .. 47)I

0 Z"'IZ • . 0

o ... 0

Par. 1.5,Oe LS-schatter.

In het algemeen kan een stochastisch model als voigt weergegeven

worden:

y...c k) "'FUNC{~,yJk-1), .•. d:!.J k) ,~( k-1) , ... }+lEJ k)

22.
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In voornoemde formulering wordt geen uitspraak over het soort

model gedaan. De vector ~(k) worden als "res iduen" gedefinieerd.

Er is nu als voIgt een foutcriterium te definieren:

( 1 .49)

De grootheid V in (1.49) wordt als "lossfunctie" gedefinieerd.

De LS-schatter wordt die parameter vector genoemd, waarbij de

lossfunctie haar absolute minimum bereikt.
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Hoofdstuk 2, Heuvelklimmetboden.

Zoals in hoofdstuk 1 vermeld, zoeken we sen algoritme, welke het

absolute minimum van de lossfunctie V( ~) bepaal t, waarin ~ de te

schatten parametervector voorstelt.

De algoritmen, welke een optimaal punt van willekeurige functie

bepalen heten heuvelklimalgo~1tmen. In dit hoofdstuk zal de loss

functie V(~) vervangen worden door de algemene functie f(~), waarin

~ een argument vector voorstelt.

In het programma LS-SSM worden drie heuvelklimmethoden gebruikt:

-1) Conjugate gradient.

-2) Quasi Newton.

~3) Modified Newton.

( 2.1)

van de gradient van

als voIgt gedefinieerd:

Tijdens de

tijdens de

Tussen x.
-1

Par. 2.1, Conjugate gradient methode.

De conjugate gradient methode maakt gebruik

de functie f(~). De gradient van f(~) wordt

i ~(~) =gradf'(~) = [6T~6X' 1

Of'/6x M J
Het kan bewezen worden dat de gradient vector de richting repre

senteert waarin f(~) het meeste stijgt.

i-de iteratie de parameter vector met x. voorgesteld en
-1

i+1de iteratie de parameter vector met x. 1.
-1+

en x. 1 bestaat de volgende betrekking:-1+--- ·_•.__·__...."·L,,....

~:I..+,=~:I.+£S ( 2.2)

waarin Si = de te
"-
,E = geeft.'

bepalen zoekrichting

de grootte van de functieverandering weer.

De bedoeling is nu dat zodanig gekozen wordt, opdat f(x. 1) als
-1+

functie van E geminimaliseerd wordt (Lijnminimalisatie).

Een redeneermethode zou kunnen zijn:

Kies de zoekric~ting in x. gelijk aan -.9,(x.) (steepest descent
-1 1

methode).
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Het probleem bij deze methode is dat deze methode zeer gevoelig

voor numerieke onnauwkeurigheden is, waardoor een slechte convergen

tiesnelheid op kan treden. De convergentie kan verbeterd worden

door de steepest descent methode te modificeren naar de Conjugate

gradient methode (Fletcher-Reeves-methode).

Het uitgangspunt bij de conjugate gradient methode is dat de functie

f(x) nabij het globale minimum benaderd kan worden, door een kwa

dratische functie. Het is te bewijzen dat het minimum van een kwa

dratische functie na n of minder iteraties bereikt wordt. Daar

nabij het minimum de functie f(x) benaderd kan worden door een

kwadratische functie, wordt het minimum binnen een eindig aantal

iteraties bereikt.

De te bepalen zoekrichting (S.), is een lineaire combinatie van
-~

de vorige zoekrichting en van de huidige gradient (~(xi))

Als nu de zoekrichtingen, S1' •••• 'Si' onderling conjugent zijn

(onderl~'::lg ir;produkt is gelijk aan nul), dan geldt:

§." &.( ~ ~ • 1 ) =0 v 00 r k'=1 , 2, .. , i / ( 2.3)

Uit het feit, dat de zoekrichtingen onderling conjugent zijn, de

uitdrukking (2.3) geldt en dat de te bepalen zoekrichting een

lineaire combinatie is van de vorige zoekrichtingen en de huidige

gradient, is het te bewijzen dat voor de te bepalen zoekrichting

S. geldt:
-~

( 2.4)

25.



De conjugate gradient methode werkt als voIgt:

bereken gradient ~(~1)

stel .§'=-~(~1)

bereken £, d.m.v. lijnminimalisatie
van f(A,+~S.,)

r- ~__,·Ibereken gradient i(~~)

E~ d.m.v. lijnminimalisatie
van f(~~+E~~)

n

fig. 2.1, structuur schema conjugate gradient methode.

Voor niet kwadratische functiss z~Jn meer dan n iteraties nodig

om convergentie te bereiken. In de praktijk is het noodzakelijk

om de methode te herstarten na elke m-stappen.

Fletcher en Reeves bevelen aan: m = n + 1
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Par. 2.2, Quasi Newton methode.

Va or een locaal minimum geldt de volgende noodzakelijke voorwaarde:

g,.C ~) =Q. ( 2,5)

De Newton-achtige methoden z~Jn gebaseerd op het oplossen van

vergelijking (2.5). Dit houdt in dat er n niet lineaire vergelij

king en opgelost moeten worden. Hiertoe worden eerst de n vergelij

king en opgelost, zodat geldt:

( 2,6)

Hierin is J(x.) = J. een matrix met parti~le afgeleiden van de
~ ~

tweede orde (Hessiaan) en is x. gelijk aan de benadering van x in
-~

de i-de iteratie.

Uit (2.5) en (2.6) volgt voor de zoekrichting ~

( 2.7)

In het voorgaande zijn de hogere orde termen in (2.6) verwaarloosd.

Consequentie hiervan is het volgende iteratieve schema:
't,~, ~,;,_.,._.._ ."~"--",.~. ''''' ''..' '".~,......_~._..._~_~~,_....... _

(' ( 2 . 8)

\,,1

Als f(~) een kwadratische functie is dan is het te bewijzen dat het

globale minimum in een iteratie bereikt kan worden.

In het algemeen is f(~) geen kwadratische functie.

De bovenstaande strategie wil dan oak eindigen in zadel-punten en

locale minima.

De methode kan verbeterd worden door tijdens iedere iteratie een

lijnminimalisatie-stap aan te brengen, die de variabele ~ oplevert.

Het iteratieve schema wordt dan als volgt:
-'~~""........... ,'.:.......-;;j,;,.,j:.. , ·;-"-,;<>'<l:_,;......_"o.~",,----::.,;_' _.. . >'".:.~.."':~~_:.-::~_,:.-. ~',,:_;.;:

~:I..,72i:L-E:I.(J-')~:L .: (2,9)
..

... , "~,;''':'-:::- ~ ~- ~)'- "'"

De invoering van de Hessiaan brengt practische bezwaren met zich

mee. ( Opslag en berekening tijdens iedere iteratie)

Daardoorwordt de inverse van de Hessiaan vervangen door een bena

dering: H(x.). Tijdens iedere iteratie wordt deze matrix aangepast
-~

(updaten) , waardoor de inverse van de Hessiaan niet iedere keer

opnieuw berekend en opgeslagen dient te worden.
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De iteratieve procedure die bij de Ouasi-Newton methode doorlopen

wordt, luidt:
S",=-H" ... ,li(" ... , (2.10j

(2.11)

Er zijn veel Quasi-Newton methoden in omloop. Ze verschillen onder

ling in de bepaling van de matrix Hi en in de bepaling van de

variabele t.
Opmerking: De in (2.5) geformuleerde voorwaarde is niet de enige

noodzakelijke voorwaarde. De andere noodzakelijke voorwaarde is

dat de Hessiaan positief definiet moet zijn.

Par. 2.3, Modified Newton methode.

De modified Newton methode komt sterk overeen met de Quasi Newton

methode. Het verschil is dat de Hessiaan zodanig gemodificeerd wordt

dat deze bij iedere iteratie positief definiet is, hetgeen de con

vergentiesnelheid ten goede komt.
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HOOFDSTUK 3, Beschrijving van het programma LS-SSM.

Het programma LS-SSM is een MIMO parameter-schattingsprogramma.

Het werktop basis van' h~t ~ priori bekend zijn van de structuur

van het model. Er ka~ zowel pseudocanonieke als canonieke para

meterisatie plaatsvinden. Het schatten vindt plaats d.m.v een

heast 1quare schatter. Tevens is het mogelijk am met het geschatte

model of met een willekeurig (pseudo-) canoniek model een z.g.

optie-gedeelte in te gaan. Een van de opties is bijvoorbeeld

het berekenen van de residuen van een bepaald (pseudo-) canoniek

model.

In dit hoofdstuk zal de structuur van het programma beschreven

worden. Van het programma is naast de listings van het hoofdpro

gramma en de subroutines, een handleiding beschikbaar. ( Manual

program LS-SSM, door A.J.M. Veltmeyer 1985) In de handleiding

wordt uiteengezet hoe met het programma interactief gewerkt moet

worden. Voor verdere werkzaamheden aan het programma is het ge

wenst, mede op grand van de vele keuzernogelijkheden in het program

ma, het programma aan een structuuranalyse te onderwerpen.

Verder zullen onduidelijke punten in de handleiding verduidelijkt

worden.

Par. 3.1,De,structuur van het programma LS-SSM.

Het onderstaand gedeelte geeft de hoofdlijn in het programma

weer. Voor een gedetailleerd programmaschema wordt naar appendix 2

verwezen.

In het schattingsgedeelte kan opgegeven worden of er al dan niet

een model geschat dient te worden. Als er geen model geschat

dient te worden, dan wordt er rechtstreeks naar het optiegedeelte

gesprongen.
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-Schattingsgedeelte:

Invoergedeelte:

Invoer van 1.Initieel model

2.In-output data

3.Schattingsopties

Data-processgedeelte:

Afhankelijk van de schattingsopties,

te weten gemiddelde waarde correctie

en schaling, wordt het initilHe model

en in-outputdata gecorrigeerd.

Schattingsroutines:

1 • Bepalen van de parameters volgens

fi een interactief ingestelde heuvel-

klemmethode.

2. Berekening van de lossfunctie, bere-

kening van de gradient van de loss-

functie.

Post processgedeelte:

Het geschatte model wordt 'invers aan

eerdere schaling geschaald.

Fig. 3.1 structuurschema van het schattings

gedeelte.
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-optiegedeelte:

ILees de gewenste optie in.

Lees het model in waarop de

gewenste optie uitgevoerd dient

te worden.

Voer gewenste optie uit.

Fig. 3.2 Structuurscbem~~van het
optiegedeelte.

Par. 3.2,Beschriiving van de schattingsopties.

omdat de beschrijving van de opties in de handleiding soms niet

al te duidelijk zijn, zal in het nu volgende de programmaactie,

die bij een bepaalde optie hoort,beschreven worden.

Er zal niet beschreven worden onder welke omstandigheid, welke

optie gebruikt dient te worden.

De volgende optielijst, met daarachter de default antwoorden,

wordt gebruikt.

(1): File name initial guess_

: File structure

(2): File I/O -sample

File structure

(3): start sample calculations

start sample minimisation

Number of samples for estimation

(4): Wanted model (No/EQU/oUT/PRE/INN)

(5): Canonical estimation

(6): Strictly proper estimation

(7): XO (Oef xo/full/Q-par/own I%wn xo)

offset (Oef OFF/Yes/own I%wn OFF)

(8): Mean value corr. (No/I/o/Io)
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(9): Scaling (Oef l.f,NO,Faut,ownL.F,Fown

(10):Hill climbing (CG/MN/QN)

(0): No changes

: geen schaling

CG

verandering

{1): File name initial guess

Er is een initieel model nodig welke het zoeken naar de parameters,

behorende bij het globale minimum van de lossfunctie, opstart.

Dit initiele model dient in de ( pseudo- ) canonieke vorm ingege

ven te worden en be staat uit de volgende elementen:

A,B,C,D, Kmat, ~off, ~O.

Als een van de elementen niet ingegeven wordt, dan wordt deze geheel

nul gemaakt.

Bij het EEM of PEM is de matrix Kmat gefrijk aan de matrix K(a)

(zie 1.26). Bij het IEM is de matrix Kmat gelijk aan de matrix K

behorende bij het IEM, (zie 1.39)

Het is mogelijk om het initi~le model via een file in te lezen

(THE-, MATLAB-structuur) of interactief via de terminal in te

lezen. (MATLAB-structuur).

(2): File I/O sample

Het is mogelijk om een I/O file in te lezen (THE-, MATLAB-structuur)

of een I/O file interactief aan te maken (MATLAB-structuur).

(3): start samole calculations

De I/O file wordt voor een, interactief.te bepalen, gedeelte geco

pieerd in de matrix SYSIO. Om dit duidelijk te maken zijn de

volgende definities nodig:

-STS: = start sampels voor de minimalisatie (3.1)

-STSFC: = start sampel voor de residuberekening (3.2)

-NSA: = aantal sampels nodig voor de minimalisatie (3.3)
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Het inlezen van de dataset gaat als volgt:

STSFC

STS

STS+NSA+IN

I/O-DATA SYSIO

STS+NSA+IN+1-STSFC

Fig. 3.3.Copieren van I/O data.

Opm: De term IN in bovenstaand figuur is nodig omdat de equation

error niet causaal hoeft te zijn.

(4): Wanted model

De volgende modellen met beperkingen zijn mogelijk:

Model

EEM

OEM

PEM

IEM

(~seudo-)canoniek

beiden

beiden

canoniek

canoniek

Parameterverzameling

A,B,C,D.

A;B;CtD,~off, xO.

A,B,C,D.

A,B,C,D,Kmat,~off,!O

Tab. 3.1 Modellen en beperkingen.

De matrix K(a) (zie 1.25) wordt bij EEM en PEM niet geschat.

De berekening hiervan vindt plaats in het optiegedeelte. Bij IEM

vormt Kmat een extra aantal parameters.

(5): Canonical estimation

In het blok "5chattingsroutines" in fig 3.1 is te zien dat eerst

de parameters bepaald worden en dat hierna de lossfunctie-evaluatie

plaatsvindt. Het bepalen van de parameters vindt plaats ongeacht

pseudo-canonieke of canonieke vorm. Voor de lossfunctie-evaluatie

worden de a-parameters aangepast door toepassing van 0.9)
Bij pseudq-canonieke schattingen kunnen na-iteraties plaatsvinden.
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De afgeleiden van het residu naar voornoemde a-parameters worden

op nul gesteld.

(6): Strictly proper estimation

Het bepalen van een strict proper model ( 0=0) geschiedt op een
gelijk principe als bij (5) beschreven.

(7): xO (Def xO/FuII/Q-par/own lO/own xO)

Er zijn praktijksituaties waarbij er op de uitgangen offsetniveaus

aanwezig zijn. Deze offset wordt in de State Space beschr~jving

als voIgt tot uiting gebracht:

~(k+T)=A~(k)+8~(k)

~(k)aC~(k)+D~(k)+~off

( 3.5)

Het is ook mogelijk dat er op de ingangen offsetniveaus aanwezig

zijn. Het programma bepaalt aIleen de offset op het uitgangs

signaal, maar houdt geen rekening met explicite offset op het

ingangssignaal.

De volgende subopties z~Jn mogelijk:

lSTATE (D): No estimation (default value = 0).

(1): Full estimation.

(2): Estimation of q-parameters.

(3): No estimation. Values dependent on constant signal

value for k<D (will be asked).

(4): No estimation. Values will be asked.

IOFF (0): No estimation.

(1) : Estimation.

(2) : No estimation.

values for k<O

(3): No estimation.

Values already entered. (default)

Values dependent on constant signal

(will be asked).

Values are asked.

Als lSTATE = 1, lSTATE = 2, of 10FF = 1 dan zullen er "echt"
parameters geschat worden d.m.v. het minimalisatie-criterium.
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In het nu volgende zullen de 9 voornoemde opties besproken

worden.

ISTATE = 0

Gedurende de zoekprocedure is en blijft de initiele toestands

vector gelijk aan de nul vector.

ISTATE = 1

De volledige initiele toestandsvector wordt nu geschat. Er wordt

interactief naar de beginschatting gevraagd.

ISTATE = 2

De

worden nu geschat. Er wordt interactief naar de beginschatting

gevraagd.

ISTATE = 3

Er wordt nu de voorveronderstelling gemaakt dat het systeem voor

het begintijdstip (k=O) in rust is. Dan geldt:

( I-A) ~O=8.!:!..O ( 3.6)

Door (3.6) op te lossen, wordt de initiele toe stand ~O berekend.

Dit oplossen gebeurt in iedere iteratie, omdat xO de residuen kan

beinvloeden. Er wordt interactief naar het ingangssignaal op

(k=O) uO gevraagd.

ISTATE = 4

Gedurende de zoekprocedure is en blijft de initi~le toestandsvector

gelijk aan de ingelezen toestandsvector.

IOFF = 0

Gedurende de zoekprocedure is en blijft de offsetvector gelijk aan

de offsetvector die in het initiele model aanwezig is.

IOFF = 1

De volledige offsetvector wordt geschat. Als beginschatting wordt

de offsetvector genomen welke in het initiele model aanwezig is.
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IOFF = 2
Tijdens iedere iteratie wordt de volgende vergelijking opgelost:

:Loff= :LO-C ~O-D!:!...O ( 3.7)

In (3.7) wordt xO bepaald door (3.6). Dit brengt met zich mee

dat door het kiezen van IOFF = 2 ook ISTATE = 3 gekozen moet worden.

opm: In het programma wordt de bewering ook omgekeerd.

IOFF = 3

Gedurende de zoekprocedure is en blijft de offsetvector gelijk aan

de ingelezen offsetvector.

In het programma zlJn de volgende beperkende voorwaarden aangebracht:

-1 Een schatting van ~O vereist dat het sampel-moment waarop het

residu berekend wordt en het sampel-moment waarop de minimalisatie

van de lossfunctie begint aan elkaar gelijk zijn.

-2 Als een EEM of een PEM geschat wordt dan wordt vereist dat

ISTATE = 0 en IoFF = 0

-3 ISTATE = 3 en IOFF = 2 moeten tegelijkertijd gekozen worden.

(8): Mean value correction.

Er zijn 4 mogelijkheden om gemiddelde waarde correctie uit te voeren:

(0): No correction (defaul t) ,

(1): Input mean value correction,

(2): Output mean value correction,

(3): In- and output value correction.

Als er voor correctie gekozen wordt dan worden de ingangssignalen,

uitgangssignalen, ~o, ~o, ~o, ~off gecorrigeerd.

(9): Scaling.

Het is op 5 manieren mogelijk om schalingsfactoren te bepalen:

INSCAL (0): Automatic scaling of initial lossfunction

All scalingfactors equal.

(1): No scaling ( default)

(2): Full automatic scaling

All powers of in- and output equal.

(3): Own scaling of initial lossfunction

(4): Own full scaling
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De signal en is SYSIO warden met de schalingsfactoren vermenigvuldigd.

Het initiele model ondergaat de volgende bewerking:
~.,-..• "." •... - ~".'-.. -._~""~- ..,¥"--

. -- -, ~~.._" -~''''''---

A=(Sx)-'A:1.n:1.t:Sx (3.8)

yoff'=Syyoff' ( 3. 11)

SU=diag( Sy, , ... , Syp) ( 3. 13)

Sy=diag( Sy, , .•• , Syq) ( 3. 14)

SX=diag( Sy, , , Syq, ,Syq, ,Syq) (3.15)

Sy:!. := schalingsfactor vqor output i

Sy:!. := schalin~sf'actor voor output i

Doordat het initiele model een dergelijke vermenigvuldiging onder

gaat, behoudt het initiele model haar (pseudo) canonieke vorm.

Het geschatte model ondergaat de inverse vermenigvuldiging, waardoor

de directe invloed van de schaling niet in de resultaten te zien is.

In het nu volgende zal per schalingsoptie bekeken warden hoe de

schalingsfactoren berekend warden.

INSCAL = 0

Alle schalingsfactoren z~Jn nu aan elkaar gelijk. Ze z~Jn gelijk

aan de reciproce RMS-waarden van de residuen van het initiele model.

INSCAL = 1
De schalingsoptie wordt overgeslagen.

INSCAL = 2

De schalingsfactoren Su z~Jn nu gelijk aan de reciproce RMS-waarden

van de residuen van het initiele model.

De schalingsfactoren Sy zijn gelijk aan Su vermenigvuldigd met een

factor opdat de uitgangssignalen allen hetzelfde vermogen hebben.

INSCAL = 3

Identiek aan INSCAL = 0 echter de schalingsfactoren worden nu met

een zelf te kiezen getal vermenigvuldigd.
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INSCAL = 4
De schalingsfactoren Sui en Syi worden interactief ingegeven.

Par. 3.3,Beschrijving van het optiegedeelte.
De volgende opties zijn mogelijk:

(1):Store model,

(2):Store entries and results in plotable file,

(3):Generate graphic files,

(4):Variations on the parameters,

(O):Exit.

De opties (1) en (3) zijn mogelijk op de volgende modellen:

(1):Initial model,

(2):Estimated model,

(3):Initial model without k but inclusive distribution

filter for equation model.

Als ~odel (1) gekozen wordt, dan wordt de matrix k(a) genegeerd.

Als va or model (2) of voor model (3) gekozen wordt, dan wordt,

mits geen IEM, de matrix k(o) berekend.

In het nu volgende worden de bovenstaande opties beschreven.

(1):Store model.

Het model wordt weggeschreven. Dit is aIleen zinvol voor het initi

ele model, welke via de terminal ingegeven is. Het geschatte model

wordt direct na de schatting al in een file weggeschreven.

(2):Store entries and results in plotable file.

De resultaten van de schatting en de gekozen schattingsopties worden

nu weggeschreven. Echter zijn de resultaten en de gekozen

schattingsopties al weggeschreven in het schattingsgedeelte. Deze

optie is dus overbodig.

(3):Generate graphic files.

Er is bij de vakgroep ER een plotpakket, genaamd GRA, beschikbaar.

Met dit pakket is het mogelijk om data-files uit te plotten.

Deze data-files dienen GRA-gestructureerd te zijn. (zie gebruikers

handleiding GRAFOI door E.M.M Ploemen).
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Deze optie maakt de uit te plotten datafiles aan.

De volgende grafieken kunnen geconstrueerd worden:

(~): Initial state response (200 samp.)

(2): Impuls response (200 samp.)

(3): Stap response (200 samp.)

(4): Simulated output over minimisation interval

(5): Predicted output over minimisation interval

(6): Innovated output over minimisation ~nterval

(7): Equation, output, prediction, innovation error over

minimisation interval

(8): liD-data over minimisation interval

(9): Exit

Als in deze optie model (1) of model (3) gebruikt worden dan is

er geen verschil in uitwerking. Daar waar nodig werdt de matrix

k(a) uitgerekend.

(4):Variations on the parameters.
Op de parameters van het initiele model wordt op alle parameters

een random-variatie aangebracht. Deze variatie heeft een inter

actief instelbare, euclidische lengte. Als hierna optie (3.7)

uitgevoerd wordt dan kan bekeken worden wat de invloed va~ de

random-variatie is op de lossfunctie.

Par. 3.4,Dpmerkinqen omtrent het programma LS-SSM.

De analyse van het programma heeft bepaalde onduidelijkheden aan

het licht gebracht. Bepaalde acties worden meerdere malen uit

gevoerd, bepaalde voorwaarden waaronder bepaalde acties plaats

vinden zijn strijdig, bepaalde acties zijn reeds verouderd.

De grote hoeveelheid aan keuzemogelijkheden is me de de oorzaak

vao voornoemde onduidelijkheden.

De te maken opmerkingen, die niet pretenderen volledig te zijn,

zijn in de volgende klassen ondeFverdeeld:

-1) Programmataken,

-2) Programmeerstijl,

-3) Vermeedelijke programmeerfouten.
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1) Proqrammataken.

Dit gedeelte beschrijft de voornoemde veroudering en geeft een

voorstel tot het verminderen van het aantal programmataken, waar

door de leesbaarheid van het programma verhoogd wordt.

1.1 Inleesgedeelte.

Het programma is ontwikkeld in een periode waarin de THE-structuur

nog in ontwikkeling was. Dit houdt in dat bepaalde subroutines

betreffende de THE-structuur nog niet aanwezig waren op het moment

van programmaontwikkeling.

Dp dit moment zijn er twee datastructuren met bijbehorende biblio

theken aanwezig: de THE-structuur en de ER-structuur.

Voor de specificaties van de THE-structuur zie Veltmeyer 1985, en

voor de specificaties van de ER-structuur zie het stageverslag

van Ed Bierens 1986.

Dit brengt met zich mee dat het invoergedeelte van het programma

verouderd is. Het voorstel mijnerzijds is, om de MATLAB-structuur

in het programma op te heffen en daarvoor in de plaats de

ER-structuur te implementeren. Dit brengt met zich mee dat voor

het inlezen van het initiele model een andere tactiek gevolgd

moet worden. Het is nu mogelijk om interactief het initiele

model in te lezen. Intern wordt het initiele model dan MATLAB

gestructureerd. De THE- en ER-structuur bibliotheken hebben pro

grammas, die interactief een model inlezen en dit model, onder een

op te geven naam, als file in het geheugen opslaan.

In het programma LS-SSM vervalt dan de noodzaak om het initiele

model interactief in te lezen.

1.2 Starttijdstippen berekeningen.

Er wordt in het programma onderscheid gemaakt tussen het sampel

moment waarop de residuberekening begint en het sampelmoment waarop

de minimalisatie begint. Dit is gedaan omdat als met de minimalisatie

begonnen wordt, de inschakelverschijnselen verdwenen moeten zijn.

Er is nu de vrijheid om de residuen tijdens het inschakelverschijn

sel te berekenen, hetgeen voor minimalisatiedoeleinden (schattingen)

niet zinvol is. Het voorstel is dan ook om aIleen het startsampel

op te geven en de residuberekening ook op dat moment te laten starten
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1.3 Het schatten van de initiele toestanden.

Als geen optie gekozen wordt~ welke de initiele toestand schat,

dan kan de gewenste initiele toestand, als ISTATE=O of als

ISTATE=4, apart ingegeven worden. Het voorstel mijnerzijds is om

de gewenste initiele toestanden direct bij het initiele model in

te geven.

Verder is er de keuze om de q initiele toestanden te schatten.

Dit zal een ander resultaat geven dan als n initiele toestanden

geschat worden, en hieruit de q initiele toestanden gehaald worden.

Echter omdat er weI n toestanden aanwezig zijn lijkt het mij dat

de laatste methode om de q initiele toestanden te schatten de

juiste is.

1.4 Het schatten van de offset.

Als er geen optie gekozen wordt welke de offset schat, dan kan

als IOFF = 0 of als IOFF = 3, de offset apart ingegeven worden.

Het voorstel mijnerzijds is om de gewenste offset direct bij het

initiele model in te geven.

1.5 De keuzemogelijkheden voor heuvelklimmethoden.

Als de niet lineairiteit van de lossfunctie van een bepaald model

bekend is, dan kan bekeken worden welke heuvelklimmethode hier het

beste bij past.

De keuzemogelijkheid omtrent de heuvelklimmethoden kan dan opge

heven worden.

2) Programmeerstijl.

In dit gedeelte wordt een voorstel gedaan om tot een vermindering

van het aantal subroutines te komen.

2.1 De berekening van de lossfunctie van het initiele model.

De lossfunctie van het initiele model wordt in een aparte subroutine

cepaald. De lossfunctie van het initiele EEM en het initiele PEM

wordt in de subroutine EQPRER bepaald.

De lossfunctie van het initiele OEM en van het initiele IEM wordt

in de subroutine OUINER bepaald.
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Doordat met de parameters van het initiele model tijdens de

eerste iteratie in de lossfunctie evaluatie routines, weer de

l09sfunctie berekend wordt, is het gebruik van de subroutines

EQPRER en OUINER niet zinvol meer.

2.2 Vermindering van de lossfunctie-evaluatie routines.

Er zijn vier lossfunctie-evaluatie routines. De achtergeond hiervan

is dat er onderscheid gemaakt wordt tussen het EEM & PEM enerzijds,

en het OEM & IEM anderzijds, en dat er onderscheid gemaakt wordt

tussen de Conjugate Gradient Methode en de Newton-achtige methoden.

Het stopcriterium van de Newton-achtigen verschilt iets van het

stop criterium van de Conjugate Gradient Methode.

Er kan volstaan worden met twee lossfunctie-evaluatie routines.

ten routine voor het EEM & PEM en een routine voor het OEM & IEM.

Het onderscheid in de numerieke zoekprocedure kan zeer eenvoudig

in de evaluatie routines zelf gegeven worden, d.m.v. een onder

scheid in het stop criterium aan te brengen.

2.3 Hat wegschrijven van het oeschatte model.

Voor het wegschrijven van het geschatte model naar een file waarin

ondermeer de gekozen schattingsopties vermeld staan, wordt zeven

maal de subroutine SCHRMA aangeroepen.

Voor het wegschrijven van een model naar een THE-of ER-gestructu

reerde file zijn daarentegen standaard routines aanwezig.

2.4 Het optiegedeelte.

Maak van het optiegedeelte een apart programma. Hierin zijn aIleen

de opties 3 en 4 zinvol. Dit nieuwe programma is dan algemeen

bruikbaar en het verwijderen van het optiegedeelte maakt het pro

gramma LS-SSM handelbaarder.

3) Vermoedelijke programmeerfouten.

Met name in het data-proces gedeelte ( zie fig 3.1) zijn vermoe

delijk programmeerfouten gemaakt. Deze fouten hebben ondermeer

betrekking op de "strijdige voorwaarden". In appendix 2 zijn deze

vermoedelijke fouten met een vraagteken gemerkt.

In het optiegedeelte zitten fouten. Ais optienummer drie uitgevoerd

wordt, worden vele foutenbronnen aangeboord.
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Deze optie wordt bewerkstelligd door de subroutine GRAFIL.

In GRAFIL wordt, als de output gesimuleerd moet worden, de sub

routine SIMULA aangeroepen. Deze subroutine geeft snel over flow

meldingen. Verder worden in GRAFIL subroutines met verkeerde

argument en aangeroepen. In het huidige programma is de subroutine

GRAFIL komen te vervallen en daar voor in de plaats is de subroutine

GRAFIC gekomen, waarin alleen de equation error en de voorspelde

output volgens de GRA-structuur in files worden geschreven.
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HOOFOSTUK 4, Het foutzoeken in de canonieke EEM-aptie van LS-SSM.

In het stadium, waarin het programma LS-SSM direct na voltooiing

zich bevond, waren er bepaalde opties in het programma nog niet

uitgetest. In deze programmagedeelten kunnen vele onvolkomendheden

zitten, die kunnen lopen van declaratiefouten tot aan structurele

programmafouten.

Het doel van dit hoofdstuk is om langs practische weg te laten zien

hoe deze fouten uit een programmat-gedeelte) gehaald zijn.

Er zal gewerkt worden met de canonieke- EEM optie. De OEM & IEM

opties zijn reeds uitgetest door Paul van den Hof. Uitgangspunt

is dat de EEM-optie correct werkt. ( zie hiervoor Veltmeyer 1985;

pag. 107). Schattingen uitgevoerd met praktijkdata blijken echter

onbevredigende resultaten op te leveren. De redenen hiervoor

worden aan de proceskant gezocht en de schatting wordt hieraan

aangepast. Ook nu blijken de resultaten onbevredigend.

De volgende stap is dan een schatting uit te voeren aan de hand

van gesimuleerde data (MIMO-proces), dit weer zonder succes.

Vanaf dit moment is een eerste orde SISO-systeem gesimuleerd en er

zijn tijdens het uitvoeren van de schatting met deze data, fouten

in de soft-ware geconstateerd.

Par. 4.1,Programmapakket PARIO.
In dit hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van het programmapakket

PARIO. Oit programmapakket is ontwikkeld door P. Carriere (1984).

Door middel van PARIO kunnen state space parameters in een EEM en

de offsetvector geschat worden. Er kan een keuze gemaakt word~n

tussen een LS- (least square) of IV- (instrumentele variabele)

schatter.

In het nu volgende zal in het kort het verschil tussen een LS- en

IV-schatter gegeven worden.

Uitgegaan wordt van de ARMA procesbeschrijving:

y( k) =-A( Z-1) y( k) +[ b o +8( Z-1}] u( kj +e( k}
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Voor de ARMA modelbeschrijving geldt:
A ~ ~

Y ( k) = - A( z - 1 ) Y( k ) + [ boo + B ( z - 1 ) J u ( k) + e .. ( k ) ( 4.2)

y( k)

waarin de A - parameters voor de geschatte parameters staan.

Het proces en model zien er dan als voigt uit:

IHeCk)
Y-A(-Z-')~

e.( k)
Fig. 4.4 ARMRA representatie 8160 systeem

De LS-schatter minimaliseert de equation error lossfunctie VEE,

die als voigt gedefinieerd is:

(4.3)

Als nu de systeem ruis reeks, e(k), wit is en als het minimalisa

tie-interval een oneindig aantal sampels bevat, dan zijn de model

parameters gelijk aan de proces-parameters.

In het MIMO geval is de VEE als voigt gedefinieerd:

V... =[e.T(k.)e.(k)

met:
._ .. >~,'""n1"'·..·....... ~_,",-_'"'''''''''''~''' .'

e. ( k) =( e 1 ( k) , , e q ( k.) )

De equation error wordt nu als voigt bepaald:

a.( kJ =[-1 ( z) (P( z) ( k) -Q( z) u( k)]

(4.4)

(4.SJ

( 4 .6)

Waarin p(Z) en Q(Z) gedefinieerd zlJn zoals in par. 1.2.

Bij de IV-schatter moet een oneindig aantal observaties gebruikt

worden, opdat de model-parameters gelijk zijn aan de proces
parameters.
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PARID gebruikt een iteratie als de LS-schatter gebruikt wordt en

een instelbaar aantal iteraties als de IV-schatter gebruikt wordt,

hopende dat de parameter vector naar een bepaalde parameterset

convergeert.

In elke iteratie wordt een MFD model geschat en getransformeerd

naar een SSM.

Ooordat de canonieke EEM optie in het programma LS-SSM bestudeerd

wordt, is een MFD model en een SSM onderling eenduidig transfor

meerbaar, mits deze modellen met hetzelfde foutencriterium bepaald

zijn. Dit komt omdat de Matrix M(a) in (1.18) in het canonieke

geval eenduidig is.

In PARID worden altijd de D matrix en de offset vector gesoBat.

In LS-SSM, als de EEM optie gebruikt wordt, dan wordt er geen

offset vector geschat.

Gezien het bovenstaande kan gecol1cludeerd worden, dat de parameters

geschat door PARID-LS (met een canoniek model) en de cananieke

EEM optie van LS-SSM in benadering aan elkaar gelijk zijn, mits

bij PARID de geschatte offset klein is in vergelijking met het

vermogen van de ingangs-en uitgangsdata en bij LS-SSM de D matrix

meegeschat wordt.

De lossfuncties van het uiteindelijk geschatte model z~Jn bij de

schatting uitgevoerd door PARID-LS en LS-SSM aan elkaar gelijk.

PARID geeft als output een zg. reconstructie error.

Voor de definitie van de reconstructie error wordt verwezen naar

het afstudeerverslag van P. Carriere 1984, pag 77.

In de definitie wordt gebruik gemaakt van gesimuleerde output

signalen. Doordat de outputsignalen van een EEM gesimuleerd worden,

moet er kritisch t.o.v. de definitie gestaan worden.

Par. 4.2,Schattingen m.b.v. praktijkdata.

Op grand van het, in de inleiding van dit hoofdstuk, geformuleerde

uitgangspunt, wordt begonnen met het schatten aan praktijkdata

met de canonieke EEM optie.
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Als dataset wordt de THEo03 dataset gebruikt. oeze dataset bevat

metingen, die gedaan zijn door de PICoS-groep. In deze dataset zijn

2 ingangen en 2 uitgangen gedefinieerd en bestaat uit 2041 sampels.

De sampelfrequentie f is gelijk aan 0.5 Hz.s
LS-SSM heeft een initieel model nodig om de zoekprocedure op te

starten.

oit initiele model wordt m.b.v. het programma PARIo aangemaakt,

waarbij gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om een model met

de instrumentele variabele (IV) methode te schatten. De parameters

van het initiele model moeten vrij dicht bij de parameters van het

uiteindelijke model liggen, opdat de lossfunctie van het initi.le

model (V. init.) vrij dicht tegen de lossfunctie van het uiteinde-ee
lijke model (V. eind.) ligt. Dit om te voorkomen dat LS-SSM zijnee
zoekprocedure in een locaal minimum eindigt.

Een zeer goede indicatie van de parameters en de lossfunctie van

het uiteindelijke LS~model wordt verkregen door in PARIo gebruik

te maken van de LS-optie. De schatting door LS-SSM uitgevoerd,

wordt vergeleken met de PARID-LS schatting.

opmerking 1, Als er bij een geschat IV-model een lossfunctie

vermeld staat, dan is deze door LS-SSM berekend. LS-SSM berekent

nl. van het initiele model de lossfunctie.

opmerking 2, De vermelde e'igenwaarden worden in het desbetreffende

programma zelf uitgerekend.

Als uitgangspunt wordt het volgende model genomen:

orde n = 3; structuur: v, = 1
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Door PARID zijn de volgende schattingen uitgevoerd:

A) IV. 10 iteraties. Sampelinterval: 1000 - 1200

J3?5262]

r .,r 0.9392694 0.1'744944

8~l O.1692028E-1 -0.9136063E-2j
A= 0 0 -0.S40404'7E-2 -0.6911S63E-1

-0.064184'7 -0.4869905 -0. 1388'732E-1 -0.1'7'7'7'7'74

C~ [ ~ 0 ~] 0- [ 0.293564E-2 -0.51 ?9?3?E-2]
0 0.43686'7E-2 -0. 122'7'718E-1

0,,2,;:,=0.5591
0.8'759±jO.1604

V•• =14.S'7

yoff,=-0.6104E-1
yoff2 =-0.4300E-1

Rec.error,=0.3551
Rec.error2=0.4566

-",,-.I....'
.w Of',

8) lS. Sampelinterval: 1000 - 1200

[

0.96'73284
A= 0

-0.0258008

0.10'71138
o

-0.623324'7 r
O. '7044394E-2

8= -0.8'710813E-2
-0. 1808'701 E-1

-0.260'7036E-1
-0.6526552E-2
-0. 1681628

o
o ~]

0.2648'724E-2
0.2954542E-2

-0.1281SS0E-1
-0.9123045E-2

0,,2.;:,=0.9208
0.'7889±jO.16692

V•• =13.25

yoff,=-0.885'7E-1
yoff,=-0.6150E-1

Rec.error,=0.2355
Rec.error2=0.66'74

Van de ingangen en de uitgangen van de THE003 dataset zijn de

volgende RMS-waarden uitgerekend:

-RMS (u1 )

-RMS (u
2

)

-RMS (Y1)

-RMS (Y 2)

0.978

0.999

0.94

0.964
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Als het model, onder A) vermeld, gebruikt wordt als initieel model,

dan geeft LS-SSM werkend met de conjugate gradient methode het

volgend " resultaat ".
De lossfunctie van het initiele model is gelijk aan 14.57.

Echter de minimalisatieprocedure convergeert niet. Ter illustratie

wordt de onderstaande grafiek gegeven. Hierin wordt onder het aantal

calls verstaan: het aantal keren, dat de subroutine, die de

lossfunctie en de gradient berekent, aangeroepen wordt.
Vee

13.397

\.~---------~-----

14.57

13.83

13.388

13.388
13.374 13.380

13.381

93

fig.4.1 Schematisch verloop van de lossfunctie
als functie van het aantal calls

223
#calls

Echter als hetzelfde initiele model en de Quasi-Newton-methode

gebruiktc~wordt,dangee!tLS-_SSMhet volgende resul taat:

[

0.965276 0.108273 0 ] [-0.447257E-3 -0.191911E-11
A= 0 0 1 8= -0.398599E-2 -0.686406E-1

-0.041345 -0.485633 1.38985 -0.187844E-1 -0.176328 J

o
o ~] 0= [-0. 288898E-3

0.618206E-2
. -0.661333E-2]
-0.125006E-1

0,.2 . .,=0.5976
0.8787±jO.0685

V••Cinitieel)=14.57
V•• (eind)=13.55
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Er wordt nogmaals vermeld, dat het nu niet de bedoeling is am met

LS~SSM een juist model te schatten, maar am met LS-SSM een schatting

te krijgen, die met PARID-LS vergeleken kan worden.

De conclusies die uit de voorgaande LS-SSM schattingen getrokken

kunnen worden zijn:

-1. CG-methode convergeert niet, maar blijft rand de waarden 13.380

e n 1j·~ 38 1 "j ut t ere n " •

-2. ON-methode convergeert weI, zoekt echter niet ver genoeg door.

Redenerende vanuit het uitgangspunt dat de EEM optie correct werkt,

moet de oorzaak gezocht worden aan de proceskant. Hiermee wordt

bedoeld dat de canonieke EEM optie op zichzelf correct werkt, echter

de voorwaarden waaronder deze de schattingen uitgevoerd heeft met

zich meebrengen dat de resultaten onbevredigend zijn.

Par. 4.2.1,Oorzaken van de onbevrediqende resultaten, bezien vanuit

de proceskant.

Aan het feit dat de CG-methode niet convergeert, zou het volgende

ten grondslag kunnen liggen. Gegeven het feit dat het initiele

model 2 complexe polen heeft met een lengte van 0.89 en dat de

data-ruis verstoord is, zou het kunnen zijn dat tijdens de schat

tingsprocedure de polen van het model,tijdens de iteraties, buiten

de eenheidscirkel komen. Op dat moment loopt de lossfunctie op,

omdat de data op een stabiel proces fit. Deze theorie wordt onder

steund door het feit dat bij de calls waarbij de lossfunctie stijgt,

inderdaad instabiele polen gevonden zijn.

Hiertegen zijn twee remedies:

1) stabiliteits-orojectie.

Veronderstel, na de i-de iteratie worden er instabiele polen

gevonden, en bij de i-1-de iteratie zlJn geen instabiele polen aan

wezig. Doordat de poollocaties door de a - parameters bepaald worden l

moeten de Q - parameters na de i-de iteratie het volgende algoritme
'~

doorlopen:

ga door met hat programma
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Bij deze methode behoren de volgende opmerkingen:

A) Hoe vaker de ius doorlopen wordt, tgv polen die buiten de

eenheidscirkel komen te liggen door de aanwezige ruis, des te

slechter wordt de fit tussen de data en de geprojecteerde parame

ters. Als eenmaal een stabiel model berekend is,begint de zoek

procedure ahw met een nieuw initieel model.

B) De factor ~ in de formule is empirisch.

Bij SISO-modellen is een relatie aan te geven tussen een kleine

verandering in een van de a-parameters en de verandering in de

poollocatie. De vermenigvuldigingsfactor hoeft hierbij niet gelijk

aan ~ te zijn. (~strom&Wittenmark, page 384)

Bij MIMO-modellen is deze relatie veel moeilijker te bepalen en het

valt buiten het bestek van de opdracht om deze relatie af te leiden.

2) verlagen van de sampelfregentie.

Als de sampelfrequentie verlaagd wordt, dan zullen de polen in

het z-domein zich verder van het punt z=1 en van de eenheidscirkel

af bewegen. ( zie fig. 4.2)

Ai is aliasing niet helemaal te voorkomen, toch moet er op gelet

worden, dat de sampelfrequentie niet te laag genomen wordt en aan

de volgende relatie voldoet:

In (4.2) is B de bandbreedte van het proces.

Z-plane

~---4.2 poollocatie als functie van

de sampelfrequentie.
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Een heel andere oorzaak zou kunnen zijn dat de 'schatting met meer

sampels uitgevoerd dient te worden.

De voorgaande schattingen zijn met 200 sampels uitgevoerd. Als de
data veel ruisvermogen bevat dan kunnen 200 sampels onvoldoende

informatie bevatten omtrent het proces.

In het nu volgende worden de 3 punten onderzocht. Er zal weer aan

de THE003 data met de canonieke EEM optie geschat worden.

De aanbevelingen aan de schattingen met THE003-data getoetst.

1) stabiliteits-projectie:

In het programma is nu de stabiliteits-projectie optie aangebracht.

De voorgaande 2 schattingen worden nu weer onder dezelfde condi

ties uitgevoerd.

De resultaten zijn als voIgt:

A) LS-SSM 3ampelinterval:1000 - 1200 Conjugate gradient methode.

[ 0.969280 0.09?420

!.392500]
[-O'732'70E-2 -0.292830E-']

A= 0 0 8= -0.15?319E-1 -0.651280E-1
-0.038650 -0.483140 -0.264009E-1 -0.1 ?3960

C· [ 1 0
~] O· [-0. 66'500E-2 -0.'3?230E-']

0 0 0.2?91?8E-3 -0.122?35E-1

6'.2.~=0.8864±jO.0510

0.5889
V••Cinitieel)=14.5?
v•• C eind) 13.55

B) LS-SSM sampelinte.E~_c:il: 1000 - 1200 Quasi Newton methode
,.~ "'~-"

~

lO.965512
A= 0

-0.040585

0.106130
o

-0.484994

o
o

,

:.387934]

~]

~

lo.4163?1E-2
8= -0.561?65E-2

-0.1??20?E-1

0= [-0. 338289E-2
0.?94331E-2

,
-0.1?9S20E-1j
-0.?10860E-1
-0. 1?4839

-0.436509E-2]
-O.106?25E-1

6'.2.~=0.8?5?±jO.0615

0.6021
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De conjugate gradient methode convergeert nu wel naar een eindwaarde.

Onbevredigend blijft echter bij beide schattingen, de waarde van

de lossfunctie, als deze met de waarde afkomstig van PARID verge

leken wordt. De oorzaak zou kunnen liggen in het feit dat er met-

te weinig sampels geschat wordt.

2) verlagen van de sampelfreguentie.

De bedoeling is om bij het inlezen van de data vol gens een vast

patroon sampels over te slaan. Hierdoor wordt de sampelfrequentie

kunstmatig verlaagd. Navraag bij de leverancier van de THE003 data

set leert dat verlaging van de sampelf~equentie onhBrr~epelijk tot

overlapping in het frequentiespectrum leidt. Dus het is niet moge

lijk, deze remedie verder te onderzoeken.

3) Schatting uitvoeren met meer sampels.

Door PARID is nu de volgende schatting uitgevoerd:

LS sampelinterval~ 1000 -

[

0.980?124 0.05?909?
A= 0 0

-0.0200138 -0.6323555

1500

r.S6.?28]
0.581863?E-2
0.4302342E-2
0.2455?09E-2

1
-0.3654320E- 1J
-0.54665?3E-1
-0.1439580

o
o

0= [ O. 3?59 112E-2
0.662615?E-2

-0.1860436E-1]
-0.??99?83E-2

6'.2.~=0.?915±jO.136?

0.9595

V•• =36.?3

yof'f',=0.925?E-1
yof'f'z=-0.8242E-1

Rec.error,=0.5513
Rec.errorz=0.8829

Door LS-SSM zijn, met het initiele model als waarmee de voorgaande

LS-SSM schattingen uitgevoerd zijn, de volgende schattingen uit

gevoerd:

A) sampelinterval: 1000 - 1500 conjugate gradient methode.

Er treedt nu geen convergentie Ope De lossfunctie blijft op

een waarde van 38.486 steken.
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8) Sampelinterval: 1000 - 1500 Quasi Newton methode

r
0.980083

A= 0
-0.026398

0.062975
o

-0.4'78652
~ 1
1 .39943J [

-0.459506E-2
8= -0.363600E-2

-0: 122564E-1

l
-0.261645E-11
-0.'702'79'7E-1j
-0.16426'7

o
o ~] 0.21'7999E-2

0.632403E-2
-0.140053E-1]
-0. 13'7525E-1

V••Cinitieel)=46.48
V••Ceind)=3'7.62

Er treedt, ondanks het optreden van stabiliteits-projecties, bij

de conjugate gradi~nt methode geen convergentie Ope Oak blijven

de resultaten van de quasi Newton methode onbevreoigend.

Zoals in p~r. 4.2 al opgemerkt is, zoekt de quasi Newton methode

oak nu niet ver genoeg door.

Oorzaken van de resultaten kunnen nag gezocht worden in:

-1. De zoekprocedure begint met een ongelukkig gekozen initi~el

model en eindigt in een locaal minimum.

-2. Als er veel stabiliteits-projecties uitgevoerd worden, werkt

dit de convergentie niet in de hand. Waarschijnlijk is de

conjugate gradient methode hiervoor gevoeliger dan de quasi

Newton methode.

-3. De schatting wordt nog met te weinig sampels uitgevoerd.

-4. Het programma PARID schat in tegenstelling tot de canonieke

EEM de offsetvector. Het zou nu kunnen zijn, dat de schattingen

. met LS-SSM en PARID niet met elkaar vergeleken mogen worden.

Opgemerkt wordt dat de RMS-waarden van ingangs- en uitgangs

-slgnalen ongeveer een factor 10 schelen met de geschatte waarde

van de offset.

Om niet te verzanden in te veel onzekerheden wordt nu overgegaan

tot het uitvoeren van schattingen m.b.v. gesimuleerde data,

waarbij men de poollocaties, het ruisniveau en de offset zelf kan

instellen.
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Par. 4.3,Schattinoen m.b.v. oesimuleerde data.

Nog steeds uitgaande van het felt dat de EEM opti~ correct werkt,

worden nu schattingen gedaan m.b.v. gesimuleerde data.

Om gesimuleerde data te maken, wordt gebruik gemaakt van twee

programmapakketten t~w. MATLAB en SIMUL.

MATLAB l~ een fnteractief programmapakket, waarmee Matrix-operaties

uitgevoerd kunnen worden. Een van deze operaties is het onder naam

opslaan van een SSM.

SIMUL is een interactief programmapakket, waarmee, met behulp van

een door MATLAB aangemaakt SSM, data gesimuleerd wordt. De ingangs

data wordt door SIMUL gemaakt.

Voor de ingangsdata wordt per ingang een witte ruis reeks gebruikt,

waarvan het vermogen instelbaar is. Voor alle experimenten uit

gevoerd in dit hoofdstuk geldt: E(u 2 ) = 1

Met SIMUL is het mogelijk een vooropgelegde (SIN) op de uitgangen

te bewerkstelligen. Men geeft het gewenste vermogen van het ingangs

signaal en van de al dan niet additieve ruis Ope Ook geeft men de

gewenste (S/N)- verhoudingen aan de uitgangen Ope Door een ver

menigvuldigingsfactor per uitgang te introduceren,wordt de gewenste

(SIN) per uitgang zo dicht mogelijk benaderd. In dit hoofdstuk

he,~b_e_~.alle ui tgange~ dezel fde (SIN) .,;
'....71';. ':;>,"jo'" '·"-''';<~j..,f;Nii~t..1'''~S::'·'~'"'/-·~· -- ._'••~._. _.._-,~. . -'~~~-~ ~-- -.- .....,." ....... ~. -~..",_.-. . ..", ~ ~-, '" ~'"' .....--~ .....

De uitgevoerde procedure is als volgt:

proces aanmaken

MATLAB

SIMUL

m.b.v. MATLAB

Igenereer witte ingangsruis

genereer witte additieve uitgangsruis

Sbewerkstellig een vooropgelegde ( IN)
op de uitgangen.

I~enereer het uitgangssignaal. [._-----
Fig. 4.3 Aanmaken van gesimuleerde data.
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De naamgeving van de I/~ data file is als voigt gedaan:
u

afkorting van de naam

van bedenker v.h. proces. VEL

beginsample van simulatie. 1

eindsample: 100 van simulatie. 20

orde van het systeem. 3

structuur indices naar oplopende output. 21

(S/N) in (dB) op de uitgang. 20

De schattingen worden gedaan met de quasi-Newton methode, omdat

deze op grand van het voorgaande het meest stabiele karakter

vertoont. In LS-SSM is de stabiliteitsprojectie optie geimplemen

teerd.

Par. 4.3.1,Schattingsresultaten van: VEL iT20 3 21 20data

De in/output data is aangemaakt met het volgende proces:
."._-,.,"",." ... :' -"'~ _._... ...

F=diag(-0.2,0.8,0.5)
G= [-3. °

- 1 . 1
2.0

4.0]0.5
D.?

T=(h"CFT)h"h2:J=[ 3.4
-0.68

1 . 95

9.8
?84
0.85

?8 ]13.9
2.45

Als structuur is gekozen: v, = 2 V2= 1 • Dit heeft het volgend

canonieke proces tot gevolg:

[
° .

A= 1.3895
-0.9145

l'
-0.6569

1 .0394

°°

. -~'5821]
1 . ?569

~]
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De kenmerken van de gesimuleerde dataset:

RMS (u 1 ) = 1 .09 (S/ N)1 = 22.4 dB
5RMS (u 2 ) = 1.026 ( I N)2 = 14.2 dB

RMS (y1 ) = 28.8 2000 sampels voor iedere

RMS (Y2) = 11 .4 uitgang.

De schattingsresultaten door PARID verkregen zijn:

A) nr'schatter; sampelinterval: 900 - 1400; 1 iteratie.

A- [ ~. 263?93
1

_g.292213]
[-5.24?029

1
24.03298?j

-0.5232?6? 8= 1 .219268 4.105125
-0.853890 0.9602148 1 .58?033 -1 . ?0895? 10.004?94

c- [ ~ 0 ~] 0- [ O. 9462?9 0.110203]a -0.048662 0.1985??

6, .2.3=-0.1599 yoff,=-0.6028
0.8?99 yoff 2 =-0.069?
0.3438

,
1

-g.300458]

I

[-5.264932 24.026?85 1

-0.584120 8= 1.1826?1 4. 13482?
1.000236 1 .5862?6 -1.68?94? 10.021629J

0 ~] 0,[ 1.01089? O. 10825?]
0 0.34563?E-2 0.201?19

B) IV schatte_ssamp eli nterval: c 900 - 1400; 15 i terati es.

A= [ ~ .2?3925
-0.85?169

6, .2.3=-0.1661
0.8102
0.3681

yoff,=0.1082
yoff z =0.201?

Rec.error,=0.6?55E-2
Rec.e~ror2=0.3191E-1
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c) IV schatter; sampelinterval: 900 - 1400; 30 iteraties.

Het geschatte model is gelijk aan het model onder B) vermeld.

De IV methode is dus binnen 15 iteraties geconvergeerd.

D) LS schatter; sampelinterval: 900 - 1400

A= [ ~. 528872
-0.306493

1
0.205894
0.405450

o
1

-~'774265J
0.464355

~]

[

-5.303402
8= 1.179311

-1.707003

1 .0553
0.0398

.,
24.040831j
4.131704

10.031157

O. 1146]
0.1976

6,,2,3=-0.1895
0.8056
0.0542

V•• =11402.663

yOTT,=-3.22
YOTT2=0.1350

Als het model, onder A) vermeld, als initieel model gebruikt

wordt dan geeft LS-SSM een resultaat welke niet wezenlijk van het

initiele model verschilt (Vee eind = 28917.95).

Als het model, onder C) vermeld, als initieel model gebruikt wordt

dan ~eeft LS-SSM het volgende resultaat:

A= [ ~. 2S?93
1 -~.3004S] [-S.2346 24. 02?2]

-0.51363 8= 1. 1985 4. 1348
-0.84?89 0.95195 1 .58632 -1.69?1 10.0212

c- [ ~ 0 ~] 0= [ 0.99024 0.,0826]
Q 0.05249 0.20172

6,,2,3=-0.9213 V••Cinitieel)=29330.39
0.99?±jO.9?99 V•• Ceind)=28964.13
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Vergeleken met de LS-schatting gedaan door PARID is deze schatting

onbevredigend. De mogelijke oorzaken kunnen ziin:

-1. De keuze van het initiele model levert een locaal minimum Ope

Op grond van de schatting, toen A) het initieel model was,

levert dit initieel model een locaal minimum op ( Vee: 28917.95)

Het minimum verkregen toen C) het initieel model was, ligt

hier dan dicht bij.

-2. De Quasi Newton methode zoekt niet ver genoeg door.

Opmerking: Tijdens de 2 LS-SSM schattingen hebben zich geen stab i

liteitsprojecties voorgedaan.

Om de voorgaande mogelijkheden nader te onderzoeken, wordt een

initieel model genomen welke een lossfunctie en parameters heeft,

die zeer dicht bij die van de PARID-LS schatting liggen.

Dit initieel model ziet er als voIgt uit:

A= [ g. 529 1
-g.??4] [-5.303 24.04 ]

0.206 8= 1 . 1?9 4.132
-0.306 0.405 0.464 -1 . ?O? 10.031

c= [ ~ 0 ~] 0= [ 1 .05 0.114]
0 0.04 0.2

0,,2,3= 0.8056 yoff,=-3.0
-0.1915 yoff 2 =0.1

0.0558

Er is nu met redelijke zekerheid te zeggen dat er tussen de waarde

van de lossfunctie van het te schatten model, en het globale

minimum van de lossfunctie geen locaal minimum ligt.
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1
-g.??421?]

1-5.29244 24.04 ]
0.221766 S=l1.184156 4.132
0.397044 0.464064 -1 .7085 10.031

0 ~] O· [ 1.04455 0.,,400,]
0 0.04471 O. 199999

LS-SSM geeft het volgende resultaat:

A= f
l

~. 523590
-0.304430

61.2.~= 0.8140
-0.1781
0.049

V•• (initieel)=12868.99
V•• Ceind)=12854.90

Als de aanname juist is dat de waarde van de lossfunctie van het

bovenstaande geschatte model, geen locaal minimum is, dan moet de

conclusie getrokken worden dat de Quasi-Newton methode niet ver

genoeg doorzoekt. Dit onder de aanname datje door PARID geschatte

offsetvector verwaarloosbaar is.

Daar er bij de schat4ng. geen stabiliteitsprojecties voorgedaan

hebben is het nu redelijk am aan het uitgangspunt, vermeld aan

het begin van het hoofdstuk, te gaan twijfelen. Er is nu een sterk

verma eden van het bestaan van een structure~e programmeerfout.

Er zal nu een proces genom en worden waarvan de equation error en

de gradient hiervan, gemakkelijk geanalyseerd kunnen worden.

Op deze wijze kan bekeken worden of er iets fout gaat, en zo ja,

wat er fout gaat.

Par. 4.3.2. Analyse van Ge schatting m.b.v. een SISO-proces.

Het proces en de bijbehorende datareeks moeten aan de volgende

eisen voldoen.

-1 Als de schatting niet correct uitgevoerd wordt, dan moet

duidelijk zijn dat dit niet aan de proceskant ligt.

-2 Om te kunnen kijken of dat wat er in het programma gebeurt

correct. is, moet de zoekprocedure gemakkelijk "handmatig
~.. naloopbaar" kunnen zi jn.
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Het volgende eerste orde SISO-proces wordt nu genomen:

y( k) =Bu( k-1) +Ay( k-1) oT H( z) =B/( z-A) ( 4.8)

Het bovenstaande ARMA representatie omgezet naar SSM ( met D = 0 )

levert:

x( k+ 1) =Ax( k) +Bu( k)

y( k) =x( k) +Du( k)

De vergelijking voor de equation error luidt nu

e.(k)sy(k}-8u(k-1)-Ay(k-1)-Du(k)

( 4.9)

(4.10)

(4.11)

Hieruit volgt voor de afgeleiden naar de parameters:

oe( k) /oA=-y( k-1)

oe.(k)/08=-u(k-1)

oe.( k) /oD=u( k)

( 4. 12)

( 4. 13)

(4.14)

Er is met

A = 0.4

B = 0.3

C = 1.0

D = a

het volgend proces een simulatie gemaakt:

Voor het ingangssignaal en de additive ruis is een witte ruis
5reeks genomen van 1500 sampels en ( IN) =~. Deze dataset heeft

de naam: JSS IT20 ·11 inf
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LS-S§M oeeft de volqende r~sultaten·
( - .

sampelinterval: 900 - 1400 I
Conjugate gradient Quasi Newton

Initieel model A = B = 0 = 0 A = B = o = 0

Vee init. 51 .21 51 .21

Vee sind 0.3394 0.15145

A 0.388623 0.388623

8 0.302429 0.302429

C 1 .0 1.0

0 0 0

Initieel model A = B = 0 = 0.5 A = B = C = 0.5

Vee init. 19.476 19.476

Vee eind geen convergentie 0.1423

A " 0.3991

B " 0.300157

C " 1.0

0 " 0

Het is te zien dat de lossfunctie van het geschatte model te

haag uitvalt, en bij beide numerieke method en ( als er conver

gentie optreedt) de zoekprocedure voortijdig stopt. De verwachting

is dat bij een dergelijke schatting de lossfunctie in de buurt

van de machine-nauwkeurigheid ligt en dat de geschatte parameters

exact hetzelfde zijn als de procesparameters.

De resultaten geven het sein am de EEM optie aan een nadere

analyse te onderwerpen. Oeze analyse levert de volgende resul

taten op:

-1) bij de berekening van de equation error van een bepaalde out

put op een bepaald tijdstip wordt in het programma niet nagegaan

of er genoeg sampels zijn am de equation error in zijn geheel

uit te rekenen.

In het programma wordt de bijdrage van Yi(k) in de formule van

de equation error altijd opgeteld, ongeacht of k- ~~groter of

gelijk aan het startsampel is, waarop de equation error-berekening

plaatsvindt.
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In het onderhevige 5150 model betekent dit niets anders dan dat

op het eerste het beste sampelmoment dat de schatting kan beginnen,

de equation error gelijk is aan het uitgangssignaal. ( volgens

formule (4.11))

.;.2) Bij de berekening van de gradiene- vaR tte eQ.~ation error op_." ~ -. --.---.,

een bepaald tijdstip wordt geen rekening gei'houden of er weI of-

geen o-matrix geschat moet worden. De afgeleiden naar de o-para

meters worden altijd berekend, en worden bij de schatting betrokken.

~3) ook bij de berekening van de gradient treedt een gelijksoortig

probleem op ais beschreven onder -1).

Ter illustratie van de punten -2) en -3) het volgende:

De onderstaande tabel geeft de eerste drie sampels van de equation

error weer. De tabel daarnaast geeft de eerste drie I/O sampels

weer. Uit de formules is te zien dat de sampel 901, waar de berekening

begint, nog geen afgeleiden beschikbaar mogen zijn.

Sampeinr. Afgeleide naar =
901 a 0

'(j -0.598
.""

b -51 .21
_••,"u.~

902 "0 -0.377
--_.
d -1 .311

< -"--

-0.598b

903 a -0.330
-- -,

0.855,d
--~.,

b" -'1:.311

Sampelnr. u(k) y(k)
900 1.655 -0.298

901 0.598 0.377

902 1 .311 0.330

Opmerking:

Ais sampelinterval 900 - 1400 ingegeven wordt, dan neemt het pro

gramma de data over vanaf sampelnr 901.

Uit de tabellen kan het volgende geconciudeerd worden:

-1) De berekening van de afgeleiden begint een sampel te vroeg.

De berekening kan pas beginnen bij sampel 902.
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-2) ooordat de berekening van de afgeleiden een sampel te vroeg

begint,krijgen de afgeleiden van de equation error naar de b-para

meter op sampelmoment 901 de negatieve waarde van de initiele

lossfunctie.

-3) De afgeleiden naar de o-parameters worden berekend.

De zoekprocedure gebruikt echter deze afgeleiden, hetgeen bij een

strickt proper model niet kane

De resultaten met het herstelde programma en met de JSS IT5 11 inf

dataset levert:

lSampelinterval: 900 - 14001

Conjugate gradient Quasi Newton
-
Initieel model A = B = 0 = 0 A = B = o = 0

~ee init. 51.07 51.07

~ee eind 3.92311E-31 3.66924E-18

A 0.4 0.4

B 0.3 0.3

C 1.0 1.0

0 0 0

Initieel model A = B = 0 = 0.5 A = B = 0 = 0.5

Vee init. 19.33 19.33

Vee eind 4.09785E-31 3.19180E-23

A 0.4 0.4

B 0.3 0.3

C 1.0 1 .0

0 0 0

Opmerking:

De lossfuncties van het geschatte model ZlJn bij de quasi Newton

methode groter dan bij de conjugate gradient methode. De quasi

Newton methode beeindigt de procedure met de melding dat er geen

Kleiner minimum gevonden kan worden. Dit is te wijten aan de instel·

parameters, die de numerieke nauwkeurigheid van de berekening

bepalen. Echter de parameters zijn weI bruikbaar.
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In de onderstaande tabel is te zien, dat de afgeleiden op het

startmoment van de berekening nu weI correct bepaald worden.

Sampelnr. Afgeleide naar =

901 ·0 0...

d 0
b 0

902 0 -0.377..............
" .. ~'._-

;d , -1.311
-, -",0::

:b -0.598

903 i 0 -0.330-, >-

, d 0.855
.._..,,~"'" ..~.

.........~._. ~.

-1.311b

Par. 4.4, Schattingsresultaten behaald met het herstelde programma.

In deze paragraaf worden schattingsresultaten van het herstelde

programma beschreven. Er wordt geschat met: 1) Vel IT 2032120 -

en met 2) THE003- data. Het zal blijken dat de LS-SSM schattingen

dicht in de buurt van de PARID-LS resultaten komen. Er zijo

dezelfde initiele modellen genomen als beschreven in par. 4.2 en

par. 4.3.1

Vel IT~20 J2J 20 data.
Zoals gezien in par. 1.4 geldt voor

moment k, de volgende uitdrukking:

de equation error op sampel-

e.( k) =r-'( 2) A( 0) V~( z) y( k) -[-'( z) A( 0) W... ( z) B( b,d) w( k) (4.15)

Voor een systeem met p = q = 2 ; n = 3 ; 'v, = 2; vz = 1 geldt

voor bovenstaande uitdrukking:
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e , ( k) = - 0, , , , y , ( k -2) - 0, , • ~y , C k - 1 ) - 0, 2 , , Y 2 C t, - 2) + Y , ( k)

+0",,[ B)", ,u,( k-2) +0" .2[ 8]", ,u,( k-1)

+0" ,z[ B), ,z,u,( k-2) +0'2.'[ 8] 2.' ,U,( k-2)

+0",,[ B),. 'ZU2( k-2) +0". z[ B) " 'ZU2( k-1)

-[B),., ,u,( k) -[ B), ,z,u,( k-1) -[ B), ,~,U2( k-2}

-[ B)" u:uz( kJ-[ 8] " zzuz( k-1) -[ B) " ~zuz( k-2)

+oz,.,[ B),., ,u,( k-1) +oz, ,z[ B)", ,u,( k)

- [ B] 2 • , , U , ( k) - [ B] 12 , 12 1 U , ( k - 1 ) - [ 8] 12. 1 8: - [ 8] 2 • ;0: 2 u 12( k - 1 )

Vanuit bovenstaande formule zijn de afgeleiden op een zeker

moment k te bepalen. De volgende tabel geeft deze afgeleiden.

Als data-set is de Vel 1120 32r 20set genomen en de parameters

zijn afkomstig van het geschatte model.

De afgeleiden zijn berekend op sampelmoment 904.
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It\fsz.eleide Formule programma

6e,/60"" 14.788 14.795

oe,/00",2 10.455 10.455

oe,/60'2,1 2.693 2.693

oe2/ 00Z', , 7.372 7.372

oe2/ 00Z,,2 7.747 7.747

oe2/00 22" 1 . 040 1 . 040

oe,/o[B]"" 0.250 0.247

oe,jo( B],,'2 0.498 0.498

oe,/o[B], ,Z, 0.177 0.177

oe,/o[ BJ, ,ZZ 1 .816 1 .816

oe,/o(B],.", 0.722 0.722

oe ,jo[ B) '. "2 0.033 0.033

08,/0[B]2." 1 . 864 , . 864

6e,/0[B]2.'2 0.086 0.086

oe,/o[B]2.2' 0 0

oe,/0[B]2.22 0 0

082/ O[ B] , , , , -1 .777 -1 .777
,

082/0[ B]",z 1.640 2.299

082/ O[ 8] , • z, 0.309 0.309

08z/0(B]"Z2 -1 .864 -1 .864

082/ o[ 8] , .'" 0 0

082/ O[ B] , ,32 0 0

oe2/ 6 [BJ2," 1 . 970 1 . 971

082/ 0[B]2,'2 -3.785 -3.785

08 z /o[B]2,2' -0.297 -0.297

08 2 /0[B]2,2Z , .794 1 .794
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Uit de tabel is te zien dat de afgeleiden correct bepaald worden.

De afwijkingen tussen de afgeleiden, die bepaald zijn d.m.v. een

formule en de afgeleiden die d.m.v. het programma bepaald zijn,

zijn te wijten aan rekenonnauwkeurigheden.

De schattingsresultaten zijn als voigt:

A) PARrD -j.,S. ..;",,>IIj"':""-

A'[ g.5288?'?
1

-g.??42649J
[-5.303402 24.04083J

0.2058935 8= 1.179311 4. 13170
-0.3064932 0.4054498 0.4643545 -1.707003 10.03115

c= [ ~ 0 ~] 0- [ 1 .055 0.1146]
0 0.039 O. 1976

, . 0,,2,;,"-0.1895
0.8056
0.05419

V..... 11402.663

B) LS-SSM Quasi Newton methode.

1

A= [ g. 53?996
1

-g.?9?9?6]
[-5. 4 '?84 23.96988J

0.204115 8= 1.00896 4.02548
-0.309464 0.405188 0.473356 -1.68448 10.05574-

c- [ ~ 0 ~] 0= [ 0.962651 0.0198351
0 0.045887 0.196196J

0;,2,;,=-0.1852 V•• (initieel)=26604.24
0.8113 V••Ceind)=11858.55
o .05 14 ..,_. ..-~-.

Cr~C$:SSM 'Conjug"ate gradient methode.

A= [ ~. 538264
-0.311557

1
0.202939
0.407533

o
o

-g.?984361
0.477516J

r
-5.45385

B= 1.04166
L 1.68871

0= [ 0.980048
0.045174

1
23.9641 J
4.06317

10.0572

0.017928]
0.222163

0,,2,;,=-0.1854
0.8109
0.055

V••Cinitieel)=26604.24
V••Ceind)=11864.79
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Opmerking:

Bij het programma kan ingesteld worden bij welke poolleq~te er

een stabiliteitsprojectie optreedt. Als deze poollengte gelijk

aan 1 gesteld wordt, dan komt de conjugate gradient methode in

convergentie-problemen.

Als echter deze poml~8g9Ee gelijk aan 1.5 gesteld wordt, dan treedt

weI convergentie Ope De zoekprocedure is dus gevoelig voor het

hernieuwd opstarten van de zoekprocedure t.g.v. de stabiliteits

projectie.

THE003 - data.

Als initieel model wordt de PARID 4 schatter gebruikt, die vermeld

is op page 2. LS SSM schattingen zijn als voIgt:

Quasi Newton methode

lO. 96?494
A= 0

-0.024?39

O. 10?235
o

-0.622159

o
o ~]

r
O. ?8003?E-2

B= -0.246054E-2
-0.965148E-2

0= [-0.25351 9E-2
0.583565E-2

-0.26?502E-1]
-0.?04180E-1
-0. 1?4858

-0.13?4?9E-1]
-0.11?598E-1

O'.2.3=0.?8?4±jO.1691
0.9240

V•• Cinitieel)=14.505
V••Ceind)=13.25

~B) LS-SSM sampelinterval: 1000-1200
......-.......----. ....._ .. _~·;,;;l~;,--""",~''''·'''~,~"'''·, ............,~_~,z, ,~"" ............... _....-~~ • ,_'"~,._ "~_~,,_,._.,,.

A= [J:::::: J:::::: :.54458J

Conjugate gradient methode

o
o ~]

r-

lo.12144?E-1
8= -0.4?2365E-2

-0.120395E-1

0= [ O. 942223E-4
0.486631E-2

,
I

-0.2?3161E- 1J
-0.6?5??1E-1
-0.1?103?

-0. 15065?E-1]
-0.105999E-1

5,.2.3=0.?93?±jO.1?56
0.9241

V••Cinitieel)=14.50
V••Ceind)=13.25
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c) PARIO-LS sampelin~erval: 1000-1200

[

0.967328
A= 0

-0.025801

0.107114
o

-0.623325

o
o

o 1
1 I
1.53329J

~]

r 0.704439E-2
B=I-0.871081E-2l-O. 180870E-1

0= [ O. 264872E-2
0.295454E-2

-0.260704E-11
I

-O.652655E-11
-0.168163 J

-0.128155E-11
-0.912305E-2J

01.z.~=0.92075 V•• =13.25
0.7S993±jO.16692
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Par. 4.5, Fasering in het foutzoeken in de canonieke EEM-optie.

5amenvattend kan de volgende fasering in het zoeken van de fout

in de canonieke EEM-optie aangebracht worden:

Fase 1,
Het schatten aan praktijk-data onder de aanname dat de canonieke

EEM-optie correct werkt. Er vindt een constatering van onbevredi

gende resultaten plaats.

Fase 2,

Het geformuleerde uitgangspunt blijft gehandhaafd. De onbevredigende

resultaten worden toegeschreven aan:

-1, De polen komen tijdens de iteraties buiten de eenheidscirkel,

waardoor een stijging van de lossfunctie plaatsvindt.

-2, De schattingen worden met te weinig sampels uitgevoerd. Door

het ruisvermogen is er te weinig informatie omtrent het proces.

-3, De keuze van het initieel model. De heuvelk11malgoritmen eindi

gen in een locaal minimum.

~4, Het door PAR1D-L5 schatten van een offsetvector, waardoor er

mogelijk geen vergelijking van resultaten verkregen door PAR1D en

verkregen door L5-55M mag plaatsvinden.

Ondanks uitwerking van een combinatie van de vier punten, blijven

de schattingsresultaten van de schattingen aan praktijkdata on

bevredigend.

Fase 3,

EE-wordt nu geschat aan data van gesimuleerde processen. De com

plexiteit van de gesimuleerde processen vertoont in de tijd een

dalende lijn, totdat het gesimuleerde proces een eeFs~e' Q~de 5150

proces is. De gekozen weg beperkt het verlies aan informatie over

de oorzaak van de onbevredigende resultaten.

Bij de analyse van de schatting aan data van het eerste orde 5150

proces blijken software fouten in de canonieke EEM-optie naar voren

te komen •. Deze fouten zijn hersteld.
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Fase 4,

Er wordt nu geschat aan data van gesimuleerde processen. De com-

plexiteit van de processen verloopt nu stijgend als functie van de

tijd.
Deze fase leert dat de eerste 3 punten in fase 2 oak bijdragen tot

het mislukken van de schattingen.

Fase 5,
Schattingen aan praktijkdata.,

Conclusies

De conslusies, die nu getrokken kunnsn worden z~Jn:

-1) De resultaten vermeld in par. 4.4 geven aanleiding tot de

conclusie dat de foutbroneen vermeld op pag .§Z!'- de enige fClut

bronnen zijn. Op dit moment is de conclusie enigzins voorbarig

maar hoofdstuk 5 zal deze voorbarige conclusie bevestigen.

-~2) De conjugate gradient methode vertoont snel convergentie

problemen.

-3) Als er niet bevredigende resultaten kamen, is het moeilijk

inschatbaar of deze moeilijkheden in de proceskant of

in de software gezocht moeten worden. Het brengt met zich mee

dat get est moet worden met steeds meer doorzichtige volle pro

cesseo, of je moet een van de uitgangspunten laten varen.

(In dit hoofdstuk was het uitgangspunt dat de EEM-optie correct

werkte)
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Hoofdstuk 5, Resultaten.

In dit hoofdstuk worden met behulp van de canonieke EEM-optie,

schattingen aan de THE003-data gedaan. Er is geschat vanaf de orde

n = 3 tot en met de orde n = 6. In totaal zijn er veertien schattin~

gen gedaan. Met PARID-LS canoniek worden dezelfde schattingen ge

daan.
De schattingen gedaan door LS-SSM en PARID worden met elkaar verge

leken in de hoop dat de resultaten nagenoeg hetzelfde sullen zijn.

Als dit zo is, dan kan geconcludeerd worden dat de in hoofdstuk 4

besproken wijzigingen de juiste zijn geweest.

Ook worden van elk geschat model de voorspelde uitgangssignalen

(predicted outputs) over een validatie interval bepaald.

Par. 5.1,Schattingsresultaten.

De schattingen vinden plaats in de schattingsinterval: 1000 - 1500

Waar mogelijk wordt als initieel model, bij iedere LS~SSM schatting,

een door PARID-IV in 10 iteraties geschat model gebruikt.

Als het heuvelklimalgoritme in een locaal minimum eindigt, wordt

met het aantal iteraties van de PARID-IV geexperimenteerd.

Per opgegeven structuur worden de schattingen gedaan door PARID en

LS-SSM met elkaar vergeleken. Het vergelijken vindt plaats door

middel van het vergelijken van de polen en van de lossfunctie van

het geschatte model. In tabel 5.1 staan de resultaten vermeld.

Opmerkingen:
-1, Ondanks het feit dat de Conjugate 4radient methode sneller

is dan de Quasi Newton methode zijn de schattingen uitgevoerd met

de Quasi Newton methode. Dir is gedaan omdat de Conjugate Gradient

methode bij sommige schattingen een hager minimum vindt. ( als

n = 4, v,=3, Va= 1 dan V = 40.073) Of dit een gevolg is van deee
instelling van de Conjugate Gradient methode is niet duidelijk.

-2, Tijdens het uitvoeren van de bovenstaande schattingen blijkt

de keuze van het initiele model belangrijk te zijn. De heuvelklim-
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algoritmen eindigen bij een ongelukkige keuze van het initiele

model op een hogere waarde van de lossfunctie, en de geschatte

parameters zijn anders dan de schatting die met PARID-LS verkregen

wordt. Het heuvelklimalgoritme eindigt dus in een locaal minimum.

~3, Tijdens het uitvoeren van bovenstaande schattingen bleek dat

de Quasi Newton methode voor modellen vanaf orde n = 5 niet nauw

keurig genoeg ingesteld stand. Voor het verkrijgen van de vermelde

resultaten is dit verholpen.

Uit de vermelde resultaten kan geconcludeerd worden dat de in

hoofdstuk 4 vermelde wijzigingen voor de tot nu toe geteste model

len de juiste zijn. Voor aIle geteste structuren werkt de canonie~e

EEM-optie juist. Hierbij moet opgemerkt worden dat de in hoofdstuk

4 vermelde wijzigingen niet de enige juiste zijn.

Om tot de conclusie te komen dat de canonieke EEM juist werkt is he'

nodig dat opmerking 3 verwerkt is. Oak kan geconcludeerd worden dat

het algoritme ruis verstoorde data, waarbij polen dicht bij de

eenheidscirkel optreden, aan kane

Par. 5.2. De voorspelde uitgangssignalen.

Van aIle, in tabel 5.1, vermelde schattingen zlJn voorspellingen

van de uitgangssignalen over het validatie interval 1500 - 2000

bepaald. De trend van voorspellingen is dat per ingegeven struc

tuur het door PARID en het door LS-SSM geschatte model, dezelfde

voorspellingen van de uitgangssignalen geeft, hetgeen de conclusies

van par. 5.1 onderstreept.

Om niet te verzanden in een groat aantal te bespreken grafieken

worden de voorspellingen met het model met een hoge en met de

laagste lossfunctie besproken. De te bespreken voorspellingen zijn

gedaan met de volgende door LS-SSM geschatte modellen:

n = 3, v,=1, VIZ = 2, V = 36.759ee
n = 6, v, = 4, Vz = 2, V = 18.799ee
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In grafiek 5.1 zijn de 2 uitgangssignalen van het proces weerge

geven en de 2 voorspelde uitgangssignalen van het model met orde'

n = 3, gegeven.

Ook zijn in grafiek 5.1 de 2 voors~elde uitgangssignalen van het

model met orde n = 6 weergegeven.

In grafiek 5.2 is het sampelinterval 1550 ,- 1700 van grafiek 5.1

vergroot.

In het algemeen kan geconcludeerd worden, dat het model met orde

n = 3 een voorspelling geeft, die heftiger verloopt dan de voor

spelling gedaan met het model met orde n = 6 en ook heftiger dan

de procesuitgangsdata.

In het bijzonder kan dit geconstateerd worden bij uitgang 1, in

de sampelintervallen 85 - 110 en 140 - 155.

Uit de structuuridentificatie uitgevoerd door C.C. Tchang 1986

blijkt de structuur v, = 4, Vz = 2 een structuur te zijn, die geiden

tificeerd is.
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PARID-LS LS-SSM

n=3 v , == 1 vz=2 6, .z.3=O.?91S±jO.136? 6,.z.~=O.?632±jO.0664

0.9544 0.9553
V•• =36.?1 V.",=36.?59

n==3 v,=2 vz=1 6'.2.~=0.?05S 6,.z.~=0.?050

0.8684 0.8686
0.9448 0.9454

V•• =40.83 V•• =40.84

n=4 v,=1 vz=3 6,.Z.~.4=0.9351±jO.002292 O'.Z.3.4=0.9~49±jO.032

0.4?31±jO.3932 0.4692±jO.3965
V•• =35.25 V•• =34.84

n=4 v,=2 vz=2 6'.Z.3.4=0.6996±jO.2203 O"Z.3.4=0.6985±jO.2192
0.906'1 , 0.9066
0.8183 0.8195

V•• =25.1? V•• =25.19

n=4 v,=3 vz=1 6"Z.3.4=0.3?52±jO.2095 O'.Z.3.4=0.3?52±jO.2061
0.8918 0.8918
0.9'14'1 0.9'152

V•• =39.11 V•• =39.123

n=5 v, = 1 vz=4 6, ,z,~.4.e=O.1119±jO.6519 O,.z.3.4.e=0. 1123~jO.6518
0.8?32±jO.1590 0.8?28±jO.15?4
0.9'155 0.9669

V••=33.155 V•• =32.?4

n=5 v,=2 vz=3 6"z.3.4.e=0.4415±jO.3318 O,.z.3.4.e=O.493S±jO.3?3?
0.9225 0.6283
0.'182'1 0.91'16
0.6045 0.8460

V•• =24.2?8 V. e =24.224

n=5 v,=3 vz=2 6'.2.~.4.e=0.6090±jO.24?3 6"z.3.4.e=0.6082±jO.2514
0.9459 0.9459
0.2208 0.2162
0.'1936 0.'1986

V•• =22.??1 V•• =22.??8

n=5 v,=4 vz=4 6'.2.~.4.e=0.0138±jO.4009 6'.2.3.4.e=0.0143±jO.4003
0.8204 0.821'1
0.6588 0.6566
0.984'1 0.9849

V•• =34.05? Ves =34.0?9

Tabel 5.1 (1) Schattings resultaten aan THE003-data
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PARID-LS LS-SSM

n=6 v 1 = 1 vz=5 6'.2.~.4.o.e=0.0432±jO.6830 6'.2.~.4.e.e=0.0433±jO.6831

0.9830 0.9739
0.8873±jO.1520 0.8874±jO.1527
0.02927 0.0286

V•• =32.?28 V•• =32.316

n=6 v,=2 vz-4 8'.2.~.4.e.e=0.0969±jO.6698 6'.2.~.4.e.e=0.0758±jO.6919

0.7999±jO.1978 0.7933±jO.1786
0.8298 0.8543±jO.0508
0.8966

V•• =22.098 V•• =22.15

n=6 v,=3 vz=3 6'.2.~.4.e.e=0.1878±jO.2520 6'.2.~.4.e.e=0.18?3

0.5646±jO.3699 0.5648±jO.37
0.9544 0.9544
0.8545 0.8552

V•• =22.233 V•• =22.23?

n=6 v,=4 v:z=4 O'.2.~.4.e.e=0.0231±jO.3882 6'.2.~.4.e.e=0.0235±jO.3880

0.6859±jO.1096 0.6817±jO.1098
0.8559±jO.0326 0.8578±jO.0309

V•• =18.776 V••=18.779

n=6 v,=5 v12=5 6'.2.~.4.e.e=-0.2934 6'.2.~.4.e.e=-0.2936

0.0832±jO.5097 0.08335±jO.5103
0.7047 0.7047
0.8132 0.8129
0.9790 0,9791

V•• =33.58 V•• =33.75
-. j."

Tabel 5.1(2) Schattings resultaten aan THE003-data
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-1. Het schatten van een canoniek equation error model in de

matrix-fractie beschrijving verdient de voorkeur boven het

schatten van een canoniek equation error model in een state

space model beschrijving. Deze voorkeur wordt uigesproken omdat

de equation error in de matrix-fractie bescrijving lineair

in de parameters is, en in de state space beschrijving niet

lineair in de parameters is, wat tot gevolg heeft:

a) PARID vee 1 sneller schat.

b) Als bij LS-SSM het initieel model niet juist gekozen

wordt, de zoekprocedure in een locaal minimum kan

eindigen.

Aangetekend dient te worden dat als een pseudo canoniek model

geschat dient te worden, er wegens mogelijke niet causaliteit,

met LS-SSM gaschat dient te worden.

-2. De resultaten van hoofdstuk 5 tonen aan dat de canonieke EEM

optie van LS-SSM correct werkt

-3. Resultaten, die door niet uitgebreid geteste software verkregen

worden, moeten kritisch bekeken worden. Als er niet bevredigende

resultaten geconstateerd worden en de oorzaak hiervan onder

zocht gaat worden, dan is een volledige en duidelijke soft-

ware documentatie onontbeerlijk.

-4. Wil van LS-SSM een robuust programma gemaakt worden dan is

noodzakelijk dat het programma:

a) minder keuzemogelijkheden biedt

b) gebruik maakt van minder subroutines
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Appencix Flowchard LS-SSM

De flowchard zal het schattingsgedeelte van LS-SSM
beschrijven. Voor het optie gedeelte wordt naar
hoofdstuk 3 van dit verslag verwezen.
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INLEZEN VAN HE,
INITIEEL MODEL

lees filenoam van het
initieel model in
FILINI

CALL TRHETHEF01
CALL RDMMTHEF01
schrijf THE-gestructureerd
model onder de nadm in
FILINI weg in de matrices
A,B,C,D,Kmat,OFF,xO
schrijf file-header naar
beeldscherm

C LL AWSSM
er wordt een file
met naam MODNAM
gecreerd waarin
het initiele model
weggeschreven wordt
MATLAB-structuur

CALL ERROR
geeft fouten
bij het inlezen

CALL CHPCAN
hadlt uit het initiele
model de structuur
indices en test of
structuuur mogelijk is
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CALL RWIo
lees I/O file
in of creeer
zelf I/O file
valgens vaar
geschreven
functie

INLEZEN VAN DE DATASECTIE

CALL TRHETHEF01
CALL RDHETHEF02
schrijf file header
noer het scherm

lees startsampel
vaar minimolisatie:STS
lees startsompel vaar
errarcalculatie:STSFC
lees oontol sompels
vaar minimolisatie:NSA

y

CALL RDIOTHEF02
lees datafile in
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STOCHASTISCH MODEL INLEZEN

lees stach. model in:
O:geen schatting
1 :equation error model(EEM)
2:autput error model(OEM)
3:prediction error model(PEM)
4:innovation error modelCIEM)
I RR

canonieke
parametrisati

niet correct,

keuze uit: O:pseudo can. parametrisati
1:cen. perametrisatie
lCAN

keuze uit: O:proper model
1:strict proper model

T

lNlTlELE TOESTAND EN OFFSET SCHATTEN
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Ikeuze uit: O:geen sct"1atting(~...O=Q)
1 :volledige sch~tting

2:Q ~O schatten
3:geen schatting(~O gegeven
4:geen schatting(~O inlezen

keuze uit: O:geen schatting( initieel model)
1:schatting
2:geen schatting(~O gegeven)
3:geen schattin (offset inlezen1

beperkende voorw~orden:

1) schatting ~O eist dat STS=STSFC
2) als EEM of PEM geschat wordt dan ISTATE=O

IOFF-O
3) IOFF=2 en ISTATE=3 moeten tegelijkertijd

ekozen worden

lees aIle begin
toestanden apport
in

in

lees xO in von die toestanden
die per uitgang het dichtst bij die
uitgang zit ten maak de rest van de
toestonden hieraan gelijk

lees :L0 in
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GEM. WAAROE CORRECT IE EN SCHALINGS KEUZE

~.euze uit: O:geen gemiddelde'lJeelrde correctie
1 :gemiddeldewaarde carrectie van de input
2:gemiddeldewaarde correctie van de output
3:gemiddeldewaarde corr-ectie van de in- en output

IMVCOR

er wardt een vector ( ICORRV) ter lengte IQ+IP met enen
-

gevuld mits aan de volgende voarwaarden voldaan wardt
1 ) output correctie
2) input correctie mits vaar de y"'of'f' en xO geen

vaste waarde genomen wordt
(ISTATE=O ISTATE=4 IOFF=O IOFF=3)

in elle andere g:evallen wordt ICORRV met nullen qevuld
"'

keuze uit: O:autamatische schaling von de lossfunctie
( aIle schaalfactoren hetzelf'de)

1 : geen schaling
2:volledige automatische schaling
3:eigen schaling von de lossf'unctie
4:schaalfactoren zelf ingeven

HJqrAI

een vector SCALEV ter lengte IQ+IP waarin de scoalfoctorenl
wardt met enen g:evuld

19 piori wordt er een waarde vaor de lossf'unct1.e gesteld
waarap geschaald gaat worden
LOSSF=1

~

to! INSCAL=3

'i

IV
Igeef eigen waarde voar de initiele lossf'unctie

vul SCALEV met
eigen schaal .
factoren op
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HEUVELKLIM METHODEN EN RECAPITULATIE VAN ANTWOORDEN

keuze uit: 1 :Conjugate gradient methode
2:Modified Newton methode
3:Quasi Newton methode

IHILL

aanmaken van de file waarin de voorgaande antwoorden
staan waarin ook de structuur indices staan
naam geving van de file:
FILP( 1 : 8) -FILA-:H:-\ ,}*

!cpleUdO-)CanOniek
h tisch model

CALL MATVEC (PARINI)
het initiele model wordt volgens een vaste volgorde in

n 1e arra PARINI ezet

geen schotting

ERR-O /
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SIGNAL PREPROCESSING

correctie in/output
signolen met
p'; ., rI '~I"""~

CALL SIGPRO(2,O,O)
bereken in SYSIO per

het arra
klem de

MEAN
gemiddeId8waarde en

CALL SIGPRO( 1 ,0,0)
corrigeer in SYSIO per klem per sampel moment de sampeis
met de bi behorende emiddeide waarde

~-:.::.~~

~ ~ ~~~_ ~ rrectie output signalen
et g~middeIde wa~rde

,,-=~ . ..::.~...;; .~.~

j
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CALL UTOX
bereken de steady state t.g.v. de gemiddeide
waorde van de input
responsie:DDUMV3=x oo

input:MEAN

corrigeer de begintoestand met de toestand ais gev
van de gemiddeidewaarde van de input

IOFF~2

de offset wordt gecorrigeerd t.g.v. de gemiddeide
waarde van de input

92



vector SCALE V
wordt op aIle
plaatsen met
SCALE 0 evuld

8EREKENING VAN DE SCHAALFACTOREN

CALL MATVEC(PARHLP)
het initiele model wordt vol gens een vaste
volgorde in de eendimensionale array PARHLP
ezet

CALL FSCALE
de schoalfoctor SCALE wordt uitgerekend m.b.v.
PARHLP
de berekening geschiedt als voIgt:

SCALE~SQRT(LOSSF/(LLresiduen2ILtot.sampels))

als INSCAL=O of lNSCAL=2 dan LOSSF=1.0
als lNSCAL-3 dan zelf de LOSSF in even

CALL SIGPRO(O,O,2)
vector SCALE V wordt op de eerst IP plaatsen met 1.0
opgevuld de volgende lQ plaatsen met:
SCALEV(l)"

elle

de uiteindelijke vermenigvuldigingsfactoren
SCALEV(l)aSCALEV(I)*SCALE
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SYSIO EN INITIEEL MODEL CORRIGEREN MET SCHAALFACTORE

C.A.LL SIGPRO( 0,0,1)
de schaalfactoren in sysio worden met
de schaalfactor aecorri eerd

~eWijZigd vOlgensl

CALL MATVEC(PARMOD)
het gecorrigeerde model wordt volgens een vaste
re 81 in het een dimensionale a1:"'ra PARMOD ezet

en

CALL VECMAT(PARINI)
het niet gecorrigeerde initiele model wat
PARINI staat wordt neer SSM notatie
herschreven

•
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SCHATTINGS GEDEELTE

instellen van de 3 numeriekel
zoekprocedures

I
lees in: -stopcriterium STCRIT

-overTlowvalue OVERFL
-maximum aantal calls MAX CAL

-

tJ EM 0

EM

Y

CALL OUINER CALL EQPRER
berekening van de de residuen van het gecorrigeet"'de model worden
residuen en de uitgerekend van hieruit wordt de lossTunctie
lossTunctie uitgerekend

w~
CALL EQUINN
vanuit de equation error wordt de
prediction eror uitgerekend
d.m.v. eCk1=R-1(et1e ( k 1

print de waarde van de lossTunctie
naar een aparte file en near
h~t c:r.hQrom

I
NAG MINIMALISATIE ROUT INES I
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KEUZE VAN NAG ROUTINES

CALL E040BF
NAG routine die de conjugate

h de bevat

CALL E0408F
NAG routine die de conjugate

CALL FK08F
loss functie wordt

CALL FUNOBF
de lossfunctie wordt
eevalueerd

CALL E04KOF
NAG routine die de
modified newton

CALL E04KOF
NAG routine die de
modified newton
methode bevat

CALL FKKOF
de lossfunctie wordt
oeevalueerd

CALL FUNK OF
de 10ssTunctie wordt
geevalueerd
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CALL FKKDF
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CALL UTOX
~O wordt met het
geschatte model berekend
de input is de gem. waarde
van de input

BEREKENING VAN BEGIN TOESTANO EN OFFSET

CALL MATVEC(PARINI)
het originele initiele model wordt
in de eordende arra PARINI ezet

CALL VECMAT(PARMOO)
geschatte model dat in de array PARMOO
staat wordt in SSM beschreven

~O wordt gelijk ean de begintoestand
van het initiele model of aan de begin
to stand die interactief in e even zi n

yoff wordt gelijk ~OFF=-D~O-~O(~(I)+1)+~O

ean de ingegeven
offset
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CORRECTIES VAN DE SIGNALEN EN WEGSCHRIJVEN
VAN HET MODEL

inverse schaling van de geschatte
parameters het hieruit verkregen
model wordt in PAR MOD oDQ'esldl"en

I
Yo0 en ~O invers geschaald 1
I/O-data invers geschaald \

I
gemiddeldewaarde correctie van:
1) ~O & uO
2) ~O
3) I/O-data

I
CALL SCHRMA
deze subroutine schrijft het geschatte model
naar de eerder besproken file met naam
FILAxx Ixx

I
creer file met filenaam FILMOD
FILMOD( 1 :40) -FILINI( 1 :40)
FTI MOD( , : 2) -FILP( 5: 6)

I
CALL WRSSTHEF04
het geschatte en gecorrigeerde model
wordt weggeschreven naar de file met
naem FILMOD

I
CALL EIGV
in deze subroutine worden de eigenwaarden
uitgerekend von het geschotte model

I
schrijf deze eigenwaarden weg near de
fil met de naam FILAxx!xx
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BESCHRIJVING VAN DE SUBROUTINE FUNDB

2 opmerkingen vooref:
1. de subroutine FUNKDF is identiek heeft aIleen

een ander stopcriterium
2. het binnenkomende model is opgeslagen in PARMOD

en wordt door XC overgenomen
3. de conjugate gradient methode stopt ais de losfunctie=O

de gadient=Q.

N

CALL UTO)\', ~
de vergelijking (I'-A) ~O=8~O
wordt opgelosd

de IN geschatte
xO worden uit
p~rc:lmetervector

gehaald

de IQ geschatte
xO worden uit
parametervector

ehaald
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u

structurele a-parameters nul

CALL RESEQU
de equation error op bepaald
sompelmoment van bepaalde
output wordt bepaald en in d
matrix RESIDU( NSA, IQ) gezet

CALL EQUINN
de prediction error op bepaald
sampelmoment en van bepaalde output
wordt bepaald en in de matrix
R SIDU NSA I· aezet

CALL DEREQU
de ofgeleiden von de equation
error wordt bepaald en in de
3-dim. matrix DERIVA ezet

,
berekening van de gradient van de
rediction error

CALL DERNUL J
de afgeleiden naar structurele
a- arameters werden 0 nul ezet

berekening van de gradient van
de lossfunctie waarbij gebruik

emaakt wordt van de voor aande

101



berekende gracient

bereken de waarde van de lossfunctie

de waarde van de lossfunctie van
en de parameters von het binnen
komende model worden onthouden
FCHLP-FC
XCHLP .. XC

gradient van de lossfunctie=O
lossfunctie=O
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