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Samenvatting 

"Multi-Frequent" (MF-) testsignalen Zl.Jn periodieke testsignalen 
bestaande uit een beperkt aantal harmonischen. De convergentie
snelheid waarmee de parameters van een bepaald proces geschat 
kunnen worden hangt in sterke mate af van de samenstelling van 
het MF-testsignaal. Bij het samenstellen van het MF-testsignaal 
trachten we daarom zoveel mogelijk gebruik te maken van a priori 
proceskennis. 

Een parameterschattingsmethode, die gebruik maakt van MF-testsig
nalen, is geimplementeerd in het PRIMAL-pakket, dat in de vak
groep Systeem- en Regeltechniek is ontwikkeld voor experimentele 
procesanalyse. In principe is deze methode ook geschikt om de 
parameters van meervariabele processen te schatten. 
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Voorwoord 

Dit verslag geeft een beeld van het afstudeerwerk dat in de 
periode november 1984 - december 1985 is uitgevoerd bij de vak
groep Systeem- en Regeltechniek, afdeling Technische Natuurkunde. 

Onderwerp van dit afstudeerwerk is de Multi-Frequent identifica
tiemethode ( MF-methode ),welke gebruik maakt van testsignalen 
met een discreet spectrum. 

Het afstudeerwerk is gestart met de realisatie van een implemen
tatie van de MF-methode in het PRIMAL-pakket. Na een korte inlei
ding met betrekking tot procesidentificatie en het PRIMAL-pakket 
in hoofdstuk 1 wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving van de MF
methode en implementatie gegeven. 

Na de implementatie van de MF-methode is gewerkt aan de ontwikke
ling van een methodiek voor het bij benadering bepalen van een 
optimaal Multi-Frequenttestsignaal ( MF-signaal ). Onder optimaal 
wordt verstaan dat het testsignaal zodanig gekozen is, dat de 
identificatie ( volgens een gegeven criterium ) op meest effici
ente wijze verloopt. Noodzakelijk is daarbij enige a priori 
kennis van de parameters en procesorde. 
Tevens is een methode voor de constructie van Binaire Multi
Frequent signalen (BMF-signalen) onderzocht en aangepast. 
Beide onderwerpen worden, aangevuld met enkele uitgewerkte voor
beelden, uitvoerig beschreven in hoofdstuk 3. 

Het afstudeerwerk is beeindigd met de toepassing van de MF
methode en de •optimale' testsignaalgeneratie op een aantal gesi
muleerde proefprocessen. Een beschrij~ving hiervan is gedaan in 
hoofdstuk 4. Dit werk moet gezien worden als een terreinverken
ning voor een diepgaander onderzoek. In hoofdstuk 5 worden hier
toe enkele suggesties vermeld. 
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1. Inleiding Procesidentificatiemethoden 

-~-----------------------------------

1.1 Inleiding 

voor de toepassing van de moderne systeemtheorie op een proces is 
de beschikbaarheid van een mathematisch model dat het dynamische 
gedrag van dit proces beschrijft essentieel. 
Een mathematisch model kunnen we als volgt definieeren: Het 
mathematisch model wordt de relatie tussen de grootheden in het 
te modelleren systeem vastgelegd door mathematische structuren 
zoals algebraische vergelijkingen, differentiaalvergelijkingen of 
stelsels van gekoppelde differentiaalvergelijkingen. 

Men kan verschillende manieren onderscheiden waarop deze modellen 
verkregen kunnen worden: nl. puur theoretisch, puur experimenteel 
of door combinatie van theorie en experiment. 

Bij de puur theoretische procesanalyse wordt een model afgeleid 
uit de fysische wetten die het gedrag van het proces bepalen, 
zoals behoudswetten voor energie, massa en impuls, fysische toe
standsvergelijkingen en fenomenologische vergelijkingen zoals 
bijvoorbeeld de diffusievergelijking. Men verkrijgt hiermee een 
stelsel gewone enjof partiele differentiaalvergelijkingen, waar
mee -na eventuele vereenvoudigingen- een model met een bepaalde 
structuur en bepaalde parameters gevonden kan worden. 

Bij de puur experimentele procesanalyse of procesidentificatie 
wordt een model bepaald aan de hand van metingen aan het proces. 
Op basis van de gemeten ingangs- en uitgangsgrootheden wordt een 
model binnen een bepaalde klasse van modellen bepaald waarmee het 
geteste proces het meest overeenkomt. 

Beide methoden hebben hun specifieke voor- en nadelen. 
De theoretische procesanalyse geeft veel inzicht in de werking 
van het proces. De parameters van de langs theoretische weg 
gevonden modellen zijn direct afleidbaar uit de fysische parame
ters van het proces. Dit betekent o.a. dat deze modellen reeds in 
de ontwerpfase van belang kunnen zijn bij de beoordeling van het 
dynamische gedrag van nieuwe processen. Een probleem is meestal 
de complexiteit van de verkregen modellen, maar ook de onbekend
heid met het preciese fysische gebeuren dat zich in de processen 
afspeelt. 

Voor de toepassing van procesidentificatie is deze gedetailleerde 
fysische kennis niet noodzakelijk omdat men het proces als 'black 
box' kan benaderen. Een gevonden model heeft echter betrekking op 
een bepaald gemeten proces in een bepaalde tijdspanne en in een 
bepaald werkpunt en is dus niet of moeilijk te generaliseren tot 
andere gelijksoortige processen. Bovendien kan alleen het waar
neembare procesdeel op deze manier in model gebracht worden. De 
bepaling van een model d.m.v. identificatie kost echter i.h.a. 
weinig inspanning en kan zelfs als onderdeel van een adaptief 
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regelalgoritme real-time worden uitgevoerd. 

In de praktijk zal men waar mogelijk een combinatie van beide 
methoden toepassen. Theoretische analyse levert kennis en inzicht 
op die nuttig is voor de bepaling van geschikte modellen en 
strategieen t.b.v. de identificatie. Anderzijds kan identificatie 
met vrucht gebruikt worden bij de verificatie van een langs 
theoretische weg afgeleid model en bij de bepaling van de exacte 
waarde van parameters in een dergelijk model. 
Zie onderstaande figuur 1.1 

---..---et 

·_,. __ --

-,... ....... 

- ....... 
.,___ ______ ...., 
---~ 

---

Figuur 1.1 : De verschillende stappen in de vorming van een model 

De in dit verslag behandelde aspecten hebben 
betrekking op: - Het ontwerpen van een experiment; 

een bepaalde a priori kennis. 
- De schatting van parameters. 

voornamelijk 
gegeven 

Aandachtspunten zoals modelstructuur en verificatie worden niet 
besproken. 
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1.2. Voorschriften voor een succesvolle identificatie 
~~~--------------------------------------------------

Een identificatiepoging zal in het algemeen slechts leiden tot 
bruikbare resultaten indien ten minste voldaan is aan de volgende 
voorschriften: 

1) De gebruikte ingangssignalen moeten het proces voldoende en 
voortdurend exciteren. De signalen moeten in het van belang 
zijnde frequentiegebied voldoende 'inhoud' hebben. 

Aan dit voorschrift wordt vaak niet voldaan door de natuurlijke 
ingangssignalen van het proces. Het is dan gewenst om testsigna
len op de de procesingangen te superponeren. In hoofdstuk· 3 wordt 
hier dieper op in gegaan. 

2) Het bemonsterinterval moet goed worden gekozen • 

. Bij een te groot gekozen bemonsterinterval gaat informatie over 
de hogere frequenties verloren. 
Een te klein interval leidt tot onnodig grote verzamelingen 
meetdata. Bovendien kunnen numerieke problemen optreden bij 
bepaling van de parameters, omdat opeenvolgende meetpunten 
weinig in waarde verschillen. 
Een goede richtwaarde is: (STR-75) 

To/Ti = 1/15 ••• 1/5 

van 
de 
te 

Met Ti de inslingertijd van het proces, hier gedefinieerd als de 
tijd die verstrijkt tot de stapresponsie binnen St van de eind
waarde blijft. To is het bemonsterinterval. 

3) Aan de a-priori aannamen die gemaakt zijn bij de afleiding van 
de identificatiemethode moet voldaan zijn. 

In de meeste identificatiemethoden worden aannamen gemaakt over 
het proces (b.v. bepaalde orde, lineair, tijdinvariant) en de 
aanwezige stoorsignalen (b.v. onafhankelijk van de ingangaaiqna
len, gemiddeld waarde nul en een voorgeschreven apectrua) • Hen 

•. zal altijd moeten controleren in hoeverre aan deze voorwaarden ia 
voldaan, waar mogelijk vooraf, (a-priori kennis!) maar anders 
tijdens of na de identificatie. 
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1.3. Indeling van identificatiemethoden 

---------------------------------------
Afhankelijk van de aard van het gekozen model kan men een onder
scheid maken tussen de parametrische en niet-parametrische iden
tificatie. Daarnaast is een onderscheid te maken tussen recur
sieve en niet-recursieve identificatie methoden. 
Tenslotte kan men nog onderscheid maken tussen off-line en on
line identificatie. 

Bij parametrische identificatie gaat men uit van modellen met een 
bepaalde structuur, zoals b.v. overdrachtsfunkties waarin model
parameters voorkomen. 
Bij niet-parametrische identificatie gebruikt men modellen waar
bij de relatie tussen ingangs- en uitgangsgrootheden in de vorm 
van een reeks getallen wordt gegeven, zoals bijvoorbeeld de 
waarden van de impulsresponsie op verschillende tijdstippen (de 
z.g. Markov-parameters). Kenmerkend is hierbij dat men i.h.a. een 
oneindig aantal parameters nodig heeft om het procesgedrag exact 
te beschrijven. 

Niet-recursieve schattingsalgoritmen bepalen in een keer de para
meters uit de data van de totale meting. 
Recursieve schattingsalgoritmen bepalen de parameters na elk 
nieuw binnengekomen meting opnieuw. De nieuwste meting wordt 
gebruikt om de schatting van de parameters uit de vorige tijdstap 
te verbeteren. Een groot voordeel is dat de verzameling meetwaar
den niet in zijn geheel opgeslagen hoeft te worden en dat op elk 
moment tussenresultaten beschikbaar zijn. 

Bij het gebruik van computers t.b.v. procesidentificatie kan men 
twee vormen van koppeling tussen computer en proces onderschei
den. Bij off-line gebruik is de computer niet direkt met het 
proces gekoppeld, maar worden de verzamelde gegevens na het 
experiment ingevoerd in de computer. Bij on-line gebruik is de 
computer direct met het te onderzoeken proces verbonden. Wanneer 
men on-line gebruik combineert met een recursief identificatie
algoritme dan wordt het mogelijk om de identificatie in real
time, d.w.z. gelijktijdig aan de meting, uit te voeren. 
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1.4. Identificatie in Primal 

De bepaling van een geschikt procesmodel door middel van identi
ficatie is in het algemeen een proces van trial-and-error (zie 
figuur 1.1), waarbij meerdere methoden en modellen geprobeerd 
moeten worden alvorens een geschikt model kan worden geselec
teerd. Juist op dit terrein ligt de grote kracht van het softwa
repakket Primal. Primal biedt de experimentator de gereedschappen 
om het identificatieproces te begeleiden vanaf de eerste meting 
tot aan de validatie van het uiteindelijke model. 

Het Primalpakket bestaat uit een aantal onafhankelijke en paral
lel werkende modules onder de besturing van een centrale monitor 
(zie figuur 1.2). De monitor heeft als primaire taak het verzor
gen van de interactie met de experimentator met behulp van een 
hiervoor ontwikkelde commandotaal. Verder verzorgt de monitor het 
besturen en coordineren van de diverse modules zoals applicaties 
en data-acquisitie (bemonsterapplicatie). .. - - . 

I 

,---1---J 
,.~proca~~. , _ __J~~--t.•r, I 

iaterface applicatie 

c:J applicatieaMlule 

Q dataaet 
--- c__...,o'a ea par-tera 
- datetraaaport 

ar af helle 
applicatie 

Figuur 1. 2 : Schematische voorstelliDCJ van werken .. t PRIJlAL 
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De applicatiemodules voeren bewerkingen, zoals filtering, corre
latieanalyse en parameterschatting uit op de zogenaamde datasets. 
Deze datasets kunnen bestaan uit meetgegevens (bemonsteringen), 
uit resultaten van andere applicaties of uit elders vergaarde 
gegevens. 
Via datasets zijn de applicaties door middel van serie- en paral
lelschakeling vrijwel onbeperkt te koppelen. Deze koppelingen 
zijn niet statisch vastgelegd in de programmatuur, maar kunnen 
door de experimentator tijdens of na het experiment gelegd wor
den. 

In de vakgroep Systeem- en Regeltechniek is Primal ontwikkeld en 
gerealiseerd op een PDP-11/23+ minicomputer van de firma Digital, 
werkend onder RSX-1LM. 

In het kort: 

- Primal biedt faciliteiten voor het meten van procesresponsies. 
Een uitgebreide serie testsignalen is beschikbaar voor de 
stimulering van het proces. Met de presentatie-module is het 
mogelijk de gemeten responsies direct zichtbaar te maken op 
een kleurenbeeldscherm. 

- Applicaties zijn beschikbaar voor de noodzakelijke voorbe
werkingen op de data, zoals filtering, trend-correctie, line
arisering en schaling. 

- Identificatie-applicaties zoals impulsresponsieschatting, 
structuur/ordetest en een aantal recursieve parameterschattings 
methoden zijn aanwezig. 

- Voor de beoordeling van de identificatie-resultaten kan onder 
andere gebruik gemaakt worden van simulatie gelijktijdig met de 
metingen, van de correlatie- en FastFourier applicaties en van 
de grafische mogelijkheden van het pakket. 

- Het logboek ondersteunt de experimentator bij de vastlegging 
van het experiment. 

Al deze mogelijkheden kunnen interactief, real-time en tegelij
kertijd worden gebruikt! In een dergelijke omgeving komen natuur
lijk recursieve identificatiemethoden het meest tot hun recht. 
Deze kunnen namelijk ook real-time worden uitgevoerd en leveren 
bruikbare tussenresultaten waarmee de voortgang van de identifi
catie zichtbaar kan worden gemaakt. Een bijkomend voordeel is het 
geringe geheugengebruik van deze methoden. 
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2 De Multi-Frequent methode 

2.1 Inleiding 

De in dit hoofdstuk beschreven Multi-Frequentmethode ( MF-me
thode) is ontwikkeld door A.van den Bos (BOS-74) en wordt toege
past voor de parametrische identificatie van lineaire (eventueel 
multivaribele), stationaire systemen. 
De MF-methode maakt gebruik van periodiek testsignalen met een 
spectrum bestaande uit een beperkt aantal discrete componenten. 

De te schatten parameters zijn de coefficienten van een gewone 
lineaire differentiaalvergelijking en de eventuele aanwezige 
looptijd. 

In 2.2.1 beschrijven we de identificatieprocedure indien er 
storingen aan~ezig zijn die de identificatie bemosilijken. 
wil zeggen dat g1 ,g&,h, ,h& en h0 in figuur 2.1 gelijk aan 
zijn. 

geen 
Dit 
nul 

In hoofdstuk 2.2.2 wordt de Multi-Frequent identificatieprocedure 
beschreven, indien de storingsbronnen zoals afgebeeld in figuur 
2.1. wel aanwezig zijn. 

hO 

u 
H 

gt ht 

V 

Figuur 2.1 : Schematische voorstelling het proces met de even
tueel aanwezige testsignalen, storingsbronnen en 
gemeten signalen. 

u : 
ga: 
g, : 
V : 
y : 
h._: 
h.: 
h, : 
z : 

testsignaal 
ingangsruis 
meetruis 
gemeten ingangssignaal 
responsie van proces op signaal u 
responsie van proces op signaal g& 
ruis in het uitgangsignaal 
meetruis 
gemeten uitgangssignaal 
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2.2 Bepaling van de systeemparameters 

2.2.1. Parameteridentificatie zonder ruis 

Zoals reeds is gesteld beperkt de te beschrijven procedure zich 
tot het bepalen van de parameters van een lineair, tijdinvariant 
systeem met periodieke in- en uitgangssignalen eventueel met de 
aanwezigheid van ruis. 
De parameters die bepaald moeten worden zijn de coefficienten van 
de differentiaalvergelijking en de looptijd die het proces be
schrijven. In het vervolg noemen we coefficienten van de diffe
rentiaalvergelijking de systeemparameters. 

Het gebruik van periodieke signalen heeft tot gevolg dat een 
beschouwing in het frequentiedomein voordelen heeft. 
We verkrijgen door de substitutie van de complexe Fouriercoeffi
cienten van het in- en uitgangsignaal in de Fouriergetransfor
meerde van de systeemdifferentiaalvergelijking een vergelijking 
met reele en imaginaire componenten. 
Voor elke harmonische resulteert dit in twee lineair algebraische 
vergelijkingen in de ~ysteemcoefficienten. Deze vergelijkingen 
noemen we de systeemvergelijkingen. 

Indien het aantal harmonischen voldoende groot is ,is een over
eenkomstig aantal systeemvergelijkingen voorhanden waaruit de 
systeemparameters bepaald kunnen worden 

Voorlopig gaan we uit van een ongestoord systeem. 

Het beschrijvend model is lineair en tijdinvariant met een enkele 
in- en uitgang en is gedefinieerd door de differentiaalvergelijk
ing: 

waarbij : 

+ 
c/y~-t) 

c:a..y(~) ca.,-
t:llf) 

J~w 
+ • • . . • + Q.N _J..;.C.;.;;i);;..N 

ingangssiqnaal 
uitgangssignaal 
tijd 
looptijd (te bepalen parameter) 
coefficienten (te bepalen parameters) 

we veronderstellen dat het systeem stabiel is en stellen b~· 1 • 
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Er wordt aangenomen dat u(t) een periodiek testsignaal is met 
periodelengte M en dat y(t) de stationaire responsie op u(t) is. 
Tevens we definieeren vervolgens de complexe Fouriercoefficienten 
van de k-de harmonische van u(t) door 

M IJ -j~llld..M ulc = ,.., u.(~) e J:l: :t.:l 

0 

en een dergelijke definitie geldt ook voor Ytc • 
Laten we ~ vooralsnog bekend veronderstellen en ter vereenvoudi
ging aannemen dat 'Z" == o zodat: 

ca..+ <t, s~c + • • • • • + ct.,.: J x = c ~,_ + ...... + s: > ulc ~- ~ 

met s., • j :t >z: k/M 
Deze vergelijking, bestaande uit complexe termen, is equivalent 
aan twee reele vergelijkingen nl. het reele en imaginaire deel 
van de vergelijking. 
Gegeven een K aantal verschillende harmonischen, dan is het 
mogelijk de volgende vectoren samen te stellen: 

T 

~ ~ [ R. ( s,tt U, > i~ ( s,~t U,) . . . · . . A. C s: U") Îhp ( s: tl,c}) 2. 'I 

en 

T 
C ~ [o Q. •• • • • • ct Q. J, b • · • • · b b J _ -o t llf-1 N 0 I 't •:&. lllt•l 

a..s 
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Verder definiëren we de coefficiëntmatrix : 

- Re(s~ U,) · 
A•r ] 

• - P..a(s., U,) 

• • N /mes: y,> . . . . '"" (s, 'Y.) 
• 0 

- /". (s, U,) · 
. ,._, 

· -lm(S, U,) 

• • 

~= 

zodat in vectornotatie geldt i•Q = g 

Indien de looptijd bekend is dan moet voor het aantal harmo
nischen K gelden : 2k >= N+R+l • 
En in het geval van een onbekende looptijd moet worden voldaan 
aan 2.1C>=N+R+2 • In de dan te volgen procedure wordt Ul in P 
vervangen door ~ .-•1T • waarna ç uit N+R+l vergelijkingen 
wordt bepaald. Door deze procedure te herhalen voor verschillende 
waarden van~ bepalen we iteratief de waarden van~ en ç waar
voor ook aan de resterende 2k•(N+R+l) vergelijkingen wordt vol
daan. 

Uit het voorgaande is het duidelijk dat de parameters 
ï 

~ • [ Cl.o •••••• Cl.y b • ...... ~>,.,_, -c:} 2..1 

gemakkelijk berekend kunnen worden indien we veronderstellen dat 
u(t) en y(t) exact te meten zijn. 
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2.2.2 Parameteridentificatie met aanwezige ruis 

-----------------------------------------
Indien de waargenomen signalen naast periodieke ook storingscom
ponenten bevatten kunnen de Fouriercoëfficiënten van ingang en 
uitgang slechts geschat worden. In het algemeen zijn deze schat
tingen geen exacte oplossingen van de systeemvergelijking. 

De hier toegepaste schatter van de systeemcoëfficiänten minimali
seert de afwijkingen in de systeemvergelijkingen in de zin van de 
kleinste gewogen kwadraten. De looptijd wordt geschat door de 
procedure te herhalen voor een aantal verschillende waarden van 
de looptijd en daaruit de optimale oplossing te kiezen. 
De schatter is consistent indien aan de volgende voorwaarden is 
voldaan: 

1) de schatter van de Fouriercoëfficiênten consistent is en 

2) het totaal aantal onbekende parameters kleiner dan of 
gelijk zijn aan tweemaal het aantal beschouwde harmonischen 
in de ingangssiqnalen. 

We veronderstellen dat de waarnemingen beschreven kunnen worden 
door : 

z(t)=y(t)+h(t) 

v(t)=u(t)+q(t) 

~.9 

2..9 

Waarbij h(t) en g(t) stationaire stochastische signalen zijn. 

We definiëren de schatting van de Fouriercoefficient U1c over J 
perioden door: 

311 

ale • w, /vet) .-s,.f.lf a.to 

""" 0 
idem voor~ met v(t) vervangen door z(t). 

Ne-t is te bewijzen dat Û., ~ consistente 
schatters zijn van U4- en )i. (zie Appendix E) > indien 

- -I I R"(ot>}J.t < - en jt R".. Ct)/ ,u < - :t.ll 

0 0 

waarbij ~~ en R""(t1 de autocovariantiefunkties voorstellen 
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van respectievelijk g(t) en h(t). 
Dit is echter een voldoende maar geen noodzakelijke voorwaarde 
,want indien g(t) en h(t) ook periodieke componenten bevatten en 
niet gelijk aan (k=l, .. ,K)zijn, zijn Û" en yk toch con
sistente schatters. 

"" BescRouwen we nu opnieuw de matrix ~ en substitueren we resp.U, 
en X~ voor Uk en 'X , .dan noteren we de nu ontstane matrix 
als C· 

A 

Op identieke wijze noteren we 4 als q . 
Dan geldt in het algemeen: 

We definje~n de vector 

als de residuvector (met € als schatting van ç ) • 

Vervolgens gebruiken 
definiet ,waardoor 
nieerd door 

_, 
we een weegmatrix ti ,symmetrisch 
het kleinste kwadraten criterium 

T _, 

5·~·~·€ 

een kwadratisch positieve funktie van de residuen is. 

~.13 

en positief 
s gedefi-

.t. /(/ 

De oplossing 2 , waarvoor s minimaal is , is een schatter van c • 
De matrix ~-· is een weegmatrix waarbij we met a priori kennis 
van systeem en ruis de schatting in gunstige zin kunnen beinvloe
den. De oplossing voor een minimale S is: 

~.15 

Indien geen a priori kennis van systeem en ruis aanwezig is ,dan 
liqt het voor de hand om ~-'gelijk aan de eenheidsmatrix te 
kiezen. 
Beschikken we wel over deze kennis dan is het mogelijk een weeg
matrix Q-' te vinden waarvoor voorgaande 2 de meest efficien
te schatter is. 

we zullen daartoe eerst de ruiscomponenten nader specificeren 
(zie hiervoor weer figuur 2.1). 
voor het gemeten ingangssiqnaal veronderstellen-we de storing 
opgebouwd uit twee componenten nl. 

- ~:-. '<- •· -~~ ,;_ 

waarbij q 1 (t) de meetruis vertegenwoordigt (b.v• qWal;ti.au~a> · 
en q.,(t) een additionele inqanq op het systeem (b.v.noraala b8-
drijfsiqnalen). 
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• 

De uitgangsstoringen kunnen we opsplitsen in 

"''aarbij h 1 (t) de meetruis bevat en h 0 (t) de storing t.g.v. inter
ne systeemruis voorstelt; ha(t) is de responsie van het systeem 
op g .. (t). 

We veronderstellen dat g(t) en h(t) stochastisch onafhankelijk 
zijn van u(t) en y(t). 

Met behulp van deze gegevens kunnen we de covariantiematrix 
€ bepalen: 

[ 
).(s,\ 0 0 0 0 

0 À(S,'\ 0 0 0 

1 0 0 0 0 
~ = -u J.M 0 0 0 0 

0 0 0 0 ~(ak) 

0 0 0 0 0 

I b'. waar ~J 

J : het aantal gemeten perioden 
M : lengte van een periode 

~(s,): i { IR<str)la. ( s~~,.~.,.cs", + S"_lt.cs,_>) + IB<s,.lt S~u.'5tt>J 

0 

0 

0 

0 

0 

).(siC) 

met: * S~ ., s...... en 59,9 , de vermogensspectra van respec
tievelijk h 0 (t),h, (t) eng, (t). 

* A Cs,.> en SC~) de respektievelijk& noemer- en teller-
polynoom van de systeemoverdrachtsfunktie. 

van 

] 

1.18 

Het diagonaal zijn van deze matrix is een direkt gevolg van het 
feit dat voor stochastische signalen de fouriercoefficienten bij 
verschillende frequenties stochastisch onderling onafhankelijk 
zijn en dat voor een willekeurige frequentie het reele en imagi
naire deel van de fouriercoefficient stochastisch onderling onaf
hankelijk is (zie appendix E). 

Het gevolg van de keuze ~ • ia is dat de varianties van de 
geschatte parameters mintmaar zijn. 
De schatter van de covariantiematrix van c is dans 

L 
1 T "" )-1 

- - ( a . Q • e '-·'' =-· :IM c; i!" -
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Door voor verschillende looptijden de procedure te herhalen be
paalt men de optimale systeemcoefficienten vlgs. het criterium s. 
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2.3 Implementatie aspecten 

De MF Methode is als applicatie in het PRIMAL-pakket onderge
bracht. De verwerking vindt •semi-recursief' plaats·doordat tel
kens nadat de data van een basisperiode beschikbaar zijn gekomen 
een nieuwe parameterschatting plaats vindt. 

De applicatie voert slechts Single Input Single O~tput (SISO)
identificaties uit, zodat telkens slechts de relat1e tussen twee 
variabelen bepaald wordt. 
Indien men gebruik maakt van orthogonale testsiqnalen, kan men 
door enkele MP-applicaties gelijktijdig te laten werken toch de 
diverse kruisoverdrachten bepalen (Multiple Input Multiple output 
(MIMO). Dergelijke orthogonale testsignalen worden gevormd indien 
de ingangssiqnalen een van elkander verschillend spectrum hebben. 
In het hoofdstuk 4.2 is een dergelijke MIMO-identificatie op een 
experimentele warmtewisselaar-opstelling getest. 

In het resterende deel van deze paragraaf wordt een aantal met de 
digitale verwerking samenhangende aspecten in het kort besproken 
nl.: 

* De bepaling van de Fouriercoefficienten 

* De bepaling van het storingaspectrum en g 

De bepaling van de Fouriercoefficienten 
*************************************** 

Het is mogelijk om door Discrete Fourier Transformatie (DFT) de 
Fouriercoefficienten van een funktie b(t) te bepalen uit alleen 
discrete waarden van b(t), verkregen door regelmatige bemonste
ring van b(t) met tijdsinterval T, mits wordt voldaan aan (zie 
hiervoor appendix B): 

- b(t) is periodiek 

- b(t) heeft een beperkte bandbreedte nl. f_max < 1/(2T) 

- bemonstering van b(t) vindt plaats over precies een 
basisperiode van b(t). Dus geldt voor de basisperiode
lengte M • N.T (N is een geheel getal) 

De testsiqnalen voor de MF·Methode voldoen aan de eerste twee 
voorwaarden. Terwijl we van de bemonstering kunnen eisen dat ze 
voldoet aan de laatste voorwaarde. 

De discrete Fourier transformatie zou dan plaats kur&nen ..• inden 
met het relatief snelle Fast discrete Fourier Transfor.atie (PFT) 
algoritme (zie BRI-71 en NUS-81). 
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Laten we veronderstellen dat een periode bestaat uit N samples, 
met N gelijk aan een twee-macht. De FFT vereist dan N.log~ (N) 
complexe vermenigvuldigingen terwijl een directe DFT-berekening 
(DOFT) N~ complexe vermenigvuldigingen nodig heeft. In beide 
gevallen zijn voor alle harmonischen de Fouriercoefficienten be
paald. 

Met behulp van de DOFT, welke feitelijk de berekening van de DFT 
volgens de definitie is, kunnen we voor elke afzonderlijke harmo
nische de coefficienten bepalen. 
De FFT algoritme bepaalt altijd de coefficienten voor alle harmo
nischen, dus ook voor harmonischen waarin we niet geinteresseerd 
zijn. 
Indien dus L harmonischen worden beschouwd is de verhouding 
tussen het aantal vermenigvuldigingen in de DOFT berekening en 
het aantal vermenigvuldigingen in de FFT berekening gelijk aan: 

Ljlog~ (N). 

In het geval van identificatie van lagere orde systemen zal L 
meestal niet groter zijn dan 3 a 4 en omdat het aannemelijk is te 
veronderstellen dat N >> 16 zal in die gevallen de DOFT bepaling 
veel sneller zijn. 
om deze reden is gekozen voor de DOFT om de Fouriercoefficienten 
te berekenen. 

Na elke periode worden de Fouriercoefficienten van deze periode 
bepaald. De in de voorgaande perioden bepaalde Fouriercoefficien
ten worden meegewogen volgens: 

arf14 = (alle)+ 'l -~(Ic-I)) I (I+ 'I) 

. met "l als de 1 vergeetfactor 1 o <: tz~' 
eNde Fouriercoëfficiënt van b(t) in periode k. 
e~~de in de berekeningen gebruikte coëfficiënt 

na periode k. 

Bepaling van het storingsspectrum en Q 
************************************** 

voor het bepalen van de weegfactoren in ~ moet in eerste instan
tie het storingsspectrum berekend worden (zie ook appendix C). 
De keuze van een storingsspectrumschatter in de MP-methode is 
voornamelijk bepaald door de voorkeur voor een eenvoudige imple
mentatie en de wijze waarop de meetreeksen telkens ter beschik
king komen. 
Aangezien de MP-methode gebruik maakt van periodieke testsignalen 
waarvan de Fouriercoëfficiënten telkens na een basisperiode be
paald worden, is het praktisch om tegelijkertijd een schatting 
van het storingsspectrum te maken. Daarna kan samen met de schat
tingen in de voorgaande perioden een nieuwe schatting van het 
storingsspectrum wordt gemaakt. 
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Het doel van deze schattingen is om het ~isvermogen te bepalen 
waarmee de dominante harmonischen van 1n- en uitgangssignalen 
gestoord worden. Uit de Fouriercoefficienten zoals die voor de 
dominante harmonische zijn bepaald, is echter niet zonder meer 
het aandeel van het testsignaal( of responsie) en de ruis te 
scheiden. 
Voor de schatting van de ruis in een dominante harmonische gaan 
we uit van de veronderstelling dat het ruis-vermogensspectrum 
rond een dominante harmonische voldoende glad is en dat de om
ringende 'harmonischen' geen deterministiche componenten t.g.v. 
het testsignaal bevatten. 
Door gebruik te maken van een gewogen gemiddelde van het geschat
te vermogen van de rond een dominante harmonische liggende fre
quenties wordt een schatting van het ruis-vermogen in een domi
nante harmonische gemaakt. In de geimplementeerde versie zijn de 
weegfactoren aan elkaar gelijk gekozen. 

Voor het bepalen van de weegfactoren in g dienen ook de systeem
parameters bekend te zijn. Voor een eerste benadering van de 
parameters gaan we uit vang= 1 Cl is eenheidsmatrix). 
In een tweede stap maken we gebruik van de benaderde systeempara
meters en het geschatte storingsspectrum om ~ te schatten. Met 
behulp van deze geschatte Q maken we weer een nieuwe schatting 
van de systeemparameters. 
De parametervariantie nadert asymptotisch de Cramer-Rao onder
grens (Appendix A), zie hiervoor BOS-74. 
In onderstaande figuur 2.2 is in een blokschema de identificatie 
weergegeven. 

Figuur 2.2 
--~~··· ~ ·-·,.,..~·-- ..... , .... ----· 

: Blokschema van het Multi-Frequent idantifieltie 
algoritme. 
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3 Het ontwerpen van Multi-Frequent testsignalen 

Na een inleiding over het gebruik van testsignalen en een korte 
beschrijving van ontwerpcriteria voor testsignalen wordt een 
ontwerpmethode voor Multi-Frequent testsignalen besproken. 
Multi-Frequent testsignalen zijn testsignalen met een spectrum 
dat alleen uit discrete componenten bestaat. Een dergelijk test
signaal wordt toegepast bij een identificatiemethode zoals be
schreven in hoofdstuk 2. 
De ontwerpmethode is als onderdeel van deze afstudeeropdracht 
ontwikkeld en wijkt af van de aanpak zoals die volgens de geraad
pleegde literatuur (FED-68 ,MEH-81 ,ZAR-79) algemeen gebruikelijk 
is. 
De ontwerpmethode wordt slechts in algemene zin beschreven, het 
is de bedoeling om deze methode te gebruiken voor de uitwerking 
van een praktisch bruikbare benaderingsmethode. 
voor enkele concrete situaties wordt de toepasbaarheid van deze 
benaderingsmethode getoetst. 
In het laatste gedeelte van dit hoofdstuk wordt aandacht besteed 
aan de constructie van Multi-Frequent signalen die in het tijds
domein alleen binaire waarden aannemen, de z.g. Binaire Multi
Frequent signalen (BMF-signalen). Door een wijziging in het van
den-Bos algoritme aan te brengen is getracht de toepasbaarheid te 
verbeteren. 

3.1 Het gebruik van testsignalen 

-~--------------------------3.1.1 Inleiding 

Een groot aantal fysische,biologische en technische systemen 
worden geidentificeerd door ze te exciteren met geschikte in
gangssignalen en daarna de resulterende responsie te observeren. 
De keuze van het ingangssignaal is fundamenteel in die zin, dat 
uit de veroorzaakte responsies de aard en nauwkeurigheid van de 
te identificeren systeemkarakteristieken bepaald kunnen worden. 

In toenemende mate wordt aandacht geschonken aan de constructie 
van ingangssignalen die het mogelijk maken een maximale hoeveel
heid informatie aan het systeem te onttrekken. We noemen 
dergelijke signalen in het vervolg optimale testsignalen. 

Er bestaan een aantal praktische beperkingen t.a.v. het ontwerpen 
van een ingangssignaal o.a.: 

1.Bedieningsbeperkingen - Het moet op relatief eenvoudige W1Jze 
mogelijk Z1Jn om de ingangssignalen door een operator of een 
automatisch apparaat te implementeren (b.v. stapvormige inputs). 

2.Parametergevoeligheid - De gemeten responsie moet afhankelijk 
zijn van de te identificeren parameters. 
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3.Instrumentatiebeperkingen - Het dynamisch bereik en de sig
naalruisverhouding van de instrumenten leggen beperkingen op aan 
de ingangssignalen. Vaak is het slechts mogelijk en toegestaan 
een beperkt ingangsvermogen te genereren. 

4.Modelveronderstellingen - Het ingangssignaal moet zodanig 
ontworpen worden dat de veronderstellingen waaronder het model 
geldig is van toepassing blijven. Indien we een lineair model 
aannemen,mag het ingangssignaal geen niet-lineariteiten in het 
systeem exciteren. 

S.Responsiebeperkingen - De resulterende responsie mag geen onge
wenste bedrijfsomstandigheden opleveren. 

Het ontwerpen van een optimaal experiment onafhankelijk van de 
systeem en ruisparameters is slechts mogelijk voor een speciale 
klasse van systemen (LEV-60, FED-72). 
In het algemeen is voor het ontwerp van een optimaal testsignaal 
kennis van de werkelijke parameterwaarden noodzakelijk. Deze 
parameterwaarden zijn echter onbekend en moeten daarom juist 
geschat worden. De hierdoor ontstane controverse is te omzeilen 
door de parametervector als een stochastische variabele te be
schouwen, waarvan we dankzij enige a priori kennis de waarschijn
lijkheidsverdeling kennen. Aangetoond is (PAY-72) dat het gebruik 
van een geschatte gemiddelde parametervector geoorloofd is voor 
de constructie van een optimaal ingangssignaal mits de verde
lingsfunktie voldoende scherp rond de parametervector is gecon
centreerd. 
verder gaan we bij een ontwerp uit van een a priori kennis van de 
struktuur van het model. 
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3.1.2 Testsignaal ontwerpcriteria 

Een mathematische model zal het werkelijke gedrag van het systeem 
slechts bij benadering kunnen beschrijven t.g.v. meetfouten,sto
ringen,niet-lineariteiten etc .• 
De vereiste nauwkeurigheid waarmee de onbekende parameters van 
een dergelijk model moeten worden bepaald is afhankelijk van de 
uiteindelijke toepassing. Het relatief belang van de parameters 
kan voor elke toepassing weer verschillend zijn. Parameteriden
tificatie wordt in het algemeen uitgevoerd ten behoeve van o.a. 
de volgende doelstellingen: 

!)Precieze bepaling van parameterwaarden met een fysische beteke
nis zoals soortelijke warmte en warmtegeleidbaarheid van materi
alen.(parameter space criteria) 

2)Responsie voorspelling.(output space criteria) 

Binnen elke doelstelling zijn diverse criteria mogelijk waaraan 
het identificatieresultaat getoetst kan worden. 

De keuze van het testsignaal bepaalt in belangrijke mate of de 
identificatie beter of slechter ,volgens het gebruikte criterium 
,zal verlopen. 

3.1.2.1 Criteria voor schatting van fysische waarden 

--------------------------------------------
De deugdelijkheid van een (fysische waarden) parameterschatting 
wordt het best uitgedrukt in termen van schattingszuiverheid 
(bias) en de covariantie eigenschappen. 

Gebaseerd op de parametercovariantiematrix ( ~~) ,zijn er diverse 
criteria waarmee men de prestatie van een schatting kan toetsen 
(MEH-81) b.V. : 

1. Het A-optimaal criterium: 
min tr( ~) d.w.z. een minimale gemiddelde ongewogen 
variantie van alle parameters. 

2. Het E-optimaal criterium: 
min # ('i;,) waarbij # de maximale eigenwaarde van ( ~" ) is. 

3. Het D-Optimaal criterium: 
min 1 ( 2 16 ) 1 d.w.z. de determinant van ~- moet geminima
liseerd worden. 
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3.1.2.2 Criteria voor uitgangspredictie 

-------------------------------
In dit geval is het nauwkeurig voorspellen van het uitgangsignaal 
y(t) voor verschillende ingangsignalen het doel van de parameter
identificatie. 

1 1 1 A 

D1t betekent dat de var1ant1e van [y(t,e )-y(t,8 )] volgens een 
opgegeven criterium optimaal moet zijn. Waarbij y(t,i) de voor
spelde responsie en y(t, e ) de werkelijke responsie is op een 
ingangssignaal. 
De keuze van het testsignaal bepaalt in belangrijke mate de 
prestaties van het model. 

Diverse criteria zijn denkbaar zoals 

Het G-criterium. 
In het geval van het G-criterium moet de maximale variantie van 
[y(t,e)-y(t,ê)] ,optredend bij bepaalde ingangssignalen ,minimaal 
zijn. 
Het G-optimaal criterium is identiek aan het D-optimaal criterium. 

Het LSQ-criterium. 
Dit criterium eist dat de variantie van (y(t,B )-y(t,ê )] bij een 
witte ruis ingangssignaal minimaal is. 
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3.2 Ontwerp optimaal Multi-Frequent testsignaal 

-------------------------------------------
3.2.1 Inleiding 

Op het gebied van de constructie van optimale testsignalen zijn 
reeds diverse publicaties verschenen. Een overzicht van de re
cente stand van zaken geeft Mehra (MEH-81). Diverse methoden en 
criteria worden in dit overzicht beschreven. De gebruikte metho
den geven echter weinig inzicht in de constructie van een opti
maal testsignaal. 

Veelal wordt een algoritme bepaald op grond van een criterium 
gebaseerd op de asymptotische covariantiematrix (er wordt veron
dersteld dat de ruis een normale verdeling heeft). Een veelvuldig 
gebruikt criterium is de minimalisatie van de determinant van de 
asymptotische covariantiematrix (G- of D-criterium ;MEH-
81,ZAR-79) ; terwijl v.d.Bos (BOS-74) de gewogen som van de 
diagonaalelementen van de asymptotische covariantiematrix als 
criterium neemt en op grond daarvan een algoritme heeft ontwor
pen. 

Al deze algoritmen vereisen een intensief rekenwerk ,terwijl het 
berekende optimale testsignaal als gevolg van de a priori ge
schatte parameters slechts met een beperkte nauwkeurigheid kan 
worden bepaald. Getracht is daarom een aanzet te geven tot een 
ontwerpmethode waarbij op meer inzichtelijke wijze een optimaal 
testsignaal is te berekenen en waarmee eenvoudig een eerste 
benadering van het optimale testsignaal is te bepalen. 

In de gangbare methoden voor de constructie van optimale testsig
nalen gaat men in het algemeen uit van een niet nader gedefini
eerde asymptotisch zuiver en efficiente schattingsmethode. Een 
dergelijke schattingsmetbode wordt verondersteld een covariantie
matrix vlgs de Cramer-Rao ongelijkheid (zie Appendix A) als 
ondergrens te hebben. 
In tegenstelling hiermee is bij de hierna te beschrijven methode 
niet alleen uitgegaan van een asymptotische zuiver en efficiente 
schatter maar van een schatter die tevens expliciet beschreven 
wordt. , 

Gegeven de veronderstelling dat het proces en de storingen sta
tionair zijn en dat er geen beperkte experimenteertijd wordt 
opgelegd dan blijkt (MEH-81, ZAR-79) dat de optimale ingangssig
nalen een discreet spectrum hebben. Dit laatste is een vereiste 
voor de reeds eerder beschreven MF-methode. Een beschouwing in 
het frequentiedomein is dan ook te prefereren. 

Evenals bij de andere methoden gaan we uit van een zekere a 
priori kennis van de overdrachtsfunktie H(w) van het proces. We 
veronderstellen de modelstructuur als bekend en nemen aan dat de 
voorlopige informatie ten aanzien van de systeemparameters wordt 
wordt beschreven door een scherp gepiekte waarschijnlijkheidsver-
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deling rond de werkelijke systeemparameters. 

De overdrachtsfunktie H(w) wordt 1 opgevat als de som van een K 
aantal eerste orde processen Li • 

I( 

H(w) = L Lc"Cw) ~~ 
i .. 

De hierna beschreven schattingsmetbode bestaat uit een aantal 
gelijktijdig uitgevoerde 'deelidentificaties• van de termen Li. 
Voor elke term Li wordt daartoe uit het in- en uitgangssignaal 
een aantal voor Li specifieke frequenties gefilterd. 
Aangezien de termen Li maximaal 2 onbekende parameters bevatten 
is het mogelijk met een van de voor Li gefilterde frequenties de 
overdracht Li te schatten. In deze schattingsprocedure wordt een 
qemeten frequentie slechts voor de schatting van een enkele 
overdracht Li gebruikt. In het vervolg moeten we de index i in 
Y;, , U, en w, interpreteren als de verzameling Fouriercoeffi
cienten en frequenties t.b.v. de parameter-identificatie van Li • 
Zie onderstaande figuur 3.1 

Figuur 3.1 

ampL f 
..... 
''H 

' ' ' ' ' ' 

w ---· 
: Een voorbeeld van beschrijving van H(w) door 

L,cw> , La(w) ,met een Multi-Frequenttestsignaal 
met frequenties '"\"'•··"" '"\. 101a.. voor identificatie van 
respektievelijk L,Cw) , L~..<w> 

van de gefilterde frequenties,zowel voor in- als uitgang, bepalen 
we de Fouriercoefficienten 'Yë en Ul. Met beh..U.p. _van deze 
Pouriercoefficienten, indien we veronderstellen 4at · -ze geen 
aeetfouten bevatten, kunnen we de volgende relatie gebruiken: 
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I( 

: L,(wë.) U, + .2. Lj(wL) U.: 
J•l 

Hi. 
en stellen 

met 

' 
~ ?t.S 

M.b.v. ~.4 en ~.5 kunnen we de onbekende parameters van Li(w) 
bepalen mits de termen Lj(w) j=i bekend zijn. De overdrachten 
Lj(w) en Li(w) worden echter simultaan bepaald hetgeen betekent 
dat de schattingsprocedure uit een iteratieproces bestaat: 

(0) start iteratie met 'X' = 1; i=l, ••• ,K 

i=l, ••• ,K 

Omdat de parameters van L.t~ een funktie zijn van Wc., Yt en L4 
(2) 

1<. 

Yï' • ~ - ~ Lj C wiJ U, 
J•l 
l+i. 

-vi.' indien de de verandering van n t.o.v. de vorige 
voldoende klein is dan is de identificatie afgerond, 

(3) 

niet,herhaal het algoritme dan vanaf (1). 

Voor een schematische voorstelling zie figuur 3.2 

waarde 
indien 

voor een aantal voorbeelden van funkties J, (w,wë. )){',U,) verwijzen 
we naar paragraaf 3.2.4. 
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Figuur 3.2 : Schematische voorstelling van de voorgestelde iden
tificatie procedure waarvoor een optimaal HF-test
signaal wordt ontworpen. 



3.2.2 Beschrijving ontwerpmethode van een optimaal MF-testsignaal 

We zullen ons beperken tot de constructie van optimale MP-test
signalen waarvoor het criterium een funktie is van de onnauwkeu
righeid AH(w) waarmee de frequentieresponsie H(w) is bepaald. 

A. 

AJ.I(w):: HCw) - H(w) 

Met Hlw) als de overdracht zoals die door de identificatie is 
bepaald 

Geeist kan worden dat b.v. de verwachtingswaarde van /AHC~)I 1 

voor een bepaalde frequentie minimaal is of dat een gewogen 
gemiddelde verwachtingswaarde van IAHlw)l~ binnen een bepaald 
frequentiegebied minimaal is. Een ander criterium dat in de 
literatuur vaak gebruikt wordt is het reeds eerder genoemde D
optimaal criterium dat equivalent is met het G-optimaal crite
rium. In het frequentiedomein komt optimaliseren volgens het G
optimaal criterium overeen met het minimaliseren van /4HCav)/ voor 
die w waarvoor I~N~)Imaximaal is. 

Bij de verdere ontwikkeling van de ontwerpmethode is uitgegaan 
van de veronderstelling dat ~Hl~ t.g.v storingen door een eerste 
orde benadering voldoende nauwkeurig wordt beschreven. Tevens 
wordt aangenomen dat de meetfouten aan de ingang te verwaarlozen 
zijn. 
Zodat 

"" AJ./(141) : 1-/(w) - HC....,) 

I< 
' ~H(w) V' * L 'Ah 
i•• ~'Yt ' 

en met behulp van relatie 3.2 

= Ï )) i. f;~w) AY,' 
i.•l ~~ 

en na substitutie van relatie 3.6 
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Doordat overdracht ij alleen bepaald wordt door de gemeten ~.~·.U; 
(zie relatie 3.6) volgt dat 

()~-(wj,wJ )J',~·) 
----:----=0 

}~· 
J 

indien i#:j 

zodat 
J< 

2:: Al,(w,w, 1 ~'~u1) 

'·· met 

J.IO 

Tevens zien we door middel van vergelijking 3.5 dat 

I( 

A~,: A'Yc - L 
.;•· 
J#l 

Vervolgens gaan we over op de vectornotatie:
T 

A= -

[ 
I 

. l ' ' ·] ~ : AY; A~ ••••• A~ 

~ = [A Y. AYA. ...... AY"] 
T 

] 
)..f,.cw,w~,.'(.u..>l· U, )=\Cw,~.x ·~j:u I 

l Y.' • • • • • • • • • • • • • • ~ 

,. \~ I 
0 

"".'"" .... ..,, I 

W•to~s. ........... 

• 

• 
• • . . 

~l.ew, ..... , Y,",u_)~· ••••••••••••••••••••• 
)Y.' " I , 

"'•""', 
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zodat A:f' = é:Y - ~ ~· 

éY' 
-I 

= (e+!) ~ I = eenheidsmatrix 
• 

= Q4.Y ö.l'-

De elementen van matrix A Z1Jn analytisch te bepalen voor gegeven 
Li (w) , w~. en ~ • De variabele A Y.: is een stochastische groot
heid, waarvan de verwachtingawaarde nul is en de variantie gelijk 
is aan het storingsvermogenspectrum: 

2. 
E{ IA~ I } = Syy(wd 

met E{ f } als de verwachtingawaarde van f 

Stel nu dat we een criterium hebben dat een funktie is van 
IAH(w) la : 

CRIT = F( E{ I6H(w) ('} ) 

dan zouden we voor het bepalen van een optimaal testspectrum 
onderstaand algoritme kunnen gebruiken. 
Tevens moet worden voldaan aan de randvoorwaarde dat het testsig
naal een beperkt vermogen mag bezitten (voor het gemak kiezen we 
dit gelijk aan 1): 

I( ~ 

L. 1 u, I ::' 
Het algoritme'~oor het bepalen 
dan: (O) 

van een optimaal 
(o} (0) 

spectrum wordt 

(0) start algoritme met B = I ,w, ''U,: i=1, ••• K ,m=O 
a = 

(m) (m) 
(1) Bepaal de optimale waarden ~, en I tt~ I i=1, •••• K 

behorende bij de criteriumfunktie CRIT = F( E{IAH(w)l~}) 

met 

(Hierbij is gebruik gemaakt van het onderling stochastisch 
onafhankelijk zijn van de verschillende frequentie
componenten A ')i in het storingsspectrum) · 

(m) 
Berekend is nu een optimum : CRIT. 
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(m) (m) (m+1) 
( 2 ) m.b.v. de berekende w, en uê. I bepalen we B 

= -
(m) (m-1) 

(3) vergelijk CRIT met CRIT en indien nog niet aan een 
bepaald stopcriterium is voldaan dan m = m + 1 en herhaal 
de berekening vanaf (1); anders is de berekening 
als voltooid te beschouwen. 

Doordat de funktie H(w) uitsluitend opgesplitst is in eerste orde 
deelprocessen, is een beschrijving van de funktie ~ in principe 
beperkt tot slechts een drietal variaties. Van een eerste-orde 
deelproces moet n.l. de tijdconstante bepaald worden of de ver
sterkingsfactor of beiden. 

Het aantal frequenties benodigd voor een optimale identificatie 
hangt onder andere af van het storingsspectrum. Indien in het 
relevante frequentiegebied de storing van nulde- orde is (ZAR-79) 
kunnen we volstaan met het minimaal aantal benodigde frequenties. 
Gaan we van deze veronderstelling uit dan bestaat de verzameling 
wi , 'Yc! en u, in Ji(w,wt 1'Y/,u.;) elk slechts uit een element. 

In het algemeen is het aantal frequenties waaruit het optimale 
testsignaal bestaat niet gelijk aan het minimaal aantal frequen
ties dat noodzakelijk is voor de identificatie. 
Bij alle toegepaste voorbeelden uit de bestudeerde literatuur 
bestaat echter het optimale testsignaal uit het minimaal aantal 
vereiste frequenties. 

Uitvoering van bovenstaand algoritme vereist een aantal bewerkin
gen waarbij de hulp van een computer bijna onontbeerlijk is. De 
snelheid van convergentie is in sterke mate afhankelijk van de in 
stap (0) gekozen startwaarden. In de volgende paragraaf wordt 
aangegeven hoe deze startwaarden relatief eenvoudig kunnen worden 
bepaald indien H(W) is opgesplitst in de eerste-orde termen. 
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3.2.3 Constructie benaderd optimaal testsignaal 

Om het ontwerpalgoritme snel te laten convergeren is het belang
rijk om goede startwaarden te kiezen. In deze paragraaf wordt een 
methode aangegeven hoe deze startwaarden eenvoudig zijn te bepa
len. Deze startwaarden zijn een benadering van het optimaal 
testsignaal. We kunnen dit benaderd optimaal testsignaal ook 
gebruiken voor de identificatie van een proces. Er zijn een 
aantal overwegingen aan te geven waardoor dit acceptabel is. 

A .•.• Zijn daarentegen de parameters op voorhand 
en is de gemeten signaal-ruis verhouding groot, 
van een 'optimaal' testsignaal minder gevoelig 
een benadering erg goed voldoen. 

erg goed bekend 
dan zal de keuze 
zijn en kan dus 

B •••• De geimplementeerde versie van de MF-methode stelt aan het 
frequentiespectrum van het ingangssignaal de eis dat de frequen
tiecomponenten harmonischen zijn. Dit betekent dat een berekend 
spectrum afgebeeld moet worden naar een dichtbijgelegen spectrum 
bestaande uit een grondharmonische met bijbehorende hogere harmo
nischen. Indien het optimale spectrum en de benadering daarvan 
niet te veel van elkaar verschillen is het niet onwaarschijnlijk 
dat ze opdezelfde harmonischen worden afgebeeld (zie fig. 3.3). 

Figuur 3.3 

ampL f 

1/ ~ 11 

w -
------ exacte opL 

----- benadering e.x.opf. 

- beetpaaaende haren. 

Bovenste figuur toont het spectrum van het exact en 
het benaderde optimale testsignaal. Voor een iden
tificatie met de MF-methode moet een van deze spec
tra •getransformeerd' worden naar een spectrum be
staande uit een harmonische reeks, zie onderste fig. 
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Indien de signaal-ruis verhouding erg klein is dan kan een bij 
benadering optimale oplossing aanzienlijk slechtere resultaten 
geven. 

Voor het bepalen van een benadering van het optimaal testsignaal 
doorlopen we het ontwerpalgoritme slechts eenmaal (m=O). We 
optimaliseren dus voor het geval dat U = 1 zodat geldt voor Bij : 

Bij = 0 i,j=l, •••• ,K 

Bii = 1 i=l, •••• ,K 

zodat 

E { / áJ.ICw>/ J 

I< 

:: ~ } A.i,(w,I4J&/Yl'•U.i)/t. 

iet 

Om de berekeningen te vergemakkelijken schrijven we 

U ::: I U/ eJ<fcc. 

waarbij 

6/Y/ 
[ R. (Y)}[ AR.CY>] + c ;". cY>][AI .... ('Y)] 

::: 
/Y/ 

?..IS 

Hierbij zijn het reele en imaginaire deel van Ä)' onderling 
stochastisch onafhankelijk)beide met een verwachtingawaarde 0 en 
een variantie 
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zodat 

E { AIY/ . AIYtj = Syy 

Voor de fasehoek geldt: 

( 
i""'("Y)) 

fy = ~ R.t('Y) 

?>.a9 

E ( 4'y . t.IYI J = 0 

Voor soortgelijke relaties tussen verschillende frequenties geldt 
dat de covariantie gelijk aan o is, zodat hieruit volgt: 

33 



In de volgende twee paragrafen werken we de constructie van een 
benaderd optimaal testsignaal uit voor twee verschillende crite-
ria nl: 

- Het G-criterium 

- Het criterium waarbij de in het frequentiedomein 
geintegreerde kwadratische afwijking minimaal is 
(in het vervolg genqemd: LSQ-criterium) 

3.2.3.1 Benadering optimaal MF-testsignaal bij G-criterium : 

zoals reeds is vermeld moet bij de constructie volgens het G
optimaal criterium een zodanig testspectrum worden bepaald dat de 
maximale kwadratische afwijking /AJ.Itw>/2minimaal is. 
We bepalen een benadering van het MF-testsignaal door voor elke 
Li(w), onafhankelijk van Lj(w) met j+i, een optimale ingangsspec
trum te bepalen. Op voorhand stellen we dat dit spectrum voor een 
Li(w) uit slechts een frequentie bestaat. 
De optimale w;. wordt dan bepaald door het oplossen van 

"èHf,. (w, CAJ~ ;~·. ~)/~ 
0 

~w 

è)/lt&{w,w~, Yi, U&)/t= 
0 

()wi. 

Indien bovenstaande vergelijkingen zijn opgelost voor i=l, •• ,K en 
daardoor de optimale wi bekend zijn, resteert alleen nog de 
bepaling van de optimale vermogensverdeling over de verschillende 

U& onder de voorwaarde dat 

Ten aanzien van de minmax kwadratische afwijking is bekend veron
dersteld (zie de nog te behandelen voorbeelden) dat: 
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De eis voor de minmax afwijking wordt gesteld voor de totale 
overdracht H(w). Dit betekent dat de berekendeK minmax afwijkin
gen aan elkaar gelijk moeten zijn om toch nog aan de algemene 
minmax eis voor het hele frequentiegebied te voldoen: 

waaruit volgt dat 

i=l, •••• IK 

met de randvoorwaarde 
k k 

L IU&Is.:: L = I + ,., 
zodat 

a. ~ 
Iu./ =-t~--

~ jal ~ 

3.2.3.2 Benadering optimaal MF-testsignaal bij LSQ-criterium : 

Het LSQ-criterium kunnen kunnen we eventueel nog aanvullen met 
een weegfunktie G(w) zodat is te minimaliseren: 

CIQ 

F(w) • f•J.I(J..,w,. ···"'>.>1": S"Cw) Jw 

0 

Als gevolg van ; = 1 en relatie 3.14 : 

k /GO ~ 
/='(w) • ~ /A~(w,~o.~ë·~·.u,J. f(w)~ 

'lU 

0 

I( 

= L Fl CwhYi.~) _ 

met i•• 
GO 

~ (W, • -_y; .~) = fi .t>.-f. (w, ... , • ..,_. • U,) J":r;W>.ûu 
0 
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Ook hier gaan we er vanuit dat voor elke Li(w) het optimale 
spectrum uit slechts een frequentie bestaat. 
Voor H(w) kunnen we dus het optimale testspectrum berekenen door 
het oplossen van de K vergelijkingen 

~~<"""& .Y..:' u~) : o 
}>w, i=l, •••• ,K 

Evenals in het geval bij de berekening voor het G-criterium rest 
nu nog de bepaling van de optimale vermogensverdeling. Ook nu 
stellen we als randvoorwaarde: 

Ook hiervoor zal blijken dat: 

Dus is te minimaliseren: 

geldig is, met Ri 
onafhankelijk van Ul 

onder de voorwaarde 

M.b.v. de Lagrange-multiplier f4 is dan te minimaliseren: 

IC 

+ ,... ( L /U;I"- I) 
lal '"·· 

Differentiatie naar /~J levert K vergelijkingen: 
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Zodat voor het vermogen van elke frequentie w, geldt: 
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3.2.4 Uitwerking van de benadering voor enkele voorbeelden 

Ter 
di ge 

illustratie van de benaderingsmethode zal voor drie 
termen : 

C' 

L1Cw) = Jw + d 

jc.u:f 
L~.,Cw) • j~o.~ _ e 

LaCw) = 
I 

eenvou-

een optimaal MF-spectrum geconstrueerd worden. Bij Lt(W) en LA(w) 
zijn het G- en LSQ-criterium gebruikt en is de oplossing 
analytisch bepaald. Voor La(w) is het G-criterium gebruikt en is 
de oplossing iteratief bepaald. 
Tevens is een optimaal testsignaal geconstrueerd voor een , 
eveneens door Zarrop (ZAR-79) uitgewerkt, proces. 

Constructie testsignaal voor L,(w) 
================================== 
Gegeven 

c 
L1(cv) = 

i-+J 

met c en d als de te bepalen parameters. 

Voor een toelichting op de diverse afleidingen wordt verwezen 
naar bijlage 1.1 • 

Uit de relaties : 

Jf1. u., :. Ju,le .._ 

kan met de meetgegevens en de bijbehorende frequentie ~, de 
parameters c en ~ bepaald worden volgens: 
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w, co4QNI (<I' u. - <f.y ) 
I f 

c = IY,I tv,.---... . 
/U,/ 

Daaruit volgt dat 

/Y,f 
iüj 

en 

we zien dat voor c.v = w,· de waarde vansf/6-R,Jljgelijk is aan ~s~,). 

G-criterium 
""""""""""""" 

Toepassing van het G-criterium betekent dat eerst die w max be
paald moet worden waarvoor /A~,Ia maximaal is. We noteren voor 
het gemak w max = q.d en w, = r.d en veronderstellen een witte 
ruis storingaspectrum : Syy{w) = So met So constant. 

Dan is : 

Nu moet w, nog zodanig gekozen worden zodat I t.R, 1" 
minimaal wordt, met het gevolg dat 

Een oplossing wordt gevonden voor q = r { 
de frequentie waarvoor we een minimale 
de testfrequentie te nemen ) waardoor 

Wl 
""•-..t. -

13' 
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en 

wordt. 
LSQ-criterium 

11 n 11 11 11 11 n 11 '"' '"' 11 11 11 

Toepassing van het LSQ-criterium met G(w) = 1 levert .. 
F, (w., Y, , U.,) : fo Al, (w,w,.Y, , U.,) I~ 

0 

Stel 

en w, :a .... cl 

Dan is er een extreem voor 

In een situatie met witte ruis met dus ~ = o vinden we , 

I c:ll 
w, opE ll '\ r::-" 

V~ 

F. ..... ,., s 
·- = ·~· ~ . .....!. ·lel/ .....- IO IUJ" 

voor een aantal w, 's is de waarde van IU,I~ l•l,cw)l«. afgebeeld in 
fiquur 3.4 
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..... 

' ' \ 
' ',~<4=d 

' ' ' ' ' ' ' ' ' 

d 2d -CJ 

Figuur 3.4 : De verwachte foutieve bepaling van de overdracht~(~) 
bij verschillende testfrequenties w,·,. • 

Uit figuur 3.4 blijkt dat we, indien het testsignaal een frequen
tie heeft die is gelegen tussen o.s d , en o.~ c:l , een redelijke 
schatting van de overdracht ~(w) kunnen verwachten. 
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Constructie testsignaal voor LA(w) 
===========---==================== 

Voor L•(w) herhalen we dezelfde procedure, in bijlage 1.2 is een 
toelichting op de diverse afleidingen gegeven. 
Te identificeren is de overdracht: 

jw.-f 

jw + e 

met I en fl als te schatten parameters. 
Uit de meetwaarden en de meetfrequentie volgt : 

f = lJi1 
/U,.# 

I 

e : CA.)a ~ Ccrv.,- lfu.,..) 

ingevuld in de overdracht wordt~~ 1 

zodat : 

. w I'Ya/ 
J w~· filJ 

Voor w = w~ geldt datE{t~lJ= ~Syy@1). 
G-criterium 

""""""""""""" 
Toepassing van het G-criterium indien de storingen uit witte ruis 
bestaan:Syy(w) = so. 

Waarbij w_max = q.e en wt. = r.e 

Eerst bepalen we weer w max door differentieeren 
waardoor we de volgende vergelijking verkrijgen : 

.. " .. ) " .. ,.: , ... - .. - ~ - ,.. - .. • 0 
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Op dezelfde wijze verkrijgen we een vergelijking voor de bepaling 
van de optimale testfrequentie w:l : 

Een oplossing die aan beide bovenstaande vergelijkingen 
wordt verkregen voor q = r : voldoet 

w~opt- • -{;;' • Ie I 

.. 11 .. Voor een aantal w.., ~ is de waarde van I U,.l • I A-,.,1 
figuur 3.5 afgebeeld in 

-- -- ~faJ.& =~· -- ~._ -· ,-.. 
# 

" # 

# 

.. . -· 

• 2e I -;: ; 
·----~---·--··-·~---·-- ·~-·-··-·· -· -· . _ _i._ __ ... 

Figuur 3.5 : De verwachte foutieve bepalinq van de overdracht L~Cw) 
bij verschillende testfrequenties wa~. 

Uit figuur 3.5blijkt dat voor een redelijke 
testfrequentie gekozen moet worden tuss~n. '·"' ••l 
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Constructie testsignaal voor Li(w) 
================================== 
In het geval van de overdracht 

met als onbekende parameters k1 , ~ en (.c.)
0 

Zl.Jn minimaal 2 
harmonischen noodzakelijk voor een identificatie nl. wà en ""• • 
Er is dus een vrijheidgraad teveel; indien we echter~= o kiezen 
kunnen we direkt stellen datf.· = 0. We hebben nu dus het mini
male aantal vrijheidsgraden om de 3 onbekende parameters te bepalen. 
Indien we het G-criterium gebruiken is het aannemelijk om als 
vermogensverdeling over de twee t:stfrequenties 

2odat de waarde 
te nemen, 

/A.J3.f'- op volgende wijze beschreven wordt(Sy,•So): 

!1. I L1Cw>~.,. {f~(p)j:(• _ ~~) +i_(~: .,. ~:)/i:,(~~~~~] S. 
1~1 ~, ) 3 

~.1.9 
In de bijlage 1.3 is een toelichting op· de diverse afleidingen 
gegeven. 
In de figuren 3.6, 3.7 en 3.8 is vergelijking 3.28 weergegeven 
met ~ en ""'i als parameters • .. 

• 
• " .. 
• 

, .... 
• - ~~-- l 1 

~ u 
........... ,;:1 

{Jol r..... ~\'1 " I' ' l 

" ~ ... 
'\. 

'~ 

I"~ 
.. 1.1 U .. UU1 I & I t• • .:t 

i 3 6 De amp. litude o __ ve __ rdrachtsfunktle van 1 'v)voor F guur • a: ~ 
verschillende ft. •.-. 
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t 

Figuur J.G 

Figuur 3.7 

2So 

p = 1 

.--- ... , 
,' ·· .. . . 

,.•' ·-... 
.' '• , ... w, .. . 5 

c....:.8 

, . ......... --~.:... .. ...... .. 
,• ,' •, 

,• • ·-',:··-- ,(.1..•.6 • 
~ -..... -· · .. ,, ..... . 

' .. 
' · .. 

-.... ··, 
'• ..... 

· ... .... 
• ... 

... .. .. ··.. ·· ... 
... .. __ ........ .. . ... ··... . ..... ... ···-.... --..... ......... .. . .. ····· --.. ·--............ .:.:~::--

·· .. 

: Oe verwachte foutieve bepaling van de overdracht 
bij verschillende testfrequenties en met ~ = I • 
Voorw~=-65 is de identificatie G-optimaal. 

: De verwachte foutieve bepaling van de ovardra~t 
bij verschillende testfrequenties èn mat ~ •tt. 
Voorw3 =.78 is de identificatie Cj-~i~. . 
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I \ 
' . I o . \ 

I I 

I ~ 
' . I 1 

• • I . ' ' • '. ., 
• . 
• 
' 

. 
• . 
\ 
: 
: . . 

I 
I 

\ 
~ . . 
\ 
~Wa-.8 

\ 
\ · . .. .. · . . .. . 

'~ .. 
••·· ... .. .. · . ... .... 

w_ .. o.es.~. 

~=t 

·········--····-···-

Figuur 3.8 : De verwachte foutieve bepalinq van de overdracht 
bij verschillende testfrequenties en met r.> = i 
Voorw~=-81 is de identificatie G-optimaal. 

We zien uit de figuren 3.6 ,3.7 en 3.8 dat bij afnemende dempinq 
de keuze van het testsiqnaal steeds kritischer wordt. 
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Toetsing van de optimaal-testsignaal-benadering aan een voorbeeld 
===============================================---========--====== 
zoals is uitgewerkt door Zarrop (ZAR-79 ,bldz.150) 
================================================== 

Gegeven de overdracht: 

1 + jw 
H(w) = 

1 + 2jw 

waaruit drie onbekende parameters te bepalen zijn. · 

Verder veronderstellen we dat de storingsbron witte 
voortbrengt ( syy (w) = So ) • 

ruis 

We kunnen H(w) op twee verschillende manieren in een parallel
schakeling van overdrachten L1 en L2 opsplitsen, hetgeen twee 
verschillende situaties oplevert met ieder een eigen optimaal 
ingangsspectrum. 

SITUATIE 1 : 

Zie figuur 3.9. 

lH I 
ILI 

Figuur 3.9 : De opsplitsing van de overdracht HCw) in twee 
parallelle overdrachten L,(l...l) en L,_(w') 

Met als oplossing voor l,(w) (zie relatie 3. 22) : 

""'• = 
ld l 

1{3 
en met hèt gegeven dat ldl •.5 
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is: = !. '/i' 
' 

En met als oplossing voor L~w) 

w,.. 00 

omdat voor deze Ws de storing t.g.v. een foutieve bepaling van Ll 
gelijk aan nul is (zie uitgangspunt voor de benadering :B=I). 

• a De bijbehorende minmax afwijking is dan 

Waardoor volgens relatie 3.20 de volgende optimale testsignaal
vermogensverdeling van toepassing is 

I u, I .. = 'i?J 

.. ., 
I U..2.1 = I~ 

SITUATIE 2 : 

L, c"") = '1 L,_ Cc.u) = 

Zie fiquur 3.10 
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lH I 
ILI 

I L1C~A~l/ +---~ .. --------------~ 

0 .. w 

Figuur 3.10 : De opsplitsing van HCw) in twee 
parallelle overdrachten L,(w) en L,_(w) 

De oplossing voor l,lw) wordt 

W 1 =o 

omdat voor deze tv, de storing t.g.v. een foutieve bepaling van L2 
gelijk aan nul is (uitgangspunt bij de benadering: u=l>· 
Voor de minmax afwijking geldt: 

En als oplossing voor 4lw)vinden we: 

en 
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Met als optimale testsignaalvermogensverdeling (zie relatie 3.20) 

/U,/1. = '!?, 

De gevonden oplossingen voor SITUATIE 1 en SITUATIE 2 komen exact 
overeen met de oplossingen volgens Zarrop. 

We kunnen dit op de volgende wijze verklaren: 

De sommatieterm in relatie 3.11 kunnen we equivalent beschouwen 
aan een storingsbron. Indien nu in het voor L,l~) relevante fre
quentiegebied deze •sommatietermstoringsbron' klein is ten opzi
chte van de werkelijke storingsbron of indien deze •sommatieterm
storingsbron' constant is in het relevante frequentiegebied , le
vert de benadering een vrijwel exacte oplossing. 
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3.3 Synthese van een Binair Multi-Frequent testsignaal 

In principe kan elk testsignaal met een discreet spectrum gerea
liseerd worden door het optellen van respektievelijk sinussen met 
gewenste amplitudes, argumenten en frequenties. In de praktijk 
zal men dan vaak problemen krijgen met niet-lineaire vervormingen 
en een moeilijk te genereren testsignaal. 
Veelal kan dit probleem opgelost worden door een binair testsig
naal te kiezen. 

Gevraagd wordt dus de synthese van een periodiek, binair testsig
naal (BMF-signaal) dat een op te geven spectrum benadert. 

We gebruiken de notatie s voor het gewenste signaal en g voor het 
gerealiseerde BMF-signaal en verder zijn Csk en Cgk de Fourier
coefficienten van de k-de harmonische van respektievelijk het 
gewenste signaal en het BMF-signaal. 

Het te bepalen BMF-signaal dat het opgegeven spectrum benadert 
moet aan de volgende eisen voldoen: 

(1) De periode van g(t) is T. 

(2) lg(t) 1 = 1 behalve voor die t waarbij g(t) een nul
puntsdoorgang is. De keuze van de waarde 1 is arbi
trair. 

(3) Voor een nulpuntsdoorgang geldt g(t)=O • 

(4) Op [O,T) zijn alleen op de equidistante tijdstippen 

t = nTfM n=O, ••••. N-1 

nulpuntsdoorgangen van g(t) mogelijk. 

Dus voor gegevenMenT zijn 2**Mverschillende periodieke sig
nalen te construeren. 

we willen een spectrum realiseren dat een opgegeven amplitudever
deling ICskl zo goed mogelijk benadert. 

De in dit hoofdstuk beschreven methode voor de synthese van 
periodieke binaire multi-frequent (BMF) signalen is in belangrij
ke mate gebaseerd op een publikatie van A.v.d.Bos en R.G.Krol 
(BOS-79). In voornoemde publikatie beperkt men het gewenste spec
trum echter tot dat waarvoor de Fouriercoefficient van elke k-de 
harmonische geldt: 
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met 

De complexe getallen Sk dienen te voldoen aan Sk = Sk' met 
k'=k+M 

Een dergelijk spectrum beschrijft in het tijddomein een periodiek 
signaal waarbij elke periode in M qelijke intervallen is ver
deeld en binnen een interval het signaal constant is. 

In de in dit hoofdstuk beschreven methode komt de eerder genoemde 
beperking ten aanzien van het spectrum te vervallen d.w.z. men 
kan een willekeurig gewenst spectrum opgeven. 
Het komt er op neer dat zowel het aantal discrete intervallen N 
in een periode opgegeven moet worden alsook de gewenste ampli
tudes van elke harmonische k: ICskl. 

we bepalen een oplossing voor het gestelde probleem door het 
minimaliseren van de uitdrukking: . ,. 

j = l I c sk - c.~k I 
kc·GG 

wat gelijk is aan 
T . ~Je •«> - 9(~) 1' dl: 

0 

waarbij s(t) en g(t) de naar het tijddomein getransformeerden van 
resp. Csk en Cgk zijn. 

Uitwerken van bovenstaande integraal geeft: 

T T T 

~ = * fr.(-b)~Ji - ; fsCf).!(~)J.-t + * rg(-t) .. J:I: 
0 0 0 

T T 

J. r C ) ~•.I. + _Tl [D6:.1i!)Ad.L T s(f)., ~ ca~ ... .:; ·~ 

• 0 
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In de laatste uitdrukking zijn de eerste en derde term constant nl: 

is het toegelaten ingangsvermogen dat 
constant is. 

+I gf..t)'" J:l = 1 
t.g.v het binair Z1Jn en de 
amplitude 1 van g(t). 

We moeten dus de tweede term van ~ minimaliseren onder de voor
waarden voor g(t) zoals opgesomd in het begin van dit hoofdstuk. 
We splitsen die tweede term op in deelintegralen overeenkomstig 
de mogelijke nulpuntsdoorgangen van g{t). 

T N-1 lh+I)Th.t 

-:.!{s(~)-~(-t-)c:i-f = :,!. L {st'i).g("i)J.t 
T T .... "lt: 

o ••YNI 
Aangezien voor elk interval de waarde van g{t) onafhankelijk van 
de andere intervallen gekozen kan worden, kunnen we de totale 
integraal optimaliseren bij gegeven s{t) door optimalisatie van 
elke deelintegraal. 
Een deelintegraal is minimaal indien het teken van g {t) { n.T/N-' 

t < C"'+flT/M } gelijk is aan dat van de integraal: 
~+•)T/M 

{sc~ldt 
~l)M 

zodat met 1 g {t) 1 = 1 en nT;M-' i < 6-\+t)TfM 
voor de optimale g{t) geldt: 

(h.w)TAii 

,~) = ~'a"~ { f se~> cl-l: J 
"'17" 
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De term tussen { •• } definiëren we als Rn. 

Indien er sprake is van een gewenst amplitudespectrum JCskJ Z1Jn 
we vrij in de keuze van het arqument van Csk. Dat biedt ons dan 
de mogelijkheid om met dit arqument zodanig te manipuleren dat de 
tweede-term-integraal een nog kleinere waarde aanneemt. 
Minimaliseren van de tweede term integraal komt overeen met het 
maximaliseren van: 

T 

I = ~I Sl-l).,lof)clf 

0 

Voor het zoeken van een optimale oplossing voor I wordt een 
iteratieve procedure gevolgd. Indien in de (1)-de iteratie de 
optimale g(t)U> is bepaald kunnen we op de volgende wijze deze 
g ( t) c..t> gebruiken voor het aanpassen van het arqument ( felc. ) van 
Csk : 

Gebruikmakend van de driehoeksregel: 

/ 

~ C.t) aC•l 
= L... Cs~c. c,k 

Ie a-GO 

10 (.(') 

~ L f csk t . I c," l 
Ie·--
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(.I} 

Cl() j<fsk 

: ~ 1 c~kl e 
lc••OO 

zodat geldt 

(.1) (.t+i) 
indien g(~) en '(i) de optimale oplossingen zijn behorende 
bij respektievelijk 5(·l.t)en Sli)(~ 

We kunnen dus een iteratief schema opstellen dat leidt tot een 
monotoon niet-dalende reeks van waarden voor 

(O) berekening initiele 
{o) 

<PS/c i .R-= 0 

(.1) j <rsl. (..t) 
(1) bereken de reeks Csk = ICskl e 

(.R) 

(2) bereken de reeks Rn voorn= o, .... N-1 

(Al (.t) 
(3) bepaal de funktie g(t) = sign(Rn) 

(.1) (.R~ 
(4) bereken de Fouriercoefficienten Cgk van g(t) 

(~ (-€) 
( 5) bereken de fasevector f.1c van Cgk 

(#) (.t-•) 
( 6) indien ~" = <l'~1c stop dan de iteratie 

(-'!) 
(7) 

(~~ 

stel (,. = cr,&t en herhaal de iteratie vanaf (1) met .Rr:..l+, 

Het is te bewijzen (BOS-79) dat bij willekeurige 
tiele argumenten er in een eindig aantal stappen 
naar een lokaal optimaal BMF-signaal plaatsvindt. 

gekozen ini
convergentie 

In het algoritme volgens van den Bos bestaat stap {2) uit 
bepalen van de reeks s(tn) door de inverse DFT van Csk. 
(3) wordt dan : g{tn) = sign( s(tn) ) 
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In de in PRIMAL geimplementeerde versie wordt de procedure een op 
te geven aantal keren herhaald waarbij telkens gestart wordt met 
een argumentvector waarvan de componenten statistisch onafhanke
lijk en uniform verdeeld zijn tussen 0 en 2~ • 
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4. Simulaties en metingen 

Naar aanleiding van hetgeen is beschreven in de voorgaande hoofd
stukken is getracht door middel van simulaties en metingen aan 
een experimentele opstelling een aantal zaken te toetsen. 
We maken hierbij wel de aantekening dat gezien de beschikbare 
tijd voor dit onderwerp eerder sprake is van een terreinverken
ning dan van een uitputtend onderzoek. 
Eerst is getracht met behulp van simulaties een vergelijk te 
maken tussen de MF-methode en een andere identificatie methode. 
Onderzocht is verder door middel van experimenten aan een warmte
wisselaar opstelling in hoeverre een identificatie van een multi
variabel proces met de MF-methode kan worden verricht. 
In een daaropvolgende simulatie experiment is getoetst in hoever
re de in hoofdstuk 3 ontwikkelde methode een optimaal testsignaal 
geeft. 

4.1 Onderlinge vergelijking van de RPE- en de MP-methode 

4.1.1 Inleiding 

Indien de externe condities voor de procesidentificatie zijn 
vastgesteld zoals testsignaalbeperkingen, sampletijd en a priori 
informatie, blijft nog de keuze van de identificatie methode. 
Aangezien in de meeste gevallen verschillende methoden ter be
schikking staan om een bepaald procesmodel te verkrijgen, is het 
van belang een indicatie te hebben van de verschillende voor- en 
nadelen van die methoden. 

We maken hier in het bijzonder een vergelijking tussen de RPE
(zie Appendix D) en de MF-methode. Beide zijn schattingsmetboden 
voor lineaire discrete parametrische modellen. 
In het kort: 

* De RPE-methode is een veel gebruikte recursieve schattingsme
tbode voor Single Input - Single output (SISO) modellen. De RPE
methode stelt geen bijzondere eisen aan de inganqssignalen en 
schat in het alqemeen ook de parameters van een ruismodel. 

* De MP-methode vereist periodieke ingangssignalen en is 
baar voor de identificatie van Multiple Input - Multiple 
(MIMO) modellen. 
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Om tot een vergelijk tussen identificatiemethoden te komen zijn 
twee aspecten van belang nl. : 

* Vergelijkingscriteria 

* Uitvoering van de vergelijking van identificatie
methoden 

Vergelijkingscriteria 

De resultaten van methoden kunnen vergeleken worden op basis van: 

- De nauwkeurigheid van het gevonden model en de convergentie
snelheid. 

- De noodzakelijke veronderstellingen en gebruikte voorkennis. 

-De belasting van het dataverwerkingssysteem (de computer). 
Dit aspect is van steeds minder belang. 

Uitvoering van de vergelijking van identificatiemethoden 

We kunnen de kwaliteiten van verschillende schattingsmetboden 
vergelijken door middel van: 

simulatieresultaten (zie bijv. ISE-73 en ISE-74) 

analytische berekeningen (zie SOD-78) 

praktijkmetingen 

4.1.2 Uitvoering van het vergelijkend onderzoek 

Het vergelijken van de RPE-methode met de MP-methode gebeurt in 
dit onderzoek alleen op grond van modelfouten en convergentie
snelheden. Het aspect van rekentijd en geheugengebruik laten we 
buiten beschouwing. 

We beperken ons tot het schatten 
beschreven door discrete modellen. 
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de simulatiemogelijkheden die PRIMAL biedt. 
Gekozen is voor een tweetal proefprocessen die we representatief 
achten voor een aantal moeilijk te identificeren lineaire proces
sen. Een dergelijke keuze is echter arbitrair. 

De 2 gebruikte proefprocessen definiëren we door 
beschrijving (notatie in Z-domein) en kunnen we 
door de respektievelijke stapresponsies: 

Proces 1 : 
I •1. z· + o.s 2 

J-/(z-') =------~ 
I - I. 5 z·• + 0.? % -t. 

een discrete 
karakteriseren 

De stapresponsie komt overeen met een zwakgedempt 
tweede-orde proces (fig. 4.1). 
Zie bijlage 2.1 voor de frequentieresponsies. 

*10EO 

5 

0 
0 20 

*10EO 
Figuur 4.1 : Stapresponsie van proces 1. 
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Proces 2 : 

- o.1o.a. z-• + o.t1"!. z-a. 

= ' -1 - 1 .4.a. & z- + o.'f96 z. 

Op een stapvormige excitatie reageert het proces met 
een inverse responsie zie figuur 4.2. 
Zie bijlage 2.2 voor de frequentieresponsies. 
M10E-3 

Figuur 4.2 

500 

0 

-500 
0 20 

*10EO 
De stapresponsie van proces 2. 

40 

Elk van de processen wordt gesimuleerd bij drie verschillende 
signaal 1 ruis verhoudingen van de uitgang. Verondersteld wordt 
dat de procesorde exact en de parameters globaal bekend zijn. 

Voor het bepalen van geschikte MF-testsignalen hebben we gebruik 
gemaakt van de theorie uit het hoofdstuk 3. 
Zie voor de uitwerking hiervan bijlage 2.3 

De toegepaste testsignalen waren: 

proces 1 
.............. -. ......... - periode basisharmonische . 42 . 

- gebruikte harmonischen .. 1 en 3 . 
- amplitudeverhouding . 1:1 • 

proces 2 
- periode basisharmonische ........................ • 40 • 
- gebruikte harmonischen . 1 en 2 • 
- amplitudeverhouding • 1:1 • 
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Het MF-testsignaal werd geconstrueerd door optelling van desbe
treffende harmonischen. Er werd geen amplitude-beperking veron
dersteld. 

Uit de eerste simulaties bleek dat de MF-testsignalen bij kleine 
uitgangs-signaal/ruis verhoudingen ( < OdB ) niet geschikt zijn 
voor identificatie door de RPE-methode. De geschatte parameters 
convergeerden in dergelijke situaties naar nul. 
Bij identificatie met behulp van de RPE-methode maakten we daarom 
in het vervolg gebruik van een witte-ruis ingangssignaal. 

De gebruikte uitgangsstoring bestond uit gaussisch verdeelde 
witte-ruis. Het storingsniveau werd telkens op een bepaald sig
naal 1 ruis vermogensverhouding ( uitgedrukt in dB ) · ingesteld, 
nl. lOdB, OdB en -lOdB. 

Het resultaat van de parameterschattingen bij de verschillende 
processen en signaal 1 ruis verhoudingen is afgebeeld in de 
bijlagen 2.4.1 t;m 2.~.6 • 
In deze bijlagen zien we links de resultaten van de HF-methode en 
rechts die van de RPE-methode. Bovenaan zien we het verloop van 
de parameterschattingen, terwijl onderaan het uiteindelijke nume
rieke resultaat is afgebeeld ( voor de RPE-methode staan ook de 
parameters van het berekende storingaspectrum Cl, C2 vermeld). 
De twee middelste figuren beelden de overeenkomstige stap
respektievelijke impuls-responsie af. Tevens is in deze figuren 
de werkelijke responsie en het verschil met de 'geschatte• res
ponsie weergegeven. 

Behalve door de stap- en impuls-responsies te beschouwen kunnen 
we beide methoden ook m.b.v. een meer kwantitatieve manier verge
lijken. 
we gebruiken dan de geschatte parameters voor het voorspellen van 
de responsie op een witte-ruis excitatie, zie figuur 4.3 • 
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model Y,...~ YIW 

c..~u~ .... ,. 

", 

s.J Cy,_- Yrwf') yt<ft 
p~oc•s 

Figuur 4.3 : De bepaling van een kwantitatieve maat voor de 
identificatie kwaliteit. 

Als kwantitatieve maat voor de identificatie wordt 
RPE-) standaardafwijking sd(Y..-~)in verhouding met 
van de werkelijke responsie gebruikt: 

'öd ( Y.. - Y..,-) 
Y.. • y"'~ of YRN' 

de (MF- of 

·~-

Zie bijlage 2.5 voor de resultaten. De driehoekjes geven het 
resultaat van de MF-identificatie aan en de vierkantjes die van 
de RPE-identificatie. 

De verhoudingen van de bovenstaande 'HF-standaardafwijking' t.o.v 
de 'RPE-standaardafwijking• voor telkens het laatste meetpunt 
zijn voor alle onderzochte combinaties samengevat in tabel 4.1 • 
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# # 
#proces 1 proces 2 # gemiddeld 
# # 

============================================== 
# # 

10dB # 0.17 0.78 # 0.48 
# # 

# # 
OdB # 1.33 0.43 # 0.88 

# # 

t I # 
-10dB # 0.44 I 0.09 # 0.27 

# I # 
=============================---=== 

# I # 
gemiddeld# 0.65 1 0.43 # 0.54 

# I # 

sd ( y - y ) 
MF ref 

TABEL 4.1: De verhouding ----------
sd ( y - y ) 

RPE ref 

onderzochte combinaties. 

voor alle 

Bij alle identificaties met de MF-methode is gebleken dat na een 
eerste periodeduur de inschakelverschijnselen verwaarloosbaar 
klein waren. Verder waren de schattingen waarbij de metingen van 
de eerste periode meeberekend werden in alle opzichten beter dan 
van de schattingen waar de eerste periode werd genegeerd. 

4.1.3 Discussie vergelijking MF- met RPE-methode 

Bij nadere beschouwing komen er een aantal aspecten naar voren 
die een zuiver vergelijk tussen de MF- en RPE-methode moeilijk 
maken. De belangrijkste van deze aspecten zijn: 

1. Het gebruik van a priori informatie. 

Voor de toepassing van de MF-methode is gebruik gemaakt 
van bij benadering optimale testsignalen op basis van 
bekendheid van de te schatten parametera en toetsings
grootheid. 
Daar voor de RPE-methode geen optimaal testsignaal be
kend was is gebruik gemaakt van een witte-ruis test
signaal hetgeen gebruikelijk is indien we geen kennis 
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zouden hebben van de werkelijke parameters enlof toe
passing. 

2. Vergelijking bij een constant signaal 1 ruis niveau 

Gebonden aan de beperkingen van het simulatie 
programma, bestond alleen de mogelijkheid tot het 
instellen van een bepaald uitgangs signaal 1 ruis 
niveau. Dit leidt tot een situatie waarbij bijvoor
beeld in het geval van proces 1 bij HF-identificatie 
de absolute ruis groter is dan bij RPE-identificatie. 
Dit doordat bij het gebruikte MF-testsignaal het door
gelaten vermogen groter is dan bij het toegepaste RPE
testsignaal. 

3. De stochastische aard van schattingsresultaten. 

De stochastiek van de schattingsresultaten vereist een 
voldoende groot aantal experimenten met onafhankelijke 
storingsreeksen. 

Het is duidelijk dat het eerste aspect in het voordeel en het 
tweede aspect in het nadeel van de MF-methode is. 
Een gevolg van het voorgaande is dat een goed vergelijk van de 
HF-methode met de RPE-methode niet mogelijk is. 

We kunnen met de simulaties wel de verschillen aantonen tussen 
een identificatie met en zonder gebruik van a priori informatie 
over proces en storingsbron. 
In geval van belangrijke voorkennis is die te verwerken in de 
keuze van de harmonischen bij de HF-methode en indien er geen a 
priori kennis is dan is witte-ruis { zoals in het geval van de 
RPE-methode) een aannemelijk testsignaal. 

Uit de stap- en impulsresponsies zien we dat de MF-methode zowel 
de statische versterking alswel de dynamica beter schat dan de 
RPE-methode. Ook uit de kwantitatieve uitdrukking (bijlage 2.5 en 
tabel 1) blijkt dat het gebruik van de a priori kennis tot betere 
resultaten leidt. 
Rekening houdend met aspect 2 valt te verwachten dat de werkelij
ke verschillen tussen de MF- en RPE-methode nog groter zijn. 
we kunnen dus concluderen dat het gunstig is om speciale testsig
nalen te gebruiken wanneer dit mogelijk is. 
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4.2 MIMO-identificatie van een warmtewisselaar met de MF-methode 

Voor het toetsen van de mogelijkheden van multivariabele identi
ficatie (MIMO-identificatie) met de MF-methode is een experiment 
uitgevoerd op de warmtewisselaar zoals deze is opgesteld in de 
laboratoriumruimte van de vakgroep Systeem- en Regeltechniek. 

Het principe van de meetopstelling is aangegeven in figuur 4.4 
De warmtewisselaar was in tegenstroom geschakeld.Gemeten werden 
de koud- en warmwaterhoeveelheden QK en QW en de in- en uitgangs
temperaturen van zowel de koudwater (TKI,TKU) alswel van de 
warmwater (TWI,TWU) circuits. 

Het werkpunt was (QK,QW) = (170,202) [1/h] 
= (570,585) ('computerwaarde'] 

(TWU,TWI,TKU,TKI) = (34,81,67 ,14) (°C] 

Gebruikte amplitude (QK,QW) = ( 40,40) [1/h] 

De bemonsteringstijd en intervaltijd BMF-signaal: T = 2 (sek] 

De ingangssignalen zijn gekozen vlgs BOS-74: 

BMF -4 voor QK met een periodelengte van 256*T en 
harmonischen 1 , 7 , 15 , 23 , 31 

BMF -5 voor QW met een periodelengte van 256*T en 
harmonischen 2 , 8 , 16 , 24 , 32 

Deze twee testsignalen zijn orthogonaal t.o.v. elkaar. 
De keuze van de BMF-signalen en T is zodanig dat ze in het 
frequentiegebied liggen waarin de te bepalen overdrachtsfunktie 
nog niet verwaarloosbaar klein is. 

Het doel is om de dynamica rondom het werkpunt te beschrijven 
door een lineair model. 
Eerst heeft een identificatie plaatsgevonden door middel van een 
SISO-aanpak. Dit wil zeggen dat eerst QK werd aangestuurd met een 
BMF-4 signaal terwijl de ingang QW niet werd geexciteerd. Daarna 
werd QW met BMF-5 gestuurd en QK vrij van excitatie gehouden. 
vervolgens werden uit de beschikbare datareeksen de diverse over
drachten bepaald. 
Daarna werd het experiment uitgevoerd waarbij zowel QK als QW met 
de bijbehorende BMF-signalen werden geexciteerd (MIMO-identifica
tie ,zie ook bijlage 2.7). Ook uit deze (MIMO) datasets werden de 
diverse overdrachten bepaald. 
De resultaten van de identificaties zijn in Tabel 4.2 samengevat. 
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ove t-J ,.a.c I,~ MiMO siso 

Tl< U 
_, 

•O·'Ii' Z - o. '1112:' 

QJC -· I • O.J!~ -· I - O.'JgZ 

"NU -o.o&i"' -o.oB:i' 
Ql( I - O.ffZ•' I - o.,.,.a·• 

Tl< U. o.o,z·• o.o6z·• --
QW' I - o.g'z·• I -o~a 

•I 

TWU 
_, 

o .... z o.t-.z."" 
QIJ 1 - o.s,1·• I .: o.es2·• 

Tabel 4.2 : Bepaling van de overdrachten in een werkpunt zowel 
d.m.v. SISO- alswel met MIMO-identificatie. 

Uit dit resultaat is te concluderen dat een MIMO-identificatie 
met de HF-methode vrijwel dezelfde resultaten geeft als een SISO
identificatie mits voor de verschillende ingangen onderling or
thogonale periodieke testsignalen worden toegepast. 

TKU. ------- Twl 

Figuur 4.4 : Principeschets van de warmtewisselaar 
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4.3 Toetsing benaderd optimaal MF-testsignaal 

-----------------------------------------
om te onderzoeken in hoeverre de in 4.1 toegepaste MF-testsigna
len optimaal zijn, is gekeken naar de identificatie van de pro
cessen 1 en 2 met behulp van andere MF-testsignalen. Het signaal
vermogen van deze MF-testsignalen is evenals dat van de 'opti
male' testsignalen gelijkmatig over de harmonischen verdeeld. 

Er Z1Jn simulaties verricht bij twee uitgangssignaal/ruis ver
houdingen (OdB en -10dB). Bij de storingsverhouding van OdB en 
-10dB is respektievelijk gebruik gemaakt van 500 en 1000 meetpun
ten. 
Als basis is telkens het in 4.1 gebruikte MF-testsignaal genomen; 
hiervan zijn zowel het aantal harmonischen alswel de lengte van 
de basisperiode gevarieerd. 

Als criterium voor het •succes' van de identificatie is weer het 
kwantitatieve criterium gebruikt zoals gedefinieerd in 4.1.2 . 
De resultaten van de diverse simulaties zijn samengevat in tabel
len 4.3 Bovenaan in deze tabel staan de resultaten van de 
simulaties met het 'optimale' testsignaal zoals reeds vermeld in 
bijlage 2.6. 
Bij de simulaties vermeld in de rijen +1 en +2 werd het aantal 
harmonischen aangevuld met respektievelijk 1 of 2. Het •zwaarte
punt' van de harmonischen werd constant gehouden. 
In de rijen x1.3 en x0.7 staan de resultaten van de simulaties 
waarbij de basisperiode met een faktor 1.3 of 0.7 werd gevari
eerd, terwijl de 'samenstelling' niet werd veranderd. 

I 
'optimaal' I 

I 
I 

proces 1 

OdB -10dB 

.29 .24 

proces 2 

OdB -10dB 

.15 .29 

------------------------------------------+1 .15 .29 .15 .38 

+2 .06 .24 .33 .39 

------------------------------------------
x 1.3 

x 0.7 

Tabel 4.3 

6 
1.3 10 ~ .37 .49 

.15 .52 .15 .19 

Kwantitatief vergelijk van de kwaliteit van 
testsignalen die gevarieerd zijn t.o.v. het 
•optimale' testsignaal. 
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We zien dat, gemiddeld genomen, het •optimale' signaal iets 
betere resultaten geeft. De verschillen zijn echter in bepaalde 
gevallen zo gering dat we voorlopig zouden kunnen concluderen dat 
het aantal harmonischen (binnen bepaalde grenzen) van minder 
belang is, mits het •zwaartepunt• van de harmonischen goed is 
gekozen. 
Aangezien de resultaten stochastisch van aard zijn, zijn er meer 
simulaties noodzakelijk om tot een duidelijke conclusie te komen. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

Bij de onderzochte signaalfruis-niveaus (lOdB, OdB en 
-lOdB) is het zinvol gebleken om ook de eerste peri
ode van een harmonisch testsignaal in de identificatie 
te gebruiken. Nader onderzoek voor welke signaalfruis 
niveaus dit in het algemeen geldt is gewenst. 

Gebruik van a priori informatie geeft de mogelijkheid 
om een testsignaal zodanig te kiezen dat een identi
ficatie duidelijk sneller verloopt dan wanneer we geen 
gebruik maken van deze informatie. Dit verschil in 
convergentiesnelheid neemt toe bij het kleiner worden 
van de signaalfruis verhouding. 

Periodieke testssignalen zoals toegepast voor de MP
methode voldoen zeer goed voor een MIMe-identificatie . 

De gebruikte methode voor het ontwerpen van een bena
dering van een optimaal MF-testsignaal levert een goed 
bruikbaar testsignaal. Meer onderzoek is echter nood
zakelijk voor een definitief oordeel over de methode. 

Een aspect voor verder onderzoek zou kunnen zijn: 

Implementatie van het algoritme voor het ontwerp van 
een optimaal MF-testsignaal. 
Onderzoek naar de mogelijkheden die het algoritme 
biedt indien de a priori informatie over de parame
ters geen scherp gepiekte waarschijnlijkheidsverdeling 
van de parameters vertoont. 
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Nawoord 

Het hier beschreven werk is verricht in plezierige samenwerking 
met de leden van het "Primal Team" . In het bijzonder wil ik 
hierbij ir. W.Renes bedanken voor de geboden hulp. 

Verder wil ik ir. A. Bottram en ir. R. van der Linden bedanken 
voor de waardevolle bijdragen en de goede begeleiding tijdens 
mijn afstudeerperiode. 
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Symbolenlijst 

indices 

i,j,k,l 
ma x 
min 
opt 
toef 

grootheden 

----------

w 
w; 

a, 
~ 
b; 
b(t) 
B 

~ 
c 
ç 
C.&c 
g 
d 
e 
E{ } 
f 
F(w) 
Fi (w) 
g(t) 

g, (t) 
G(w) 
h(t) 
hc:(t) 

- algemeen 
- maximaal 

minimaal 
- optimaal 
- l"'ei'et"entie 

tekens 

T 

• 

- amplitude-overdracht 
- parameter 
- residuevector 
- •vergeet'factor 
- parametervector 
- variantie van ek 
- looptijd 
- argument 
- frequentie 

- geschatte waarde 
- vector 

infinitisimaalteken 
- sommatieteken 
- integraalteken 

definitieteken 
- getransponeerd 
- matrix 

meetfrequentie voor schatting van deelproces i 
- parameter 
- covariantiematrices van resp. h ,9,€, c en 8 

- coefficienten van noemer van een overdrachtsfunktie 
- matrix 
- coefficienten van teller van een overdrachtsfunktie 
- willekeurig signaal 
- Fouriercoefficient van b(t) 
- matrix 
- parameter 
- vector met parameterwaarden a en b 
- Fouriercoefficient van de k-de harmonische van s(t) 
- vector met meetwaarden 
- parameter 
- parameter 
- verwachtingswaarde van een funktie 
- parameter 
- funktie behorende bij LSQ-criterium 
- funktie behorende bij LSQ-criterium voor deelproces i 
- gemeten ingangsruis (of in hfdst.3.3 gerealiseerd 

BMF-signaal) 
- component van g(t) 
- weegfunktie behorende bij LSQ-criterium 
- gemeten uitgangsruis 
- component van h(t) 
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H(t) 

• Im( 
J 
kJ 
K 
J, 
Li 
M 
N 
lP 
f 
q 
Q 
Qi 
QK 
QW 
r 
R 
IRi 
~ Rw. 
Re( ) 
SI< 

s(t) 
s 
Ss~c 
sd( ) 
t 
T 
TKI 
TKU 
TWI 
TWU 
u(t) 
u. 
v(t) 
y(t) 

'Yic 
z(t) 

- overdrachtsfunktie van een te schatten proces 
- eenheidsmatrix 
- imaginaire deel van een funktie 
- aantal meetperioden (of in hfdst.3.3 een criterium) 
- parameter 
- aantal voor een schatting gebruikte harmonischen 
- deelproces i uitgedrukt in Wë , 'Y;. en 'Ui 
- deelproces i uitgedrukt in de te schatten param. 
- periodelengte van u (t) et'l s('f) 

- orde van noemerpolynoom van overdrachtsfunktie 
- hulpvariabele 
- matrix met meetwaarden 
- hulpvariabele 
- weegmatrix 
- constante behorende bij een deelproces i 
- koudwaterflow 
- warmwaterflow 
- hulpvariabele 
- orde van tellerpolynoom van overdrachtsfunktie 
- constante behorende bij deelproces i 
- autocovariantiefunktie van resp. g{t) en h(t) 
- reele deel van een funktie 
- imaginaire frequentie van k-de harmonische 
- in hfdst.3.3 gewenst BMF-signaal 
- criterium voor MF-methode 
- complex getal t.b.v. Csk 
- standaarddeviatie van een funktie 
- tijd (of de tijdconstante van een l-orde ruisbron) 
- bemonstertijd 
- temperatuur van koudwater ingang 
- temperatuur van koudwater uitgang 
- temperatuur van warmwater ingang 
- temperatuur van warmwater uitgang 
- testsignaal 
- Fouriercoefficient van de k-de harmonische van u{t) 
- gemeten uitgangssignaal 
- responsie op u{t) 
- Fouriercoefficient van de k-de harmonische van y{t) 
- gemeten ingangssignaal 
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APPENDIX B 

Bepaling spectrum periodiek signaal uit een samplereeks 
******************************************************* 

Voor het bepalen van de Fouriercoefficienten van een bemonsterd 
signaal van eindige lengte maken we gebruik van de Discrete 
Fourier Transformatie (DFT). 
De DFT is uitermate geschikt voor implementatie op een digitale 
computer, maar legt bij een algoritme volgens de DFT definitie 
bij toenemende dimensies een snel toenemend beslag op de rekenca
paciteit. Om dit te ondervangen zijn diverse algoritmen ontwik
keld, geen van deze algoritmen zijn in dit afstudeerwerk gebruikt 
en we verwijzen daarom voor een nadere toelichting naar de lite
ratuur (BRI-74, NUS-81). 
De DFT hangt nauw samen met de Continue Fourier Transformatie 
(CFT) van een bemonsterd signaal van eindige tijdsduur. In het 
volgende zullen we dit verband toelichten, voor een uitgebreidere 
toelichting verwijzen we naar b.v. OPP-83. 
we definieeren CFT en DFT 

Gilt 

CFT BCw) = I/,(") ,.-J-~ 
-GO 

DFT 
~~ -jw,.\cT 

Bcw") = L b(kT)e 

"•• 
met W,.= 2. 'lt. .n/(NT) n = •• -2,-1,0,1,2, ••• 

we beschouwen figuur B1-a waarin de Fouriertransformatie van een 
funktie b(t) is afgebeeld. 
Discretisatie geschiedt door b(t) met de samplefunktie ~(t), zie 
fig. Bl-b, te vermenigvuldigen waardoor in het frequentiedomein 
de getransformeerde van b(t)4o(t) door de convolutie van B( ) met 
&l(f) bepaald wordt zie fig. B1-c ("aliasing"). 

Door vermenigvuldiging met de funktie x(t) begrenzen we het 
aantal samples ( "leakage") ,ook hier wordt door convolutie het 

1

spectrum bepaald van de uiteindelijke funktie : 

.,_, 
h11(-l-): b6~).àoC'f) · x.{of) = 2:_ l:t{Jc.T)·&l-t-lcT) 

~ .. 
In figuur Bl-e is de Fouriertransformatie afgebeeld van deze ter 
beschikking staande datareeks. 



De continue Fouriertransformatie en Z1Jn inverse Fouriertransfor
matie worden in dit geval berekend vlgs.: 

.. 
B c~) 

CIO 

I I " j....,I..T = ii, 5 (w)e dw --De volgende stap in onze poging om de relatie tussen CFT en DFT 
te bepalen bestaat uit het kunstmatig voortzetten van de data
reeks b"(t) als de periodieke funktie b'(t). 
Dit wordt verwezenlijkt door convolutie van de datareeks met de 
funktie 4l(t) in het tijddomein hetgeen tot een discretisering 
leidt in het frequentiedomein. In figuur Bl-g zien we het resul
terende Fouriertransformatiepaar. 

De continue Fouriertransformatie en zijn inverse komen nu exact 
(mits aanpassing t.a.v. de deltafunkties van Dirac) overeen met 
de Discrete Fouriertransformatie en zijn inverse : 

N-1 

e·c~) = 2 
kwo 

"_, 
L' 1 ' 1 jkTw,. 
c (leT) = W L- B {w.") e 

lc•o 

Het is duidelijk dat in het algemeen het d.m.v. DFT bepaalde 
spectrum geen volledig inzicht geeft in het te onderzoeken spec
trum B(w). Het meer of minder welslagen van een spectrum bepaling 
hangt in belangrijke mate af van de eigenschappen van het te 
onderzoeken signaal ,de bemonsteringstijd en de meetperiode. Een 
exacte spectrumbepaling m.b.v. DFT vindt plaats indien aan de 
volgende voorwaarden wordt voldaan: 

- b(t) is periodiek. 

- b(t) heeft een beperkte bandbreedte 
nl. f_max < l/2T. 

bemonstering vindt plaats gedurende 
precies een basisperiode. 



~ 
f jamj 

0 ~ tal . 
I 

t .t.oltl 

1 
~,f, 

I tl 0! f 
lbl 

I 
·1 1 f 
f i' 

bltl.t. 0 1tl 
, - ' I \ 

' 

f~h' 0 
---

. -m- lel 
·1 1 
2T "' t zUl fixttij 

' 11 

.Á .. I! 0 . 1<11 
·T' T t ·1 1 
2 To. 2 

foT; 

t bltl.t. 0 1tlaltl ljHifl·~lfi·XIflj 

~f . •'\J:'V, C· ,' : \ 
I ' 

Ulf.!lra-. . lel N- t ·1 1 
2T 2T 

l • 1u1 ~~lfl 
I ! 

T, j 1 . 

0 ... ffttt1''~i tHPtHP 
I I ~ . l I ; I : I ••• . lfl 

I I I. I ~ ~ I : i I : i 

·To To t -;1;-
T; 

(111t1A 0 1tlzltli•A 1ttl 

C· 
,,, 

fica. ·84 Fo&.Lrlertransfot"Mat.le per•" 



APPENDIX C 

Spectrum stochastisch signaal 
***************************** 

De beschreven MFM twee-staps benadering maakt zowel gebruik van 
de in de eerste stap geschatte parameters alsook van de schatting 
van het ruis-vermogensspectrum. In deze appendix wordt enige 
aandacht besteed aan het schatten van vermogensspectra van sto
chastische signalen. 

Een probleem bij de schatting van het spectrum van een stochas
tisch signaal is dat de Fouriertransformatie van een oneindig 
lange meetreeks (een zg. periodogram) weliswaar een zuivere maar 
echter geen consistente schatter (Jenkins & Watts (JEN-68)) is 
(zie fig C-1). Een volgende meetreeks van het stochastisch sig
naal geeft in het algemeen totaal andere Fouriercoefficienten. 

~.0 

Cf../= lc/SO) --- ~,(/). M = 50 

---- C"{j). !li = .IOQ 

--- theoretica! spectrum 

I 
\ 
I 

I 

l ,. \ 
I 

I I 

I I 

I '• i 
0 .I ..2 ..3 .4 

"f1 C-:1 

Beschouwen we een ensemble van dergelijke Fouriergetransformeerde 
meetreeksen, dan blijkt dat de schatting van zowel het reeele als 
het imaginaire deel van de. Fouriercoefficienten gelijk aan nul 
is. De covariantie tussen Fouriercoefficienten bij verschillende 
frequenties is gelijk aan nul evenals de covariantie tussen het 
reeele en imaginaire deel van een Fouriercoefficient. 
De variantie van het reeele of imaginaire deel van een Fourier
coefficient is gelijk aan de helft van het vermogen van het 
stochastische proces voor de bijbehorende frequentie. 

In het algemeen en in het bijzonder voor toepassing in de HF
methode is men slechts geïnteresseerd in het vermogensspectrum 
van de ruis. Dit vermogensspectrum is gelijk aan de Peurierge
transformeerde van de autocorrelatiefunktie van de ruis (acf). 
Ten onrechte maakt men soms de veronderstelling dat, indien een 
consistente schatting van de autocorrelatiefunktie (acs) is gege-



ven ,de Fouriergetransformeerde van deze autocorrelatieschatting 
ook een consistente schatting van het vermogensspectrum is. 
Slechts in het geval van een ensemble bestaande uit Fouriertrans
formaties van acs van oneindig lange meetreeksen is er sprake van 
een consistente schatting bij toename van het aantal elementen in 
het ensemble: 

met - Facs de Fouriergegetransformeerde 
m 

van de m-de acs in het ensemble 
sxx het vermogensspectrum 

~ vermogensspetrum schatting 

var (5..) . de variantie van de 
vermogensspectrum schatting 

M als het aantal ensemble 
elementen 

1 

Ten aanzien van de geschatte vermogens voor verschillende fre
quenties geldt een onderling stochastisch onafhankelijkheid. 

In de praktijk bestaat een ensemble meestal uit een aantal ein
dige reeksen. Vaak bestaan deze eindige reeksen uit bemonsterde 
waarden. Zodat het spectrum dat we zouden kunnen bepalen mits het 
ensemble groot genoeg is, een vervormd spectrum is t.g.v. "alia
sing" en "leakage" (zie Appendix B). 

Indien er slechts een enkele meetreeks ter beschikking is, kunnen 
we een vermogensspectrum schatting maken m.b.v. twee methoden 
(~·-).We onderscheiden nl. de direkteen de indirekte schatting. 
In geval van de direkte methode wordt de meetreeks in dataframes 
zoals in fig.C-2 (eventueel nog met toepassen van een speciaal 
datawindow) opgesplitst, waarna de geschatte spectra van elk 
dataframe worden gemiddeld tot een uiteindelijke spectrumschat
ting. 

c-~ 
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Bij een indirekte schatting wordt eerst een schatting van het 
spectrum gemaakt door Fouriertransformatie van de gehele reeks 
waarna, gebruikmakend van het feit dat nabij gelegen frequentie
componenten stochastisch onafhankelijk zijn, door middeling van 
nabijgelegen frequenties een uiteindelijk schatting voor een 
bepaalde frequentie wordt gemaakt. 

De kwaliteit van een schatter wordt bepaald door 
(zie ook b.v. Syllabus Spectraalanalyse (WIS-85)) : 

E {Is~- s_,.l''j = vcu- ( s.cx) + IE {s.,.j - S,u, /
1 

Met \/CU" ( ixx) de variantie van de schatting en I E{s .. } - s •• J'-
als het kwadraat van de "bias" • In het algemeen is er een 
onderlinge afhankelijkheid tussen deze twee termen. Waarbij in 
het geval van afname van de ene term een toename van de andere 
term tot gevolg heeft. 
Dit betekent dat i.g.v. de keuze van een schatter er altijd uit 
een compromis gekozen moet worden waarbij het belang van de 
variantie en bias afzonderlijk gewogen moet worden. 
Deze keuze hangt sterk af van : 

- Het te bepalen spectrum. 

- De ter beschikking staande 
meetreeks(en) 

- Het criterium t.a.v. variantie en bias 

c-~ 
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APPENDIX F 

Beschrijving vragenpagina MF-methode in PRIMAL 
********************************************** 

D.m.v. een parameterlijst of vragenpagina kan aan de applicatie 
worden meegedeeld hoe de binnenkomende data te verwerken. De 
applicatie zal na het beeindiging van de dataverwerking behalve 
een datafile met de na elke periode geschatte parameters ook een 

: textfile met belangrijke informatie uit de vragenpagina creeren. 
Aan de hand van een voorbeeld van een dergelijk textfile (fig.2) 
beschrijven we diverse aspecten noodzakelijk voor het gebruik van 
de vragenpagina. 

* Na de informatie over de textfile zelf zoals naam,datum en 
tijdstip van creatie, volgt direkt onder de stippellijn informa
tie over naam, grootte, datum en sampletijd van de dataset waarop 
de applicatie zijn identificatie uitvoert. 

* We zien verder in de voorbeeld vragenpagina dat we de orde van 
de noemer (A-polynoom) en de teller (B-polynoom) van de over
dracht kunnen opgeven. Deze bepalen ook het minimaal aantal 
benodigde harmonischen. In tegenstelling tot andere identificatie 
methoden wordt geen ruismodel meegeschat. 

* Tevens kan men aangeven of men een overdracht volgens een s- of 
een Z-domein notatie wenst. In het Z-domein wordt de coefficient 
bO gelijk aan nul verondersteld ( in de praktijk zal namelijk het 
proces niet direkt reageren op een excitatie). Eventueel kan men 
dit ondervangen door de looptijd gelijk aan -1 te stellen. In 

1 zowel het s- als het Z-domein wordt de coefficient ao gelijk aan 
1 gesteld. 

* Ook is het mogelijk de minimale en maximale waarde op te geven 
waartussen (inclusief de minimum en maximum waarde zelf) de 
applicatie de bestpassende looptijd zoekt. Daarbij hoort een 
opgave van het aantal waarden dat is onderzocht moet worden. De 
looptijden bevinden zich dan op equidistante plaatsen tussen het 
minimum en het maximum. 
In het Z-domein worden de looptijden gelijk aan de dichtstbijlig
gende veelvouden van de sampletijd gekozen. 

* De opgave van het sample van de te onderzoeken dataset waarop 
de identificatie start en het aantal te onderzoeken perioden 
spreekt voor zichzelf. 

* De breedte van het 'spectra! window• moet zodanig zijn, dat zij 
geen overlapping heeft met een andere dominante harmonische. Men 
moet opgave doen van de halve breedte. 
Het •spectra! window' is bij wijze van spreken een filter waarbij 
alleen de rondom een dominante harmonische liggende harmonischen 
worden doorgelaten. De breedte van dit 'spectra! window• wordt 
gevormd door het aantal rondomliggende harmonischen, zonder de 
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dominant harmonische. 

* Het is mogelijk een •vergeetfactor• toe te passen ('weighting 
factor'). Na de binnenkomst van een nieuwe meetperiode worden de 
factoren van alle voorgaande gemeten perioden met de weegfactor 
vermenigvuldigd en overeenkomstig de nieuwe factor in de identi
ficatie meegewogen. 

* In de volgende vragen moet men aangeven wat voor testsignaal 
tijdens de meting is gebruikt. Dit d.m.v. het aantal harmonischen 
,welke harmonischen en de lengte (in aantal sampletijden) van de 
basisharmonische. 
Een andere mogelijkheid is om een standaard testsignaal te kiezen 
,hetgeen overigens in deze textfile niet zichtbaar wordt gemaakt, 
waarvan de specificaties reeds ingebouwd zijn. Men kan momenteel 
een keuze maken uit de 5 testsignalen zoals van den Bos (BOS-74) 
die heeft ontworpen en die als standaard MFM-testsignalen in 
PRIMAL zijn geimplementeerd. 

* In het resterende gedeelte van het textfile Z1Jn vermeld welk 
sample dat het laatst verwerkt is het meest recente identificatie 
resultaat met de eventuele geschatte standaarddeviatie en de 
criteriumwaarde. 
De standaarddeviatie schatting wordt alleen bepaald indien ge
bruik is gemaakt van een 'spectral window•. 
De criteriumwaarde is alleen zinvol voor vergelijk met andere 
MFM-identificaties (met eventueel ander start sample, weighting 
factor, delay etc.) mits afkomstig van dezelfde dataset. 
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