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Samenvatting.

In dit rapport wordt een statistische parameterschattings

methode behandeld n.l. de maximum likelihood methode,

die o.a. een belangrijke toepassing vindt bij de signaal

analyse.

De eigenschappen van deze schatter worden besproken aan

de hand van een aantal experimenten.

Opvallend zijn:

- goede schattingen voor kleine samplereeksen.

- slechte schattingen van ruisparameters bij grote signaal-

ruisverhouding.

De maximum likelihood methode wordt vergeleken met andere

schattingsmethoden.Deze zijn aanwezig in een binnen de

groep Meet- en Regeltechniek ontwikkeld interactief program

mapakket.

A MAXII~M LIKELIHOOD METHOD IN THE INTERACTIVE PROGRAM

PACKAGE SATER.

Summary.

This report discusses a statistical estimator namely the

maximum likelihood method having a important application

in the field of signal-analysis.

The features of this estimator are discussed.

Main topics are:

- good results for short sample records.

- bad estimates for noise-parameters are made for high signal-

to-noise ratios.

A comparison is made between the maximum likelihood method

and other estimators. These have been implemented in a inter

active program package by the group Measurement and Control.
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Inleiding.

De afgelopen ja~en is steeds sterker de behoefte gegroeid

naar de aanwezigheid van een interactief programmapakket

binnen de groep Meet- en Regeltechniek.

Enerzijds is deze behoefte van didaktische aard.

Het zichtbaar kunnen maken op display van regeltechnische

grootheden spreekt sneller tot het voorstellingsvermogen,

dan het aIleen maar theoretisch verwerken van die groothe

den.

Anderzijds ontwikkelt zich vanuit verschillende disciplines

steeds meer de behoefte naar een 'technische' aanpak bij

het analyseren van signalen.(psychologie,biologie etc.)

Het leren kennen van grootheden(parameters) van onbeken-

de systemen heeft geleid tot het ontwikkelen van parameter

schattingsmethoden. Door nu een aantal methoden in een

interactief programmapakket samen te voegen is de mogelijk

heid geschapen om op een snelle flexibele manier data af

komstig van systemen te verwerken met de voor die data

~eest geschikte methode.

Binnen het bovengenoemde programmapakket bestond de behoef

te aan een statistische schattingsmethode c.q. de maximum

likelihood methode.

De maximum likelihood methode nu is het onderwerp,dat in

dit rapport wordt behandeld.

De deelonderwerpen,die aan de orde komen,worden nu zeer

beknopt behandeld.

~en theoretische beschouwing over de maximum likelihood

methode wordt gegeven in hoofdstuk 1,terwijl in hoofdstuk

3 de eigenschappen van deze methode,zoals het zuiver zijn,

het consistent zijn etc. behande~d worden.

De afleiding van een on-line algoritme komt in hoofdstuk

2 aanbod. Dit algoritme is gebaseerd op het kwasilineari

satie-principe(Furht(1973)).



- In hoofdstuk 4 is iets verteld over de opbouw van het

intcractieve programmapakket SATER(Systeem Analyse Tech

nieken,vakeroep EH).

- Tenslotte worden in hoofdstuk 5 een aantal gedane experi

men ten weergegeven,waaruit de specifieke eigenschappen

van het algoritme volgen,zoals goede schattingen voor

kleine samplereeksen(N=100),slechte schatting ruisparameters

voor grote signaal-ruisverhouding.
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Hoofdstuk 1. Statistische parameterschatt~ngsmethoden.

Binnen de grote hoeveelheid van parameterschattingsmethoden

nemen de statistische parameterschattingsmethoden een eigen

plaats in. Dit komt door hun zeer fundamentele achtergrond,

die het mogelijk maakt allerlei eigenschappen,zoals het zuiver

zijn,het consistent zijn of het efficient zijn elementair af

te leiden.

1.1 Het verwerken van een set waarnemingen.

In de praktijk komt het vaak voor dat we een proces kunnen

beschrijven d.m.v. een model,dat er in zijn eenvoudigste vorm

u(kT) '_b y(kT)
)

ficuur 1. Sterk vereenvoudigd model.

uitziet als in figuur 1 getekend. Dit proces kan van heel

verschillende aard zijn,zoals bijv: fysisch,biologisch,psy

chologisch of elektrotechnisch.

u(kT) stelt hierin een reeks ingangssamples voor,optredend op

de tijdstippen kT, k=1,---,N.

y(kT) stelt een reeks uitgangssamples voor,optredend op de

tijdstippen kT, k=1,---,N.

~ = (b1 ,---,bk ) zijn de onbekende parameters,die het model

beschrijven en die dus bepaald dienen te worden.

In het bove~taande voorbeeld is het zo dat bij iedere in

gangssample u(kT) een uitgangssample y(kT) optreedt.In het

vervolg zullen we spreken van een samplepaar.Een aHntal sample-
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paren (bijv.N) zullen we een set waarnemingen noemen.

Voordat we meer over deze set waarnemingen kunnen zeggen,is

het nodig eerst het begrip "Inverse waarschijnlijkheid"te behande-

len.

stel E(event) is een gebeurtenis,die wel .f niet optreedt volgens

de wetten der waarschijnlijkheid. Stel H(hypothese) is een of

andere veronderstelling over de oorzaak van de gebeurtenis E.

Naast P(E): de kans op E,dienen we ook P(E/H): de kans op E

onJ~r de aaname dat H juist is,in ogenschouw te nemen.

Deze kans wordt de directe kans genoemd:zijnde de kans op E als

de oorzaak ervan gegeven is (oorzaak ----1 gevolg).

H.."t r1Inverse kans" word t bedoeld P(H/E): de kans op H als gegeven

is dat E is opgetreden (gevolg ) oorzaak).

Spreken over inverse kans heeft alleen zin als aangenomen wordt,

dat de oorzaken onbekend zijn, of gedeeltelijk onbekend en de

kans een maat is voor onze informatie wat betreft de onbekende

oorzaken.(subjectieve interpretatie).

Het tegenovergestelde is de objectieve interpretatie van het

begrip kans n.l.: de kans op een gebeurtenis(E) is onafhankelijk

van onze persoonlijke kennis betreffende die gebeurtepis(E).

Bij statistische parameterschattingsmethoden speelt de inverse

kans een zeer belangrijke role Hierop stoelt n.l.: de schattings

theorie van Bayes'.

In de volgende paragraaf wordt deze theor~verder uitgewerkt.

Met behulp van de inverse kans kunnen we iets zeggen over

P(.£/u( kT) ,y( kT». Hierbij moet l u(kT) ,y(kT) i gezien werden als

E en ~ als H. We be schouwen in het volgende een samplepaar

lu(kT),y(kT) 1 steeds als ~~n gebeurtenis(E).

1.2 Schattingstheory van Bayes.

De schattings theor~van Bayes' is gebaseerd op de regel van Bayes

Stel nu dat E een random gebeurtenis is en H is de hypothese
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betreffende de o~rzaak van E.

\Ie besehouwen nu de volgende kansen:

P(H) - de kans op H,ongeaeht het weI of niet opgetreden zijn

van E. Dit wordt ook weI de a priori kans genoemd.

P(E/H)- de kans op E onder de hypothese Ii of de "likelihood"

van H gegeven E.

P(H/E)- de kans op H,nadat E waargenomen is. nit wordt ook weI

de a posteriori kans genoemd.

Er geldt nu:

P(H/E).P(E)=P(H,E)=P(E,H)=P(E/H).P(H)--------- 1.2.1

We kunnen nu een aantal alternatieve hypothesen beschouwen:

H1 ,H2 ,---,HN•

Verder veronderstellen we,dat P(E)=1,omdat E reeds opgetreden is.

De regel van Bayes luidt nu alsvolgt:

P(H./E)"""P(E/H. ).P(H.)
111

1.2.2

In woorden luidt de regel van Bayes:

t de a posteriori kans op HiJ is evenredig met l de "likelihood"

van Hi \ * l de a priori kans op Hi I
Bovenstaande formule toont aan hoe de kansen van de verschillende

hypothesen veranderd worden door de waarneming van E. We kunnen

de regel van Bayes ook toepassen voor kontinue verdelingen.

E en H zijn dan veronderstellingen,dat bepaalde variabelen

binnen een zeker interval liggen. Als z een waarneming is en ~

de onbekende parameter dan zal E de veronderstelling zijn,dat

z binnen een bepaald interval ligt: z,z+dz en H de hypothese,

dat .... binnen een bepaald interval ligt: cl J , .. dol.

Gewoonlijk hebben z en ~ een kontinue kansverdeling.

Definieer de "likelihood" funetie als: L(e( ;z)=p(z/lIl).

De kontinue vorm van de regel van Bayes luidt:

peal. /z)'V L(o(.. ;z).p(~) ----------------- 1.2.3

Wanneer we een set waarnemingen hebben ontstaat de zgn.
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sequentiele vorm van de regel van Bayes.

Veronderstel weer een hypothese H en een set van N-gebeurte

nissen,die wel'of niet optredea: E
1

,E
2

,---,E
N

•

Deze gebeurtenissen E kunnen beschouwd werden als waarnemingen

met betrekking tot de hypothese H.

Stel: P 1 (H)=p( H/E
1

)

P2(H)=p(H/E2 ,E1 )

P3(H)=p(H/E
3

,E2 ,E1 )

··
Di t zijn de a posl:t.nofL. kansdichtheden na het optreden van de

opeenvolgende gebeurtenissen. Zij zijn tevens de a priori

kansdichtheden voor de volgende gebeurtenis.

Met behulp van de regel van Bayes krijgen we de volgende serie

vergelijkingen:

P1(H)=L 1 (H)·po(H)

P2(H)=L2 (H).P1(H)

·PN(H)=LN(H).PN_1(H)

Uit de bovenstaande vergelijkingea voIgt dan:

Hieruit volgt,dat de "likelihood" voor een reeks van gebeut

tenissen verkregen wordt uit het produkt van de "likelihood's"

voor de gebeurtenissen afzonderlijk.

De "likelihood" hangt niet all1« af van de actuele gebeurtenis,

maar oak van de voorgaande gebeurtenissen.

Wanneer de gebeurtenissen onafhankelijk van elkaar optreden

ontstaat de belangtijke vereenvoudiging dat:
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De likelihood voor een reeks E
1

,E
2

,---,Ek wordt dan evenredig met:

Voor het kontinue geval geldt dat:

H - hypothese ,dat c( in het interval "J c(. t'dlll ligt.

E
k

- de 'gebeurtenis' ,dat de waarneming zk in het interval

zk' zk+dzk ligt.

E
k

_
1

,Ek _2 '.... - voorgaande 'gebeurtenissen' genoteerd door Zk_1

Bayes'theorema voor gebeurtenis E
k

wordt dan:

k:1,2,---,N ------------

- t,.l-ll €.l') .,
tK·I, ..

L k (oL. ) oC- p( zk!' ell. ,Zk~~ )

Bayes'theorema voor een reeks waarnemingen werdt:

Pk( d.. ) '" Lk ( Gl ). Pk- 1( o£.) ,

met:

De likelihood voor de reeks is dus:

We dienen nu nog iets op te merken over de a priori kansdichtheid.

Gewoonlijk is de a priori kansdichtheid niet bekend.

Wanneer het noodzakelijk is waarden toe te kennen aan de a priori

kansdichtheden,dan vindt men een set hypothesen,die aIle even

waarschijnlijk zijn. De a priori kansdichtheden kunnen W8 dus

be schouwen als zijnde uniform verdeeld: p( 0(. )=konstant.

De regel van Bayes luidt dan:

----------- 1.2.7

Dit betekent,dat de a posteriori kansdichtheid evenredig is

met de likelihood.

De a posteriori kansdichtheid wtrdt dus gevonden door de likelihood

te kree ren en eventueel te normeren t.o.v. Dl om er een kans

dichtheid van te maken.

Het nemen van een konstante a priori kansdichtheid is gerecht-
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va.rdigd,omdat de waarnemingen z op den duur voldoende infor

matie bevatten om een redeIijk nauwkeu~ige schatting van te

maken. De a posteriori kansdichtheid van~ zal een steeds scherp

ere piek vertonen in de buurt van de onbekende werkeIijke

waarde at •

fUL).

j a. posteriori

a. priori

---~) ~

figuur 2. kansdichtheidsfuncties.

Voorbeeld

Aan de hand van het volgende eenvoudige voorbeeld zal het een

en ander van het bovengenoemde toegelicht worden.

Het betreft hier de schatting van een grootheid uit N onaf

hankeIijke directe metingen: x
1
-----x

N
,terwijl de werkeIijke

waarde x is.(x kan bijvoorbeeld een Iengte zijn).

Er geldt de volgende relatie:

,i:::1,---,N.

E~, i= 1, --- ,N ,zijn meetfou ten met gemiddelde 0 en gegeven

varianties.

Voor de eenvoud nemen we aan,dat die varianties aIIemaal geIijk
zijn en weI u~ . Om de Bayes'scrattingsmethode te kunnen gebrui-

ken is het noodzakelijk om een kansdichtheidsverdeling voor de

fouten aan te nemen.We steIIen,oat deze verdeling de Gaussische

of normale verdeling is,zodat de kansdichtheid voor £i bedraagt:
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Wann~ x gegeven is,dan gel~t voor de voorwaardelijke kans

diehtheid van elke meting:

p(x./x) 1 exp ~ _J.(xi -x)2l
1 J 1..110"2. ,. l 2 q2. 1

Hieruit volgt,gebruikmakend van de statistisehe onafhankelijk

heid der metingen:

Voor de likelihood funetie geldt:

L(x;x1 , •••• ,xN) aC exp ~ -i~"~Xi-X)2t
l L'" j

'{ .'v

De a posteriori kansdichtheid van x is dus

gemiddelde waarde ~= -N1.~ x. en variantie
. 1

"""

Gaussisch met

(J''4./H .

r
x > x

figuur 3.Voorwaardelijke kansdichtheidsfunctie van x.

Uit dit voorbeeld blijkt,dat er een relatie is twssen de op

lossing van Bayes'en de oplossing afkomstig van de zgn.

puntschattingsmethode.(Barret(1978»

De puntschatting is het maksimu~ van de a posteriori kansdicht

heid. Omdat de a priori kansdichtheid uniform verondersteld

is,is het maksimum van de a posteriori kansdichtheid ook het

maksimum van de likelihood. Dit is de zgn. "maximum likelihood"

schatting welke in de volgende paragraaf ter sprake komt.
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1.3 Maximum Likelihood methode.

De ~aximum ~ikelihood schattingsmethode(M.L.) ontstaat(zie

paragraaf 1.2),wanneer wij geen a priori informatie hebben

van de te schatten parameter. Er wordt dan uitgegaan van

een uniforme verdeling in het interval,waarbinnen de para

meter zich zal bevinden.

In het nu komende gedeelte zal z een serie van N waarnemingen

voorstellen: ~=z1 ,z2'···· ,zN·

Voordat de waarnemingen binnen zijn,zal p<.~/o(.) bij vaste cL

een verdelingsfunctie bezitten,bepaald door de verdelings

functie van de toegevoerde ruis.

De relatie,die bestaat tussen de toegevoerde ruis(n) en

de waarnemingen,is bepalenddvoor de parameters van deze

verdeling.( p(z.) = p(n.).I~nil)
1 1 uz.

Zijn de waarnemingen bekend,d~n is van de likelihoodfunctie

aIleen ~ de onbekende. Het maximum van de likelihoodfunctie

voor d:. levert de maximum likelihood schatting Ope

AIleen de relatieve waarde van L(~ ;~) is van belang,zodat

de likelihoodfunctie gewoonlijk beschouwd wordt met een

willekeurige vermenigvuldigingsfactor.

Vaak is het ook gemakkelijk te werken met de log likelihood

func tie: In L(Cll ;~) ,die een willekeurige addi tieve konstan te

heeft. Dit is gerechtvaardigd aangezien de likelihoodfunctie

en de log likelihoodfunctie een eenduidig op elkaar af te

beelden zijn en zij beide voor dezelfde waarde van ~ het

maksimum bereiken.

De reden,dat de likelihoodfunctie van fundamenteel belang

is in de schattingstheotie,is vanwege het "likelihood principe"

Dit principe houdt in,dat - aangenomen,dat het gekozen model

juist is - aIle informatie vafi de parameters,welke in de

waarnemingen zittin de likelihoodfunctie aanwezig is.

In vele gevallen kan voor voldoende samples de log likelihood

functie benaderd worden door een kwadratische functie in een

voldoende groot gebied rond het maksimum(Box en Jenkins(1976))

In dergelijke gevallen kan de log-likelihoodfunctie beschreven
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worden door zijn maksimum en zijn tweede afgeleide in dat

maksimum. De tweede afgeleide van de log-likelihoodfunctie

is een maat voar de spreiding van de likelihoodfunctie en

kan als benadering dienen voor de standaardafwijking van

de schattingen.

Om het een en ander sprekender te maken voIgt nu een voorbeeld.

(Eykhoff(1974)).

Voorbeeld 1.

Beschouw de situatie,geschetst in figuur 4,waar een schatting;8

voor de parameter b gevonden moet worden.

n(k)

u(k) y(k)

--------.v,..---------J'
waargenomen signalen

figuur J~. 1'1odel met een parameter.

Er geldt: y(k) = b.u(k) + n(k), k = 1, •.•• ,N.

de kansdichtheidsfunctie van n ..
1-

de kansdichtheidsfunctie van b.

Deze is konstant(eigenlijk onbekend).

Verder geldt,dat n en b onafhankelijk zijn.

Nu geldt:

=
p(rik)·p(b)

p(b)
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Het geaiddelde van n. = O.
1.

)

richtingscoef-

2

• exp t -i i-}
N n~ t N

-i~+ = exp -i ~
1."'1 a .c..,

y = b.u(k)
u(k) is de

p ( n i)!::!. -;:::=1=~
V ~tt 0-"

L (bjy)"'; exp

S tel:

ficient van de lijn

y =: b. u(k).

Arctan(u(k)) is de hoek

b)

r
y

tussen de b-as en de lija

die de ge ,middelden ver

bindt van de verdelings

fUJlcties.

Ala we p(a) kennen,dan

geeft het meten van u(k)

ona de a priori kaasdicht-

figuur 5. heid: p(y/b).

Voor het verloop van p(y/b) zie figuur 6.

pty/b)

t

____.b

u(k)

p(y;b=O) = Pn

figuur 6.De a priori kansdichtheid p(y/b).

De meting ( of de a posteriori kennis) van y(k) geeft de situ

atie aangeduidt in figuur 7.1n deze figuur is de likelihood

functie L(fi jY) aangeduid. Het aaksiaua van de functie levert
1\

de beste sChatting~voor b
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ply/b)

t

l ( y(k); (')

figuur 7.De likelihood functie L(j3 ;y).

In het algemene geval vindt men de maximua likelihood schat

tiRgen b van ~ door de nulpunten te bepalen van:

~l. L(B;Z)\B=i = 0 ----------------------- 1.3.1

Voorbeeld 2.

Een toepassiBg van bovenstaande formule voor het eendiaensio

nale geval kan het nodige aan inzicht verschaffen.

Stel dat b de parameter is,die we willen schatten en n(i),i=1, •• ,N

zijn onafhankelijke ruissamples met Gaussische verdeling:

p(n) = 1 \ 1~~==~.exp -2Viner' \
(nh 0

[, (n2 )= O'~

Verder geldt voor de waarnemingen de relatie: y(i) = b + n(i).

De likelihood functie wordt nu:

N
L(b;~) =1T p(~b)

~·I

Hieruit voIgt:
!'l 2

_1 _ ~ (y(i)-b)
In L(b·,v) = c ~

M.. - 2 ~\. t=\

Differentieren en gelijk aan nul stellen levert:

".

(y(i) - b) = O.

oftewel:
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N
b ::: _1_~ y(i).

N i:'1

Hoofdstuk 2. De maximum likelihood schattingsmethode toege

past op het binnen SATER gehanteerde model.

In dit hoofdstuk wordt de theorie-behandeld in hoofdstuk 1

toegepast op een zeer algemeen model,dat binnen het SATER

pakket gehanteerd wordt.

In 2.1 wordt iets over de opbouw van het model gezegd en de

afleiding van de likelihood functie voor dit model.

In 2.2 wordt het minimaliseren van de kostenfunctie behandeld.

Tevens wordt een off-line oplossingsmethode gegeven.

Als laatste wordt een on-line algoritme afgeleid.

2.1 Het binnen SATER gehanteerde model.

Het model,dat binnen SATER gehanteerd wordt,is weergegeven

in figuur 8. Voor informatie over wat SATER is wordt verwezen

naar hoofd~tuk 4.
Bij dit model veronderstellen we,dat de ingangssamples u(kT),

k = 1, ••• ,N door ons opgedrukt zijn en dus bekend zijn.

Van de ruissamples E. (kT) ,k = 1, •••• ,N dienen de kansdichtheids

functies bekend te zijn,daar anders geen likelihood functie

te bepalen is (zie hoofdstuk 1).

Het model,geschetst in figuur 8,is opgebouwd uit twee qua

opzet equivalente gedeelten:

- procesmodel:

Dit bestaat uit twee gedeelten n.l.:

- de b-parameters. Deze worden ook weI voorwaartse-of

moving-average parameters genoemd.

- de a-parameters. Deze wordeL ook weI terugwaartse-of

autoregressie parameters genoemd.
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figuur 8.Schema van het lstrom-proceso
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- ruismodel.

Dit is eveneens opgebouwd uit twee gedeelten n.l.:

- de c-parameters. Deze heten ook weI voorwaartse

parameters.

- de d-parameters. Deze heten ook weI terugwaartse

parame terse

Voor de vier filters geldt achtereenvolgens:
-n

-1 -2 a
- A = lll.. z + of... Z +-------+ ol z1 2 n

a
-n

A. -1 A -2 .~ b
- B ::.r 0+ ft 1 z +r' 2 z +----------+r n

b
z

-1 -2 -nc
= 1 + ¥1z + '( 2 z +----------+ ¥n z

c

2.1.1

- D
(' -1 r -2 (' -nd= 0 z + 0 Z +--------+0 Z1 2 n

d

We veronderstellen,dat E (k) normaal verdeelde witte ruis is:

N(O,CY). E(£) = 0, E(f.l) =O'z. •

Voor de totale modelvergelijking kunnen we schrijven:

met:
-n( -1 ~ -2 (d

::. 1+0 Z +0 Z +------+ D z
1 2 n

d

Met behulp van bovengenoemde gegevens kunnen we de likelihood

functie bepalen: L(! ;~). ~T =(~,)L,~,Jl).
Gebruikmakend van het feit,dat t (k) normaal ve~deeld is en

dat de E..'s onafhankelijk zijn geldt:
1

p('. )
1 L£t (i) ] ----------- 2.1.3= exp 2 0'''1 V11Ta;\'

[ H 1en
1 -~ f., (i/

p(1-) ::.

( 1..)HI~ exp '.'2 0'''' ---------- 2.1.4
1. t1 0'"
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I = max(na,nb,nc,nd ) + max(nc,nd ).

Uit Eykhoff(1976) voIgt:

met: C is een normerings konstante

-1) '( -1) c (-1),( -1) '( -1)co -1 ( ) -B( z • D z ( .) A z • D z ( .) D z
(,..=f y. 1 .U1+ 1 .Y1+ 1·Y'

1 1 C(z- ) C(z- ) C(z-) 1

L ~' ,( .,'" /.

N

= C' IT l
i=I+1

L. (e)
1-

N
tie:

Bij N onafhankelijke waarnemingen geldt voor de likelihood func-

dE. if r t./i' J i

dYi 'expL- 2 .. t ,2.,1:6

me t : d t i = 2. d. 0+2 1 0{ 0= 1•
dy.

1-

Resumerend geldt voor de likelihood functie:
N
~ £. (i)2

e) , N-t-I L i=I+1 }L( ;Z = C .(4) .exp - ~~~2---------- ---------- 2.1.7
N 2<:r

C'is een konstante.

Daar de vector Z bekend is,is dit uitsluitend een functie van

Ji en we dienen de likelihood functie dan ook te maksimali

seren naar j;t.
Zoals in hoofdstuk 1 aangetoond is,kunnen we ook het maksimum

van In L(jt;Z)N bepal.en.

2
2CTi=I+1

N

In L(8;v) = In C'+ Nln4-L
--- IlL. N -------- 2.1.8

N

Maksimaliseren van In L(Sl;z)N levert,dat we l:
i=I+1

moeten minimaliseren.



N.B. N 2

'" E. (i)v( 8) = L
i=I+1
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wordt weI de kostenfunctie genoemd.

2
Een schatting van ~ wordt alsvolgt verkregen:

1
C'in 2.1.7 is evenredig met:

(2 rT a-%.)I'I/1. N

Ingevuld in 2.1.8 geeft dit:-(N-l-1).ln2n<ra.+N1n4_ L
2 i:1+1

2
Differentieren naar ~

dL -(N-1-1) 1
2 = 2 • 2"·

d~

Uitgewerkt geeft dit:

geeft:

2.2 Het minimaliseren van V(Si) d.m.v. kwasi1inearisatie.

Deze methode is geintroduceerd door Furht(1973,1976)

Kwasilinearisatie is gebaseerd op het idee,dat rondom het

gezochte punt de foutfunctie benaderd kan worden door een rech

te 1ijn,zonder een a1 te grote fout te maken. Je gaat in feite

de functie benaderen door de raak1ijn in het betreffende punt

te bepa1en. Wanneer de fou~functie eenmaal 1ineair benaderd

is in de parameters,kunnen we met behulp van de kleinste kwa

draten methode het minimum bepa1en voor de zojuist ge1ineari

seerde foutfunctie. Allereerst za1 nu de gelineariseerde vorm

afgeleid worden. Daarna wordt getracht het een en ander te

verduide1ijken m.b.v. een eendimensionaal voorbee1d.
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2.2.1 Afleiding van de gelineariseerde foutfunctie en van

een off-line algoritme.

Voar de madelvergelijking geldt(zie 2.1.2):

k = 1,-----,N.
... .. ..

De algemene Taylarreeks antwikkeling vaor f(C,D,~ ) luidt:

dfj ... 1 ...
+-;:- . (£.1+ _ £.1) + d(hagere arde restterm) ----- 2.2 .. 1.1
dt: 1

fi+1(C,~,L ) duidt de waarde van de functie aan met parame

ters geschat in de (i+1)-ste iteratieslag.

duidt de waarde van de functie aan met parame

ters gedchat in de i
e

iteratieslag.

VerKelijkinK 2.2.1.' toegepast op 2.1.2 geeft:

--------- 2.2.1.2

We definieren nu 4 nieuwe gefilterde signalen:

,., j)"i '::: Ei(k)
y(k) =-;;-:-.y(k) (k)- CiC

1

~"i
,.. ....

,.; 'Z' ll(k)
u(k) =-;:-:-.u(k) t(k) .....

C
1 D1

-------- 2.2.1.3
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Dit ingevuld in 2.2.1.2 geeft:

,.; ~

(.i+1(k) = Y(k)- \_Y(k).Ai+1+~(k).Bi+1+t.(k).C i +1_ ~(k).;i+1 ~ _- 2.2.1.4

Invullen van de verschillende polynomen geeft:
n n

b
+1

,., Z a'

= y(k)- i(k)+ (k)-tLa{ .•y(k-i)+ ~ j3
1=1 1 i=1

'".• u(k+1-i)+ ...•••
1

n
c

+~ r-.
i=1 1

------------------ 2.2.1.5

N...
,..,.....

Van deze kostenfunctie bepalen we het minimum:

Stel: w(k) = y(k)- t(k)+ t(k) ,

.T t" . I·· • I1 -1 -1 ""'1 I -1,..1 ....1.
~ = -y (k-1),y (k-2), ••• ,y (k-n), u (k),u (k-1), ••• ,u (k-nb ).

a I _ ,..'

:-.:a ~. t~. ':'. z.}1 1 1 \ 1 1 1
t (k-1), l (k-2) , ••• , t (k-n

C
): - t (k-1) ,- ( (k-2) , ••• , £ (k-nd )

~
T __ ( (')Stel als parametervector: ~,~,~,_o_ •

Nu geldt:

Voor de kostenfunctie kunnen we dan schrijven:

N

V( e) := ~ ( wi (k) _~iT.~i +1 ) 2 •

k:=1+1

dV(~) := 0 •

d(~) -

Dit levert de kleinste kwadraten oplossing(Eykhoff(1974»:

~i+1:[.n T.JLlnT.l I
L---""':.T

met: w
1

:=[w(1+1),w(l+2), ••••• ,w(N)] •

en



,.. ,., ,..
-Yl+1'-Yl'···'-Yl+2-n I

a

I
I

,... ~ ~ I
Ul+2,Ul+1,···,ul+2-nb

,.. ,...
Ai Ai
(I' £.1-1'···'

"" ,..Ai Ai
( 1+ l' t 1"·· ,

~ ,~. z. Z.
t 1+2-nc-£~1+1 ,-t~I'.'. ,- t~1+2-nd

",,., ,., I,..,.., ,..
-YN- 1 ,-YN- 2 ,··· '-YN- na l uN'uN_1 '···· ,UN- nb

I
I\J
\J1
I

IV,..,
ii

. 2'·· ,-J-

···

,..
Ai
E . 2'.·'J-

,., ,.. ,..
u.,u· 1 ,·····,u.J J- J-nb

,., ""'
-yo 1'-Y' 2'···'-Y'J- J- J-na

Bovenstaande matrix is de signaalwaardenmatrixJlL •
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Bij het zoeken naar het minimum gaan we nu net zo lang door met

het het iteratief schatten tot de kwadratensom niet significant

meer kleiner wordt.

Verder dienen de signalen y,u, £. na iedere i tera tie met de nieuwe

parameterwaarde gefilterd te worden.

2.2.2 Een eendimensionaal voorbeeld van het kwasilinearisatie

principe.

Om het inzichtelijke in de methode niet te verliezen wordt nu

een zeer vereenvoudigd model geintroduceerd. Zie figuur 10.

figuur 10.Vereenvoudigd model.

( (k) witte ruis met normale verdeling N(0,1).

u(k) ingangssignaal.

y(k) uitgangssignaal.

bO M.A.-parameter.We veronderstellen deze bekend:-1.

Co M.A.-parameter.Deze dient geschat te worden.

De modelvergelijking luidt:

------------ 2.2.2.1

Invullen van bO en toepassen van de Taylorreeksontwikkeling

gee ft:
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Links en rechts delen door Ci geeft:

. 1 1 1 Ci(k) i+1 .
[l.+ (k) :::-.-.y(kh-.-.u(k)- .•C + tl.(k) --------- 2.2.2.3

Cl. Cl. Cl.

Eerst dienen we nu met behulp van de kleinste kwadraten methode
i+1

C te schatten. Vervolgens stoppen we dit resultaat in 2.2.2.3,

waarna de kwadratensom(kostenfunctie) bepaald wordt.

Na iedere nieuwe schatting van C dienen de signalen y,u en £
gefilterd te worden,totdat de kwadratensom niet significant meer

afneemt.

In de figuren 11 en 12 zijn respectievelijk de foutfunctie en de

kostenfunctie als functie van C geschetst,de laatste steeds voor

een konstant aantal samples •

.: I I
£. ---I-
E' - _I _

o c c·-------7) C

figuur 11.Foutfunctie als functie van C.

VCC.).

1

---~> C

figuur 12.Kostenfunctie als functie van C.
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Uit figuur 12 is af te leiden,dat naarmate het aantul waarnemingen

toeneemt,het minimum van de kosten functie eveneens toeneemt.

Echter het minimum komt weI steeds dichter bij de juiste waarde

van de parameter.

Stel nu:

-------------- 2.2.2.4

Uit 2.2.2.3 en 2.2.2.4 voIgt nu:

------------------- 2.2.2.5

met:
t i(k)

Ci

Met behulp van de kleinste kwadraten methode voIgt nu:

2.2.2.6

Hesumerend kunnen we opmerken,dat telkenmale de foutfunctie f( ( ,C)

rond het punt fie ~,C) gelineariseerd wordt.

Met behulp van deze gelineariseerde vorm kan telkens het minimum

van de kostenfunctie van deze vorm bepaald worden. Voor het con

sistent zijn van de schattingen zie hoofdstuk 3.

2.2.3 Afleiding van een on-line algoritme.

Om de methode geschikt te maken voor schatting aan een actueel

proces is het noodzakelijk,dat wanneer er nieuwe waarnemingen

binnenkomen,de schattingen van de parameters bijgesteld worden.

Het recursief maken van het schattingsalgoritme brengt met zich

mee,dat de verschillende signalen steeds opnieuw gefilterd dienen

te worden.



Dit is om twee redenen bezwaarlijk:

- Met het toenemen van het aantal samples neemt ook de reken

tijd nodig voor het filteren toe.

De dimensie van de array's gaat in principe naar oneindig,

wat problemen oplevert met het beschikbare kerngeheugen.

De volgende benadering ligt nu voor de hand:

Bxperimenteel is gebleken,dat na een aantal samples (~ 100)

de parameters al zeer redelijk bepaald zijn bij kleine signaal

ruisverhouding(-7dB).

Ret is nu zinvol om te stellen,dat na dit aantal de gefilterde

signalen vrijwel niet meer zullen veranderen.

Waar we nu mee volstaan is uit y(N+1) en u(N+1) m.b.v. de laatst

bewaarde gefiltzrde signalen de nieuwe gefilterde waarden,
foJ A ~

y(N+1),~(N+1), t(N+1), £(N+1), bepalen.
T

De vector ~ N+1 wordt nu alsvolgt gevuld:

,..
I ...

: t(N) ,
I

tY(N+1)-

[

"",.. I'J ',.; tV \
-yOn ,-y(N-1) , •••• ,-y(N+1-n ): u(N+1) ,u(N) , ••• ,u(N+1-nb )1

a • \
,.. - -N ,.., ,."".." 4"\;1

... .... ~ A..... A 1
t(N-1)l" •• ' £(N+1-n ).- t.(N),- ~(N-1),. •• ,- (N+1-n

d
)

,.. ~ c '

(,(N+1)+ (N+1)]. ------------------ 2.2.3.1

De kleinste kwadraten methode geeft nu de volgende oplossing:

--------------- 2.2.3.2

2.2.3.4

In woorden betekent formule 2.2.3.4,dat de nieuwe parameterwaar

den gekorrigeerd worden met het verschil tussen de voorspelde
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nieuwe wuarneming en de waarneming zeIf,vermenigvuIdigd met de

covariantie matrix.

Naarmate het verschil groter is zal de correctie groter zijn.

Echter weI geldt voor de 2-norm van de matrix: II PN+1'1~\\PN\\
Dit impliceert,dat de vermenigvuldigingsfactor steeds kleiner

word t.



Hoofdstuk 3. De eigenschappen van de maximum likelihood schatters.

(Kendall en Stuart(1943)).

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde:

- Definities van de verschillende eigenschappen van schatters.

- Berekening van de Cramer-Hao ongelijkheid. Dit is een onder-

grens voor de bereikbare variantie van de geschatte parameters.

- Het bepalen welke eigenschappen weI en welke niet aanwezig

zijn in maximum likelihood schatters.

3.1 Definitie van de verschillende eigenschappen van schatters.

Consistentie. Deze eis komt voort uit het feit dat het zeer

wenseliik is,dat de nauwkeurigheid toeneemt naarmate het aan

tal samples toeneemt en dat de waarde van de schatting naar de

exacte waarde gaat.

Nu heet een schatting t ,berekend uit een populatie ter grootte
n

n,een consistente schatting van e (=de juiste waarde) als voor

elke positieve £ en ~ ,hoe klein ook,er een N is zodanig,dat

de kans dat ltn-S\<..r. groter is dan 1-, voor aIle n)N.

Of: P t ltn-el<'t~) 1-~ ,n~N.
Dus t is een consistente schatting van a als hij in de waar

schijnlijksheidlimiet naar e convergeert.

N.B. Consistente schattingen zijn niet noodzakelijk zuiver,

weI asymptotisch zuiver. Onzuivere schattingen zijn niet

consistent.

Efficientie. We be schouwen nu eigenschappen van grote sample

reeksen. Daar de meeste schattings resultaten asymptotisch nor

maal verdeeld zijn,zal de verdeling van dergelijke schattingen

slechts van twee parameters afhangen n.l.: zijn gemiddelde en

zijn variantie.

Nu is de varian tie een middel om te kunnen selecteren tussen

consistente,asymptotisch normale schatters van de zelfde verde

lingsfunctie.

De schatter welke schattingen oplevert met de kleinste variantie

(Cramer-Rao ondergrens),wordt efficient genoemd.



-32-

Voldoende statistiek. Stel dat we r onafhankelijke schattingen

hebben: t.t 1 .t2 ' •••••. ,t r _ 1 •

Er geldt dan: p(t.t 1 't2 ' •••• ,t r - 119)= g(tI6).hr_1(t1, ••• ,tr_1/t.9)

Als de laatste term rechts onafhankelijk is van e,dan ontstaat

de situatie,waarin-gegeven t-de set t 1 ••••• ,t 1 ver.der niet
r- --

bijdraagt tot onze kennis omtrent Q.

HIs dit waar is voor iedere r,dan kunnen we stellen,dat t aIle

informa tie in zich beva t over 8 .
t wordt dan" voldoende statistiek " voor e genoemd.

N.B.: Als er sprake is van" voldoende statistiek ".dan is er

altijd minimum variantie(Cramer-Rao ondergrens).

3.2 Berekening van de Cramer-Rao ongelijkheid.

Omdat de likelihood functie de simultane kansdichtheidsfunctie

voorstelt van de waarnemingen,geldt:

JI---~LdX1••• dXn = 1 -------------------- 3.2.1

\<.
Stel.dat de eerste en tweede afgeleide van L naar a bestaan

voor aIle e .
Differentieren van 3.2.1 naar e geeft:

5---J
n

of herschreven:

o ------------------ 3.2.2

E( d~O:L ) = 5.. ·5 (~~;)L.dX1 ••• dXn = o.
n

Differentieren hiervan naar e geeft:

f---) l< ~~~.~+L·:ld~Jdx, ... dxn = o.

t\



of:
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2
--E(~ logL
- "i) ea.

Stel dat teen zuivere schatting is van'r' ( 9).

Er geldt dus:

E( t)= J.... )t.Ldx
1
••• dXn ='r ( e )

"
Differentieren van 3.2.4 naar e geeft:

( ( -;) logL,r--- J t. () 9 . L. dx1 ••• dXn

b 'k k" d E( ~logL) 0ge rUl rna en van: ()6 = •

='l"'1 ( e ) of

'l""(e)=)--.~(t-T(e)). ~~1L.L.dX1••• dXn ---------- 3.2.5

"
Gebruikmakend van de Cauchy-Schwarz ongelijkheid voIgt uit 3.2.5:

Dit is de fundamentele ongelijkheid voor een schatting,bekend

als de Cramer-Rao ongelijkheid.

Gebruikmakend van 3.2.3 levert dit:

------------------- 3.2.7

3.3 Eigenschappen van.maxim~m likelihood schatters.

De maximum likelihood schatters leveren onder zeer algemene

voorwaarden consistente schattingen.

Verder leveren de schatters in zeer veel gevallen asymptotisch

normaal verdeelde en efficiente schattingen.

Dit betreft echter weI eigenschappen voor lange samplereeksen.

3.3.1 Consistentie van maximum likelihood schattingen.

We gaan uit van n onafhankelijke waarnemingen uit een verdeling

p(xl9). eis een maximum likelihood schatting,zodanig,dat



voor elke geoorloofde 9 geldt:

A

10gL( xl e) ~ 10gL( xl e) ------------------------- 3.3.1.1

EO is de verwachting als eo de werkelijke parameterwaarde is.

Er geldt nu voor e* I eo:

of:

met

, L( xl e* )1 1,L( x~ Q • )}
Eo llogL(x/So)!I....IOg EOtL(x 9

0
)

EO tlOgt~~ ::n~ O.

EO ~ *lOgL(x/ 9' l} <: EO l*lOgL( x/B ol1
Voor iedere e geldt dat:

3.3.1.2

is>
1 1 ~
-logL( xl e) ::- L0-
n . n i::1

logf(x./9)
1

het gemiddelde is voor een set van n onafhankelijke identieke

random variabelen met verwachting:

EO \. logf( xl e)~ :: EOt~IOgL( xl e )}

1
De kans da t -logL( xl e) convergeert voor n ..... CIa

n
wachtingswaarde is 1.

Uit 3.3.1.2 voIgt dan met kans 1 voor n-) CJ)

1 • 1-logL( xl e ) <.. -logL( xl eO)
n n

naar zijn ver-

of: lim prob f logL(x/9*) <. IOgL(x/ 9 0 )} :: 1. -------- 3.3.1.3
n -) <A l

Echter 3.3.1.1 geeft met e :: eo:

..
10gL( xl e ) ~ 10gL( x/9 0)



Omdat de kans van optreden van 3.3.1.3 en 3.3.1.4 voor elke

a·= eO gelijk aan nul is geldt:

-------------------- 3.3.1.5

Dit impliceert consistentie van de maximum likelihood schattings

methode.

3.3.2 De efficientie en het asymptotisch normaal zijn van

maximum likelihood schattingen.

We zullen nu aantonen,dat als de eerste en tweede afgeleide

naar e van de likelihood bestaan in een interval, da t tevens

de wara parameter e bevat eno

E ~e a)] = o. ---------------------- 3.3.2.1

R' <a) = E t< hO~L~ xL e».) I 0 __-_uu__u_ 3.3.2.2

dat dan de schatting een asymptotisch normale verdeling heeft

met gemiddelde e 0 en varian tie 1/H
2

( 9).

De eerste afgeleide ontwikkelen naar e 0 geeft:

( 'OlOgL) = (dlOgL) +( e_e )J e>l.lOgL) --------------- 3.3.2.3
~ e a () a 6

0
A 0 \ d e~ a"

e* ligt in tussen e en B
O

•

Omdat ede oplossing is van d~~gL = O,is het linker gedeelte

van 3.3.2.3 gelijk aan O.

Dit levert de volgende vorm:

= 1. -----------

I~~)
\. i) 9 8. /R( e. )
(~"}o,L) / -R2 ( 9.)

i) 91. eit
aconsistent is voor a 0 en omdat e* tussenOmdat

inligt
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De teller van 3.3.2.4 stelt de verhouding voor van de som van

n onafhankelijke,afgeleide kansdichtheden:

2
Deze som heeft een verwachting 0 en een variantie: R (e 0)

(zie 3.3.2.1 en 3.3.2.2).

De teller is dus asymptotisch standaard normaal. Hetzelfde geldt

dan voor het rechterlid van 3.3.2.4 als geheel.

Dus de maximum likelihood schatting is asymptotisch normaal

verdeeld me t gemiddelde eo en variantie 1/ R
2

( eo).
Asymptotisch is de varian tie gelijk aan de Cramer-Rao ondergrens.

Men spreekt dan van een efficiente schatting.

De genoemde grootheden en eigenschappen zijn aangetoond voor

het eendimensionale geval. Voor het meerdimensionale geval zijn

analoge relaties af te leiden. (zie Kendall en Stuart,2 (1943)).
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Hoofdstuk 4. Implementatie van de maximum likelihood methode

in SAT~R.

Hoewel het tijdens dit afstuderen niet mogelijk was om de schat

tingsmethode met het SATER-pakket te koppelen,is het toch nood

zakelijk er hier iets over op te merken. Dat het niet mogelijk

was komt door de beperkte geheugenruimte van de PDP 11/20.

In paragraaf 4.1 zal iets verteld worden over SATER.

Vervolgens zal in 4.2 de opbouw van het programma aan de orde

komen. Tenslotte wordt in 4.3 iets gezegd over de implementatie

van het programma.

4.1 Wat is SATER?

SATER (Systeem Analyse Technieken,vakgroep ER.) is een inter

actief programmapakket,opgebouwd binnen de vakgroep meten en

regelen.

SATEH omvat applicatie programmatuur op het gebied van de meet-

en regeltechniek,zoals root-Ioci,ordetests en parameterschattingen.

De interactie vindt plaats d.m.v. een vraag-en antwoord spel

met helpoptie. De helpoptie houdt in,dat men d.m.v. het invoeren

van een vraagteken uitleg kan krijgen over een bepaalde vraag.

In figuur 13 is een zeer globaal overzicht van het pakket weer

gegeven. Als interne files worden die files beschouwd,die binnen

SATER zijn gemaakt. Externe files zijn aIle andere files op

disk,inclusief die files,die binnen SATER zijn gemaakt,maar

een andere naam hebben gekregen. Voor meer informatie over

SATER zie Van den Boom en Lemmens(1977),Engelen(1977) en Van

Miltenburg(1977).

Een applicatie programma is bijvoorbeeld een programma voor de

berekening en het tekenen van een root-locus. Om toegang te

krijgen tot een bepaald applicatie-programma wordt eerst aan

de hand van het logboek nagegaan of de hiervoor benodigde data

aanwezig is.

Is dit niet het geval dan krijgt men geen toegang.
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super
visor
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/

\

\

\

externe

da tafiles

interne datafiles

figuur 13.Blokschema van het SATER-pakket.

Is de data weI aanwezig,dan krijgt men een lijst vragen met

voorgeprogrammeerde antwoorden. En via deze vragen wordt de

loop van het programma aangegeven.

4.2 Opbouw van het programma.

Zoals in 2.2.1 aan de orde gekomen is,luidt de oplossing voor
~. 1 C T 1-1('\:1"

N-samples: Jtl+ =~:5LJ JL !!.1.
In figuur 14 is in een globaal schema het algoritme toegelicht.

Uit deze figuur blijkt dus,dat we achtereenvolgens:

- een nieuwe groep samples in moeten lezen.

- u,y en dienen te filteren.

- de signaalwaardenmatrix.n.. moeten bepalen.

- de kleinste kwadraten schatting moeten uitrekenen.

- de nieuwe kwadra tensom V( e) moeten ui trekenen.



moeten bepalen of het verschil met de vorige kwadratensom

kleiner is dan £. De parameters zijn dan voldoende nauwkeurig

bepaald en een nieuwe groep samples kan worden ingelezen.

- moe ten bepalen of het verschil groter is dan E. . De waarden

van de filters dienen bijgesteld te worden,waarna opnieuw ge

filterd wordt en de iteratie voortgezet kan worden.

c- fil ter

,

,

D- fil ter
-

B- fil ter

A- fil ter

1

,

1
c

1
D'

D'
c

D'
c

J~-------'-'
,.,
e. J::;

r------------,/

,

lees nieuwe
groep samples
in.Start op
nieuw.

stel para
meters fil·
bij .Start
opnieuw.

figuur 14.Blokschema van het iteratieve gedeelte.
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Vanwege het beperkte geheugen van de PDP 11/20 computer kunnen

maar 150 samples op bovenstaande manier behandeld worden.

Om toch meerdere samples te kunnen verwerken is de aanname ge

daan (en experimenten ondersteunen deze aanname,zie hoofdstuk 5),

dat na 150 samples de waarden van de parameters zodanig bepaald

zijn,dat de gefilterde signal en niet significant meer veranderen

en dus de signaalwaarde~matrixniet telkens opnieuw berekend

hoeft te worden. AIleen de (N+1)ste gefilterde waarden worden

uit de laatste voorgaande berekend(hun aantal is afhankelijk

van het aantal ruisparameters).

Na het inlezen van het laatste samplepaar wordt m.b.v. een schat

ting van de variantie van het ruissignaal en de laatst bepaalde

InTJl) -matrix,een schatting gegeven van de spreiding van de

laatst bepaalde parameters. Deze worden boven het plaatje ge

print.

4.3 Implementatie van het programma.

Voor de implementatie van het programma is gebruik gemaakt van

een PDP 11/20 computer. Deze computer beschikt,zoals reeds ge

noemd is,over een kerngeheugen van 16k woorden. De omvang van

het programma is echter vele malen groter.

Daarom is gebruik gemaakt van statische overlaying. Het kern

geheugen wordt hierbij ingedeeld in verschillende gebieden,

regions genoemd. Hierbij geldt,dat vanuit de regions met een

bepaald rangnummer aIle routines uit dezelfde regions of regions

met een hoger rangnummer aangeroepen kunnen worden.

In figuur 15 en 16 zijn blokschema's gegeven van het totale

programma. De lijnen hierin geven aan welke routines door een

bepaalde routine aangeroepen worden. De blokken tussen stippel

lijnen zijn ongewijzigd uit het SATER-pakket overgenomen. Voor

meer informatie daarover zie Lemmens(1977).
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RINIT
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/common/

File-name.



Figuur 16.Functie-schema van de verschillende
routines.
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figuur 17.Blokschema van de file-handling.
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Hoofdstuk 5. Experimenten met de maximum likelihood methode.

De experimenten vallen in twee groepen uiteen. De eerste experimen

ten betreffen gesimuleerde processen(paragraaf 5.1). Dit is ge

daan om de eigenschappen van het algoritme te bepalen en te ver

gelijken met de andere - reeds in SATER geImplementeerde - schat

tingsmethoden,zoals: E.M.M.(extended matrix methode),G.L.S.(ge

neralised least squares) en I.V.(instrumentele variabele methode).

Het tweede gedeelte van de experimenten betreft het schatten aan

reeele processen.(paragraaf 5.2).

In 5.3 zullen de spreidingen van de parameters bepaald m.b.v.

de maximum likelihood methode en de spreidingen van de parameters,

zoals die bepaald worden door de andere methoden(in SATER) ,onder

ling vergeleken worden.

5.1 Schatten aan gesimuleerde processen.

De gesimuleerde processen z1Jn onderverdeeld in twee groepen:

1. Het Astrom-proces(zie hoofdstuk2,figuur 8).

Dit proces wordt binnen SATER gehanteerd als standaard proces om

o.a. de verschillende geImplementeerde methoden te kunnen ver

gelijken.(Bosch(1978) ,Van Megen(1977)).

De overdrachtsfunctie van het Astrom-proces luidt;

-1 -2
1.z +O.5z

-1 -2
1. -1.5z +O.7z

------------- 5.1.1

De overdrachtsfunctie van het ruisproces luidt:

-------------------- 5.1.2

Voor verdere informatie over dit proces:zie Talmon(1971) en Bosch

( 1978) •

Als ingangssignaal u(k) is steeds genomen witte,normaal verdeel

de ruis met: E tU(k)1= 0 , E {U(k)2 \ = 1.
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Als ruisingangssignaul £(k) is witte,normaal verdeelde ruis ge

nomen met: E ~£(k)\ = 0 en successievelijk: E t~(k)2\ = 0.05,

0.2,1. ,3.3,10.

Boven genoemde varianties korresponderen met een signaal-ruis-
. -!Ida

verhoudine van respectievelijk: +5dB , -1dB~3dB ~n -27dB.

In de tabbellen 5./1 tim 5./5 staan achtereenvolgens uitgezet

de schattingen van de parameters voor verschillende waarden van

N met afnemende signaal-ruisverhouding.

In de figuren 18 tim 22 is de afregeling van de parameters voor

de verschillende signaal-ruisverhoudingen in beeld gebracht.

N.B.: Bij N=150 wordt van iteratief schatten overgestapt naar

recursief schatten.

Een aantal in het oog springende eigenschappen zijn:

- De afregeling van de eerste 150 samples geschiedt veel rusti

eer dan bij de andere recursieve methoden(Bosch(1978)).

Dit verschil komt door het iteratieve schatten voor de eerste

150 samples bij de M.L.-methode.

Door het telkens opnieuw filteren van de signalen met de meest

t~cent bepaalde parameters wordt natuurlijk optimaal gebruik

gemaakt van de ingangs- en uitgangssamples.

Naarmate de signaal-ruisverhouding toeneemt worden de ruis

parameters slechter geschat d.w.z. : de geschatte waarden

wijken veel af van de werkelijke waarden,terwijl de geschatte

variantie klein is t.o.v. deze afwijking.

In de figuren 18 en 19 zien we zelfs een sprong optreden bij 150.

Omdat amplituden van de ruisingangssamples veel kleiner zijn

dan die van de procesingang zal de informatie in de uit einde

lijke gefilterde ruissignalen veel kleiner zijn dan de infor

matie in het gefilterde ingangssignaal en het gefilterde uit

gangssignaal. Dus de informatie,die via de ruisingang binnen

komt is te gering om de goede ruisparameters te schatten.

Het is in dit geval zinvol de toegevoerde ruis te verwaarlozen

en aIleen procesparameters te schatten.
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N ", "2 b

O b, ~
.

b, d

'00 _1. ~') 0.714 -0.006 '.0'2 0.468 0.}0} -0.54'
.!; 0.0}} 0.0}' 0.0}2 0.04} 0.0}} O. '47 0.'42

'-
200 -1.'.16 0.6'6 -O.OB" 0.904 0.494 0.596 -0.5}9

.!; 0.0,4 O.O~1 0.062 0.071 0.071 0.091 0.155

}OO -'.478 0.672 0.05} 0.959 0.499 0.628 -0.6}9
.!; 0.0}4 O.O}O 0.04} 0.045 0.049 0.075 0.121.

400 -1.466 0.670 -0.0}4 0.981 0.512 0.65} -0.771
.!; 0.02} 0.022 O.O}} 0.0}4 0.0}8 0.064 0.089

500 -1.474 0.678 0.019 0.980 0.502 -0.651 -0.792
.!; 0.019- 0.0,8 0.028 0.028 0.0}1 0.057 0.073

600 -1.488 0.691 0.029 0.980 0.49} -0. 645 -0.782
.!; 0.016 0.015 0.024 0.024 0.027 0 •.052 0.065

700 -, .49} 0.697 0.029 0.981 0.492 -0.64} -0.787
.!; 0.0'4 0.014 0.021 0.021 0.025 0.049 0.059

800 -1.496 0.700 -0.019 0.981 0.485 -0.640 -0.791
.!; 0.012 0.0'2 0.0'9 0.019 0.021 0.046 0.054.

900 -1.496 0.70} -o,o'} 0.988 0.491 -0.6}4 -0.80}
.!; 0.011 0.011 0.0'7 0.017 0.020 0.04} 0.050

1000 -'.496 0.70} -0.010 0.990 0.489 -0.62} -0.801
.!; 0.0'0 0.010 0.016 0.016 0.018 0.041 0.046

Werk.
-1.5 0.7waardea 0 1. 0.5 O.} -0.5

. . .
N n "';> bo

b b;> e d,

,00 -1 .. 519 0.715 -0.01 1• ,.020 0.
'
.47 O.}'O -0.527

.!; O.O5~ 0.050 O.O~7 0.075 0.058 O.1~2 O. '59

200 -, .442 • 0.647 -0. ,24 0.875 0.44} ·0. }8} -0.6}0

.!; 0.058 0.056 0.060 0.07' 0.066 o. '07 0.1}0

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

}OO " .5,4 0.7'2 -0.064 0.960 0.45} -0. ;67 -0.6~6

.!; 0.0}8 0.0}7 0.047 0.05' 0.049 0.094 0.098

400 -,.482 0.69' -O.O}' 0.992 0.482 -O.}}O -0.725

.!; 0.026 0.025 0.0}5 0.0}8 0.0}8 0.080 0.079

500 .,.485 0.69} -0.026 0.989 0.477 -0.28, -0.709

.!; 0.021 0.020 O.O}' O.O}} 0.0}4 0.072 0.070

600 -,.496 0.702 -O.O}' 0.98} 0.47i -0.2}6 "0.672

~ 0.0'9 0.0,8 0.026 0.029 0.028 0.067 0,06,

700 ·,.500 0.707 -0.040 0.980 0.475 -0.2,8 -0.658

.!; 0.0'7 0.0,6 0.02' 0.026 0.025 0.06} 0.057

800 -,.502 0.708 -0.026 0.976 0.466 -0.'95 -0.645

.!; 0.0,6 0.0'5 0.02' 0.02} 0.02} 0.060 0.054

900 -,.499 0.709 -0.017 0.986 0.480 -0.176 -0.650

.!; 0.0'5 0.0,4 0.0'9 0.02' 0.02' 0.056 0.05'

,000 -, .496 0.706 -0.0,4 0.988 0.479 -0. ,44 -0.640

.!; 0.0,4 O.O'} 0.0,8 0.020 0.020 0.054 0.048

erA. • , .5 0.7 0 '. 0.5 O.} -0.5
.aarden

Soha ttingen &ao be t Astrom.-procee ID. b. T .. de maximum likelihood
lie thode.

SchattingeD. aOIl bet Aatroll-proces 1I .. b. Y. de maximum. lik.elihood lIethode.

Tab.l 5./2 S/N.~'dB.

Tab.l 5./1 S/N=.5dB.

Schattillgen aan het Aetroll-proces lI.b.Y. de maximum likelihood method.••

s/N.·1}dB.Tab.l 5./4

Schattingen Gan het Aatrom.-proeee m.b.T. de IaBxillu. likelihood •• thode.
-"

N A, &2 b
O b, b2 e, d,

'00 -,.487 0.684 -0.080 1,0}4 0.297 0.}'7 -0.548

o. '5' 0.' ,4 O.22? 0.29} O.2}O O. ,64 0.258
!.

200 _, .484 0.659 -0. '90 0.797 o. ,87 0.}17 -0.5'9

.!. O. ", 0.oe6 o. ,4, o. '79 O. '44 o. '05 o. '7}

}OO -1.~64 0.'149 -0.026 0.959 O.}2' 0.244 -0.509

0.08} 0.06; 0.' '5 O. ,45 o. ,,6 0.089 0.,4}

400 -, .458 0.667 ·0.009 ,1.015 0.}54 0.240 -0.642

.!; 0.064 0.050 0.097 o. "9 0.099 0.076 0.109

500 -, .490 0.689 _0.008 , .0" 0.}69 0.266 -0.588

0.055 0.04} 0.086 0.,07 0.087 0.068 0.094

600 -, .5,4 0.7" -0.057 0.979 0.}85 0.287 -0.541

'.
\." ! 0.049 0.0}8 0.077 0.0~7 0.079 0.062 0.085

700 -'.5}} 0.72' -0.1 '7 0.960 0.}88 0.307 -0.477

\ 0.046 0.0}6 0.072 0.090 0.07} 0.057 0,080

800 -'.5}} 0.7,8 -0.067 0.940 0.}62 0.}}5 -0.450

!. 0.04} 0.0}4 0.066 0.08} 0.067 0.054 0.075
"

900 -, .5}' 0.722 -0.0}5 0.979- 0.4,7 0.}'7 .0,47'

0.040 O,O}' 0.062 0.077 0.06} 0.05' 0.07'

,000 -'.5'5 0.7,6 .0.02} 0.986 0.4,,, 0.29, -0.508

.!; 0.0}8 O.O}O 0.060 0.074 0.060 0.048 0.068

"'A. , .5 0.7 0 ,. 0.5 O.} -0.5
..arden.

..
S/N=-7dB.

N ~1 .11
2

b
O

h , b2 e, d ,

100 -'.5'2 0.70} -0.0}8 '.O}j o. j88 0.j20 -0.520

~ 0.105 0.086 0.'27 O. ,66 0.129 o. '~9 0.212

200 -'.469 ·0.64} -0. '25 0.872 0.}70 0.}2' -0. ~)1.1

.!; 0.074 0.064 0.078 0.099 0.08, 0.099 o. '27
.J!

-- --- --
}OO -, .542 0.725 -O.OjO 0.966 0.57} 0 .. ?51 -().529

~ 0.059 0.049 0.064 0.081 0.065 0.084 0.'12

-
400 -,.469 0.669 -0.007 '.002 0.44} 0.258 -0.618

.!; 0.046 0.0}9 0.054 0.067 0.056 0.072 0.089

500 _1.482 0.679 -0.0'5 0.997 0.446 0.277 -0.59'

~ 0.041 0.0}4 0.048 0.06, 0.049 0.065 0.07'

600 -,.50' 0.697 -0.040 0.982 0.45' 0.296 .0.550

.!; 0.0}6 O.O}O 0.04 0.055 0.045 0.059 0.070

700 -'.5,6 0.708 -0.072 0.973 0 .. 1.49 0.}06 .0.500

~ 0.0}4 0.028 0.04C 0.05' 0.04, 0.054 0.067

800 -'.5") 0.709 .0.042 0.96} 0.4}2 O.}}' -0.47}

.!; 0.0}2 0.027 O.O} 0.047 0.Oj8 O.O~1 0.06}

-I-----
900 - 1, 5,6 0.7'2 -0.02 0.984 0.46, 0.}'2 .0.495

~ O.OjO 0.025 O.O} 0.04'. 0.Oj5 0.048 0.06,

'000 _, .?o~ 0.707 .0.0' 0.987 0.458 0.290 -0.5'0

~ 0.029 0.024 O.O~ 0.0
'
.2 O.O}} 0.045 0.059

erx. , .5 0.7 0 '. -"--
.0.5waarden .. 0.') O.}

--'- .-._-'-----_._~--

Tab.l 5./}
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.. .. .. ..
N a1 aZ bO

b
1

b2 c1
d

1

100 -1.401 0.632 -0.522 0.983 -0.700 0.297 -0.656

+ 0.184 0.116 1.206 1.546 1.224 0.168 0.275

200 -1.444 0.640 -1.133 -0.180 -1.523 0.252 -0.579

+ 0.122 0.084 0.812 1.021 0.810 0.108 0.178

300 -1.515 0.726 -0.202 0.695 -1.020 0.181 -0.596

+ 0.098 0.062 0.656 0.817 0.649 0.090 0.138

400 -1.437 0.670 0.037 1.150 -0.441 0.207 -0.672

+ 0.075 0.053 0.546 0.660 0.545 0.079 0.115

500 -1.493 0.698 -0.045 1.102 -0.306 0.243 -0.591

+ 0.063 0.045 0.479 0.585 0.480 G.071 0.100

600 -1.505 0.711 -0.321 0.867 -0.196 0.261 -0.565

+ 0.057 0.041 0.432 0.528 0.434 0.065 0.091

700 -1.521 0.710 -0.669 0.718 -0.156 0.291 -0.497

+ 0.054 0.038 0.402 0.491 0.403 0.060 0.086

800 -1.516 0.702 -0.402 0.603 -0.293 0.323 -0.473

+ 0.050 0.036 0.371 0.449 0.371 0.056 0.080

900 -1.523 0.711 -0.215 0.832 0.025 0.308 -0.482

+ 0.046 0.034 0.346 0.418 0.348 0.052 0.075-

1000 -1.506 0.709 -0.133 0.911 0.020 0.281 -0.523

+ 0.044 0.033 0.331 0.400 0.332 0.050 0.071

Werk.
-1.5 0.7 0 1. 0.5 0.3 -0.5waarden.

.._ ..
~----~---

Schattingen aan het Astrom-proces m.b.v. de maximum likelihood methode.

Tabel 5./5 S/N=-27.7dB.
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- Na'lrl'l:J.te de [3i(!;naal-ruisverhoudinG afne'~mt,worden de b-parame-

ters slechter geschat. Nu is het omgekecrde het geval. De stu

ring ailn de procesingang is te cering t.o.v. de sturing aan

de ruisingang. I/e kunnen dus het procesingangssignaal verwaar

lozen. Dit heeft tot gevolg,dat het voorwaartse B-filter ge

woon weggelaten kan worden,dus ook~ meegeschat wordt.

>~j e figuur 23.

c

.0

figuur 23.Het Astr~m-proces voor kleine signaal-ruisverhouding.

De ruisparameters alsmede de a-parameters warden weI goed Beschat.

~)e ~ipr(~idint',en van de parameters zijn bij de n.L.-methode

t~'~middeld van de :;.el fde orde van grootte als die van rie andere

3chilttingsmethoden. Ook de trend van de Gpreidingen voor ver
~chillende signaal-ruisverhoudingen is zoals die voor de andere

methoden afgeleid is(Bosch(1978)).

In ~.3 zal hierop diep~r worden inge~aan.

2. De tweede ~roep van gesimuleerde processen is afkomstig van

,le K;itholieke 1I0geschool te Tilburg(K.H.'f.) , vakgroep p:3ycho

technit-'k.

Jeze jJrllcessen 7.ijn c;esimuleerd om de eigenschappen te leren

Kennon van de ver[3chillende schattinbsrnethuden voor een GC'ring

a,mt.ll ~,amples (H= 100).
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In tabel 5./6 zijn de gegevens van de gesimuleerde processen op

~enomcn. W
t

en V
t

zijn ~teeds normaal verdeelde witte ruisproces-
2 2

sen met gemiddelden 0 en varianties respectievelijk: (J" en (f •w v

De hier gebruikte notatie is die,welke in Tilburg gehanteerd wordt.

1 roces- in uit q"w elv Proces
naam

-1)TSI10 w
k ~~k 1. 0.5 (1.-0.5z .zk=0.5w

k +v
k

T~~V 1 • 0.5 (10r:- 1 , or:w
k zk .- ./Z J.zk = ./wk+ek

-1
e

k
=(1.-0.4z ).vk

T~II 1 v zk 1 • 0.5 (1.-0.6z-
1
)·y

k
=w

kuk
( 1 0 '-. -1 ) - (0 5 c' 7 -1 \ ,.- ./7, .Zk- • - ,.:;z )1, +v,

0.4
-1 K K

TSII2 Y zk 1 • (1.+0.6z ).yk=wkk
-1 ( -1(1.+0.3z ).Zk= -0.2-0.12 )yk+vk

Tabel 5./6 Gesimuleerde processen(K.H.T.).

Voor ieder proces zijn 3 runs van 100 samples gemaakt.

De resultaten met bijbehorende spreidingen zijn opgenomen in ta-

bel '.;./7.

Om tot een vergelijking te kunnen komen met de andre methoden

is h~t volgende experiment gedaan:

V()OY' ulle in tabel '}./8 aangegeven methoden zijn 10 runs van elk

1UC ~;amI)lr> ..> gerna:1kt.Hieruit is een gemiddelde berekend en epn

:>preiding voor elke parame ter( Van Megen( 1977) ,pg. 37) •

De resultaten bevinden zich in tabel 5./8.

N.R. Bij de M.L.-methode is tussen haakjes het ~emiddelde van de

()pgegeven spreiding aan het eind van elke run i/'geven.

Hit tabel ~j./~ blijkt,dat de M.L.-methode voor kleine samplereek-

,';en goelie (.,chattingen aflevert.JJat wil zeggen,dat de schattingen

hinnen een 2~ interval liggen van een Gaussische verdeling met

gemidc1f'lde: he t gcmiddelde over 10 runs van 100 samples en <Y de
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---~--r_----........__--'---- . .
,

;l, b
O

b
1

c
1 CrL

r.: T '~ 1- : v(; _(..lfj7(~(:.Ob(i) 0. 115')(.::°.0 ' ,2) 0,475

.,( 1-.-'(":·( -!' • jt; t (,:,0. (' 'J 'J ) O.5I,4(.::o,Ob,~) 0,574

.} : _ )ll( _0.1),''/( -fu.o1lR) u,IIC,()( '0.0')')) u.~) 3/.-'
f~ I' r' J ~ •

-(J.~ 0.':> 0,5wa:lrde

T"L' \- :l'C -tJ.I,i,O(,:,O.OSo) O,II,,.,(.::O,O~jO) -0, j57(.::0. 1c~5) 0,1172

'111-,00 -(1.'1'11 (.::0, O'i'i) O,;,c,5(.::O,OG1 ) -0,27')(.::0,128) 0,573

I' '- 'jOt' -0.'b1 (+O.O,?t;) o • IIG b ( +0 • D5 ~ ) -0,278(+0.128) 0,530

,"J,' rk.
-t'. " D.S -0, II 0,5;, J..\I',!P!J

T.:]] ,- 1~ \~ ; -0. 11'/,' (.:,0. Oil')) 0. 1176 (.::°.05 4 ) -0, 2jl+(,:,D, o(8) 0.5<'3

II..'i_.'C() _O,lli, ',(+o.O'll) 0, ,/07(.::°,051) -D.,'7.5(.::o,o66) 0,478

'O:-~Ut) -('. ~,; ')(+U,OSb) 0,117.5 (+0,0511) -0,28(,( +0,0(6) 0,537

,~ (' .' I~ •

-(i. ') ° " -0.3 o ""'1, l"j r~d p n • .J • .J

':':j 1 T ~ _ 1~)( , 0. j'l;'(,:,O.,,19.:) -0, ,)05(.::0. OIIC' ) -0.1 115(.::°, 011 5) 0. 1118

; ,) 1 _, 'UU U.,''I'J(,:0.09(,) -0, 198(.::O.u40) -O,O').2(.::O,Ollj) 0.383

Ul- jeJu U. 'j7:'(+O,O,)II) -0, 21?( +0. 01t1,) -0. 1011( +0. OIlS) 0,428

.It't'K.
O,j -0,2 -0.1 0,4"N,'t lrll\-'ll

T,~ ,,1 ')./7. :C;ciI"ttint,:;re"ultaten van gesimuleerde l'rocessen(K,H,T,),

door het protjramma bepaLtlde spreiding. ;,jie figuur 2/+.

X
fi/5uur 24.Norf'Jale verdeling met gf'middelde x en spreiding

:!e ~~.l·:. -!r:ethode r;ee ft ook goede scha t tingen, behal ve in het geval

van ,il~ ruisparameter c
1

•

:Je I.V.-!rethnden ClOven voor de helft van de c;evallen lnatige scr.at

t1nC'('n en voor d(~ ander'e helft goede schattingen.

G.L.~i. ~~~~cft een zeer matige schattine.

i)~ tu:;;en haz,,:-cjeG opgegeven Gpreidinc komt zeer wel overeen r.1et

de :;p:'ei,:ling berekend over 10 runs van 100 samples.
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. .
Proces Methode ii bO b l "11
TS1l0 E.M.M. -0.',07 0.',')',

to.Obi'. ... 0 .Utl')

TSll0 1 •V.l~. -(l.'f'!.' U. >u1t

+0.uG8 +0.06G

TS1l0 LV.I. -0.504 0.500

.::0.058 +0.060

TS1l0 M.L. -0.521 0.;;23

.::0.08,3 +0.068

(0.059) (0.0',9)

TS12 B.l-l.M. -0./,81, 0. ',77 -0.2')')

.::0.11\7 +ll.10? 2.-().1')8
'1'::)12 1. V.M. -O.Vf') O.~)03 -

.::u.O);' +o.u':;6 -
TS12 I.V.I. -0.504 0.499 -

-I 0.0~;6 .::0.0;;6 --
TS1;' I. V.11.-BM -0.422 0.507 -O.2?O

+0. 06~) .::0.055 2.-°. 173-
TS12 G.L.S. -0.509 0.459 0.281

+0.214 .::°.15 1 .::0.135
TS12 M.L. -0.489 0.523 -0.364

+0.048 .:!;0.061 .:!;0. 103
(0.077) ,(0.052) (0.127)

TSIll E.M.M. -0.467 0.517 -0.299

.:!;0.099 .::0.042 .:!;0.066
TSIIl I. V.M. -0.459 0.518 -0.302

.::0.192 .::0.043 +0.112
TSII1 I.V.I. -0.536 0.530 -0.348

.::0. 1192 .:+..0.050 +0.246
TSIIl M.L. -0.463 0.506 -0.261

+0.078 +0.031 +0.045
(0.090) TO.052) To.067)

TSII2 E.M.M. 0.326 -0.185 -0.0')0

.::0.108 .::0.031 +0.041,

TSII2 I.V.M. 0.166 -0.186 -0.066

.:!;0.186 .:!;0.039 !.0.043
T5II2 I.V.I. -1.708 -0.100 0.278

.:!;5.342 .:!;0.350 .:!;1.030

T5II2 M.L. 0.306 -0.190 -0.088

.:!;0.057 +0.024 .:!;0.038

(0.096) (0.042) (0.045)

Tabe15./8 Vergelijking gesimuleerd~ proceasen(K.H.T.) met de
verschillende 6chattingsmethoden.

aIle schattingen zlJn gedaan m.b.v. 10 runs van 100 samples.
- E.Il.B. =: extended matrix methode,I.V.H.= instrumentele variabele

methode output model,I.V.I.= instr.variabele meth.delayed input,
I1.L.~ max.likelihood,G.L.S.= ~eneralised least squares.

- G.L.S. zonder ruisparameters is hetzelfde als E.M.M.
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N.B. De beoordeling van de schatting berust op de opgegeven

spreiding en niet op het gemiddelde van 10 runs. Een grote

spreining wil zeggen,dat aan het einde van een run de af

wijking t.o.v. de werkelijke waarde(of het berekende ge

middelde) nog relatief groot is.

Uit tabel 5./7 volgt,dat dit niet het geval is bij de M.L.

methode.

5.2 Schatten aan re~ele processen.

Na uit paragraaf 5.1 een indruk gekregen te hebben van de eigen

schappen van het in hoofdstuk 2 afgeleide algoritme,zullen nu

~,chattincen gedaan worden aan twee soorten reeele processen.

1. De eerste soort bestaat uit een aantal tijdreeksen afkomstig

van proefpersonen van de katholieke hogeschool te Tilburg,vak

groep psychotechniek.

Hen wil daar m.b.v. experimenten,aangeboden aan proefpersonen,

het gedrag en gedragsveranderingen bestuderen van deze proef

person~n. De proefpersoon krijgt de opdracht van een tijdreeks

Yk telkens Yk+1 te voorGpellen.

Tot nu toe is daarvoor gebruik gemaakt van off-line schattings

methoden. Men berekende het gemiddelde over een aantal schattings

resultaten afkomstig van proefpersonen,die dezelfde tijdreeks

tijdens de test aangeboden kregen.(Zie Luytelaar(1977».

Om nu een indruk te krijgen van het individuele gedrag en de

individuele gedragsverandering van de proefpersoon zijn recur

sieve schattingsmethoden nodig,die de afregeling van de para

meters latan zien. Het psychologisch analyseren van deze afrege

lingen voert in dit rapport te ver.

Vroor TSI01,TSI02 en TSI03(dit zijn namen van data reeksen) werd

als inputreeks gebruikt:

met w
k

is witte normaal verdeelde ruis.



Voor TSI04 en TSI05 werd als inputreeks gebruikt:

met w
k

is witte normaal verdeelde ruis. Het aantal samples,waar

over gesehat is,is met de resultaten opgenomen in tabel 5./9.

Tevens is een sehatting gegeven van de spreiding van het ruis-

signaal.

..
Proees a

1
a b

o
b

1
b

2
...

2 0(naam.

TSI01 0.013 -0.151 -0.007 0.619

N=95 :..°. 105 :..°.074 :..°.076

TSI02 -0.164 0.501 0.158 0.588

N=95 +0.101 :..0.144 .:!:0. 165

TSI03 0.043 -0.009 0.676 0.163 0.050 0.386

N==95 .:!:0. 109 .:!:0. 107 +0.122 .:!:0.189 .:!:0. 167-
Tsro4 -0.oit8 -0.1 it5 0.792 0.067 -0.202 0.508

N=75 :..0.133 :..0.132 .:!:0.059 +0.124 .:!:0.124

TSI05 -0.190 0.213 0.677 -0.048 0.197 0.627

N=75 +0.112 +0.113 +0.079 +0.115 +0.113

Tabel 5./9.Se~ttingen aan reeele proeessen (K.H.T.).

De gesehatte parameterwaarden van tabel 5./9 zijn nogal klein

t.o.v. de bijbehorende spreidingen. Om meer informatie uit de

sehatting te kunnen halen is het dan ook beter de afregeling

van de parameters gedurende de sehatting te bekijken en dit te

vergelijken met het verloop van de ingangs- en uitgangssamples

In de figuren 25 tim 28 zijn aehter eenvolgens het signaalverloop

en de parameterafregeling weergegeven van TSI02 en TSI03.

Voor TSI02 valt het op,dat de ingangs- en uitgangssamples tot

N=70 cen oplopende trend vertonen en daarna naar beneden gaan.

In de afregeling van de parameters van TSI02 is duidelijk een
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sprong bij 70 waarneembaar. Hier is sprake van een adaptie aan

het ingangssignaal door de proefpersoon. Dit wijst op grote

concentratie van de proefpersoon. Het ligt echter niet op onze

conclusies van psychologische aard te trekken uit deze afrege

ling. Zie hiervoor Luytelaar(1977).

Bij TSI03 vertoont het uitgangssignaal bij N=83 een grote piek

in negatieve richting. In de afregeling van de parameters is

is tussen N=Ro en N=85 een duidelijke sprong waarneembaar.

Jit wijst op een verslapping van de aandacht. Er zullen nog meer

experimenten moe ten volgen om zo tot een eenduidige interpreta

tie van de resultaten te komen.

2. De tweede soort data bestaat uit reeksen ontstaan door het

bemonsteren van een druk-flowsignaal,afkomstig van een aorta

model,zie Van Miltenburg(1978). Zoals in figuur 29 te zien is,

is zowel het ingangs$ignaal als het uitgangssignaal periodiek.

(periodiciteit: 100). Wanneer nu uitgegaanwordt van cen 2
e

orde proces(dit is uit de ordetests naar voren gekomenl) ,dan

blijkt na 150 samples,dat er een sprong optreedt in de afrege

ling van de a-parameters.(zie figuur 30).

Een betere afregeling wordt verkregen,wanneer orde 1 gekozen

wordt voor het proces.(zie figuur 31).

Merk op,dat in figuur 30 de som van 8
1

en a
2

steeds gelijk is

aan -1. Dit komt,omdat Yk steeds over grote stukken konstant is.

Als we a2~0 maken.dan moet a
1
=-1 zijn,hetgeen ook gevonden

wordt in figuur 31.
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5.3 Spreidingen bepaald door de M.L.-methode tegenover spreid

ingen bepaald door de andere method en.

De variantie van de parameters voor de M.L.-methode voIgt uit

de eovariantie-matrix: eov te\= 0.£.2[Jl.T..n.1- 1
------------------ 5.3.1

Voor de afleiding hiervan zie appendix 1.

De spreiding van de andere methoden wordt bepaald door van n

runs van N-samples het gemiddelde te bepalen,vervolgens de af

wijkingen t.o.v. dit gemiddelde te kwadrateren en door n-1 te

delen. De wortel uit dit resultaat geeft de spreiding van de

parameters.

Nu is de opzet van dit experiment om te kijken of de variantie,

bepaald m.b.v. de eovariantie-matrix een juiste sehatting geeft

van wat de~e werkelijk is. De bovengenoemde formule is n.l. in

zoverre onjuist,dat de verwachting van het reehterlid van 5.3.1

genomen moet worden. Omdat de elementen van de signaalwaarden

matrix niet onafhankelijk zijn,kan het geheel niet als produkt

van verwaehtingen worden gesehreven,wat weer benaderd kan wor-

den door formule 5.3.1.

Als eerste is in grafiek 1 het verloop van de spreidingen van

de M.L.-methode uitgezet voor de a
1
-,b

1
- en c

1
- parameters als 4

funetie van N.

}~ r Gel d t : c:re~. ~ ~N1:--.......:..v...;;e...;;r..:.m..:.o-,!....;;_e..:.n:..:...;b:;.-..:.t..;.o...;;o...;;r-,s=-l~· ....g_n_a_a..:.l~-:--:-__-=-
vermogen identificerendsignaal

L

Rij konstant gehouden L(k) en u(k) mogen we dus verwaehten,
1

dat 0'... N -- •

9" {N"

uitgezet als funetie van N.is
1

'IN'
N.B. Omdat de overige parameters veel gelijkenis vertonen met

In grafiek 1

een van de drie uitgezette parameters,is uitzetting in de

grafiek van hun spreidingen aehterwege gelaten. Dit maakt

hp.t geheel overziehtelijker.

- Voor de a 1- en b 1-parameter konstateren we bij de M.L.-methode

in het beGin een nogal afwijkende waarde t.o.v. het verloop van
1

de funetie ,terwijl na N=500 het verloop zeer Goed overeen-
Vii'
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stemt. De oorzaak van de afwijkende waarden in het begin is

de gekonstateerde sprong in de kwadratensom in figuur 18.

Deze wordt een faktor 10 groter. Hierdoor wordt de schatting

van de spreiding van het ingangssignaal een faktor V10 groter,

wat in de grafiek gekonstateerd wordt. Het verloop van de

spreiding van de E.M.-methode stemt in het begin goed overeen

met het verloop van __1_ ,echter na N=500 wordt het verloop vrij-
'IN

Voor de c
1
-parameter bij de M.L.-methode zien we,dat het ver-

1loop goed overeenstemt met dat van --- •

Voor de E.M.-methode is het verloopVH:idelijk afwijkend van

die van __1_. D e E.I1.-methode geeft gemiddeld voor deze para-

t Vif'd . d I· Ok t . d' DOt' . t h t I h~e er een Ul e lJ gro ere sprel lng. 1 W1JS op e s ec -

schatten van de ruisparameters.

Als twcede is in grafiek 2 voor de verschillende parameters het

verloop van de spreiding uitgezet als functie van de signaal-ruis

verhouding. Voor de numerieke resultaten: zie tabel 5./10.

SiN ()' 0' <J
b O""b O"b (S'

Octa
1 a

2 0 1 2
c 1 1

+20dB 0.005 0.005 0.007 0.007 0.008 - -
+15dB 0.010 0.010 0.009 0.011 0.013 0.296 0.131

+10dB 0.018 0.017 0.017 0.023 0.017 0.141 0.133

+ 5dB 0.033 0.032 0.032 0.043 0.033 0.147 0.142

- 1dB 0.055 0.050 0.057 0.015 0.058 0.152 0.159

- 7dB 0.105 0.086 0.127 0.166 0.129 0.159 0.212

-13dB 0.151 0.114 0.225 0.293 0.230 0.164 0.258

-20dB 0.184 0.119 0.504 0.651 0.513 0.168 0.281

-27dB 0.184 0.116 1.206 1.546 1.224 0.168 0.275

Tabel 5./10 Spreidingen als functie van de signaal-ruisverhoudingen.
N=100.

- konden niet geschat worden.
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Er geldt nu: 0'~ ,..., .....".1:-_v.:..::.e..:.r..:.m:.;o;J;gOl,.;e:;,;n:.:-..::s;.:t:..:o:....:O:....:r:...;S:;:.1~· ,,?g,:.:n;.:;a;.::a;:.:l==---:--:-__:
e· - N vermogen identificerendsignaal

L

Bij konstante N(100) levert dit achtereenvolgens voor de verschil

lende parameters:
2 2

2 2
O'~

CT
f2 O"~ 2 O"~ 2 2

0- rv , 0" A ,.., O'A ,.., etA "-'--a. (t2 0-
2 c. 2 2

1 b. 1 O"~ d, 0"
D-fil ter1. 1 U 1 ingang

- Voor de variantie van de a-parameters mogen we verwachten,dat bij

kleine signaal-ruisverhouding,y(k) bepaald wordt door de equa-...
tion error. Er geldt~ = konstant. Dus de grafiek zal eerst

a equation error

1. en

variantie van de ruisparameters verwachten we,dat,omdat
(f 2

---~t~t =: konstant,deze een rechte
a ingang D- fil ter

recht lopeno Naarmate de amplitude van y(k) toeneemt(dit is als

de amplitude van u(k) toeneemt) t.o.v. de amplitude van £(k),

zal de variantie logaritmisch-lineair afnemen bij toenemende

signaal-ruisverhouding.

Uit grafiek 2 blijkt,dat dit ze~r redelijk klopt voor de M.L.

methode. Bij -12dB begint de spreiding van de a-parameters line

air af te nemen.

- Voor de variantie van de b-parameters geldt,dat(bij konstante
2

CT ) deze logaritmisch-lineair afneemt naarmate de signaal-
~ 2

ruisverhouding toeneemt,dus a\ afneemt. In grafiek 2 blijkt

dit wederom zeer redelijk te kloppen.

- Voor de
0'2

r..-----',,=- =:

~'"
~

lijn zal zijn. Voor de d
1
-parameter klopt dit zeer redelijk.

De spreiding van de c
1
-parameter neemt iets af bij toenemende

signaal-ruisverhouding.

Het is niet duidelijk,waardoor dit veroorzaakt wordt.
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Conclusie.

Uit de experimenten,gedaan in hoofdstuk 5,komen de volgen

de eigenschappen naar voren:

Grote signaal-ruisverhouding(~-1dB).

- de ruisparameters worden slechter geschat. Hierdoor gaat

de aanname,dat na 150 samples de gefilterde signalen niet

meer zullen veranderen,niet op.

~r treedt hierdoor een sprong op in de afregeling van de

procesparameters bij 150.

Alleen het iteratieve gedeelte levert goede schattingen.

- de spreidingen van de a- en b-parameters beantwoorden

wat hun verloop betreft aan het theoretisch verwachte

verloop n.l.:evenredig zijn met het quoti~nt van het

vermogen van het stoorsignaal en het vermogen van het

gemeten signaal. De spreidingen van de c- en d-parameters

voldoen wat minder aan het voor hen verwachte verloop

n.l.: konstant zijn.

Kleine si&naal-ruisverhouding( (-1dB).

- de ruisparameters en terugwaartse procesparameters wor-

den goed geschat. Hierdoor is de aanname,dat na 150 samples

de gefilterde signalen niet meer zullen veranderen,juist.

De voorwaartse procesparameters worden met afnemende

signaal-ruisverhouding steeds slechter geschat,omdat de

informatie inhoud van het identificerend signaal steeds

kleiner wordt.

- de spreidingen van de a- en b-parameters beantwoorden

aan het verwachte verloop,terwijl de c- en d-parameter

daar enigszins van afwijken.

Algemeen geldt,dat het iteratieve gedeelte goede schattingen

aflevert,terwijl het recursieve gedeelte bij grotere sig

naal-ruisverhoudingen slechtere schattingen aflevert.
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Het is dan beter geen ruisparameters mee te schatten.

De methode is goed bruikbaar voor kleine samplereeksen.

De spreidingen gegeven door de M.L.-methode blijken zeer

betrouwbaar te zijn. De spreiding wordt direct bepaald aan

het eind van een run uit de signaalwaarden-matrix.

Deze methode voor het bepalen van de spreiding is veel sneller

dan de tot nu toe gebruikelijke methode binnen SATER.
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Appendix 1.

Afleiding van de variantie van de parameters.

In het meer dimensionale geval geldt voor unbiased schattingen,

Eykhoff( 1974):

A1.1

A1.2

J wordt de informatiematrix genoemd. Voor de likelihood functie

uit hoofdstuk 2 gold:

d lnL

;)b

~dlnLL:: _52. Tf-
LUb j (S

J~ E[~Tf-J

cov [fi-):v EP;ff

--------- A1.3

A 1.4

A1.5

A1.6

A1.7

A1.8

Omdat de elementen van Jt niet onafhankelijk zijn,is het niet moge

lijk om ior-mule A1.8 als een produkt van verwachtingen te schrij

yen en dus te benaderen door:

A 2f T 1 1
cov [J}] ~ <T t?- nJ- ---------------------- A1.9
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Gebruiksaanwijzing behorend bij het programma.

De batch-fiIe,waarmee het programma gelinkt is,ziet er als

voIgt uit:

$ SEQUENCE 20

$ JOB/RT11

• R LINK

*ROOT,TT:=RMAIN,XIORC,RERROR/F/B:1400/c

*HMAL 10/0: 1/C

*RNAL11/0: 1/C

*HMAL12/0: 1/C

*RMAL13/0: 1/C

"'RMAL14/0: 1/C

*Rf1AL15/0: 1/C

"'RMAL16/0: 1/C

"'RNAL17/0: 1/C

"'HMAL20/0:2/C

"'Rf·1AL21/0: 2/C

"' Rf1AL22/0 : 2/C

"'RMAL24/0:2/C

"' RI1AL25/0: 2/C

"'GSUB40/0: 2/C

"'SSUB51,XCHAIN/0:3/C

"'GSUB50/0: 3/C

"'GSUB51/0:3/C

*HMAL30/0:3/C

*RI1AL31/0:3/C

"'HMAL32/0:3

$ EOJ

Om het programma te starten tikt men in:.R ROOT

Er verschijnen dan achtereenvolgens vragen,die beantwoord

dienen te worden,waarna de volgende vraag komt.



De waarde van de gewichtsfactor

rho?

De waarde van de afbreekfout EPS?

Orde van de A,B,C,D-parameters?

(B(O) wordt altijd mee geschat).

Maximum aantal samples aanwezig

in de file?

Minimaal aantal startsamples

voor de eerste schatting?

Wilt u de stapgreotte bij het

iteratief schatten veranderen?

Bij welke sample begint,eindigt

de schatting?

Kies deze 1.

Kies deze afhankelijk van

de waarde van de kwadraten-

som.

Geef van elke soort parameter

op heeveel ervan onbekend zijn.

Dus voer Astrom-proces:2,2,1,1.

Dit aantal meet gelijk of klei

ner zijn aan het aantal,dat

zich bevindt in de file.

Dit mag iedere waarde zijn,

als hun aantal maar meer be

draagt dan het totaal aantal

onbekende parameters.

DEFAULT: 10

getal ~ 3: 2

3<getal~7: 5

getal') 7: 10

Bijv:101,300

KOr-J.IENTA.ti.R

De gewichtsfactor is wel gelmple

menteerd in het iteratieve ge

deelte,maar niet in het recur

sieve gedeelte.

Neem hem de eerste maal 1. omdat

men dan de waarde van de K.S. nie t

kent.

Omdat b(O) altijd meegeschat wordt

hoeft hij niet meegeteld te worden

bij de b-parameters.

Bij het iteratief schatten wordt

telkens een groepje samples inge

lezen.Men moet er wel voor zorgen,

dat:(150-min.aantal samples)/stapg~

een geheel getal is.

IBEGIN moet kleiner zijn dan IEI~D

I
---J
00
I



VRAAG ANTvVOORD KOMMENTAAR

Na het rekenalgoritme volgen vragen over het plaatje,dat gemaakt kan worden.

Vanaf welk sample-nummer en tot

en met welk sample-nummer wilt u

het plaatje zien?

Het plaatje kan pas beginnen

bij het aantal,dat voor de

eerste schatting gebruikt is.

Wanneer men het foutief opgeeft

wordt dit vermeld en men krijgt

opnieuw de kans om de grenzen

op te geven.

Type nu de minimale en maksimale para- Tijdens het schattingsgedeelte

meterwaarde in. worden tussentijdse resultaten

gegeven. Aan de hand hiervan

kan men een schaling geven.

I
-..J

'"I
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Nadat men de eerste groep vragen beantwoord heeft , zal het

iteratieve algoritme ingegaan worden.

Na iedere iteratieslag worden achtereenvolgens gedisplayd:

N: het aantal gebruikte samples tot dan toe.

NMAX: het laatste gewenste sample-nummer.

IBEGIN: het eerste opgegeven sample-nummer,vanwaar dUs de

schatting begonnen is.
*PARVEC : de parameterwaarden in de volgorde: A,B,C,D.

SOM: dit is de berekende kwadratensom na een iteratie.

Deze behoort na iedere iteratieslag af te nemen.

"=====": duidt aan,dat er een nieuwe groep samples ingelezen

is en de iteratie opnieuw zal beginnen.

* In de eerste iteratieslag worden geen ruisparameters geschat.

In de tweede iteratieslag worden aIleen C-parameters geschat.

De waarden die verschijnen op deze plaatsen hebben geen

betekenis wat betreft de parameter waarden.

Het recursieve gedeelte displayed aIleen N en de kwadraten-

som.
Nadat nu het plaatje getekend is,verschijnt er de tekst:

"gegevens over parameters:". Hierachter kan men elke ge

wenste tekst typen. Na het geven van een RETURN verschijnen

de parameterwaarden van de laatste schatting boven ·het pla~tje

met tussen haakjes hun spreiding.
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