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Samenvatting.· 

PRIMAL <Package for Real-time Interactive Modelling, 
Analyses and Learning> is een pakket bestaande uit hardware, 
software en brainware, dat in de vakgroep Systeem- en 
Regeltechniek wordt ontwikkeld ten behoeve van experimentele 
procesanalyse. 

Hiervoor is een monitorprogramma ontwikkeld dat de . 
verschillende delen van het pakket coordineert en via een 
flexibele commandotaal de communicatie met de experimentator 
verzorgt. Verder is een datahandler geimplementeerd die 
zorgt voor de ontvangst en opslag van meetdata. 

Voor real-time procesidentificatie zijn een aantal 
applicaties ontwikkeld, te weten een applicatie voor het 
schatten van ARMA proces- en ruisparameters van lineaire 
SISO-systemen met de extended matrix methode en applicaties 
voor structurele en parametrische identificatie van lineaire 
MIMO-systemen met de methode van Guidorzi. De bruikbaarheid 
van deze applicaties is onderzocht aan de hand van 
simulaties. 
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Voorwoord. 

Dit verslag geeft een beeld van het afstudeerwerk dat in de 
periode januari 1984 - januari 1985 is uitgevoerd bij de 
vakgroep Systeem- en Regeltechniek. Het bestaat uit twee 
delen. 

Deel I bevat een beschrijving van het Primalpakket. Twee 
onderdelen van het pakket die in het kader van dit 
afstudeerwerk gerealiseerd zijn, namelijk de monitor en de 
datahandler, worden in detail beschreven. De nadruk ligt 
daarbij niet op programma-details, maar op de structuur en 
de onderlinge samenhang van de verschillende delen van 
Primal in relatie tot de eisen die aan het pakket gesteld 
worden. 

Deel II is geheel gewijd aan experimentele procesanalyse of 
procesidentificatie. Na een beknopte inleiding over 
modelvorming en identificatie in het algemeen wordt nader 
ingegaan op methoden die geschikt zijn voor onderbrenging in 
het Primalpakket. Dit zijn met name recursieve methoden, 
omdat deze real-time kunnen worden uitgevoerd en bruikbare 
tussenresultaten produceren voor de experimentator. Twee in 
het kader van dit afstudeerwerk geimplementeerde methoden, 
namelijk de extended matrix methode en de Guidorzi-methode, 
worden in detail getoond, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
resultaten die verkregen zijn tijdens simulaties. 
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Deel I Het Primalpakket 

1 Inleiding. 

1.1 Primal. 

Primal < Package for Real-time Interactive 
Modelling, Analyses and Learning > is de naam van een 
pakket < hardware, software en brainware > dat in de 
vakgeep Systeem- en Regeltechniek wordt ontwikkeld ten 
behoeve van experimentele procesanalyse. Het geeft de 
experimentator de beschikking over een set gereedschappen om 
op interactieve basis experimenten op te zetten en zonodig 
aan te passen aan de kennis die tijdens het experimenteren 
verworven wordt. Primal bevat daartoe enerzijds faciliteiten 
om het proces met testsignalen te stimuleren, en anderzijds 
methoden ("applicaties"> om meetsignalen uit het proces te 
verwerken en te presenteren in de vorm van bijvoorbeeld 
Bode-diagrammen. 

PROCES 

meetsignalen 

testsignalen 

PRIMAL 

experi
mentator 

Met de door Primal geboden faciliteiten wordt het mogelijk 
om: 

l> Een onbekend proces in model te brengen. 

Veel in de praktijk voorkomende processen Z~Jn te 
complex om uitgaande van fysische of chemische wetten 
een compleet model af te leiden. Men kan in dat geval 
met behulp van identificatie een model proberen te 
vinden dat het waargenomen procesgedrag zo goed mogelijk 
benadert. In deel II van dit verslag wordt nader op deze 
technieken ingegaan. 

2> Problemen in een proces te detecteren en te localiseren. 

Met behulp van Primal kan een proces comfortabel geobser
veerd worden en kunnen actuele procesresponsies 
vergeleken worden met eerder gemeten responsies of met de 

- 1 -



Deel I Het Primalpakket 

voorspellingen van een model. Op deze wijze kan men onder 
andere afwijkingen ten opzichte van de normale 
procestoestand detecteren, verouderingsverschijnselen 
signaleren < veroorzaakt door door bijvoorbeeld slijtage 
en vervuiling, of het uitgewerkt raken raken van een 
katalysator> en moeilijke fasen in de procesvoering 
begeleiden, zoals het "opstarten" van een proces, of het 
overschakelen naar een andere bedrijfsteestand <ander 
produkt of ander produktievolume>. 

3> Betere procesregelingen te ontwerpen of bestaande regelingen 
te verbeteren. 

In de moderne regeltheorie zijn vele nieuwe regelstrategie
en beschikbaar die in de praktijk echter nog maar weinig 
zijn toegepast, omdat enerzijds het voor deze regelingen 
vereiste inzicht in het procesgedrag ontbrak, en anderzijds 
de hieruit volgende regelalgorithmen moeilijk te implemen
teren waren met behulp van standaard regelaars < hoofd
zakelijk analoge PID-regelaars>. Ook de mathematische 
complexiteit van de ontwerpprocedure heeft tot nu toe 
een wijde verbreiding in de weg gestaan. 
Het is de bedoeling dat het Primalpakket voorzien wordt 
van applicaties .die ondersteunen bij het ontwerp, de 
realisatie en de evaluatie van dergelijke geavanceerde 
regelingen. 

1.2 Enkele ontwerpeisen. 

Uitgaande van en in aanvulling op de in het voorgaande 
beschreven doelen en wensen kunnen een aantal eisen 
geformuleerd worden waaraan het Primalpakket moet voldoen: 

1> Het pakket moet interactief zijn. 

De gebruiker moet ten alle tijde in staat z~)n om in 
te grijpen in het meet- en verwerkings-proces. Op alle 
commando's moet een onmiddellijke respons van het pakket 
volgen. <Tussen-> Resultaten moeten direct en in over
zichtelijke vorm beschikbaar zijn. Met name grafische 
presentatie is hiervoor geschikt. 

2> Gebruikers moeten vrij zijn in de keuze van applicaties. 

Men moet in staat zijn elke gewenste applicatie direct 
te kunnen toepassen. 
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3) Binnenkomende procesdata moet real-time verwerkt 
kunnen worden. 

De noodzaak hiervan hangt direct samen met het interactieve 
karakter van Primal. · 
Het spreekt vanzelf dat de haalbaarheid van deze eis 
ten nauwste samenhangt met enerzijds het gekozen 
bemonsterinterval en het aantal gemeten procesgrootheden 
en anderzijds het aantal en de complexiteit van de tijdens 
het experiment draaiende applicaties. 
Bij het ontwerp van Primal is gestreefd naar 
een bemonsterinterval van 1 seconde bij 44 gemeten 
procesgrootheden. 

4> Het moet mogelijk zijn om een of meerdere applicaties parallel 
of in serie te laten lopen, ook tijdens een real-time experiment. 

Hiermee wordt het mogelijk om bijvoorbeeld verschillende 
modellen gelijktijdig door te rekenen. waardoor een 
direct vergeliik mogelijk is. Een andere mogelijkheid is 
het combineren van meerdere applicaties om tot een bepaald 
doel te geraken, bijvoorbeeld het toepassen van een correlatie
analyse op het residu dat komt uit een schattings-applicatie. 

S> Er moet een mogelijkheid zijn voor naverwerking 
(off-line> van de meetdata. 

Deze eis houdt in dat de tijdens het experiment verzamelde 
of berekende gegevens bewaard moeten blijven voor later 
gebruik. Tevens zal een mechanisme aangeboden moeten worden 
waarmee de experimentator deze gegevens in een later stadium 
gemakkelijk kan terugvinden. 

6) Het pakket moet veilig in het gebruik zijn. 

Primal zal vaak worden toegepast op een proces in de normale 
bedrijfstoestand. Het spreekt vanzelf dat dit alleen is toegestaan 
indien gewaarborgd kan worden dat de normale gang van zaken niet 
wordt verstoord. Dit legt beperkingen op aan de testsignalen die 
door Primal op de procesingangen mogen worden gezet. Het is daarom 
noodzakelijk dat alle opdrachten van de experimentator door het 
systeem getoetst worden aan deze beperkingen. Opdrachten in strijd 
met deze beperkingen mogen niet worden uitgevoerd. Bovendien is het 
gewenst dat de experimentator gewaarschuwd wordt wanneer 
bepaalde procesgrootheden van te voren vastgestelde grenzen 
overschrijden. -

7) Het pakket moet gebruikersvriendelijk zijn. 

De experimentator moet zijn wensen op eenvoudige, consistente en 
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snelle wijze aan het systeem kenbaar kunnen maken. Op foutieve 
opdrachten dient gereageerd te worden met duidelijke foutmeldingen. 
Het moet onmogelijk zijn om door bedieningsfouten het proces in 
gevaar te brengen. <zie punt 6>> De gebruiker moet ten alle tijde 
een volledig overzicht van de status van het pakket kunnen krijgen. 
Met name voor de beginnende gebruiker is een uitgebreid helpsysteem 
onontbeerlijk. Dit systeem dient niet alleen informatie te verstrekke 
over het juiste gebruik van de verschillende Primalfaciliteiten, maar 
ook ondersteuning te bieden bij de keuze van testsignalen en 
applicaties. 

B> Gebruikers moeten in staat zijn om zelf nieuwe 
applicaties aan het pakket toe te voegen. 

Applicaties moeten op eenvoudige wijze geprogrammeerd kunnen worden 
in een hogere en algemeen aanvaarde programmeertaal, waarbij 
de details van het Primalsysteem zo veel mogelijk verborgen 
moeten blijven voor de applicatieprogrammeur. 
Dit stelt hoge eisen aan de modulariteit en de betrouwbaarheid 
van de programmatuur en aan de kwaliteit van de documentatie. 

9) Primal moet aan vrijwel elk proces gekoppeld kunnen 
worden. 

Dit stelt eisen aan de intelligentie van de software-interface van 
het pakket met het proces. 

10> De programmatuur moet op eenvoudige w~Jze overdraagbaar 
zijn naar een andere hardware configuratie. 

Dit.is een absolute voorwaarde voor de acceptatie van het 
pakket buiten de vakgroep. Tevens is het gezien de snelle 
ontwikkelingen op hardware!gebied niet verstandig het lot 
van Primal te verbinden aan de huidige generatie computers. 
Helaas bestaat er op het ogènblik geen algemeen verspreide . 
real-time programmeertaal die alle faciliteiten biedt die voor een 
efficiente implementatie van Primal benodigd zijn. In het pakket 
zal daarom gebruik gemaakt moeten worden van niet-standaard, 
systeem-gebonden uitbreidingen van een conventionele 
programmeertaal. Indien dit op disciplinaire wijze 
geschiedt, (geconcentreerd in een klein aantal systeem-interface 
routines> en wanneer de gekozen programmeertaal goed 
gestandaardiseerd en wijd verbreid is kan toch een vrij hoge 
mate van portabiliteit verkregen worden. 

1.3 Opzet van het Primalpakket. 

De in het voorgaande beschreven wensen en eisen hebben 

- 4 -



Deel I Het Primalpakket 

geresulteerd in een pakket met de volgende struktuur: 

Modul•~ D EJ EXPERIMENTATOR 

Datas•t~ ~ 
T 

p 

R 
0 
c 
E 
s 

B••on
st•r 
Modul• 

Data
Handl•r 

Primai
fooi ~ Computt!'f' 

/ 

\\ Pr•••nta
<1 tl• 
""' .,.odul• 

/ 

In deze struktuur z~Jn verschillende modules 
te onderkennen, die geimplementeerd zijn als 'tasks', d.w.z. 
onafhankelijke, gelijktijdig aflopende programma's, op de 
Primalcomputer(s). Deze modules zijn: 

1> De monitor. 

Deze verzorgt middels een commandotaal en een 
cursorgestuurd vragensysteem de communicatie met de 
experimentator. 
De monitor treedt verder op als coordinator van de overige 
modules, met als belangrijkste punten de organisatie van 
de onderlinge synchronisatie en het beheer van de door de modules 
geproduceerde data. 
Een derde taak is het bijhouden van een logboek, waarmee 
het verloop van een Primalsessie kan worden gereconstrueerd. 

2) De data-acquisitiemodule <of datahandler>. 

Deze verzorgt de koppeling van de tijd-kritische 
bemonstermodule met de overige delen van het Primalpakket. 
Tijdens een real-time experiment accumuleert de datahandler 
de van de bemonstermodule afkomstige gegevens-stroom tot 
een dataset die beschikbaar is voor de verschillende 
applicatiemodules. 

3) De bemonstermodule. 

Deze verzorgt de interface met het proces; 
hier worden de testsignalen gegenereerd en de meetsignalen 
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bemonsterd. Omdat deze werkzaamheden ten gevolge van de tijdens 
een experiment vast voorgeschreven bemonsterperiode tijdkritisch 
zijn, draait deze module op een aparte (mini- of micro-> computer. 
Andere mogelijke taken van deze module zijn het verzorgen van 
locale dataopslag, eenvoudige voorbewerking van de data 
(linearisering, filtering etc.>, procesbewaking en proces
regeling. 

4> De <grafische> presentatiemodule. 

De presentatiemodule verzorgt de grafische uitvoer t.b.v. 
de applicaties in het Primalpakket. Deze taak kan de resultaten 
van maximaal 4 applicaties gelijktijdig weergeven op een 
kleurenbeeldscherm. Ook is het mogelijk om een hardcopy te maken 
op een x/y-plotter. 

S> Applicatiemodules. 

Applicaties voeren operaties, zoals filtering, 
correlatieanalyse en parameterschatting, uit op datasets. 
Deze datasets kunnen bestaan uit meetdata <zie 3> >,uit 
resultaten van andere applicaties of uit externe datafiles. 
Elke applicatiemodule produceert zelf ook weer een dataset, die 
gebruikt kan worden als invoer voor andere applicaties of de 
presentatiemodule. 
De datasets zijn geïmplementeerd in de vorm van 'shared files', 
dat wil zeggen diskfiles die gelijktijdig voor meerdere modules 
toegankelijk zijn. De toewijzing van deze files wordt geregeld 
door de monitor. 

De keuze om de modules als onafhankelijke 'tasks' te 
implementeren hangt ten nauwste samen met de in 1.2 geformu
leerde eis dat meerdere applicaties gelijktijdig uitgevoerd 
moeten kunnen worden. Dankzij de keuze voor shared datafiles 
wordt dan ook serie- of parallel-schakeling van applicaties 
eenvoudig mogelijk. Omdat deze files op disk bewaard blijven 
kan de meetdata off-line naverwerkt worden. 

1.4 Overzicht van de gebruikte hardware en software. 

Het beschreven pakket is gerealiseerd op een PDP-11/23+ 
minicomputer voorzien van 512 Kbyte geheugen en twee RL-02 
diskdrives met een capaciteit van 10 Mbyte. Het gebruikte 
operatingsystem is RSX-llM, de gebruikte programmeertaal is 
FORTRAN-77. 

De bemonstermodule is geïmplementeerd op een LSI-11/02 
microcomputer voorzien-van het in de vakgroep ontwikkelde 
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operatingsystem CMOS. 

De grafische uitvoer wordt verzorgt door een VS-11 
videointerface en een HP-7475A plotter. Deze apparaten 
worden bestuurd via een in de vakgroep ontwikkeld 
apparaatonafhankelijk subroutinepakket dat geschreven is in 
FORTRAN-77. 
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2 De Primal monitor. 

In dit hoofdstuk wordt de Primal monitor beschreven vanuit 
het perspectief van de systeemontwerper. Na een opsomming 
van de taken van de monitor in het Primalpakket zal in 
paragraaf 2.2 de interne structuur van de monitor worden 
besproken, zoals deze is gerealiseerd in het kader van dit 
afstudeerwerk. In de paragrafen 2.3 t/m 2.5 zullen 
vervolgens de verschillende monitoronderdelen nader worden 
behandeld. 

Details op programma- of operatingsystem-niveau worden 
besproken in de Primal Programmers Manual. Een korte 
gebruikershandleiding is opgenomen in de appendix van dit 
verslag. 

2.1 Inleiding. 

De monitor is de centrale module van het Primalpakket. 
Hoofdtaken van de monitor zijn: 

1> Interpretatie en uitvoering van opdrachten van de 
experimentator. 

2> Besturing en coordinatie van de verschillende Primal 
modules. 

3> Ondersteuning van de gebruiker middels een logboek en 
een dataset-overzicht. 

Adl> 

Er zijn verschillende methoden om de interactie tussen een 
gebruiker en een computersysteem, de zogenaamde user-interface. 
gestalte te geven. De twee meest gebruikte vormen zijn 
het menu en de commandotaal. 

In een menu-structuur kan de gebruiker Z~Jn wensen kenbaar 
maken door het selecteren van een mogelijkheid uit een reeks 
alternatieven die hem door het systeem worden voorgesteld. 
Aangezien het aantal mogelijke alternatieven i.h.a. zeer 
groot is, worden menu's meestal hierarchisch gestruc
tureerd, wat met zich meebrengt dat vele menu-pagina's 
doorgewerkt moeten worden om een bepaalde opdracht te geven. 
Dit blijkt meer ervaren gebruikers te irriteren. 
Een voordeel daarentegen is dat de beginnende gebruiker 
direct met een menu overweg kan. 

Met een commandotaal kan door middel van een relatief 
compact commando een volledige opdracht worden 
gespecificeerd. Dit veronderstelt natuurlijk dat de 
gebruiker goed op de hoogte-is van de beschikbare commando's 
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en de daarbij behorende syntax. Wordt aan deze twee 
voorwaarden voldaan dan is de commandotaal de snelste en 
meest flexibele manier van interactie. 

Voor Primal is vanwege deze snelheid en flexibiliteit de 
keuze gevallen op een commandotaal als primair 
interactiemechanisme. De ontwikkelde commandotaal PCt 
<Primal Cammand Language> heeft een goed gedefinieerde en 
logische syntax en wordt ondersteund met een 
promptingsysteem, een editor en uitgebreide help-functies. 

In aanvulling daarop is een cursorgestuurd vragensysteem 
ontworpen dat poogt de voordelen van commandotaal en menu te 
combineren. Dit systeem wordt in hoofdzaak toegepast voor de 
specificatie van applicatie-parameters. 

Ad 2> 

Zoals in hoofdstuk 1 is uiteengezet z~Jn Primal modules 
geimplementeerd als onafhankelijke 'tasks' die real-time 
data kunnen uitwisselen via 'shared files'. De monitor heeft 
hierbij als taken: 

- het starten van modules 
-het toewijzen van 'resources', zoals randapparaten, datasets 

en synchronisatie-middelen aan modules 
- het controleren op syntax van applicatie-parameters en het doorzenden 

van de parameterwaarden naar de applicaties 
- het sturen van wijzigings- of stop-opdrachten naar modules 
- het detecteren van en reageren op het stoppen of vastlopen 

van een module 
- het verschaffen van informatie aan de experimentator over 

de status van de verschillende modules en het on-line 
proces 

Ad 3> 

Wanneer een experimentator off-line, dat wil zeggen achteraf, 
datasets uit vroegere sessies wil verwerken, dan is het 
noodzakelijk dat de condities bekend zijn waaronder die 
datasets zijn gemeten of berekend. Om aan deze wens tegemoet 
te komen wordt door de monitor per sessie een logboek en een 
dataset-overzicht of directory bijgehouden. 
Alle relevante opdrachten die de experimentator tijdens een 
sessie geeft worden door de monitor voorzien van tijd en 
datum weggeschreven in een logboekfile. De experimentator 
kan ook commentaar in het logboek schrijven. Alle 
geproduceerde datasets worden, voorzien van tijd en 
datum, bijgeschreven in een directoryfile. · 
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2.2 De structuur van de monitor. 

De Primal monitor bestaat uit drie delen, die ruwweg in 
functie overeenkomen met de drie hoofdtaken van de monitor, 
te weten de interpreter, de executive en de logboeksectie. 

De interpreter vertaalt de opdrachten die de gebruiker 
specificeert m.b.v. de Primal Command Language PCL 
naar parameters voor de executive. Zelf bestaat de interpreter 
ook weer uit twee delen, te weten de scanner, die zorgt 
voor de vertaling van elementaire invoersymbolen (karakters> naar 
lexicale eenheden zoals woorden, getallen en rekenkundige 
syinbolen, en de parser, die aan de hand van een grammatica 
reeksen lexicale eenheden interpreteert en daaruit een 
parameterlijst voor de executive samenstelt. 

De executive draagt zorg voor de uitvoering van monitor
commando's en de besturing van dePrimalmodules en bestaat 
in hoofdzaak uit een reeks subroutines, die elk de 
afhandeling van een bepaald commando voor hun rekening 
nemen. Daarnaast is er een interrupt-afhandelingsroutine, 
die reageert op berichten van .andere modules. De status van 
het Primalpakket wordt door de executive bijgehouden in een 
aantal tabellen, die toegangkelijk zijn voor alle executive 
routines en voor de gebruiker. 

De logboeksectie bestaat uit een reeks subroutines om te 
schrijven of te lezen naar of van de logboek- en directory
files. 

2.3 De interpreter. 

2.3.1 Ontwerpeisen en syntax-specificatie. 

Bij het ontwerp van de Primal Cernmand Language PCL is uitgegaan 
van de volgende eisen: 

- de taal moet krachtige uitdrukkingsmogelijkheden 
hebben 

- de syntax moet goed gedefinieerd en logisch zijn 
-commando's moeten eenvoudig te leren zijn 

Uitgaande van deze eisen.is een commandotaal ontworpen, 
waarbij de syntax is gedefinieerd met behulp van 
syntaxdiagrammen. Zo'n, diagram geeft weer hoe een bepaalde· 
syntactische constructie is opgebouwd uit·basis symbolen (de 
z.g. terminal symbols) en andere syntax-constructies. 
Hiervoor zijn verschillende notaties in omloop, voor PCL îs · 
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gebruik gemaakt van de volgende notatie: <een iets 
gewijzigde versie van de z.g. Backus Normal Farm> 

<tekst> 

: : = 

( ] 

( } 

symbool voor de syntactische constructie met 
de naam 'tekst'. 
wordt gebruikt als scheider tussen een 
nieuw symbool <aan de linkerkant> en zijn 
definitie <aan de rechterkant>. 
geeft aan dat de symbolen tussen deze haken 
optioneel zijn. 
geeft aan dat de symbolen tussen deze haken 
weggelaten mogen worden, of meerdere keren 
mogen worden herhaald. 
wordt gebruikt als scheider tussen elkaar 
uitsluitende alternatieven. 

Alle overige symbolen die voorkomen in de syntaxdiagrammen 
zijn basis symbolen, die deel uitmaken van de taal 
zelf. 

VOORBEELD: m.b.v. de volgende diagrammen kan het symbool 
<integer> gedefinieerd worden: 

<integer> 
<sign> 
<digit> 

::= [ <sign> J <digit> C <digit> } 
::= + I -
::= 0 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 8 I 9 

In woorden: een integer bestaat uit één of meer <digit>'s, 
eventueel voorafgegaan door een <sign>. Daarbij is <digit> 
gedefinieerd als één van de basis symbolen 0 t/m 9, en 
<sign> als een + of - symbool. 

Op deze wijze is de complete commandotaal gespecificeerd, 
waarvan de syntax is opgenomen in de appendix bij dit 
verslag. De grammatica is zo geconstrueerd dat constructies 
met een look-ahead van één symbool geinterpreteerd kunnen 
worden, d.w.z. dat de interpreter nooit verder dan één symbool 
vooruit hoeft te kijken bij de interpretatie van een 
bepaalde constructie. 

Aan de commandotaal interpreter zijn de volgende eisen 
gesteld: op syntaxfouten moet met duidelijke foutmeldingen 
worden gereageerd; de beginnende gebruiker moet hulp kunnen 
krijgen van het systeem en de interpreter moet eenvoudig 
gewijzigd en uitgebreid kunnen worden. · 
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2.3.2 Implementatie. 

De hiervoor geformuleerde eisen hebben geleid tot de 
constructie van een interpreter die bestaat uit twee delen, 
namelijk een scanner en een parser. 

De scanner verwerkt de van de gebruiker afkomstige stroom 
van elementaire symbolen (karakters> tot een reeks lexicale 
eenheden, waarvan de belangrijkste zijn: 

- integer 
- real 
- string 
- identifier 

een geheel getal. 
een reeel getal. 
een reeks karakters tussen aanhalingstekens. 
een reeks karakters, beginnend met een 
letter, die gebruikt wordt als aanduiding 
voor een bepaald object. 

Daarnaast herkent de scanner enkele speciale symbolen zoals 
haakjes en rekenkundige tekens. Naar buiten toe manifesteert 
de scanner zich als de subroutine SYMBOL, die bij aanroep 
het eerstvolgende symbool uit de invoer inleest. Het type en 
de waarde van het gevonden symbool worden via de 
parameterlijst van SYMBOL aan het aanroepende programma 
doorgegeven. 

De parser, die lexicale eenheden tot complete syntactische 
constructies verwerkt, is opgebouwd uit een reeks 
subroutines, die elk een bepaalde syntax constructie 
interpreteren. Qua structuur komen deze routines geheel 
overeen met de syntaxdiagrammen: ze bestaan uit aanroepen 
van de SYMBOL-routine (voor terminal symbols>, en uit 
aanroepen van andere ('lagere') parserroutines. De waarden 
van de verschillende symbolen worden via de parameterlijst 
van de routine naar buiten doorgegeven en komen uiteindelijk 
in de executive terecht. 

Omdat de parser modulair is gestructureerd <een routine per 
syntaxdiagram> is wijziging of uitbreiding van de 
commandotaal een eenvoudige zaak. 

2. 3 .. 3 Foutafhandeling. 

In de parser vindt ook de afhandeling plaats van -
syntaxfouten. Wanneer een discrepantie tussen he~ . 
syntaxdiagram en een gevonden symbool wordt geconstateerd, 
dan wordt m.b.v. de aanroep van een standaard routine een 
foutmelding gegenereerd die aangeeft welke symbolen op grond 
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van het syntaxdiagram werden verwacht. Daarna krijgt de 
gebruiker de gelegenheid het commando te verbeteren c.q. aan 
te vullen met de commando-editor (zie 2.3.4). Op deze wijze 
is tevens een 'prompting' systeem gerealiseerd: wanneer de 
gebruiker een deel intypt van een hem verder onbekend 
commando, dan 'prompt' het systeem met een foutmelding die 
aangeeft hoe het commando kan worden voortgezet. 

Ten alle tijde kan de gebruiker m.b.v. het commando HELP 
informatie opvragen over het Primalsysteem en de 
verschillende PCt-commando's. Deze informatie is opgeslagen 
in tekstfiles die eenvoudig aan de wensen van de gebruiker 
kunnen worden aangepast. 

2.3.4 Invoer van commandoregels. 

Er zijn twee manieren waarop Primalcommando's kunnen worden 
ingevoerd, n.l. direct via het toetsenbord en indirect via een 
commandofile. 

Voor de directe ingave van commando's is de monitor voorzien 
van een commando-editor W«armee commandoregels ingevoerd 
en gewijzigd worden. Voor het wijzigen heeft de gebruiker de 
beschikking over o.m. de cursor-besturingstoetsen en de 
delete-toets. De editor heeft een geheugen waarin de twee 
laatst ingevoerde commandoregels worden bewaard. 

IReeksen commando's kunnen worden opgeslagen in een 
lcommandofile, waarna ze op aanroep uitgevoerd kunnen worden 
met behulp van het DO-commando. Op het ogenblik is het 
alleen mogelijk om reeksen commando's sequentieel en 
onvoorwaardelijk uit te voeren. Uitbouw tot een complete 

,programmeertaal met variabelen, repetitie en conditionele 

l

uitvoering van cómmandoregels is gepland voor de naDije 
.toekomst. 

2.4 De executive. 

2.4.1 Inleiding. 

De executive is het gedeelte van de Primal monitor dat zorgt 
voor de uitvoering van commando's en de besturing en 
onderlinge coordinatie van de verschillende Primal modules. 
Concreet komt dit neer op de volgende taken: 

- het starten van modules 
-het toewijzen van 'resources', zoals randapparaten, datasets 

en synchronisatie-middelen aan modules 
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- het coordineren van de datauitwisseling tussen modules 
- het sturen van wijzigings- of stop-opdrachten naar modules 
- het detecteren van en reageren op het stoppen of vastlopen 

van een module 
- het informeren van de experimentator over enerzijds de 

de status van de applicatie-modules en anderzijds 
de status van het proces <aanwezige testsignalen e.d.> 

Voor de vervulling van deze taken is een mechanisme nodig 
waarmee de monitor gegevens (commando's en parameters> met 
de andere modules kan uitwisselen. Daarnaast moet een 
structuur aanwezig zijn waarbinnen de verschillende modules 
onder besturing van de monitor real-time data kunnen 
uitwisselen. 

In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe dit in de 
executive is gerealiseerd: in paragraaf 2.4.2 wordt globaal 
de structuur van de executive beschreven, waarna in de 
paragrafen 2.4.3 en 2.4.4 nader wordt ingegaan op de 
commman~o- en data-overdracht in het Primalpakket. 

2.4.2 Interne structuur van de executive. 

De executive is samengesteld uit een reeks subroutines die elk 
de uitvoering van één bepaald monitorcommando voor hun 
rekening nemen. Daarnaast is er een routine die op 
interruptbasis reageert op berichten van Primalmodules. 

De verschillende executive-routines maken gebruik van 
gemeenschappelijke tabellen die de status van het pakket 
representeren. Deze tabellen zijn: 

1> De applicatietabel. 

Hierin wordt bijgehouden welke applicaties op een bepaald 
moment actief zijn, van welke datafiles ze gebruik maken 
en met welke events en semaforen ze bestuurd worden 
<paragraaf 2.4.4>. Voor de presentatie-module wordt 
een aparte lijst bijgehouden van de afgebeelde datasets 
en de daaraan gekoppelde identifiers. 

2> De experimenttabel. 

Deze beschrijft de koppeling tussen de bemonste~module en 
het proces. De volgende gegevens worden hierin -per kanaal 
bijgehouden: de kanaalnaam, een vrij door de · · 
experimentator te kiezen identifier; de schaalfactor· en 
offset die gebruikt zijn bij de conversie van de fysische 
grootheid naar de getalswaarde die gehanteerd wordt in de 
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dataset; het adres van de ADC of DAC waarmee het kanaal 
gemeten resp. aangestuurd wordt; de alarmeringsgrenzen 
van het kanaal en tenslotte de parameters van de te 
geb~uiken signaalfilters. 

3) De signaaltabel. 

Hierin'wordt opgeslagen welke testsignalen op een 
bepaald moment op de procesingangen aanwezig zijn en 
welke signaalwijzigingen in de toekomst uitgevoerd moeten 
worden. 

De meeste gegevens uit bovengenoemde tabellen kunnen door de 
gebruiker worden opgevraagd om een zo volledig mogelijk 
overzicht van het experiment en de daaraan gekoppelde 
verwerking te verkrijgen. 

De executive maakt verder gebruik van een aantal diskfiles. 
waarvan de logboek-, directory- en sessiefiles worden 
besproken in 2.5. 

Het initialisàtiefile bevat een aantal gegevens die geladen 
worden bij het opstarten van Primal, zoals gebruikersnamen, 
directories en applicatienamen. Dit is een standaard 
tekstfile dat eenvoudig gewijzigd kan worden. Op deze wijze 
kunnen zonder her-compilatie van de monitor nieuwe applicaties 
en gebruikers aan het systeem toegevoegd worden. 

Tijdens de definitie van een real-time experiment wordt een 
experimentfile gecreeerd. Dit wordt geladen in de de 
experimenttabel (zie boven) bij de start van een experiment. 
Een gebruiker kan op deze wijze meerdere experimenten 
definieeren, die met een enkel commando gestart kunnen 
worden. 

Helpfiles bevatten tekst en uitleg voor gebruikers, dit zijn 
eenvoudig te wijzigen tekstfiles. 

2.4.3 Communicatie tussen de monitor en de overige 
Primalmodules. 

2.4.3.1 Basis Principes. 

Voor de besturing van het Primalpakket is het noodzakelijk 
dat de monitor berichten en synchronisatie-signalen kan· 
uitwisselen met andere modules. In moderne real-time . 
progammeertalen, zoals ADA, CHILL en MODULA-2, zijn 

- verschillende faciliteiten aanwezig om dit op effïciente·,, 
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veilige en met name systeem-onafhankelijke wijze te 
implementeren. 

Een voorbeeld hiervan is de z.g. mailbox. 
Een mailbox bestaat uit een First-in, First-out buffer 
waarin verschillende modules 'messages' kunnen deponeren 
door middel van een Send-opdracht en kunnen ontvangen door 
middel van een Receive-opdracht. Het operatingsystem zorgt 
daarbij automatisch voor de juiste afhandeling van 
conflicten die kunnen ontstaan wanneer meerdere tasks 
gelijktijdig proberen te zenden en te ontvangen. 

Een belangrijk voordeel van de mailbox is de 'losse' 
koppeling die ontstaat tussen zender en ontvanger: 
tijdelijke sn-elheidsverschillen tussen tasks kunnen 
overbrugd worden door de buffer. Aantrekkelijk is ook de 
grote vrijheid die deze communicatiestructuur de modules 
biedt: messages kunnen op elk gewenst tijdstip aangeboden of 
ontvangen worden, zonder dat expliciete maatregelen t.b.v. 
de synchronisatie nodig zijn. Een derde voordeel is dat de 
Send- en Receive-opdrachten betrekkelijk eenvoudig als 
subroutines aan een conventionele programmeertaal (i.c. 
FORTRAN-77> kunnen worden toegevoegd. 

Gezien deze voordelen is voor de communicatie tussen de 
monitor en de overige Primalmodules voor dit 
mailbox-principe gekozen. 

2.4.3.2 Berichten van de monitor. 

Wanneer een Primalmodule gestart, gestopt of gewijzigd moet 
worden, dan ontvangt hij van de monitor een message met 
daarin de gegevens die voor de uitvoering van de gewenste 
actie noodzakelijk zijn. De module dient daar vervolgens op 
te antwoorden met een statusmessage, die aangeeft of de 
actie geslaagd is. 

Voor de communicatie tussen de monitor en de 
verschillende modules zijn de volgende berichttypen 
gedefinieerd: 
TA'OEL 1.1 ·. Pïimal. 'oedc..'n++1pen. 

Naam 

INIMSG 
CHNMSG 
STPMSG 
STPMSG 

Zender Ontvanger 

monitor 
monitor 
monitor 
module 

module 
module 
module 
monitor 
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TABEL I.l: Primal berichttypen. <vervolg> 

ABOMSG 

OKMSG 
ERRMSG 

IN IPC 
STAPC 
CHNPC 
CHNPC 

STOPC 
STOPC 
ABOPC 

DATPC 
ERRPC 

module 

module 
module 

monitor 

monitor 
monitor 

monitor bemonstermod. 
monitor bemonstermod. 
monitor bemonstermod. 
bem.mod.monitor 

monitor bemonstermod. 
bem.mod.monitor 
bem.mod.monitor 

bem.mod.datahandler 
dathnd. monitor 

Melding: module gestopt 
met foutstatus 

Antwoord: O.K. 
Antwoord: Fout 

Initialiseringsbericht 
Startbericht 
Testsignaal Wijzigingsbericht 
Effectuering Testsignaal 
Wijziging 
Stopopdracht 
Melding: bem.module gestopt 
Melding: bem.module gestopt 
met foutstatus 

Databericht 
Onherstelbare fout in 
communicatie met bemonstermod. 

2.4.3.3 Interrupts van de modules. 

In het algemeen vindt de berichtuitwisseling binnen Primal 
plaats op basis van het z.g. handshake mechanisme: de 
monitor zendt een bericht naar een module, waarna hij blijft 
wachten op een OKMSG of ERRMSG <de handshake) van de 
betreffende module. Er worden echter ook berichten naar de 
monitor gestuurd terwijl deze daar niet op staat te wachten, 
bijvoorbeeld een STPMSG <stopbericht) als een 
applicatiemodule klaar is met rekenen. 

Ten behoeve van dit soort berichten bevat de executive een 
interrupt-afhandelingsroutine. Bij de ontvangst van een 
onverwacht bericht wordt de monitor onderbroken <meestal is 
dat tijdens het wachten op invoer van de experimentator> en 
wordt de interruptroutine actief. Deze zorgt voor de 
afwikkeling van het bericht, waarna de monitor zijn 
werkzaamheden kan hervatten. 

Het is belangrijk dat de integriteit van de executive 
tabellen niet wordt aangetast door deze interrupts, 
die daarom niet worden toegelaten als de execut1ve 
zelf met deze tabellen bezig is. Dit betekent natuurlijk 
niet dat dan berichten verloren gaan: niet direct gelezen 
berichten blijven beschikbaar in de mailbox. · 
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2.4.4 Data-uitwisseling tussen modules. 

2.4.4.1 Basis Principes 

Binnen Primal wordt data georganiseerd in de vorm van 
datasets, d.w.z. een verzameling bij elkaar horende gegevens 
die geproduceerd worden door een bepaalde module. Het 
real-time en interactieve karakter van Primal stelt hoge 
eisen aan de efficientie en de flexibiliteit waarmee 
data opgeslagen en uitgewisseld kan worden. 

In concreto betekent dit dat datasets aan de volgende 
concurrerende eisen moeten voldoen: 

Lezen en schrijven van data moet voldoende snel Z~Jn, zodat 
applicatie-modules in de pas kunnen blijven lopen met de 
bemonstering van het proces. 

- Datasets moeten veel data kunnen bevatten. 
- Meerdere modules moeten tegelijkertijd van dezelfde 

dataset gebruik kunnen maken. 
- Een dataset moet bijgewerkt kunnen worden terwijl een 

andere module er in aan het lezen is. 
- Modules moeten· random-access hebben tot de verschillende 

elementen in een dataset. 
- Datasets moeten beschikbaar blijven voor off-line 

verwerking op een later tijdstip. 
Toegang tot datasets moet eenvoudig zijn voor de 
applicatie-programmeur. 

-Zowel datasets zelf, als de daarbij behorende 
programmatuur, moeten eenvoudig overdraagbaar ~lJn naar 
een andere computer of een ander operatingsystem. 

In principe zijn er een aantal methoden waarmee 
datatransport geimplementeerd kan worden. 

De mailbox, zoals die is gebruikt voor de 
parameteroverdracht van de monitor naar de modules, heeft 
als grote voordelen het eenvoudig gebruik, de goede 
overdraagbaarheid en de relatief hoge snelheid. Een 
struktuur waarin meerdere modules van dezelfde data 
gebruikmaken en waarmee random-access mogelijk is, is hiermee 
echter moeilijk te realiseren. Daarnaast leent de mailbox 
zich niet voor grote hoeveelheden data, in verband met de in 
het algemeen beperkte afmetingen ·van de FIFO-buffer (zie 
2.4.3). Bovendien zal voor off-line gebruik de data uit de 
mailbox naar disk weggeschreven moeten worden-. · 

Een andere methode is data-uitwisseling via een 
gemeenschappelijk geheugengebied of Shared Common. Hiermee 
kan zeer snel een betrekkelijk grote hoeveelheid data worden 
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uitgewisseld. Problematisch is hierbij echter de omvangrijke 
organisatie en synchronisatie die benodigd is en de noodzaak 
om het common op disk te bufferen ten behoeve van off-line 
verwerking. Ook het grote geheugengebruik van deze methode 
is voorlopig nog een probleem. 

Een derde methode is datatransport via gemeenschappelijke 
bestanden <Shared Files> op het achtergrondgeheugen <disk>. 
Grote voordelen van deze methode zijn: 

- de omvang van datasets wordt slechts begrensd door de 
capaciteit van de disk. 

- off-line verwerking wordt nu zeer eenvoudig omdat de data 
immers al op disk staat. 

- datasets en applicatiemodules kunnen tamelijk eenvoudig 
worden uitgewisseld met andere gebruikers op andere 
systemen indien een standaard filestructuur wordt 
afgesproken. 

- het leeuwendeel van de organisatie wordt verzorgd door 
het operatingsystem. 

Een bel~ngrijk nadeel kan echter de aanzienlijke 
toegangstijd van disks zijn, die in de orde ligt van 20 tot 
40 ms voor een conventionele moving head disk. Testen met 
een proto-type van Primal gaven echter aan dat bij de 
nagestreefde bemonstertijden van ca. ls dit geen 
onoverkomelijk probleem was, zodat voor deze laatste methode 
is gekozen. 

2.4.4.2 Primal datasets. 

Zoals in het voorgaande is uiteengezet zijn datasets in 
Primal geimplementeerd in de vorm van shared diskfiles. 
Om een probleemloze koppeling tussen de verschillende 
Primalmodules mogelijk te maken zijn de vorm en 
inhoud van deze datasets gestandaardiseerd. 

Elke dataset bestaat uit drie delen, n.l. een basissectie, 
een informatiesectie en een datasectie. De basissectie 
beschrijft de afmetingen en organisatie van de dataset. Oe 
<optionele> informatiesectie bevat additionele informatie, 

.zoals titel, datum en tijd, en applicatie-specifieke 
.. gegevens zoals bemonstertijden en namen van variab-elen. 
Daarnaast kan men in de informatiesectie een 
presentatiegedeelte-~ onderbrengen, waarin wordt be-schreven op 
welke wijze de data gepresenteerd moet worden. O~datasectie 
bevat de eigenlijke data. 

Er zijn in Primal drie manieren waarop 
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de verschillende modules toegang hebben tot de data: 

Type-1: Off-line access, waarbij pas nadat een dataset 
is afgesloten van de data gebruik gemaakt kan 
worden. 

Off-line datasets worden geproduceerd door z.g. 
'batch' applicaties, die eenmalig een bepaalde 
berekening uitvoeren, waarna de resultaten in hun 
geheel worden weggeschreven. Het spreekt vanzelf dat 
de interactieve mogelijkheden van dit soort applicaties 
beperkt zijn: er zijn immers geen tussenresultaten 
beschikbaar op basis waarvan de experimentator 
kan ingrijpen. Een typisch voorbeeld vormen de directe 
(d.w.z. niet-recursieve> schattingsmethoden. 

Type-2: Real-time sequential access, waarbij een module 
regelmatig de dataset aan het einde aanvult met 
nieuwe gegevens, terwijl andere modules de eerder 
weggeschreven data reeds kunnen gebruiken. 

Deze vorm van access wordt onder andere gebruikt voor 
meetfiles, maar ook voor de datasets die geproduceerd 
worden door recursieve applicaties. Het grote voordeel 
t.o.v. off-line access is gelegen in het feit dat tussen
resultaten beschikbaar zijn, die bijvoorbeeld met behulp 
van de grafische module gepresenteerd kunnen worden. 
Hierdoor kan de experimentator ingrijpen in het meet- en 
verwerkingsproces. 

Type 3: Real-time random access, waarbij de dataset 
regelmatig in zijn geheel wordt 'ververst', terwijl 
andere modules van de data gebruik kunnen blijven 
maken. 

Ook deze vorm van access wordt gebruikt door recursieve 
applicaties. Het verschil met type-2 access is dat nu 
eerder geschreven data kan worden gewijzigd. Deze vorm 
van access wordt o.a. gebruikt door de correlatie
applicatie. Deze produceert een dataset met daarin een 
aantal auto- en/of kruiscorrelatiefuncties, die van tijd 
tot tijd worden bijgewerkt met behulp van nieuw binnen
gekomen meetpunten. 

Het spreekt vanzelf dat voor type-2 en type-3 acce~s 
speciale voorzieningen nodig-zijn om conflicten ~usseri 
schrijvende en lezende modules te voorkomen. In de volgende 
paragraaf wordt daar nader op ingegaan. · 
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2.4.4.3 Fileroutines. 

Primalmodules maken gebruik van datasets via een verzameling 
speciale subroutines. Deze routines maken systeem
afhankelijke synchronisatie- en beveiligingsmaatregelen, 
nodig voor type-2 en type-3 access, onzichtbaar voor de 
applicatieprogrammeur. Daarnaast zorgen deze routines ervoor 
dat de gecreeerde files voldoen aan de Primal 
filestandaards. 

Voor het openen van een nieuwe dataset is de routine FILE 
. CREATE aanwezig. Deze routine opent een datafile m·et de 
juiste structuur, vult de basissectie met de juiste waarden 
en reserveert ruimte voor de informatiesectie en de 
datasectie. Na het vullen van de informatiesectie kan met de 
FILE SHARE routine de dataset toegankelijk gemaakt worden 
voor type-2 of type-3 real-time access door andere modules. 
De FILE OPEN routine kan gebruikt worden om een bestaande 
dataset te openen t.b.v. het lezen van data. 

Voor type-2 datasets <real-time sequentieel access> zijn 
FILE UPDATE en FILE WAIT routines beschikbaar. 
De FILE UPDATE routine wordt gebruikt door een module als 
nieuwe data aan het einde van een dataset wordt toegevoegd. 
Deze routine zorgt voor de volgende zaken: 

l> Eventueel door het operatingsystem gebufferde filedata 
wordt daadwerkelijk naar disk geschreven. 

2> Een teller in de basissectie van de dataset die de lengte 
van de datasectie aangeeft wordt opgehoogd. 

3> Een 'event' wordt gedeclareerd waardoor modules die een 
FILE WAIT operatie hebben gedaan worden vrijgegeven . . 

De FILE WAIT routine wordt gebruikt door modules die lezen 
uit een type-2 dataset. In deze routine vinden de volgende 
handelingen plaats: 

l> Er wordt gecontroleerd of het bij de aanroep van FILE 
WAIT gespecificeerde record aanwezig is. 

2> Is dit het geval dan wordt het betreffende record van 
van disk gehaald en wordt de routine verlaten. 

3> Indien het gewenste record nog niet aanwezig is wordt 
de module in een wachttoestand gebracht. Hij kan 
hieruit verlost worden door een FILE UPDATE operatie door 
een andere module <zie boven) of door een commando van de 
monitor. Het monitorcommando heeft tot gevolg dat de · 
routine wordt verlaten. Een FILE UPDATE heeft tot gevolg 
dat wordt teruggesprongen naar punt 1>. 
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Voor type-3 datasets <real-time random access> zijn de 
routines FILE CLAIM en FILE UNCLAIM aanwezig. 
Met behulp van FILE CLAIM kan een module het 
alleen-toegangsrecht tot een dataset opeisen. Dit gebeurt 
met een WAIT operatie op een semafoor. Andere modules die nu 
een FILE CLAIM proberen worden in de wachtrij behorende bij 
de semafoor geplaatst. 
Een FILE UNCLAIM operatie zorgt ervoor dat eventueel door het 
operating- system gebufferde data naar het diskfile wordt 
weggeschreven, waarna m.b.v. een SIGNAL operatie een van de 
mogelijk wachtende modules uit de semafoor-queue wordt 
verlost. 

Een FILE CLOSE routine is beschikbaar voor het afsluiten van 
een file. 

De in het bovenstaande genoemde semaforen en events worden 
bij het starten van een module opgegeven door de monitor. 
Deze zorgt ook voor de vertaling van de door de gebruiker 
gehanteerde dataset-namen naar file-namen die voor het 
operatingsystem acceptabel zijn. 

2.5 De Logboeksectie. 

De logboeksectie van de monitor verzorgt een aantal functies 
die de experimentator helpen bij de documentatie van sessies 
met het Primalpakket. Dit is met name essentieel bij de 
off-line verwerking van data, waar een goed overzicht van de 
experimenthistorie noodzakelijk is. Alvorens nader op de 
verschillende logboekfuncties in te gaan, zal eerst 
beschreven worden op welke wijze dat~sets in Primal worden 
geordend. 

2.5.1 Ordening van datasets. 

Gedurende een sessie met het Primalpakket kunnen vele 
datasets geproduceerd worden. Deze datasets kunnen bestaan 
uit tijdens de sessie verzamelde meetdata van het 
aangesloten proces, maar ook uit de <tussen-) resultaten van 
de verschillende applicatiemodules. Het spreekt vanzelf dat 

:. een gpede structuur voorhanden moet zijn waarmee ordening in 
deze verzameling datasets kan worden aangebracht. Daarbij 
moet ook rekening gehouden worden· met datasets die in 
eerdere sessies <eventueel door· andere gebruiker~l) zijn 
geproduceerd en met externe datasets, d.w.z. datàsets die 
van elders afkomstig zijn, b.v. van een ander iimulatie- of 
ontwerppakket. 
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Gekozen is voor een opzet waarbij een dataset logisch 
gekoppeld is aan de sessie waarin hij geproduceerd is, en de 
applicatie die hem gegenereerd heeft. Dit komt tot uiting in 
de volgende naamgeving voor datasets: 

<Primal dataset> 

met: 

.. -.. - <application> (:<version>l 
CFROM C<user>:l <session>l 

<application> de naam van de applicatie die de dataset 
geproduceerd heeft. 

<version> het volgnummer in de reeks datasets die door 
de applicatie in deze sessie geproduceerd 
zijn. 

<user> de identificatiecode van de gebruiker die 
deze sessie uitvoert. 

<session> : de door deze gebruiker aan het begin van 
iedere sessie gekozen sessienaam. 

Zoals uit bovenstaand syntaxdiagram blijkt zijn de <version>, 
<user> en <session> componenten van een datasetspecificatie 
optioneel. Wanneer ze worden weggelaten kiest de monitor 
automatisch voor resp. de laatste versie, de huidige gebruiker en 
de huidige sessie. 

Externe datasets passen niet direct in dit schema; zij worden 
in Primal aangeduid met hun filenaam: 

<external dataset> ::=FILE <filename> 
<filename> ::=<string> 

VOORBEELD: met de dataset-specificatie: 

FILTER:2 FROM JOHN:DEMO 

wordt het tweede resultaat van de FILTER-applicatie bedoeld 
tijdens de sessie met de naam 'DEMO' van gebruiker 'JOHN'. 
Met de specificatie: 

FILE 'DL1:(125,4JSATER.DAT' 

wordt het datafile -bedoeld met de <systeem-afhankelijke> 
filenaam 'DL1:[125,4JSATER.DAT'. 

2.5.2 -Het logboek en het dataset-overzicht. 

Voor elke sessie wordt door de monitor een apart logboek en 
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een dataset-overzicht bijgehouden. 

Het logboek bestaat uit een tekstfile waarin alle relevante 
commando's die de gebruiker tijdens een sessie heeft gegeven 
met tijd en datum worden vermeld. Ook worden belangrijke 
meldingen van het Primalsysteem in dit file bijgeschreven. 
Verder bestaat de mogelijkheid om commentaarregels aan het 
logboek toe te voegen. Het logboek is ten alle tijde 
opvraagbaar met behulp van het LIST of PRINT LOGBOOK 
commando. Vanzelfsprekend kunnen ook logboeken van eerdere 
sessies en van andere gebruikers getoond worden. 

Elke dataset die tijdens een sessie wordt geproduceerd wordt 
bijgeschreven in het bij die sessie behorende dataset-overzicht, 
tezamen met de begin- en eindtijdstippen van de verwerking. Via 
het LIST of PRINT DIRECTORY commando kan het dataset-overzicht 
van een willekeurige sessie getoond worden. 

2.5.3 Het sessie-overzicht. 

Een overzicht van alle sessies wordt per gebruiker bijgehouden 
in een sessie-overzicht. Met behulp van dit overzicht kan een 
gebruiker de sessienamen terugvinden die nodig zijn om toegang 
tot datasets van eerdere sessies te krijgen. 
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3 De data-acquisitiemodule. 

3.1 Inleiding. 

De data-acquisitiemodule of datahandler verzorgt de 
koppeling van de tijdkritische bemonstermodule met de 
overige delen van het Primalpakket.Het werk van de 
datahandler kan opgesplitst worden in twee deelgebieden, 
n.l. : 

1> Het verzorgen van de communicatie tussen Primal 
en de procescomputer. 

2> Het verzamelen van uit het proces afkomstige 
meetdata in een dataset t.b.v. de overige 
Primalmodules. 

In de paragrafen 3.2 en 3.3 wordt nader op deze twee 
taken ingegaan. In paragraaf 3.4 tenslotte worden de 
prestaties van de gerealiseerde datahandler bekeken. 

3.2 Koppeling van Primal met de procescomputer. 

Zoals in hoofdstuk l is uiteengezet vindt de bemonstering 
van het proces i.h.a. plaats op een separate procescomputer. 
Deze kan deel uitmaken van de bij het proces behorende 
instrumentatie, maar het is ook mcgelijk om tijdelijk t.b.v. 
het meten met Primal een micro-computer te installeren. 

Omdat het daarom wenselijk is Primal te kunnen gebruiken 
met uiteenlopende typen procescomputers is gekozen voor 
koppeling via een standaard (9600 baud RS-232> interface, 
die o.a. ook wordt gebruikt voor de aansluiting van 
terminals en printers. 

De communicatie verloopt via een in de vakgroep ontwikkeld 
protocol volgens het reeds besproken mailbox 
principe: de Primal- en procescomputer beschikken 
beiden over twee FIFO-buffers <een voor elke richting> 
waarin de te verzenden berichten kunnen worden gedeponeerd 
resp. de binnengekomen berichten kunnen worden ontvangen. 
Het eigenlijke datatransport wordt vervolgens afgehandeld 
door de datahandler (aan Primalzijde) en een speciale 
communicatietaak <op de procescomputer>. Deze taken- zorgen 
voor het overzenden van berichten uit de zend-buffer aan de 
ene. kant naar de ontvang-buffer aan de andere kant van de· 
verbinding. 

·In het zendprotocol zijn een aantal voorzieningen opgenomen 
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voor de detectie en correctie van communicatiestoringen: zo 
wordt per bericht een checksum meegezonden waarmee de 
correctheid van het bericht kan worden geverifieerd. Bij een ~o~t 
wordt het bericht opnieuw gezonden, totdat de 

checksum klopt. Verder wordt aan beide zijden met behulp van 
meelopende timers gecontroleerd op tijdsoverschrijdingen. 
Bij overschrijding van een tijdslimiet wordt het laatst 
gezonden bericht als verloren beschouwd, waarna een nieuwe 
poging wordt gedaan. 

3.3 Ontvangst van meetdata. 

Het zojuist beschreven communicatie-principe met buffering 
aan beide zijden van de verbinding Primal-procescomputer 
is erg fraai voor het overzenden van korte berichten, zoals 
bijvoorbeeld start- en wijzigingsopdrachten voor de 
bemonstermodule. De met deze opzet gepaard gaande overhead 
vormt echter een grote belasting bij het overzenden van 
de meetdata van het proces. De door de datahandler ontvangen 
meetgegevens van het proces worden daarom niet via een 
mailbox-buffer ter beschikking gesteld aan de overige 
modules, maar direct door de datahandler opgeslagen in een 
standaard Primal dataset. Deze dataset is van het type-2 
(real-time sequentia! access> zodat applicatiemodules al 
tijdens de meting van de data gebruik kunnen maken. 

Van belang voor de prestaties van Primal is het tijdsinterval 
waarmee geproduceerde datasets worden bijgewerkt. Indien 
elk sample direct bij binnenkomst in het file wordt 
bijgeschreven is de tijd die verloopt tussen het nemen van 
een sample en het beschikbaar komen daarvan in een 
applicatiemodule minimaal. De overhead die gepaard gaat met 
disk-access is dan echter tamelijk groot, hetgeen resulteert 
in een verminderde 'doorzet' van het gehele Primalpakket. 
Het is daarom i.h.a. beter eerst een aantal samples te 
verzamelen om die dan in een keer naar disk te schrijven. In 
de gerealiseerde datahandler is gekozen voor een standaard 
bijwerkinterval van 1 s. De experimentator heeft echter de 
mogelijkheid om een andere afweging te maken tussen 
datahandler-responsietijd en systeemoverhead. 

3.4 Resultaten van snelheidsmetingen. 

Om inzicht te krijgen in de met Primal haalbare 
bemonsterintervallen zijn metingen gedaan waarbij de ··. 
resterende processortijd op de Primalcomputer werd gemeten 
als functie van het aantal gemeten proces in- en uitgangen 
en het bemonsterinterval. Ter verkrijging van-enigszins 

- 26 -



Deel I Het Primalpakket 

realistische testomstandigheden werden de metingen real-time 
verwerkt door een filtermodule, een recursief eerste-orde 
laagdoorlaatfilter op alle gemeten kanalen, en een Extended 
Matrix schattingsapplicatie, waarbij een tweede orde 
overdracht en een eerste orde ruisfilter werden geschat. De 
resultaten van deze twee applicaties werden tezamen met de 
procesdata in beeld gebracht door de grafische 
presentatiemodule. 

De beschikbare processortijd werd gemeten door een speciale 
meettaak die met lage prioriteit op de Primalcomputer 
draaide. Deze taak bepaalde de resterende processortijd door 
de uitvoeringstijd van een testprogramma te meten. 

TABEL I~ Beschikbare processortijd (%} als functie van 
het aantal kanalen en het bemonsterinterval 

Bemonsterinterval <s> 

2 kanalen 
8 kanalen 
16 kanalen 

0.3 

35 
20 
<O 

0.5 

55 
40 
30 

1.0 

70 
60 
55 

2.0 

90 
80 
75 

Ten tijde van de metingen <december 84) was het helaas nog niet 
mogelijk met meer dan 16 kanalen te meten. Een voorzichtige 
extrapolatie van de tabel doet echter vermoeden dat het 
oorspronkelijk beoogde doel van 1 s bij ca. 40 kanalen 
gehaald kan worden. 

,. 
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4 Conclusies en aanbevelingen. 

In de voorgaande hoofdstukken zijn enkele delen van het 
Primalpakket gepresenteerd die zijn geimplementeerd als 
onderdeel van dit afstudeerwerk. Tezamen met de grafische 
presentatiemodule, het vragensysteem, de bemonstermodule en 
een aantal applicaties is daarmee een geheel gevormd 
dat nu (december 1984> enkele maanden operationeel is. 

Een voortdurende bron van zorg vormde de snelheid van het 
pakket. Uit verschillende testen die zijn uitgevoerd is 
echter gebleken dat het pakket uitstekend functioneert bij 
bemonsterintervallen vanaf ca. 0.3s tot O.Ss. <afhankelijk 
van het aantal gemeten kanalen> De gestelde ontwerpeis van 
40 kanalen met 1 seconde bemonstertijd lijkt op grond van de 
metingen goed haalbaar. Dit kon echter niet rechtstreeks 
geverifieerd worden omdat ten tijde van de metingen 
(december 1984) met niet meer dan 16 kanalen gemeten kon 
worden. 

Indien in de toekomst de wens ontstaat om veel sneller te 
bemonsteren kunnen problemen ontstaan. Het is echter de 
vraag of de filosofie van meten met gelijktijdige 
interactieve verwerking van de meetgegevens nog zin heeft 
bij bemonsterintervallen belangrijk korter dan 1 seconde: 
ook de experimentator heeft immers een beperkte verwerkings
capaciteit! Het lijkt in dat geval beter om eerst locaal <in 
de procescomputer, eventueel met snelle 'dedicated' hardware> 
meetdata te verzamelen, om pas daarna, mét alle interactieve 
mogelijkheden van Primal, maar zànder de zware real-time 
eis, de gegevens te verwerken. 

Een ander punt dat veel aandacht heeft gekregen is de 
gebruikersvriendelijkheid van het pakket. Met de gekozen 
oplossingen < een 'hogere' commandotaal, een cursorgestuurd 
vragensysteem en uitgebreide helpfuncties> is een redelijk 
eenvoudig en comfortabel te gebruiken pakket ontstaan. 
Ervaringen met proefpersonen hebben geleerd dat het mogelijk 
is om in enkele uren met de belangrijkste mogelijkheden van 
Primal vertrouwd te raken. 

Een veel groter probleem is de ondersteuning van de 
gebruiker bij de keuze van testsignalen en · · 
verwerkingsmethoden. Een interessante mogelijkheid voor de 
.toekomst is wellicht_ de koppeling van Primal aan een expertsysteem . 

. Met behulp van de in. dit systeem-aanwezige geformaliseerde 
meet- en regeltechnische kennis zou de experimentator 
geholpen kunnen worden bij die keuze. 
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Tenslotte de volgende aanbevelingen t.a.v. de Primal 
monitor: 

1> De aan de gebruiker aangeboden logboek-faciliteiten zijn 
momenteel nog tamelijk beperkt. Het verdient aanbeveling het 
logboek uit te breiden met zoekfuncties, zodat 
informatie selectief getoond kan worden. 

2> Het beheer van datasets verdient nadere aandacht. 
Hierbij kan gedacht worden aan commando's om datasets 
te vernietigen, te copieeren of te printen. 

3> De mogelijkheden van commandofiles kunnen verder uitgebreid 
worden. Te denken valt aan mogelijkheden om parameters mee 
te geven en om commando's afhankelijk van de status van het 
pakket uit te voeren. Verder moet het mogelijk worden om de 
uitvoering van commandofiles te onderbreken. 
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1 Inleiding. 

1.1 Procesanalyse. 

Voor de toepassing van de moderne systeemtheorie op een 
proces is d~ beschikbaarheid van een mathematisch model dat 
het dynamische gedrag van dit proces beschrijft essentiëel. 

Men kan twee manieren onderscheiden waarop deze modellen 
verkregen kunnen worden. 

Bij de theoretische procesanalyse wordt een model afgeleid 
uit de fysische en chemische wetten die het gedrag van het 
proces bepalen, zoals behoudswetten voor energie, massa en 
impuls, fysisch/ chemische toestandsvergelijkingen en 
fenomenologische vergelijkingen zoals bijvoorbeeld de 
diffusievergelijking. Men verkrijgt hiermee een stelsel 
gewone en/of partiële differentiaalvergelijkingen, waarmee -
na eventuele vereenvoudigingen - een model met een bepaalde 
structuur en bepaalde parameters gevonden kan worden. 

Bij de 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, waaraan het geteste proces 
equivalent is. 

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 w&g gevonden modellen zijn direct afleidbaar 
uit de fysische parameters van het proces. Dit betekent o.a. 
dat àeze modellen reeds in de ontwerpfase behulpzaam kunnen 
zijn bij de beoordeling van het dynamische gedrag van nieuwe 
processen. Een probleem is meestal de complexiteit van de 
resulterende modellen. of nog fundamenteler, de onbekendheid 
met de preciese fysische processen die zich in het proces 
afspelen. 

Voor de toepassing van procesidentificatie is deze 
gedetailleerde fysische kennis niet noodzakelijk, men kan 
desgewenst het proces als 'black box' benaderen. De gevonden
modellen hebben echter betrekking op een bepaald gemeten 
proces op een bepaalde tijd en zijn dus niet of moeilijk te 
generaliseren tot andere gelijksoortige processen: Bovendien 
kan alleen het waarneembare procesdeel op deze ·manier in · 
model gebracht worden. De bepaling van een rnader d.m.v. 
identificatie kost echter i.h.a. weinig inspanning en kan 
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zelfs als onderdeel van een adaptief regelalgorithme 
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 
strategieen en modellen 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. 

1.2 Indeling van identificatiemethoden. 

Afhankelijk van de aard van het gekozen model kan men 
onderscheid maken tussen parametrische en niet-parametrische 
identificatie. Daarnaast is een onderscheid te maken tussen 
recursieve en niet-recursieve identificatiemethoden. 
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. overdrachtsfuncties, 
waarin modelparameters expliciet voorkomen. 
Bij niet-parametrische identificatie gebruikt men modellen, 
waarbij de relatie tussen ingangs- en uitgangs- grootheden 
impliciet 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 schattingsalgorithmen bepalen de parameters 
uit de data van de totale meting in één keer. 
Recursieve schattingsalgorithmen bepalen de parameters na 
elk nieuw binnengekomen datapaar opnieuw: het nieuwste 
datapaar wordt gebruikt om de schatting van de parameters 
uit de vorige tijdstap te verbeteren. Een groot voordeel 
is dat de dataset 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 
onderscheiden. Bij off-line gebruik is de computer niet 

.direct met het proces·gekoppeld, maar worden de verzameld~ 
gegevens na het experiment ingevoerd in de computer.· Bij on-line 
gebruik is de computer direct met het te onderz~eken procei 
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verbonden. Wanneer men on-line gebruik combineert met een 
recursief identificatiealgorithme dan wordt het mogelijk om 
de identificatie in real-time, d.w.z. gelijktijdig aan de 
meting, uit te voeren. 

1.3 Voorwaarden voor succesvolle identificatie. 

Een identificatiepoging zal in het alge~een slechts leiden 
tot bruikbare resultaten indien is voldaan aan de volgende 
voorwaarden: 

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

Aan deze eis wordt vaak niet voldaan door de natuurlijke 
ingangssignalen van het proces. Het is daarom gewenst om 
testsignalen op de procesingangen te superponeren. Opdat 
deze testsignalen de bedrijfsteestand van het proces niet te 
veel verstoren dient men rekening te houden met de volgende 
punten: 

- de amplitude van het testsignaal mag niet te groot zijn 
- de amplitude mag niet te snel veranderen 

<snelheidsbegrenzing> 
vaak mogen bepaalde bepaalde frequenties i.v.m. 
resonanties niet in het signaal aanwezig zijn 

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 datasets. Bovendien kunnen numerieke 
problemen optreden bij de bepaling van de parameters, omdat 
opeenvolgende meetpunten te weinig in waarde verschillen. 
Een goede richtwaarde is: <STR075> 

TolT; • 1/15 •.• 1/S 

met Ti de inslingertijd van het proces, hier gedefinieerd 
als de tijd die verstrijkt tot de stapresponsie binnen 5% 
van de eindwaarde blijft. 

3> Aan de a~priori aannamen die gemaakt z~Jn bij de afleiding 
van de schattingsmethode 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 · 
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ingangssignalen, gemiddelde waarde nul en een voorgeschreven 
spectrum). Men zal altijd moeten controleren in hoeverre aan 
deze voorwaarden is voldaan, waar mogelijk vooraf, (a-priori 
kennis!> maar anders tijdens of na de identificatie. 

1.4 Identificatie in Primal. 

De bepaling van een geschikt procesmodel door middel van 
identificatie is in het algemeen een proces van 
trial-and-error, waarbij meerdere methoden en modellen 
geprobeerd moeten worden alvorens een geschikt model kan 
worden gevonden. Juist op dit terrein ligt de grote kracht 
van het Primalpakket. Primal biedt de experimentator de 
gereedschappen om het identificatieproces te begeleiden 
vanaf de eerste meting tot aan de validatie van het 
uiteindelijke model. Een kleine opsomming: 

- 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 kleuren
beeldscherm. 

- Applicaties zijn beschikbaar voor de noodzakelijke 
voorbewerkingen op de data, zoals filtering, trend-correctie, 
linearisering en schaling. 

- Voor de beoordeling van de identificatie-resultaten 
kan onder andere gebruikt gemaakt worden van correlatie- en 
Fast-Fourier-applicaties en natuurlijk 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 
tegelijkertijd worden gebruikt! In een dergelijke omgeving 
komen natuurlijk recursieve identificatiemethoden het meest 
tot hun recht. Deze kunnen namelijk ook real-time worden 
uitgevoerd en leveren bruikbare tussenresultaten waarmee de 
voo.rtgang van de identificatie zichtbaar kan worden gemaakt.·
Een. bijkomend voordeel is het geringe-geheugengebruik van 
deze methoden. 
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2 Parametrische identificatie van lineaire, tijdinvariante 
systemen. Theorie van de least-squares schatter. 

2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft summier de theorie die ten 
grondlag ligt aan het schatten van parameters van lineaire, 
tijdinvariante systemen met een zogenaamde least-squares of 
kleinste-kwadraten schatter. Voor een meer complete 
behandeling wordt verwezen naar de literatuur. <EYKH74, ISER74) 

De in hoofdstuk 4 beschreven extended-matrix-applicatie is 
gebaseerd op de in dit hoofdstuk gepresenteerde theorie. 

2.2 Probleemstelling. 

Gegeven een lineair, stabiel en tijdinvariant SISO <Single 
Input, Single Output> proces dat beschreven kan worden door 
de volgende differentie- vergelijking: 

y<k> + a,y<k-1> + ••• +a..."y(k-m> 

met 

y(k) 
u(k) 
m 

= bou<k> + b,u<k-1> + ••• + b..."u<k-ml 

de waarde van de uitgang op tijdstip k 
de waarde van de ingang op tijdstip k 
de orde van het systeem 

( 2. 1) 

( 2. 2) 

De opgave is het schatten van de parameters ai en bi uit N 
gemeteningangs-en uitgangssamples u~<k> en y~<k>. De orde 
m van het proces wordt hierbij bekend verondersteld. 

Opmerkingen: 

- Er is in deze probleemstelling geen rekening gehouden met 
een looptijd in het proces. De in de volgende paragrafen 
afgeleide formules zijn echter ook toepasbaar op processen 
met een bekende looptijd Td door de gemeten y-waarden 
hiervoor te corrigeren. 

- Er is eveneens geen rekening met een van nul verschillend-e 
gemiddelde eindwaarde (offset> voor u en/of y. In 
paragraaf 2.6 wordt·beschreven hoe deze in rekening kan · 
worden gebracht. 
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2.3 De least-squares schatter. 

Een least-squares schatting (ai ,b~) van de parameters a; en bi 
wordt gevonden door minimalisering van de volgende kwadratische 
verliesfunctie V: 

met 

m+N 

r: e 1 1k> 
l<=m+l 

( 2 . 3 ) 

(2.4} 

Aangezien de modelfout e(k) hier zo is gedefinieerd dat hij 
lineair is in de parameters is minimalisatie van <2.3} 
langs analytische weg uitvoerbaar. Het is handig hiervoor de 
volgende vectornotatie in te voeren: 

.:t.""<N>.,. = (y""<m+l>, ••• ,y""'<m+N)) 

~<N>.,. = Ce<m+l>, ••• ,e<m+Nl> 

~Ik).,. = lu""<l<l, ••• ,u""lk-ml ,y""'ll<-ll, ••• ,y""lk-ml) 

S<N>.,. = lbo, ••• ,bm,-at,••·•-aM> 

Vergelijking <2.3> is dan als volgt te herschrijven: 

V l..f.l = ~ < N l .,.~ ( N) 

= l.:t,""IN) - O!Nl!INll.,.l.:t,""IN> - O!NlSIN>> 

met 

u""lm+ll u""< 1> y~- Cm) y""(l) 

u""lm+2> u""<2> Y,:" < m+ U y"'(2l 

OIN> = 

u""'<m+Nl u~- IN> y"" lm+N-1 l y""'!Nl 

(2.5a> 
< 2. Sb> 
<2.5c> 
(2.5d> 

( 2. 6) 

( 2. 7) 

Differentiatie naar t van (2.6> en gelijk nul stellen geeft 
dan de gezochte least-squares schatter voor 8-

( 2. 8) 

2.4 Enkele eigenschappen van de least-squares schatter. 

Twee belangrijke begrippen uit de schattingstheorie zijn 
bias en consistentie~ Onder bias verstaat men de 
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ver~achtingswaarde van het verschil van de geschatte en de 
echte parametervector: 

,3_<Nl "" E<Î<Nl - ,!> = E< <!<N> > - ~ ( 2. 9) 

Een schatter wordt bias-vrij <unbiased) genoemd als ~<N> nul 
is voor elke waarde van N. Een schatter wordt consistent 
genoemd als de schatting.beter wordt naarmateN toeneemt: 

"" lim PC<,!<N>-!> • Ol = 1 (2.10) 
N-+eo 

Men kan aantonen <ISER74> dat de in 2.3 afgeleide 
least-squares schatter bias-vrij en consistent is onder de 
volgende voorwaarden: 

de ingangswaarden u<k> moeten exact bekend zijn, d.w.z. 
u-<k>=u<k> voor alle k. 

-de modelfout e(k) moet 'wit' zijn, d.w.z. ~ee<~>=ae 2 ~<~> 

- e<k> moet gemiddelde waarde nul hebben 

2.5 De recursieve least-squares schatter. 

Oe hiervoor beschreven schatter is niet-recursief: alle 
gemeten ingangs- en uitgangswaarden moeten beschikbaar zijn 
alvorens de parameters met <2.8> geschat kunnen worden. 
Deze paragraaf laat zien dat <2.8> eenvoudig in recursieve 
vorm geschreven kan worden. 

Na invoering van:. 

(2.11) 

is de schattingsvergelijking <2.8> als volgt te herschrijven: 
<met vervanging van N door k> 

Idem voor k+l: 
A 
~(k+1> = P<k+1)0(k+1)?k~<k+1> 

<2.12a> en <2.12b> zijn te combineren tot de volgende 
uitdrukking: 

A "' _!(k+l) ". _!(k) 
A 

+ r P < k + 1 > P- 1 < k l - IJ.!< k > 

+ p ( k + 1 ) ~ ( k + 1 ) 4~ ( k + 1 ) 
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Uit inspectie van <2.7> blijkt dat P<k+l> als volgt is uit te 
drukken in P< k>: 

De hierin voorkomende matrix-inversie is te elimineren 
met behulp van de volgende identiteit: 

Dit geeft de volgende recursievergelijking voor P<k>: 

met:· 

J:_(l<) = 

(2.14> 

(2.15) 

<2.16a> 

(2.16b) 

De recursieve schattingsvergelijking voor ~ wordt tenslotte 
verkregen door invulling van <2.16a> in (2.13>: 

A A A 
~ ( I< + 1 l = ~ ( k l + y < k l C y .... ( I< + 1 l - y ( I< + 1 l "' ~ ( I< l J - - - -

<2.16c> 

In woorden: de nieuwe parametervector op tijdstip k+l wordt 
gevonden door de oude parametervector te corrigeren met de 
factor Yl~1 naal het verschil tussen de gemeten en de door 
het oude-model voorspelde y-waarde. 

Voor de toepassing van de recursieve schatter <2.16a> 
dient men de matrix P < k > , de vector ~ (\<) en de 
laatste <m+l> u- en y-waarden beschikbaar te hebben. P<k> is 
een symmetrische <2m+l>x<2m+l) matrix, de afmetingen van P 
nemen dus niet toe met het aantal meetpunten. 

Er zijn verschillende methoden waarmee de recursieve 
schattingsprocedure kan worden gestart. 

1> Men kan de niet-recursieve formule <2.8> toepassen op de 
eerste <2m+l) meetpunten. < Bij minder punten is de 
matrix ..nT' ..fL singulier > 

2) Men kan gebruik maken van a-priori kennis van J- en P. 
Voor P dient men in dit geval <een schatting van> de 
covariantiematrix van de parameters te nemen maal 
de variantie van e(k): <ISER74> 

cov<.e.~<kll = E«i'<kl-,!l<Ï<kl-!l"'} 
= a'eaE<P<kl} 
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3> Men kan ook starten met P<O> = diag(~) , met~ een grote 
scalar, en een willekeurige waarde voor ~Co)1. Men kan 
aantonen dat voor grote ~ geldt: <EYKH74> 

P<2m+1l 
.!'\ 
.:!< 2m+ 1 l 

~ rn<2m+1>~n<2m+1>l-' 

~ C0<2m+1>~n<2m+1>l-'0<2m+1l~~-<2m+ll 

<2.19a> 
(2.19b) 

Deze methode heeft als voordeel dat de recursie gestart 
kan worden vanaf het eerste sample. 

2.6 Enige uitbreidingen van de least-squares schatter. 

2.6.1 Schatting van de offset. 

Door de parametervector ~ uit te breiden met een enke 1 
element is het mogelijk om een offset op de ingang en/of 
de uitgang van het proces in rekening te brengen. 

Substitueer daartoe de volgende definities in <2.4>: 

u-ck> = u-<k> + Uo 
v-<k> = y-<k> + Yo 

met: 

u-<k> : de gemeten ingang, inclusief offset, op 
tijdstip k. 

y-(k) : de gemeten uitgang, inclusief offset, op 
'tijdstip k. 

Uo de offset op de ingang 
Yo : de offset op de uitgang 

Vergelijking (2.4> gaat hiermee over in: 

elk> = v-<k> + atY....,(k-1> + ••• + a,.Y-<k-m> 
- boU....,<k>- btU""<k-1>- ••• - b,..U-<k-ml 
- 11+at+al+ ••• +a..,>Yo + lbo+bt+ ••• +b,.>Uo 

<2.20a> 
<2.20b> 

( 2. 21> 

Na invoering van de qecombineerde-offset parameter UY0 en 
de uitgebreide ~<~~t- E?O <!1.' vectoren: 

UYo = lbo+bt+ ••• +b,..>Uo - <l+at+al+ ••• +a,.>Yo 
r.>" kl ,. = I 1, U"" ( k > , • ~ • , u- (k-m> , Y"" (I< -1 > , ••• , Y"" (k-m> > 
~N~,. = IUYo,bo, .•. ,b,.,-ato••·•-a,..) 

is dan analoog aan de afleiding in 2.3 de volgende 
schattingsformule voor de uitgebreide parametervector af 
te leiden: 

- 39 -

<2.22a> 
<2.22b) 
<2.22c> 



Deel II Experimentele procesanalyse. 

<2.23) 

met: 
* ... OCN> = CC1, ••• ,1>"' I CHN>l (2.24) 

Nadat op deze wiize de parameters zijn bepaald kan eventueel 
met (2.22a> uit UYo <de eerste component van de gevonden 
parametervectorl de waarde van uo-gevonden worden als Yo 
gegeven is, of Yo gevonden worden als Uo gegeven is. 

2.6.2 Exponentiele weging van de meetdata. 

Door de invoering van een exponentiele weging van de 
meetdata, waarmee oude data geleidelijk wordt "vergeten", 
kan de recursieve schatting volgens <2.16) gebruikt worden 
voor de identificatie van langzaam veranderende processen. 
Een sterkere vergeetfactor voor de eerste meetpunten kan 
verder van nut zijn bij het versnellen van de convergentie 
indien men niet beschikt over goede startwaarden voor ~ en 
P. 

Beschouw 
tijdstip 

de volgende weegfactor voor sample k 
f: 

"-r = r ,O<r<=l 

Dit is in de vergelijkingen te brengen door de 
volgende modificatie van <14): 

op 

(2.25) 

(2.26) 

hetgeen resulteert in de volgende schattinqsvergelijkingen: 

PCk+11 = CI - L<k>~Ck+1l"'lP<kl I p 

PCkl!::!,Ck+ll 

(2.27al 

..:L ( k ) = ( 2 . 2 7b ) 

~Ck+11 
A ~ 

= ~ ( k ) + .r. ( k ) [ t.."' ( l< + 1 ) - ~ ( k + 1 ) ... .! ( k ) J <2.27cl 

met 

(2.28) 
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2.6.3 Eliminatie van bias. 

Een van de belangrijkste bepe~kingen van de in de voorgaande 
paragrafen geintroducee~de gewone least-squares schatter is 
de bias op de paramete~s die in het algemeen optreedt ten 
gevolge van het niet "wit" zijn van de fout e<k>. 

Twee veel gebruikte methoden om deze bias te onderdrukken, 
de instrumentele va~iabele methode <IV-methode> en de 
extended matrix methode, <EMM-methode> wo~den hier kort 
aangeduid. 

Bij de IV-methode vermenigvuldigt men de modelvergelijking 
met een IV-matrix W<N> die gecorreleerd is met de ingangs
en uitgangsdata Jl(N) en niet-gecorreleerd met de ruis 
e < N> : 

Bij het ontbreken van correlatie tussen W<N> en e<N> kan 
men de eerste term verwaarlozen, waarna de volgende 
bias-vrije schatter voo~ ~ verkregen wordt: 

De matrix W kan men samenstellen uit: 

additionele, onafhankelijke metingen van de proces in
en/of uitgangen. 

- de output van een eerder geschat model. 
- vertraagde ingangssamples 

(2.29> 

(2.30) 

De EMM-methode elimineert de bias door het meeschatten van 
een vormend filter voor e<k>. Men gaat uit van het volgende 
schema: < TALM7 3) 

~<kl = y~(kl + aty-<k-1> + ••• + amy~(k-m> 

- bou""(k) - btU""(k-1) - ••• -bmu""<k-m> 
+ @(kl + dt@<k-1> + ••• +d~@Ck-r> 

- Ct~<k-1> - cl~<k-2> - ••• - c.~<k-sl 

(2.31> 

met ~(k) de ingang van het ruisfilter. 
Na invoering van uitgebreide vectoren wt en !:2-~ als volgt: 

o:.t(k) ... = cu-<k>, ••• ,u""(k-ml,y""(k-1), ••• ,y"'(k-m), 
~ < k -1 l , ••• , ~ < k -s) , @ < k-: 1 > , ••• , @ < k- r) l 

1" 
9-<Nl ... = Cbo, •• ,b,., -at, •• ,-a .. ,c1, •• ,c.,-dt, •• , -d ... l 

krijgt men de volgende EMM-schatter voor ~+ 
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+ 1' • 
:oo[O ... Ol- 1 0 ... ~"" <NI 

Deze schatter is biasvrij indien ~ wit is. 
Tijdens de identificatie zijn e<k> en ~(k) natuurlijk 
onbekend, men vervangt ze daarom door de volgende 
schattingen: 

ê ( ld = l."" ( k ) - (") ( k ) ... 8. ( k ) 

't ( k) = !."' ( k) - z;1'c,k) ... ~ k) 
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3. Structurele en Parametrische Identificatie van 
MIMO-systemen met de methode van Guidorzi. 

3.1 Inleiding 

De in hoofdstuk 2 beschreven theorie heeft betrekking op de 
identificatie van SISO- <Single Input Single Output> 
systemen. Er bestaat echter ook behoefte aan 
identificatiemethoden voor MIMO- <Multiple Input Multiple 
Output) systemen. 

In dit hoofstuk wordt een methode beschreven <GUID75> 
die het mogelijk maakt een MIMO-systeem met p ingangen en q 
uitgangen te ontbinden in q afzonderlijk identificeerbare 
delen. De methode bestaat uit twee delen, t.w. de 
structurele identificatie, waarbij de structuur van een 
geschikt model wordt bepaald, en de parametrische -
identificatie, waarbij de parameters van de q deelmodellen 
worden geschat. 

Twee op de theorie van dit hoofdstuk gebaseerde 
Primal-applicaties worden beschreven in hoofdstuk 5. 

3.2 Structurele identificatie. 

Bij de structurele identificatie wordt de structuur bepaald 
van een observeerbaar-canoniek toestandsruimtemodel dat 
geschikt is om het systeem te beschrijven. Aan de keuze van 
deze canonieke vorm liggen de volgende overwegingen ten grondslag: 

1> het aantal parameters is minimaal, hetgeen 
gunstig is voor de geheugenruimte en de rekentijd die 
nodig zijn voor identificatie. 

2> de parameters zijn uniek, d.w.z. bij een gegeven 
modelstructuur is er maar één set parameters die een 
bepaalde relatie tussen de ingangen en uitgangen 
beschrijft. 

3) de coëfficiënten die de structuur van het model 
vastleggen - de zogenaamde structurele invarianten of 
Kronecker indices - zijn eenvoudig uit de meetdata 
te bepalen. 

4> Een model van deze vorm is eenvoudig te splitsen in 
afzonderlijk identificeerbare stukken. 

3.2.1 Transformatie-van de toestandsvergelijkingen naar 
observeerbaar-canonieke vorm. 

Beschouw een volledig waarneembaar, lineair. ·s-tabiel en 
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tijdinvariant systeem dat beschreven kan worden door het 
volgende toestandsruimtemodel: 

X( k+l> 
y(k) 

met: 

u<k>: 
y ( k) : 
X( k) : 

A 
B 
c 

= Ax<k> + Bu<k> 
= Cx<k> 

de p-dimensionale ingangsvector op tijdstip k 
de q-d±mensionale uitgangsvector op tijdstip k 
de n-dimensionale toestandsvector op tijdstip k 
de systeem-matrix <nxn> 
de distributie-matrix <nxp> 
de uitgangsmatrix <qxn> 

< 3. la> 
( 3. lb) 

Dit model is in observeerbaar-canonieke vorm te brengen met 
behulp van de transformatie xA=Tx, waarbij T is samengesteld 
uit n onafhankelijke vectoren uit onderstaande reeks: 

( 3. 2) 

met 

ç; : de i-de rij van matrix C. 

Oe n onafhankelijke vectoren moeten uit (3.2) geselecteerd 
worden volgens onderstaand recept: <Kronecker selectie l 

- begin vooraan in de reeks (3.2> met het selecteren van 
vectoren. 

- een vector (A<.. )-r ~i die afhankelijk is van zijn reeds 
geselecteerde voorgangers wordt niet aan de selectie 
toegevoegd. De structurele invariant van corresponderende 
uitgang i 1 Vi . krijgt nu de waarde s. De vectoren 
(Al)~,;., met j>s, komen niet meer in aanmerking voor 
selectie. · 

- zet het selectieproces voort totdat n onafhankelijke 
vectoren <en daarmee ook q structurele invarianten> zijn 
verkregen. 

Dat het mogelijk is op deze wijze n onafhankelijk vectoren 
te vinden is een rechtstreeks gevolg van de gepostuleerde 
volledige waarneembaarheid van het systeem. 

Het ge:vo.lg van de gehanteerde selectieprocedur~ ,J-s de volgende 
afhankelijkheidsrelatie tussen de vectoren ( Av') f.; · en 
hun voorgangers in (3.2>: 
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met: 

V iJ .. 
V iJ = 
V;.; = 
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1,1 i .. q 

= I: I: oe,".l<A 1 -i.>"".s_.; 

V; als i =j 
min(v;+l,v.-) als i>j 
min<v;,v.;) als i>j 

{ 3. 3) 

(3.4a> 
{3.4b) 
<3.4c> 

De matrix T wordt nu als volgt uit de n gevonden vectoren 
samengesteld: 

T.,. = <!;• <A
1 >.,.S.• 

_s.,. <At >.,..s_.,. 

Substitutie van xA=Tx in <3.1> geeft vervolgens: 

met 

= FxA(k} + Gu<k> 
: HxA(k) 

F = TAT-1, G=TB, H=CT-1 

Zoals eenvoudig is na te gaan hebben de matrices F en H 
de volgende structuur, die karakteristiek is voor deze 
canonieke vorm: 

F = 

met: F.,.;··· F.,..,. 

0 1 

0 0 

F;; = 

0 0 
oe,,.1 oe,,. z 

0 
1 

0 

oe' ' • :::s 
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1 

(3.5) 

<3.6a> 
(3.6b) 

( 3. 7) 

(3.8a> 

{3.8b) 
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0 1 I 1 I I 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I 0 

F; J 

Cl' ... 1 Clt ... .Jij 0 .... 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H = 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 

" 
kolom 1 kolom v,+1 kolom v,+v~+ •• +v.,.-1+1 

3.2.2 Afleiding van een equivalent input-output-model. 

Door eliminatie van de toestandsvector xA uit het 
observeerbaar-canonieke toestandsruimtemodel <3.6) 

<3.8c> 

( 3 • 9 } 

wordt een input~output-model verkregen dat geschikt is om de 
structurele invarianten < en later ook de modelparameters ) 
uit de meetdata te bepalen. 

De afleiding verloopt als volgt: schrijf (3.6> uit voor 
het i-de subsysteem, dat wil zeggen de rijen die 
overeen komen met de blokken Fï) , j=l,q van de matrix F. 
Dit geeft: 

= yi (k) 

= zy i< k > -

met 

de i-de rij van matrix G. 

Vergelijking (3.10> kan voor voor alle q subsystemen 
samengevat worden in de volgende matrix-vergelijking: 
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V< z > = 

w = 

Z<z> = 

met: 

1 0 . . . . . . . 0 0 
z 0 . . . . . . . 0 0 

• J.-1 . 
% 0 . . . . . . . 0 0 

---------------------
0 
0 

0 

1 
z 

0 
0 

·~-1 . 
z 0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

..................... 
0 . . . . . . . . . . . . . 0 1 
0 . . . . . . . . . . . . . 0 z 

0 
·~ -1 0 . . . . . . . . . . . . . z"' 

.Q. ... Q ... . ..... . . . . . 
~; Q. ... ... . . . .... . 

. . . 

. . 
9 ... 
-1. .2~ 0.,. . . . ... . . . . 
~~.-1 ~~.-1. ~~ OT . . . 

.Q.T 
OT 
OT 

OT 

-----------------------------.............. 

............................. 
-----------------------------

I". 
zi". 

~J111·l I". 

.............. 
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v,. ma x < v; > , i • 1 •. q 
r. p-dimen5ionale eenheidsmatrix 
~;T i-de rij van matrix G 

Substititutie van (3.11> in (3.6) geeft de volgende input
output relatie: 

(zin -F)V(z)y(k) = [(zinF>WZ<z> + G]u(k) (3.15) 

Uitschrijven van de rijen van <3.15> laat zien dat slechts ~ 
van de n vergelijkingen <namelijk vergelijking J1, J, •Vz., --
••• > significant zijn, hetgeen samengevat kan worden tot: 

P<z>y<k>=Q<z>u<k> 

met: 

P11<z> 

P< zl "" • 

Pc:ac•(z) 
en: 

G<z> = ' 

Hierin is 

Pii <z> 

Pij <z> 

q ij ( z) 

q.i ( z) q •• <z> 

= zv; - Ocii,v;zv;-1 - • •• - Ocii,2z- Ocii,1 

= 0c zv;~- 1 - - Oe z - Oe - ij,v;.; ••• ij,2 ij,1 

=a .zv;-1 + ••• + ts 
'"'v1+v 1 + •• +v; 1 J v1+vl+ •• +v,-1+l,j 

waarbij ~i.i , een element i.s van· 

B"' = MG = 

en: 
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(3.17) 

(3.18) 

<3.19a> 
(3.19b) 

(3.20) 

(3.21) 
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M= 

-ec11,2 

-ec 11, V f 

1 

0 
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-ec11,3 -ec 11 1 V f 
1 -ec1q,2 ••• 

1 0 0 

0 0 0 

-ec 0 ql,VqJ. 

0 0 0 1 

0 

0 

-Cc 1 
qq,v<~ 

0 0 

(3.22) 

( n x n) 

De conclusie is dat de matrices P en Q van het input-output
model <3.16> via <3.18> t/m <3.22> direct zijn af te leiden 
uit het observeerbaar-canonieke toestandsmodel (3.6>. 
Hetzelfde geldt in omgekeerde richting. 

3.2.3 Bepaling van de structurele invarianten uit de 
meetdata. 

De gevonden input-outputrelatie (3.16) kan gebruikt worden 
om de structurele invarianten rechtstreeks uit de 
meetdata te bepalen. 

Uitschrijven van de i-de rij van <3.16> geeft: 

q 
L: p;..; <zly_. <t<> 

j=l 

p 

== L: q;..; < z l u_. < k > 

j =1 

of met gebruikmaking van <3.19a): 

q V ij p 

(3.23) 

(3.24) 
Y i < k +v i > =L: L: ecl .. tY· (k+1-1l + L: L: ~ <k 1 1 Jt J V·+v-+ +v +1 .u. +- > ' • • • i-1 ,J J 

j=1 1=1 j=1 1=1 

Waneer we dit opschrijven voor alle N meetwaarden krl)gen 
we: 

q 

.-l.i ( V i + 1 ) =L: 

j =1 

met: 

V ij 

L: Cel· . 1.1:· ( 1) 
J ' J 

p 

+ L: 

1=1 j = 1 
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_z:;<k>,. ... (y;(k),y;(k+l>, 

-'=.i <k>,. = <u; (k) ,u; <k+U, 
,y; <k+N-1> > 

,u;(k+N-1>> 
(3.26a> 
(3.26b) 

Vergelijking van <3.25> met <3.3> leert dat de structurele 
invarianten gevonden kunnen worden door Kronecker-
selectie op de ingangs- en uitgangsvectoren toe passen. Dit 
leidt dan tot het volgende algorithme voor structurele 
identificatie: 

- Construeer de reeks matrices R< 6,, __ ,ó"', &q, .. •, ... , óp .. "- ) , 
waarbij R< Ó1, •. Óq,, &q, .. 1, --- ,d!'+~), als volgt is opgebouwd uit 
de vectoren 'f_i (\<) en 'Jil\.(): 

R<&• ,&2, • • • ,&.,.,&.,..s., • • ,& .... .,.> • 
( 3. 27> 

<z..t (1). •Yf <&t) '·. ly.,.(1) •• y.,.<&.,.> !Ut (1) •• u.<&.,. ... ~,) I 
•• ~~ ... <1). -~ ... <& ...... .,.>> - - -

-Begin met de constructie van R<l,l,l, ... ,l> 
-Breid R(l,l, ... ,l) uit met y,(1) tot R<2,l,l, ... ,1) 
-Breid R<2,1, ... ,1> uit met f 4 (2) tot R<2.2,1, ... ,1> 

Enzovoort, totdat door uitbreiding met ti(S) een matrix 
R<s,s, ... ,s,s-l, ... s-1> is ontstaan waarvan de kolommen 
afhankelijk zijn. Volgens <3.25> geldt dan: 

J i = s-1 (3.28) 

- Verwijder de laatst toegevoegde vector t; (g) en 
zet het proces voort totdat alle structurele ipvarianten 
gevonden zijn. De vectoren ti (j), met j>s en i de index 
van de zojuist gevonden structurele invariant, dienen 
vanzelfsprekend bij verdere uitbreiding van R overgeslagen 
te worden, daar zij eveneens afhankelijkheid zouden 
veroorzaken. 

In de praktijk kan men beter werken met de vierkante 
symmetrische matrix S = ~rR~ S heeft dezelfde rang als R, 
maar is veel kleiner, omdat R veel meer rijen als kolommen 
heeft. De afhankelijkheid van de kolommen van R kan gevonden 
worden door de determinant van S te bepalen. Bij 
afhankelijkheid geldt namelijk: 

det<S> = det(RTR) = 0 (3.29) 

Bij het gegeven algorithme is stilzwijgend aangenomen dat de 
ingangsvectoren Ui(")) niet tot afhankelijkheid leiden-. Dit 
is gerechtvaardigd als de ingangssignalen het proces 
voldoende exciteren. 
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3.2.4 Bepaling van de structurele invarianten bij aanwezigheid 
van ruis. 

Bij aanwezigheid van ruis op de proces in- en uitgangen 
zullen de in 3.2.3 besproken S-matrices niet langer exact 
singulier worden bij toevoeging van de vectoren '1ï(Vï+l). Er 
zijn verschillende methoden om de in plaats daarvan 
optredende bijna-singulariteiten te detecteren. De 
eenvoudigste methode <BOLLBl> gaat uit van de waarde van 
det(S). Indien deze sterk afneemt wordt de matrix singulier 
beschouwd. Bij de Range Error Test <GUID82> wordt uit de 
verhouding van determinanten van opeenvolgende S-matrices 
een schatting gemaakt van de reconstructiefout op de 
bijbehorende procesuitgang. De Singuliere Waarde Test 
<RENE83) is gebaseerd op de kleinste singuliere waarde van 
S. Deze waarde kan opgevat worden als de afstand tot een 
exact singuliere matrix en houdt direct verband met het 
aanwezige ~uisniveau. 

In de Primal-applicatie 'ORDERTEST' wordt gebruik gemaakt 
van de Range Error Test, omdat het daarvoor gehanteerde 
criterium - de geschatte reconstructiefout van het model -
eenvoudig door de experimentator is te hanteren. 

De afleiding van deze test verloopt als volgt: beschouw de 
uitbreiding van de ~uisgestoorde matrix R~ met een vector 
~,met: 

Hierin is ~ het gedeelte van ~ dat gereconstrueerd kan 
worden door R~ (d.w.z. E ligt in het bereik van R> 
en ~ de reconstructiefout ten gevolge van ruis en 
modelfouten. 

Voor de determinant van de uitqebreide matrix s~e geldt: 

t
-TR- R-Tw~] 

• det 
· w-TR- w-Tw-

Met behulp van de identiteit: 

det ~~ ~~ = det<A>det<D-cA-~B> 

en: 
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f{',.g. = 0 (3.33) 

vinden we voor det<S-e>: 

<3.34) 

Nu is R"'<R~·""R"'> " 1 R"' ... !! gelijk aan de projectie van !i op het 
bereik van R-. Omdat~ per definitie in het bereik van R ligt 
is deze projectie gelijk aan~ zelf, waardoor <3.34> zich 
verder laat vereenvoudigen tot: 

waaruit de volgende schatting volgt voor de 
reconstructiefout ~ op de vector li: 

met m het aantal kolommen van R. 

In de praktijk verloopt de test als volgt: 

(3.35> 

(3.36) 

Construeer de reeks matrices s- als beschreven in 3.2.3. 
- Bereken na elke uitbreiding met een vector ~;Xi (S) de 

grootte van de reconstructiefout ~i op uitgang 1 m.b.v. 
formule (3.36>. 

- De structurele invarianten worden gevonden door te 
kijken naar het verloop van ~i als functie van s. 
Indien na s=sA de fout niet significant meer daalt 
wordt aan uitgang i de structurele invariant sA-1 
toegekend. 

3.3 Parametrische Identificatie. 

Voor de schatting van de parameters van het observeerbaar
canonieke toestandsruimtemodel wordt eveneens gebruik 
gemaakt van het in 3.3.2 afgeleide equivalente 
input-outputmodel. 

Na invoering van: 

~T = 
-1 <oe i 1, 1l · • ' oe i 1 , v i 1 ' • • • ' oeq 1 , 1 ' • • ' oeq 1 , v l q' 

~V 1 + •• +V l- 1. + 1 , 1 ' • • ' 13 V 1 + •• +V i , 1 ' • • ' 
~ ~ ~ ~1 , •• ,~ ~ ~ ) 
v 1 ~ •• ~vl-J.~ ,p v 1 T •• ~v;,p 

volgt uit (3.25) de modelvergelijking voor 
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uitgang i: 

waaruit overeenkomstig de afleiding in 2.3 de volgende least
squares schatter voor de parameters van subsysteem i volgt: 

"' ~;,. CO;"'O;l- 1 0;"'.ti<1+v;l 

Met (3.18) t/m (3.20> kan het toestandsruimtemodel (3.6> 
uit de gevonden ~i -vectoren gereconstrueerd worden. 
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4 Een Extended-Matrix-applicatie voor Primal. 

4.1 Inleiding. 

Ten behoeve van het Primalpakket is een real-time 
schattingsapplicatie ontwikkeld gebaseerd op de in hoofdstuk 
2 besproken extended matrix methode. Met deze applicatie 
kunnen ARMA proces- en ruis-parameters van lineaire 
SISO-modellen geschat worden. Dit hoofdstuk beschrijft 
kort de mogelijkheden en beperkingen van de implementatie en 
laat de resultaten zien van simulaties die bij ruisniveaus 
van 0 tot 60 dB zijn uitgevoerd. 

4.2 Beschrijving van de implementatie. 

4.2.1 Methode. 

De EMM-applicatie maakt gebruik van de EMM-schatter 
<2.32),(2.33) maar dan in recursieve vorm <2.16) en 
uitgebreid met een exponentiele weegfactor en een schatting 
van de offset conform de beschrijving in 2.6.1 en 2.6.2. 

De weegfactor E' kan als volgt als functie van k 
gevarieerd worden: 

I? ( k) ""' ( 1 - ~I?) I? ( k -1 ) + ~@ ( 4 .1) 

Indien gewenst wordt een schatting van de standaarddeviatie van de 
parameters qemaakt gebaseerd op formule <2.18>: 

. 
De recursie wordt als volgt gestart: 

- P<O> krijgt de waarde diag(a), met a=l0 6 

S(O) kan door de gebruiker gespecificeerd worden. De 
default waarde is 0 voor alle parameters. 

( 4. 2) 

- de eerste No samples wordt geschat met de gewone least-squares 
schatter, daarna wordt per sample de parametervector met een 
ruisparameter uitgebreid, eerst de d-parameters, daarna 
de c-parameters. De defaultwaarde voor NO is 20. 

4.2.2 Uitvoer. 

De EMM-applicatie produceert een dataset met per sample de 
volgende gegevens: het samplenummer k, de parametervector' 
~(~),de gemeten waarden u(k) en y(k), de door het model 
op basis van de vorige samples, voorspelde waarde ym<k>, de 
geschatte waarden voor e(k) en ~ (k> en <indien gewenst> de 
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geschatte standaarddeviaties van de parameters. 

Figuur II.l laat de uitvoer zien die verkregen kan worden bij 
toepassing van het PLOT-commando <zie Appendix> op de 
EMM-dataset. De getekende correlatiefunctie van het residu 
~ <k> is verkregen met behulp van de CORRELATOR-applicatie. 

4.2.3 Geheugengebruik en rekentijd. 

Het geheugengebruik van de methode wordt hoofdzakelijk 
bepaald door de afmetingen van de P-matrix. Deze heeft de 
afmetingen np*np, met np het aantal parameters, en 
is symmetrisch, hetgeen bij efficiente opslag in 
driehoeksvorm neerkomt op l/2*np*<np+l) elementen. 
In de huidige PDP-11/23 implementatie kunnen maximaal 21 
parameters geschat worden en mag de modelorde niet groter 
zijn dan 5. 

De zuivere rekentijd (per sample> is bij benadering 
evenredig met (2np1.. +S"vtp). Tengevolge van disk-access en 
andere overhead wordt in de praktijk een iets ander verband 
waargenomen. Tabel II.l geeft de resultaten van enkele 
metingen: 

TABEL II.l: Benodigde rekentijd per sample als functie van 
het aantal geschatte parameters. 

Aantal parameters 

4 
8 

16 

Rekentijd per sample 

40 ms 
55 ms 

120 ms 

Uit deze tabel blijkt dat bij het in Primal nagestreefde 
bemonsterinterval van 1 seconde 4 tot 12% van de processortijd 
door deze applicatie wordt opgeeist wanneer real-time wordt 
geidentificeerd. 

4.3 Resultaten van simulaties. 

Deze paragraaf bespreekt de resultaten van een aantal 
·simulaties die zijn uitgevoerd met het volgende proces: 
<in de literatuur bekend als "Astrom proces"> 

- 55 -



Deel II Experimentele procesanalyse. 

y(k) -

met: 

al = -1.5, 
bl = 1.0, 

a2 
b2 = 

= -0.7 
0.5 

u<k> (4.3a> 

(4.3b> 

De simulaties werden uitgevoerd met witte ruis als 
ingangssignaal. Op de uitgang y(k) werd witte, niet met de 
ingangen gecorreleerde ruis aangebracht met signaal/ruis
verhoudingen van 0 tot 60 dB. Tijdens de identificatie 
werden de orde van het proces en het voor bias-vrije 
schatting benodigde ruisfilter bekend verondersteld. 

Figuur II.2 toont de resultaten van schattingen uitgevoerd 
met 0, 20, 40 en 60 dB ruis en 250 samples. Bij 40 en 60 dB 
ruis konden de parameters binnen 50 samples met grote 
nauwkeurigheid worden geschat. Bij 20 dB signaal/ruis-verhou
ding (d.w.z. 10% ruis> konden· de a-parameters goed in 250 
samples geschat worden. De b-parameters waren nog niet 
helemaal uitgeconvergeerd, maar lagen wel al binnen 20% 
van de nominale waarde. Bij 0 dB tenslotte <100% ruis) 
zijn duidelijk meer samples nodig voor een goede schatting. 

Figuur II.3 laat aan de hand van simulaties met 20 dB ruis en 
250 samples zien dat bias kan optreden wanneer het residu 
~ (~) ten gevolge van een verkeerd gekozen ruismodel niet 
wit is. De kleuring van het residu blijkt uit de links onder 
afgebeelde autocorrelatiefunctie. Deze wiikt significant af 
van de bij een wit signaal behorende Ö-functie. Deze 
correlatiefuncties kunnen tegelijkertijd met de schatting 
worden verkregen met de Primal CORRELATOR-applicatie, zodat 
de de gebruiker de geschiktheid van het gekozen ruismodel 
direct kan beoordelen. 
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4.4 Conclusie. 

Met de in Primal aanwezige EMM-applicatie kunnen ARMA proces
en ruis-parameters van lineaire SISO-modellen real-time 
geschat worden. De applicatie maakt gebruik van het 
standaard EMM-algorithme, uitgebreid met een exponentiële 
weegfactor en een schatter voor de offset., 

Het maximum aantal parameters dat geschat kan worden is 21. 
De applicatie eist bij real-time identificatie met een 
bemonsterinterval van 1 seconde afhankelijk van het aantal 
geschatte parameters 4 tot.l5% van de beschikbare 
processortijd op. 

Door gebruik te maken van de in het Primalpakket aanwezige 
gr~fische faciliteiten en de CORRELATOR-applicatie kan de 
experimentator tijdens de schatting de convergentie van de 
parameters en de kwaliteit van het model controleren. 
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5 Applicaties voor parametrische en structurele 
identificatie van MIMO-systemen met de methode van 
Guidorzi. 

5.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft een tweetal Primal-appli~aties voor 
real-time identificatie van MIMO-systemen volgens de in 
hoofdstuk 3 beschreven methode van Guidorzi, namelijk 
ORDERTEST, een snelle niet-recursieve applicatie voor 
structurele identificatie op basis van een beperkt aantal 
samples, en GUIDORZI, een recursieve applicatie voor 
parametrische identificatie. 

5.2 Beschrijving van de implementatie. 

5.2.1 Inleiding. 

Bij de meest voor de hand liggende implementatie van de 
methode van Guidorzi <BOLL81, MEER83> worden parametrische 
en structurele identificatie gecombineerd tot één 
niet-recursief algorithme. Deze aanpak is aantrekkelijk 
omdat dan dezelfde S- of R-matrices voor zowel de 
structurele als de parametrische identificatie gebruikt 
kunnen worden. Om twee redenen is dit echter niet 
geschikt voor Primal. 

Ten eerste is de methode in deze vorm niet-recursief en ook 
niet in recursieve vorm te brengen, omdat structuurbepaling 
niet zinvol recursief is uit te voeren. Hierdoor wordt 
real-time identificatie onmogelijk. 

Ten tweede zijn voor nauwkeurige bepaling van de parameters 
vaak 1000 of meer samples nodig, die i.v.m. de beschikbare 
geheugenruimte opgeslagen moeten worden op disk. De 
samenstelling van de benodigde matrices voor de structurele 
identificatie wordt hierdoor een bijzonder tijdrovende 
aangelegenheid, omdat bij elke uitbreiding van de S-matrix 
ingangs- en uitgangsvectoren van disk gelezen moeten worden. 

Voor Primal is daarom gekozen voor aparte applicaties voor 
structurele en parametrische identificatie. Dit maakt het 
mogelijk om de parameters-recursief te schatten, nadat de 
structuur niet-reçursief_is geschat op basis van een beperkt 
aantal beginsamples. Dat dit laatste mogelijk is blijkt uit· 
s.imulaties, die laten zien dat een geringe overtalligheid · 

. van de meetdata (bijvoorbeeld 2 maal zoveel meetwaarden als 
te schatten parameters> volstaat om een bruikbare schatting 
te krijgen van de reconstructiefout. Een bijkomend voordeel 
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van de beperking van het aantal samples voor de structurele 
identificatie is dat alle data in het werkgeheugen 
gehouden kan worden, wat zeer gunstig uitwerkt op de 
gebruikte rekentijd. 

5.2.2 De ORDERTEST-applicatie. 

5.2.2.1 Methode. 

De ORDERTEST-applicatie maakt gebruik van het in 3.2.4 
beschreven algorithme gebaseerd op de Range Error Test. Ter 
voorkoming van numerieke problemen worden de meetdata eerst 
geschaald naar het interval 0 .. 1. De determinanten van de 
S-matrices worden bepaald d.m.v. Cholesky-decompositie. 

5.2.2.2 Uitvoer. 

ORDERTEST produceert een dataset bestaande met daarin per 
procesuitgang de reconstructiefout als functie van de 
beschouwd orde <of structurele invariant> van het 
corresponderende subsysteem. <fig. II.5> De reconstructiefout 
wordt gegeven in procenten van de standaardafwijking van het 
uitgangssignaal. 

5.2.2.3 Geheugengebruik en rekentijd. 

Het geheugengebruik van de ORDERTEST-applicatie wordt 
bepaald door het aantal in- en uitgangen p+q, de maximale orde 
van de subsystemen JM~ en het aantal gebruikte samples N: 

( 5 .u 
Voor de huidige PDP-11/23 implementatie mag N maximaal 100 
bedragen, terwijl het maximum van p+q op 10 is gesteld. De 
maximale orde van de subsystemen is 5. 

De zuivere rekentijd wordt in hoofdzaak bepaald door de 
Cholesky- decompositie van de S-matrix. Op grond hiervan 
te verwachten dat de rekentijd als volgt samenhangt met 
en v.,."q")C. 

T C::P'-' I'V r ( p + q) ( Vm ... + 1) ] .. 

is 
p, q 

( 5 . 2 ) 

Tabel II. 2 bevat de resultaten van enkele metingen. De 
toename van de benodigde tijd met het aantal in- eh uitgangen· 
blijkt aanmerkelijk minder snel te zijn als voorspeld wordt 
door <5.2), hetgeen verband houdt met de overhead 
t.g.v. ~isk-access, die lineair toeneemt met het 
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aantal gebruikte samples en het aantal in- en uitgangen. 

TABEL II.2: Benodigde tijd voor uitvoering van ORDERTEST 
als functie van het aantal in- en uitgangen. 
<N.B: N=lOO samples, nmax = 5> 

p+q 

2 
4 
8 

rekentijd 

8 s 
12 s 
40 s 

5.2.3 De GUIDORZI-applicatie. 

5.2.3.1 Methode. 

De GUIDORZI-applicatie schat de parameters van het 
input-output-model (3.16> met behulp van de schatter <3.37), 
<3.38) in recursieve vorm met exponentiele weging van de 
meetdata volgens (2.27>. De schatting wordt parallel 
uitgevoerd voor de q subsystemen, waarbij voor elk 
subsysteem een aparte P-rnatrix wordt bijgehouden. 

5.2.3.2 Uitvoer. 

De applicatie produceert een dataset met per sample de 
volgende gegevens: het samplenummer k, de gemeten vectoren 
u(k) en y<k>, de door het model op basis van de vorige 
samples voorspelde xector ym(k) en de norm van de 
parametervectoren ~i <vgl. <3.37b> > Deze norm kan 
qebruikt worden bij de beoordeling van de convergentie. 

De parameters van het toestandsmodel worden nog niet in de 
dataset geschreven, omdat daarvoor eerst nadere afspraken 
over de te gebruiken opslagmethode in het datafile moeten 
worden gemaakt. 

Figuur II.6 laat de uitvoer zien die van deze applicatie 
verkregen kan worden met behulp van de in Primal aanwezige 
plotfaciliteiten. 

5.2.3.3 Geheugengebruik en rekentijd. 

Het geheugengebruik wordt bepaald door de afmetingen van de 
q verschillende P-rnatrices. Deze hebben de afmeting~ 
(npi~npi), met npi het aantal parameters in vector ~i 
(3.37a>. Omdat deze matrices symmetrisch zijn kunnen ze 
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worden opgeslagen in vectoren met lengte l/2*npi*<npi+l). 
Voor de huidige PDP-11/23+ implementatie geldt: 

- maximum aantal ingangen: 5 
- maximum aantal uitgangen: 5 
- maximum orde van een subsysteem: 5 
- maximum aantal parameters per subsysteem: 40 

De rekentijd per sample hangt af van het aantal subsystemen 
en het aantal parameters per subsysteem: 

q 
2. 

T .......... ~ r: n ... 1 

i=l 

Tijdens simulaties zijn de volgende tijden gemeten: 

TABEL II.3 : Benodigde tijd per sample voor de 
GUIDORZI-applicatie. 

Systeem 

p=l, q=l, n=2 
p=2, q=2, n=4 
p=4, q=4, n=8 

Tijd per sample 

100 ms 
150 ms 
400 ms 

( 5. 3) 

Deze cijfers komen neer op een processorbelasting van 10 tot 
40% bij real-time identificatie met een bemonsterinterval 
van 1 s. 

5.3 Resultaten van simulaties. 

Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden van de 
geimplementeerde applicaties zijn simulaties uitgevoerd met 
het volgende systeem: < zie (3.1) ) 

n=5, p=3, q=2, V1~3, JL:2 
A = diaq<0.8,0.65,0.40,0.25,0.10> 

B = o.5o -o.4o o.6o c =(-o.5o 1.20 o.oo 1.45 z.oo] 
1.00 0.30 0.50 1.00 0.75 1.75 -0.80 0.00 
0.00 -1.00 0.75 

-1.20 1.00 0.00 
0.50 -0.70 1.00 

De simulaties werden uitgevoerd met witte ruis als 
ingangssignaal. Op de uitgangen werd witte. niet met de 
ingangssignalen gecorreleerde ruis aangebracht met 
signaal/ruis-verhoudingen van 10 tot 60 dB. 
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Figuur II.7 geeft de resultaten van structurele 
identificatie op basis van 100 samples met de genoemde 
ruisniveaus. 

Uit de resultaten bij 60 dB ruis komen de structurele 
invarianten van het gesimuleerde systeem (3 voor yl en 2 
voor y2> duidelijk naar voren: de geschatte reconstructie
fouten nemen niet meer af voorbij orde 3 resp. 2. Verder 
blijkt uit deze figuur dat de reconstructiefouten van 
een model met de structuur 2,1 niet meer zijn dan ca. 2 resp 
7%, hetgeen betekent dat bij hogere ruisniveaus <20 dB en 
meer> een gereduceerd <3-de orde> model het gedrag van het 
systeem voldoende kan beschrijven. 
De resultaten verkregen bij 40 dB <1%> ruis wijzen op een 
model met structuur 2,2. De in theorie betere prestaties 
van een model met structuur 3,2 worden grotendeels gemaskeerd 
door de ruis. 
Bij 20 dB en 10 dB tenslotte blijkt uit de structurele 
identificatie dat een 2,1-model het systeem goed kan 
beschrijven. 

Figuur II.8 laat de resultaten zien van parametrische 
identificatie bij een ruisniveau van 10 dB en 500 samples. 
Geschat werd met een 3,2-structuur en een 2,1-structuur. De 
figuur toont het verschil tussen de meetwaarden en de 
voorspelde waarden voor beide modellen. Zoals op grond van de 
structurele identificatie was te verwachten zijn de modellen 
bij dit ruisniveau gelijkwaardig. 
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5.4 Conclusies. 

Met de ontwikkelde ORDERTEST- en GUIDORZI-
applicaties kan de identificatie van MIMO-systemen met de 
methode van Guidorzi real-time worden uitgevoerd. 

Bij real-time identificatie met een bemonsterinterval van 1 
seconde bedraagt de processorbelasting afhankelijk van het 
aantal geschatte parameters 10 tot 40%. 

De mogelijkheden van de applicaties zijn onderzocht met 
behulp van simulaties met een 5-de orde model met 
ruisniveaus van 60 tot 10 dB. De gevonden modellen 
voldeden aan de verwachtingen, voor een definitief oordeel 
over de methode zal echter nader onderzoek noodzakelijk 
zijn. 
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A Monitor Handleiding. 

A.l Inleiding. 

De volgende paragrafen beschrijven het gebruik van de Primal 
monitor. Na een inleidende paragraaf over enkele basis
begrippen worden de verschillende monitorcommando's 
uitvoerig beschreven. De laatste twee paragrafen beschrijven 
de commandotaal-syntax en het gebruik van de commando-editor. 

A.2 Enkele basisbegrippen. 

A.2.1 Sessies. 

Het gebruik van Primal is georganiseerd in de vorm van 
sessies. 

Een sessie begint wanneer een gebruiker het Primalpakket 
opstart en wordt beeindigd wanneer het pakket d.m.v. het 
BYE-commando wordt verlaten. 

Bij elke sessie behoort een sessienaam en een gebruikersnaam. 
De sessienaam wordt door de gebruiker aan het begin van de 
sessie gespecificeerd en dient ter onderscheiding van de 
verschillende sessies van een bepaalde gebruiker. De 
gebruikersnaam wordt door ~et Primalsysteem gebruikt om de 
gegevens van de verschillende gebruikers gescheiden te 
kunnen houden. Intern is deze naam gekoppeld aan een 
bepaalde directory op het achtergrondgeheugen. 

A.2.2 Applicaties en datasets. 

Primal applicaties voeren operaties, zoals bijvoorbeeld 
filtering, correlatieanalyse en parameterschatting, uit op 
datasets. 

Datasets kunnen bestaan uit meetdata, uit resultaten van 
andere applicaties en uit extern gegenereerde datafiles. 

Het resultaat van elke applicatie is een nieuwe dataset, die 
weer gebruikt kan worden door andere applicaties. Daarnaast 
bestaat de mogelijkheid om vrijwel elke dataset grafisch te 
presenteren m.b.v. het PLOT-commando. 
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Application 
Progra1 

Output Dataset 

fig. a.l Primal applicatie en datasets. 

In overeenstemming met het real-time interactieve karakter 
van Primal kunnen de meeste datasets direct qebruikt worden 
als de betreffende applicatie gestart is. Men behoeft dus 
niet te wachten tot de gehele dataset gevuld is. 

De naamgeving van datasets wordt besproken in A.3.1. 

A.2.3 Experimenten. 

In een sessie kunnen experimenten uitgevoerd worden met een 
aan Primal gekoppeld proces of met een in het pakket 
aanwezige processimulator. 

De interface tussen Primal en het (ev. gesimuleerde) proces 
wordt vastgelegd in een experiment definitiefile. Dit file 
definieert de verschillende ingangs- en uitgangskanalen en 
legt het te gebruiken bemonsterinterval vast. 

De resultaten van een experiment worden verzameld in een 
dataset met de naam 'PROCESS' die verwerkt kan worden door 
applicaties en die gepresenteerd kan worden m.b.v. het 
PLOT-commando. 
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A.3 Primal monitorcommando's. 

Deze paragraaf beschrijft de verschillende monitorcommando's 
in detail. Bij elk commando worden ook een of meer 
voorbeelden gegeven. 

De eerste twee sub-paragrafen beschrijven datasets en 
parameterlijsten, omdat deze vaak deel uit maken van 
Primalcommando's. 

De meeste informatie die gegeven wordt in deze paragraaf is 
ook oproepbaar met het HELP-commando. <zie A.3.11> 

A.3.1 Datasets. 

Datasets bevatten de resultaten geproduceerd door Primal 
applicaties <Primal datasets> of door een ander programma 
<external datasets>. Zij kunnen gebruikt worden als invoer 
voor andere applicaties of gepresenteerd worden m.b.v. het 
PLOT-commando. 

Syntax 

<dataset> ::= <Primal dataset> 1 <external dataset> 

<Primal dataset> ::= <applic~tion> ( :<version> J 
CFROM C<user>:J <session> J 

<external dataset> ::=FILE <filenaam> 

Uitleg 

De naam van een Primal dataset is opgebouwd uit de volgende 
vier componenten, waarvan alleen de eerste altijd 
gespecificeerd moet worden: 

1> De naam van de producerende applicatie, b.v. FILTER. 
Default: geen. 
Voor meetdata wordt de applicatienaam 'PROCESS' 
gebruikt. 

2> Het versienummer, d.w.z. het volgnummer in de reeks van 
datasets die in deze sessie door deze applicatie 
geproduceerd zijn. 
Default: de laatste versie. 

3> De gebruikersnaam. 
Default: de huidige gebruiker. 
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4) De sessienaam. 
Default: de huidige sessie. 

Externe datasets worden gespecificeerd m.b.v. hun filenaam 
tussen <enkele) aanhalingstekens. 

Voorbeelden 

FILTER: 2 FROM SETUP 
PROCESS 
FILTER:l4 FROM JOHN:SESSION7 
FILE 'DL:Cl25,4JUSER.DAT' 

A.3.2 Parameterlijsten. 

Parameterlijsten worden gebruikt om parameters in 
Primalcommando's te specificeren. 

Syntax 

<parameter list> 

<value list> 

Uitleq 

::= < <parameter name> C=<value list>J 
(,<parameter name> C=<value list>J }l 

::=<parameter value> (:<parameter value>} 

Parameterlijsten bestaan uit een of meer parameters, die elk 
gevolgd kunnen worden door een lijstje met een of meer 
parameterwaarden gescheiden door een dubbele punt. 

Voorbeelden 

<X=l,Y=2.34,RANGE=-10:10l 
<STRING='HELLO' ,VNAMES=A:B:Cl 

A.3.3 Het ABORT-commando. 

Het ABORT-commando kan gebruikt worden om een vastgelopen 
applicatie te aborteren. 

Syntax 
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<ABORT command> ::= ABORT <application> (:<version>J 

Uitleq 

WAARSCHUWING: Gebruik dit commando alleen als een applicatie 
is vastgelopen en het STOP-commando <A.3.20l faalt. De 
dataset van een geaborteerde applicatie wordt namelijk 
niet correct afgesloten. Dit kan tot gevolg hebben dat 
ook andere applicaties die van deze dataset gebruikmaken 
vastlopen. 

Het applicatie-versienummer dient gespecificeerd te worden 
indien een andere dan de laatste versie van een applicatie 
geaborteerd dient te worden. Dit nummer is opvraagbaar 
m.b.v. het LIST APPL commando. 

Voorbeelden 

ABORT FILTER 
ABORT FILTER:3 

A.3.4 Het APPLY-commando. 

Het APPLY-commando kan gebruikt worden om een applicatie te 
starten. 

Syntax 

<APPLY command> ::= APPLY <application> [<parameter list>J 
TO <dataset> [,<dataset>} 

Uitleg 

Primal applicaties voeren operaties. zoals bijvoorbeeld 
filtering, correlatieanalyse en parameterschatting, uit op 
datasets. 

Datasets kunnen bestaan uit meetdata, uit-resultaten van 
andere applicaties of uit extern gegenereerde datafiles. 
<Zie A.2.2 en A.3.1> 

De parameterlijst kan gebruikt worden om parameters aan het 
applicatie-programma te geven. Indien de parameterlijst 
wordt weggelaten komt men normaliter in een vragenpagina 
terecht. Er zijn echter ook applicaties die in dat geval 
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default waarden voor de parameters invullen. 

M.b.v. het commando HELP <application> is informatie over 
een bepaalde applicatie opvraagbaar. 

Voorbeelden 

APPLY FILTER<SAMPLES=lOO,FLOWl=lO,FLOW2=15> TO PROCESS 
APPLY EMM<P=2,Q=3,UPDATE=l0) TO FILTER 
APPLY ORDERTEST TO FILE '(125,101JSATER2.DAT' 

A.3.5 Het BYE-commando. 

Het BYE-commando kan gebruikt worden om een Primalsessie te 
beeindigen. 

Syntax 

<BYE command> ::=BYE 

Uitleg 

Voordat een sessie beeindigd kan worden moeten eerst alle 
actieve applicaties gestopt of geaborteerd worden. Gebruik 
eventueel het LIST APPL commando om te zien welke 
applicaties nog actief zijn. 

A.3.6 Het CHANGE-commando. 

Het CHANGE-commando kan gebruikt worden om de parameters of 
de invoerdata van een actieve applicatie te wijzigen. 

Syntax 

<CHANGE command> ::=CHANGE <application> (:<version>J 
(<parameter list>] 
CTO <dataset> {,<dataset> }] 

Uitleg 

De parameterlijst kan gebruikt worden om nieuwe parameters 
aan de applicatie te geven. Indien de parameterlijst 
wordt weggelaten komt men norrnaliter in een vragenpagina 
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terecht. Er z~)n echter ook applicaties die in dat geval 
default waarden voor de parameters invullen. 

De gespecificeerde datasets worden toegevoegd aan of komen in de 
plaats van de datasets die zijn gespecificeerd zijn in het 
APPLY-commando. 

Het applicatie-versienummer dient gespecificeerd te worden 
indien een andere dan de laatste versie van een applicatie 
gewijzigd dient te worden. Dit nummer is opvraagbaar 
m.b.v. het LIST APPL commando. 

Gebruik HELP <application> om na te gaan welke 
wijzigingsmogelijkheden een bepaalde applicatie heeft. 

Voorbeelden 

CHANGE FILTER <FLOW1=2,SAMPLES=75l 
CHANGE FILTER:l <UPDATE=25> 

A.3.7 Het CLOSE-commando. 

Het CLOSE-commando kan gebruikt te worden om een 
afbeelding te verwijderen uit het geheugen van de 
plot taak. 

Syntax 

<CLOSE command> ::=CLOSE <picture> 

Uitleg 

Gebruik van dit commando geeft Primal de mogelijkheid om 
nieuwe datasets te plotten, daar op elk moment niet meer dan 
4 afbeeldingen in het geheugen van de plottaak 
aanwezig kunnen zijn. 

Voorbeeld 

CLOSE PICl 

A.3.8 Het CONTINUE-commando. 

Het CONTINUE-commando kan gebruikt worden om de executie van 
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een Primal commandofile te hervatten. 

Syntax 

<CONTINUE command> :: = CONTINUE 

A.3.9 Het DEFINE-commando. 

Het DEFINE-commando kan gebruikt worden om experiment 
definitiefiles te creeeren of te wijzigen. 

Synta.x 

<DEFINE command> ::= DEFINE <experiment> 
E =E<user>:J <experiment> J 

Uitleg 

Een experiment definitiefile legt de koppeling vast tussen 
een proces en het Primalpakket. Het bevat o.a. de volgende 
informatie: 

- het te gebruiken sampleinterval 
- het aantal te nemen samples 
- de namen van de kanalen, dit zijn vrij door de 

experimentator te kiezen identifiers. 
- de bereiken van de kanalen, uitgedrukt in fysische eenheden, 

die overeenkomen met de bereiken van de betreffende AD- of 
DA-converters. 

- de adresssen van de AD- of DA-converters waarmee de 
kanalen gemeten resp. aangestuurd worden. 

- de alarmeringsgrenzen. 
- de parameters van de te gebruiken signaalfilters. 

Gebruik DEFINE <expl> om een nieuw file met de naam <expl> 
te creeeren. 

Gebruik DEFINE <expl>= C<user2>:J<exp2> om file <exp2> van 
gebruiker <user2> te wijzigen. Het resulterend file krijgt de 
naam <expl>. 
<N.B. : het oorspronkelijke file blijft behouden) 

M.b.v. het LOAD- of het START-commando kan het definitiefile 
in Primal geladen worden. Een expliciet LOAD-commando is 
alleen nodig indien men testsignalen wil specificeren 
voordat het experiment gestart wordt. 
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Voorbeelden 

DEFINE TEST 
DEFINE NEWTEST=OLDTEST 
DEFINE DEM02=JOHN:DEMO 

A.3.10 Het DO-commando. 

Het DO-commando kan gebruikt worden om de uitvoering van 
een commandofile te starten. 

Syntax 

<DO command> ::=DO C<user>:J <commandfile> 

Uitleg 

Reeksen monitorcommando's kunnen worden opgeslagen in een 
commandofile. waarna ze uitgevoerd kunnen worden met behulp 
van het DO-commando. 

Elk commando. behalve 'DO' zelf. kan in een commandofile worden 
opgenomen. Met behulp van het PAUSE-commando kunnen pauses 
in de uitvoering worden ingelast. 

De uitvoering van een commandofile wordt afgebroken na het 
optreden van een fout in een van de commando's. Met CONTINUE 
kan de uitvoering weer worden hervat. 

Commandofiles zijn ASCII tekstfiles die gemaakt kunnen 
worden met een standaard editor. De naamgeving is 
operatingsystem-afhankelijk. informatie hierover is te 
verkrijgen d.m.v. het commando HELP DO 

Voorbeelden 

DO TEST 
DO JOHN:DEMO 

A.3.11 Het HELP-commando. 

Het HELP-commando kan gebruikt worden voor het opvragen 
van informatie over het gebruik van Primal. 
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Syntax 

<HELP command> ::=HELP C<help subject>] 

Uitleg 

Het commando HELP zonder nadere aanduiding geeft een 
overzicht van alle onderwerpen waarover informatie verstrekt 
kan worden. 

Met het commando HELP <application> kan informatie 
opgevraagd worden over een bepaalde Primal applicatie. 
HELP APPL geeft een overzicht van alle beschikbare 
applicaties. 

Met HELP <command> kan informatie opgevraagd worden over een 
bepaald monitorcommando. Deze informatie bestaat uit een 
syntaxdefinitie, een korte tekst en enkele voorbeelden. 
Uitleg over de gebruikte syntaxdiagrammen is oproepbaar met 
HELP SYNTAX. uitleg over datasets en parameterlijsten is 
te verkrijgen via HELP DATASET resp. HELP PARLIST. 

Voorbeelden 

HELP 

HELP APPL 
HELP FILTER 

HELP APPLY 
HELP SYNTAX 

A.3.12 Het LIST-commando. 

Het LIST-commando kan gebruikt worden om status- en 
logboekinformatie zichtbaar te maken op de terminal. 

Syntax 

<LIST command> ::=LIST <list item> 

<list item> ::= APPL I SESSIONS I SIGNALS I PICTURES 
LOGBOCK CFROM C<user>:J <session>J 
DIRECTORY CFROM C<user>:J <session>J 
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Uitleg 

LIST APPL geeft een overzicht van alle actieve 
applicaties. 

LIST DIRECTORY geeft een lijst van alle geproduceerde 
datasets in een bepaalde sessie. 
Defaults: huidige sessie, huidige gebruiker 

LIST LOGEOOK toont het logboek van een bepaalde sessie. 
Defaults: huidige sessie, huidige gebruiker. 

LIST SESSIONS geeft een overzicht van alle sessies van een 
bepaalde gebruiker. 
Default: huidige gebruiker. 

LIST SIGNALS toont de parameters van alle op de 
procesingangen aanwezige testsignalen. 

LIST PICTURES geeft een lijst van alle t.b.v. het 
PLOT-commando geopende datasets en de 
bijbehorende picturenamen. 

Voorbeelden 

LIST PICTURES 
LIST LOGEOOK 
LIST SESSIONS FROM JOHN 
LIST LOGEOOK FROM JOHN:DEMO 

A.3.13 Het LOAD-commando. 

Het LOAD-commando kan gebruikt worden om een experiment 
definitiefile te laden. <Zie A.3.9: DEFINE) 

Syntax 

<LOAD commando> ::= LOAD <experiment> 

Voorbeeld 

LOAD TESTEXP 
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A.3.14 Het LOG-commando. 

Het LOG-commando kan gebruikt worden om tekst in het logboek 
te schrijven. 

Syntax 

<LOG command> ::=LOG <string> 

Voorbeeld 

LOG 'Deze tekst komt in het logboek' 

A.3.15 Het PAUSE commando. 

Het PAUSE-commando kan opgenomen worden in een commandofile 
om de uitvoering van het file voor bepaalde of onbepaalde 
tijd te onderbreken. 

Syntax 

<PAUSE command> ::= PAUSE C<seconds>J 

Uitleg 

PAUSE zonder nadere aanduiding heeft tot gevolg dat de 
uitvoering van het commandofile voor onbepaalde tijd wordt 
onderbroken, zodat de gebruiker weer zelf commando's kan 
invoeren. De uitvoering van het file kan hervat worden met het 
CONTINUE-commando. 

Het PAUSE-commando met tijdsaanduiding legt de uitvoering 
voor de opgegeven tijd stil. Gedurende deze tijd kan de 
gebruiker zelf GEEN commando's invoeren. 

Voorbeelden 

PAUSE 
PAUSE 10 
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A.3.16 Het PLOT-commando. 

Het PLOT-commando kan gebruikt worden om: 

- een dataset af te beelden op een kleurenbeeldscherm. 
- wijzigingen aan te brengen in een reeds bestaande 

afbeelding. 
- een 'hardcopy' te maken van het kleurenbeeldscherm 

m.b.v. een x/y-plotter. 

Syntax 

<PLOT command> ::=PLOT <picture> (<parameter list>J 
(SOURCE <source spec.>J 

<source spec.> 
<window spec.> 

Uitleg 

: : = . . -.. -

(IN <window spec.>J 
PLOT HARDCOPY 

<dataset> I PICTURE <picture> 
Al I Bl I B2 I Cl I C2 I Dl I D2 I D3 I D4 

Het PLOT-commando heeft normaliter betrekking op het 
beeldscherm en bestaat uit de volgende elementen: 

ll <picture> is de naam die aan een afbeelding wordt 
of is toegekend. Deze naam wordt gebruikt in alle PLOT-
en CLOSE-commando's die op deze afbeelding betrekking hebben. 
Default: geen. 

2) <param.list> is een lijst met parameters die aangeven op 
welke wijze de dataset afgebeeld moet worden. 
Gebruik HELP PLOT voor meer informatie. 
Defaults: afhankelijk van de in de dataset aanwezige 

plotinformatie. 

3) <source spec.> specificeert de herkomst van de data voor 
een nieuwe afbeelding. Dit kan in de vorm van een dataset 
specificatie of door te refereren aan een andere afbeelding. 
Dit gedeelte moet weggelaten worden indien een bestaande 
afbeelding gewijzigd moet worden. 

4> <window spec.> specificeert het gedeelte van het scherm 
waar de afbeelding geplaatst moet worden. 
De volgende codes worden hiervoor gebruikt: 
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Al 

I 
I Bl I 
1-----------1 
I B2 I 
I I 

I 
I 

Cl I C2 
I I 

'--'--
Default: Al voor nieuwe afbeeldingen. 

I 
I Dl I D2 I 
1----------1 
I D3 I D4 I 
l __ l I 

Het PLOT HARDCOPY commando zorgt voor een afdruk van het 
gehele beeldscherm op een plotter. Gedurende het plotten 
kunnen geen andere PLOT-commando's verwerkt worden. 

Voorbeelden 

PLOT TEST<Y=FLOWl:FLOW2> SOURCE FILTER IN Bl 
PLOT TEST<YZOOM=l00:120) 
PLOT TEST2<Y=FLOW2,XZOOM=O:l0> SOURCE PICTURE TEST IN B2 

PLOT HARDCOPY 

A.3.17 Het PRINT-commando. 

Het PRINT-commando kan gebruikt worden om status- en 
logboekinformatie zichtbaar te maken op de printer. 

Syntax 

<PRINT command> ::=PRINT <list item> 

<list item> 

Uitleg 

. 
::= APPL I SESSIONS I SIGNALS I PICTü~ES 

LOGBOOK CFROM C<user>:J <session>J 
DIRECTORY CFROM C<user>:J <session>J 

Zie A.3.12: het LIST-commando 

Voorbeelden 

PRINT PICTURES 
PRINT LOGBOCK 
PRINT SESSIONS FROM JOHN 
PRINT LOGBOOK FROM JOHN:DEMO 
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A.3.18 Het PUT-commando. 

Het PUT-commando kan gebruikt worden om testsignalen op een 
procesingang te zetten en om de parameters van reeds 
aanwezige testsignalen te wijzigen. 

Syntax 

<PUT command> ::=PUT <signal> C<parameterlist>J 
ON <channel> C:<sample>J 

Uitleq 

Het PUT-commando bevat 4 componenten: 

1> <signal> is de naam van het testsignaal. (zie tabel A.l> 
Default: geen. 

2> <parameterlist> is een lijst met signaalparameters. 
<zie tabel A.2l. 
Defaults: voor nieuw testsignaal: zie tabel A.2. 

voor wijziging aanwezig signaal: de vorige waarde 

3> <channel> is de naam van het kanaal zoals gedefinieerd 
in het experiment definitiefile. 
Default: geen 

4> <sample> is het samplenummer waarop het signaal moet 
starten c.q. de wijziging moet ingaan. 
Default: het eerst volgende sample. 

Het PUT-commando kan pas gegeven worden als een experiment 
definitiefile m.b.v. het LOAD- of het START-commando is 
geladen. 

TABEL A.l: Primal Testsignalen. 

Naam 

NULL 
CON ST 

BLOCK 
PUL SE 
STEP 
ST AIRS 

Parameters (( J = optioneel> 

geen 
CLEVELJ 

CLEVELJ AMPL PERIOD CWIDTHJ 
CLEVELJ AMPL CDELAYJ CWIDTHJ 
CLEVELJ AMPL CDELAYJ 
CLEVELJ AMPL PERIOD 
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Default uitgangsniveau 
Constant niveau 

Bloksignaal 
Impuls <rechthoek> 
Stapsignaal 
Trapsignaal 
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TABEL A.l: Primal Testsignalen <vervolg) 

Naam Parameters ([ J = optioneel) 

SINE CLEVELJ AMPL PERIOD CPHASEJ 
SWEEP CLEVELJ AMPL PERIOD CDELTAJ 

UNO ISE [LEVELJ AMPL CSEEDJ 
GNOISE CLEVELJ AMPL CSEEDlJ [SEED2J 
BNOISE CLEVELJ AMPL CSEEDJ 

BMFS CLEVELJ AMPL CTYPEJ 

TABEL A.2: Testsignaal parameters. 

Omschrijving 

Sinus 
Variabele Sinus 

Uniform verd. ruis 
Gauss. verd. ruis 
Binair verd. ruis 

Binair Multifrequent 
signaal. 

<*def: zoals gedef. in experiment definitiefile. > 

Parameter Eenheid Defaultwaarde 

LEVEL 
AMPL 
PERIOD 
DELAY 
WIDTH 
PHASE 
DELTA 

SEED, 
SEEDl, 
SEED2 

TYPE 

*def 
*def 
s 
s 
s 
s 
% 

integer 

integer 

*def 
geen 
geen 
0 
1 sample/0.5*PERIOD 
0 
0 

zie tekst 

1 

Omschrijving 

Signaal nulniveau 
Signaalamplitude 
Signaalperiode 
Inschakel vertraging 
Puls I Blok breedte 
Fase van sinus 
Afname frequentie 
per periode 
Startwaarde voor 
ruisgenerator 

Type van BMFS signaal 

De default waarden voor de SEED-parameters komen uit een 
tabel met 32 verschillende seeds. Deze tabel is zo 
samengesteld dat met deze seeds 32 vrijwel onafhankeljke 
pseudo-random ruisreeksen zijn samen te stellen. Bij elk 
nieuw experiment wordt vooraan in deze tabel begonnen, zodat 
bij herhaling van een experiment opnieuw dezelfde seeds worden 
gekozen. 

Voorbeelden 

PUT SINE<LEVEL=lO,AMPL=5,PERIOD=25> ON FLOW2:100 
PUT SINE<AMPL=5.4> ON FLOW2 
PUT NULL ON FLOW2 
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A.3.19 Het START-commando. 

Het START-commando kan gebruikt worden om een experiment met 
een op Primal aangesloten proces te starten. 

Syntax 

<START command> ::=START C<experiment>J C<parameterlist>J 

Uitleg 

Het START-commando initialiseert de bemonstertaak op de 
procescomputer en start het bemonsteren. De bemonsterde 
inputs en outputs worden verzameld in een dataset met de 
naam 'PROCESS' 

De definities van bemonsterperiode en proces in- en 
uitgangen worden gehaald uit een experiment definitiefile. 
<zie A.3.9: het DEFINE-commandl Dit file wordt automatisch 
geladen als een <experiment> gespecificeerd is in het 
START-commando. Het is ook mogelijk een file expliciet te 
laden m.b.v. het LOAD-commando alvo~ens START te gebruiken. 
Dit is noodzakelijk als men voor het bemonsteren is gestart 
al testsignalen wil specificeren. 

In de parameterlijst kunnen het aantal te nemen samples en 
het bijwerkinterval <uitgedrukt in samples) van de PROCESS
dataset gespecificeerd worden via de parameters SAMPLES en 
UPDATE. De defaultwaarde voor SAMPLES is het aantal dat 
gespecificeerd is in het experiment definitiefile. De 
defaultwaarde voor UPDATE is <lsl/tsample, met een minimum 
van 1. 

Voorbeelden 

START 
START EXPl 
START EXP2<SAMPLES=lOO,UPDATE=lOl 

A.3.20 Het STOP-commando. 

Het STOP-commando kan gebruikt worden om een experiment of 
een applicatie te stoppen. 
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Syntax 

<STOP command> ::=STOP ( <application> C:<version>J J 

Uitleg 

Het STOP-commando zonder nadere aanduiding stopt het lopende 
experiment met het op Primal aangesloten proces. 

Het STOP-commando met <application> specificatie stopt de 
betreffende applicatie. Het applicatie-versienummer dient 
gespecificeerd te worden indien een andere dan de laatste 
versie van een applicatie gestopt dient te worden. Dit 
nummer is opvraagbaar m.b.v. het LIST APPL commando. 

Normaliter reageert een applicatie binnen enkele seconden op 
een stop opdracht. Indien een applicatie echter niet 
reageert kan het ABORT-commando gebruikt worden. 

Voorbeelden 

STOP 
STOP FILTER:2 

A.3.21 Het SYSTEM-commando. 

Het SYSTEM-commando kan gebruikt worden om commando's te 
sturen naar het host operatingsystem. 

Syntax 

<SYSTEM command> ::= SYSTEM <commandstring> 

Voorbeelden <voor RSX-llM met MCR als commandointerpreter) 

SYSTEM 'PIP/LI' 
SYSTEM 'EDT FILE.TXT' 
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A.4 Syntax definities. 

Deze paragraaf geeft een formele beschrijving van de complete 
Primal Cernmand Language (PCLl syntax. De syntactische 
constructies worden gedefinieerd m.b.v. een variant van de 
BNF-notatie. (Backus Normal Form> Hierbij worden de 
volgende meta-symbolen gebruikt: 

<tekst> 

: : = 

( ] 

{ } 

symbool voor de syntactisché constructie met 
de naam of omschrijving 'tekst'. 
wordt gebruikt als scheider tussen een 
nieuw symbool (aan de linkerkant> en zijn 
definitie (aan de rechterkant>. 
geeft aan dat de symbolen tussen deze haken 
weggelaten mogen worden. 
geeft aan dat de symbolen tussen deze haken 
weggelaten mogen worden, of meerdere keren 
mogen worden herhaald. 
wordt gebruikt als scheider tussen elkaar 
uitsluitende alternatieven. 

Alle overige symbolen die voorkomen in de syntaxdiagrammen 
zijn basis symbolen (terminal symbols) die deel uitmaken van 
PCL. 

A.4.2 Elementaire constructies. 

<digit> 
<unsigned integer> 
<sign> 
<exp.> 
<integer> 
<real> 

<number> 

<alfa> 
<identifier> 
<string> 

::= < een van de cijfers 0 t/m 9 > 
: := <digit> ( <digit> } 
:: = + I -
::= E <integer> 
::= ( <sign> J <unsigned integer> 
::= C<sign>J <uns. int.>.C<uns. int.>J 

C<exp>J 
::=<integer> 1 <real> 

.. -.. -.. -.. -.. -. . -
<een van de letters a .. z of A .. Z > 
<alfa> ( <alfa> I <digit> } 
'{<willekeurig teken m.u.v. ' >}' 

A.4.3 PCL commando-onderdelen. 

<hours> 
<minutes> 
<seconds> 
<time> 

<application> 
<vers ion> 

::= <unsigned integer> 
::= <unsigned integer> 
::= <unsigned integer> 
::= <hours>:<minutes> C:<seconds>J 

::= <identifier> 
::= <unsigned integer> 
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<session> 
<user> 
<filename> 

<primal dataset> 

<external dataset> 
<dataset> 

<parameter name> 
<parameter value> 
<value list> 
<parameter list> 

<experiment> 
<signal> 
<channel> 
<sample> 

<picture> 
<source spec.> 
<window spec.> 

<commandstring> 
<commandfile> 
<list item> 

<help subject> 

A.4.4 PCL commando's. 

<ABORT command> 
<APPLY command> 

<BYE command> 
<CHANGE command> 

<CLOSE command> 
<CONTINUE command> 
<DEFINE command> 

<DO command> 
<HELP command> 
<LIST command> 
<LOAD commando> 

::= <identifier> 
::= <identifier> 
: : = <string> 

::= <application> C:<version>J 
CFROM C<user>:J <session>J 

::=FILE <filename> 
::= <primal dataset>l<external dataset> 

::= <identifier> 
: := <number> 1 <string> I <identifier> 
::=<par. value> {:<par. value>} 
::= ( <par. name> C=<value list>J 

{,<par. name> C=<value list>J} 

::= <identifier> 
::= <identifier> 
::= <identifier> 
::= <unsiqned integer> 

::= <identifier> 
::= <dataset> 1 PICTURE <picture> 
::= AliBliB21CliC21DliD21D31D4 

: : = .. -.. -.. -.. -
<string> 
<identifier> 
APPL I SESSIONS I SIGNALS 
LOGEOOK CFROM C<user>:J <session>J 
DIRECTORY CFROM C<user>:J <session>J 

::= <identifier> 

: : = .. -.. -
.. -.. -.. -.. -

.. -.. -
: : = 
: : = 

: : = 
: : = 
: : = .. -.. -

AB ORT 
APPLY 
TO 
BYE 

<application> C:<version>J 
<application> ((parameter list>J 
<dataset> {,<dataset>} 

CHANGE <application> C:<version>J 
(<parameter list>J 
CTO <dataset> {,<dataset> }] 
CLOSE <picture> 
CONTINUE 
DEFINE <experiment> 
C =C<user>:J <experiment> ] 
DO C<user>:J <commandfile> 
HELP C<help subject>] 
LIST <list item> 
LOAD <experiment> 
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<LOG command> 
<PAUSE command> 
<PLOT command> 

<PRINT command> 
<PUT command> 

<START command> 
<STOP command> 
<SYSTEM command> 

::=LOG <string> 
::= PAUSE C<seconds>J 
::=PLOT <picture name> (<parameter list>J 

CSOURCE <source spec.>J 
CIN <window spec.>J 

PLOT HARDCOPY 
::=PRINT <list item> 
::=PUT· <signal> C<parameterlist>J 

ON <channel> C:<sample>J 
::=START (<experiment>] C<parameterlist>J 
::=STOP ( <application> [:<version>J J 
::= SYSTEM <commandstring> 
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A.S De commando-editor. 

Met de in Primal aanwezige commando-editor kunnen commando
regels ingevoerd en gewijzigd worden. Voor het wijzigen kunnen 
de in tabel A.3 vermelde toetsen gebruikt worden. 
In het geheugen van de editor <bestuurbaar via CTRL-R en 
CTRL-U) blijven de twee laatst ingevoerde regels bewaard. 

TABEL A.3: Toetsen voor het invoeren en wijzigen van 
commandoregels. 

Toets 

cursor links 
cursor rechts 
BACKSPACE 
CTRL-L 

CTRL-U 

CTRL-R 

CTRL-Z 
RETURN 

Functie 

Beweegt cursor een karakterpositie naar links. 
Beweegt cursor een karakterpositie naar rechts. 
Beweegt cursor naar het begin van de regel. 
Beweegt cursor naar het einde van de regel. 

Wist de regel, de vorige regel wordt opgeslagen 
in het geheugen van de editor. 
Haalt een regel terug uit het geheugen van 
de editor. 

Wist de regel en aborteert de invoer. 
Beeindigt de invoer. De cursor mag daarbij op 
elke willekeurige plaats staan. De ingevoerde 
regel wordt overgenomen door de interpreter en 
opgeslagen in het geheugen van de editor. 
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