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Summary.

This report deals with parameter estimation by use of an

identical model. A (physical) analogue process is estimated

by use of a digital computer. This means that the identical

model can be seen as a digital simulation of the analogue

process. Three methods of simulating are analysed.

The position in the digital parameter space of the digital

process,which is the result of the simulation, appears to

be not very convenient. The sampling rate is very important.

A low sampling rate leads to infornation loss in the digital

process with respect to the analogue process; a high

sampling rate brings the digital process near stability

limits.

In an early stage steepest descent has been chosen for the

adjusting scheme. On estimating a digital process good

results are obtained if the process has been chosen so that

its position in the parameter space is favourable with

respect to stability limits. On estimating a physical process

the results are rather poor. That is caused by the less

favourable position of the digitally simulated analogue

process.

Parameters which are found by use of bilinear transformation T

appear to have much in common with Laplace-parameters.

The properties of the resulting digital nrocess are allmost

independent of the sampling rate. The last chapter deals

with some interesting features of bilinear parameters.
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o. Inleiding.

De algemene gang van zaken bij parametersehatting is, dat

men parallel aan het te sehatten (analoge) proees een

model plaatst. De parameters worden dan volgens een nog te

kiezen sehattingsalgorithme zodanig bijgestuurd dat het

model hetzelfde reageert op een bepaald ingangssignaal als

het proees. De parameters kunnen dan in het model afgelezen

worden.

Het model kan in het algemeen twee VO~len hebben.

Bij de eerate gaat men uit van de differentiaalvergelijking.

Men bouwt dan een zgn. Ke&.e:r:!.~ra].:J~e~<!.. T!!.0<!..e~.-, waarbi j men

een foutsignaal defineert als het versehil tussen de

linker- en reehter termen van de differentiaalvergelijking.

Men heeft hierbij het voordeel dat er een lirteair verband

bestaat tussen het foutsignaal en de parameters en dat alle

grootheden, die nodig zijn voor de schatting direkt in het

Model voorkomen.

Hij de tweede vorm van het model, het id~nti~ke ~o~el

genaamd, liggen de zaken heel anders. Het foutsignaal wordt

gedefineerd als het versehil tussen het uitgangssignaal van

het proees en da t van het r:lodel. Een gevolg hiervan is da t

er geen lineair verband bestaat tussen het foutsignaal en

de parameters. Bovendien is het TIU ook niet mogelijk aIle,

voor het sehatten nodige grootheden direkt uit het model

te halen: er moe teen tweede model ~ het zgn. gevoelighetds,·

model) toegevoegd worden om dat mogelijk te maken.

Binnen de vakgroep ~R is al veel onderzoek ~edaan naar

parametersehatting met behulp van een geg neraliseerd model.

In dit afstudeerverslag zal nader ingegaan worden op

parametersehatting met behulp van het identieke model.

Verder zal vee I aandaeht besteed worden aan de manier waarop

de digitale simulatie gemaakt kan worden van een analoog

p races.



1.1

1. Het gediskretiseerde identieke model.

1.1. Inleiding.

Bi j paraTTleterschatting gaan we ervan ui t dat de struktuur

van het proces bekend is. Hier gnat het om een tweede orde

proces, dat met behulp van ~aplace transformatie beschreven

kan worden door:

l5' s + 1 4
,2

13' s +1 2 , s+11

normering 1
3

=1

H(s)=

waarin 1 1 , .. 1 5 de te schatten parameters zijn.

Het schatten gebeurt door parallel aan het proces een

model te plaatsen, waarin de parameters variabel zijn.

Froces en model worden gestuurd door hetzelfde ingangssig

naal. Uit de vergelijking van de uitgangssignalefi van het

proces y(t) en het model w(t) kunnen signalen afgeleid

worden waarmee de parameters van het model afgeregeld

worden, zodanig dat na een aantal iteraties de uitgangs~

signal en geli.4 k zi jn. In dat geval kunnen de procesparame ter~3

in het model afgelezen worden.

Om de parameters te kunnen afregelen is het noodzakelijk

een maat voor de afwijking te hebben, een foutkrit~rium (E).

Indien het foutkriterium zodanig wordt gekozen, dat het

minimaal is als 1JrOCe~3- en modelparameters geli,iie zijn,

kunnen we parameterschatten doer een funktie van meerdere

variabelen te Llinimaliseren. Een kwadratis_;he funktie van

het verschilsignaal e(t), zie fig. 1.1, voldoet aan

bovengenoemde eis, bv.

~= e 2 (t)

Er zijn verschei~ene afregelingsstrategie~n (Eykhoff,1974J.

De meest gebruikte zijn gradientilethoden, dwz. in elke

iteratie worden de parti~le afgeleiden van het foutkriteriu

naar aIle te schatten parameters bepaald en met behulp

dUArvan wordt een afregelstap uitgevoerd.
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gradient van ~~
voorwaartse
parameters (a4 ,a6) 1

, gradi en t van
terugwaartse
parameters (a1 ,a2)

grad E

fig. 1.1. Parameterschatting mbv. identiek model.
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Het blijkt dat bij de bepaling van de partiele afgeleiden

naar de parameters vaak een afgeleide berekend moet worden.

up een analoge rekenmachine zou dit geen bezwaar zijn, maar

omdat die een nog al uitgebreide schakeling oplevert,

gaat de voorkeur uit naar een digitale rekenmachine. Het

ligt dan echter ook voor de hand om in plaats van met

Laplace-transformatie met Z-transformatie te werken.

~en differentiatie wordt dan een tijdsverschuiving. De

opstelling krijet dan dUB een hybriede karakter. Enerzijds

is er het analoge Droces, waarvan de parar:leters geschat

moeten worden, anderzijds bestaat het digitale model

waarmee de parameters gescha t worden. De digi tale parametc')":,

zijn uiteraard niet dezelfde als de analoge. Aan het eind

van de 8chatting zal dus een transformatie van de digitale

naar de analoge parameters moeten plaatvinden.

Hoofdstuk 3 beschrijft verschillende mogelijkheden voar die

transformatie .

.1 .2. Be12aling van de gr22ient.

In dit verslag wordt een gradient-~ethode gebruikt om de

parameters te schatten, nl. de steepest-descent afregel

methode. ttieronder wordt beschreven hoe van het identieke

model de gradient bepaald kan worden.

Als foutkriterium is gekozen:

k 2
E= ~k1 (ek )2

waarin e1 = e(kT) (de fout op de sampleGoillenten) en
,{

T= sampletijd. vit blijkt in de praktijk goed te voldoen.

De sommatie (digitale versie van intevratie ) vind plaats

om tijdsafhankelijkheid van het kriterium te onderdrukken.

Het is niet goed mogelijk een explicitie uitdrukking te

krijgen voor de gradient. Een algorithma kan worden ve

gen mbv. z-transformati. e. Ale de overdrachtsfunkti e vall

het gediskretiseerde proces is:
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( 1 0 "3)H( z) =
2A6 0z +A5 o z+A

4
2

Ay z +A2 • z+A ,

normering A
3

=1

en a , een schatting voor A
"

dan is de overdrachtsfunktie

van het model:

2
a6 • z +a5 • z+a4H (z) = ~---'2"'-~-~m .a y z +a

2
• z+a

1

normering a'3=1

Voor de gradient van ~ geldt:

k 2Zl E ,~(

~ai=L 20 eke
k=k 1

i= 1. 0 .6

i~ 3

Ala E(z) :t Ie(kT)l en 'N(z) =Zf W(kT)~
dan vinden we mbvo vergelijking \ 1.3) en (1.4)

oE(z) = H
m

( z) 0

U (z)
::::

w( z)

val
2 2

z +a2 • z+a , z +a2 • z+a ,

oE (z)
:::: H

rn
( z) 0

z. uC z)
::::

z.w(z)

ua2
2 2z +a2 oz+a 1 z +a2 oz+a ,

~8( z)
::::

-U(z)

()a
4

2
z +a2 oz+a ,

U~~( z ~ = -z.U~z)

ua
5

2
z +a"oz+a ,c.

dE (z) 2 •U l z)-z
::::

ua 6
2z +a2 oZ+81
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De twee laatste uitdrukkingen blijken direkt uit het model af

te leiden te zijn. De andere twee kunnen slechts berekend

worden met een extra model, het zgn. gevoeligheidsmodel,

welk in struktuur veel op het model lijkt (z1e fig. 1.1).

We definieren:

Em ( z ) =7\em. k~ ,

~gm ( z) =1tegm , k ~
Hierin zijn e k en e k de tijdssignalen, welke door fig. 2.1m, gm,
gedefineerd worden.

Met die definitie is:

E (z)m =
2z .U(z)

?z +a2 .z+a1

en

Men vindt dan onderstaande eenvoudige uitdrukkingen voor de

partiele afgeleiden:

~
-2

.Egmlz)= za 1

JE( z) -1
· Egm (z)() a 2

= z

() E(z) -2 · g (z)J a 4
-- -z m

-;)E(z) -1
· Em (z)i) a

5
= -z

) E~ -2
.Em(z)"'Ja 6

= -z

Uit c.; (z) kan oak gemakkelijk w(z) worden bepaald:
m

W(z) ( -1 - 2) '1 ( )= a 5 . z +a 4 . z . L'jm z
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Terugtransformeren:

e = wk-a .e 1- a 1·egm ,k-2gm,k 2 gm,k-

(1.6a)

\1.6b)

\ 1. 6c)

~ek

Da
5

0ek
~ R 6

= egm,k-2

= egm,k-1

= -em,k-2

= -em,k-1

= -em,k

(1.7a)

(1.7b)

\1.7c)

\1.7d)

\1.7e)

Met de formules \1.6) kunnen de reeksen e k en e km, gm,

bepaald worden, waaruit mbv. \1.5) en (1.7) de gradient

voIgt. Ret algorithme is in de vorm van een rekenschema in

fig. 1.2 weergegeven.
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2. Parameterschatting aan een digitaal proces met

steepest descent afregelmethode.

2. 1 Het proces.

Als uitgangspunt is gekozen voor een eenvoudig digitaal

proces met overdrachtsfunktie.

H(z) =

De polen van

1
2

z -0.5z+0.5

dit proces liggen bij z= 0.25 + 0.66j, zie fig 2.1

I
z2 .l--

/ ....... i ~z1
z3 / )("I \
( \

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

z-vlak

fig. 2.1 Het ~olen-nulpuntenbeeldvan het proces en de

excitatiepunten tgv. binaire ruis.

2.2. Het ingangssig,naal.

De eisen die het proces stelt aan het ingangssignaal

wor~en beoaald via het frekwentiedomein. ~aar geldt dat het

ingangssignaal zo gekozen moet worden, Jat ninstens de hele

bandbreedte van het proces bestreken wordt. Binaire ruis

is gekozen vanwegen de gemakkelijke realiseerbaarheid

dmv. een maximum-lengte-reeks-generator (MLR generator).

Een ~1R generator bestaat uit een schuifregister en een

exclusive-or (EXOR), zie fig 2.2. Door de BXOR op een

bepaalde manier te Gchalcelen is het mogelijk bij n elementct]

een maximum-lengte-reeks van N= 2n _1 toestanden te krijgen
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kloksignaal met frekwentie f c= ~
---y-'- .,-- -I-

I ,
r--..........,.-....L..-r--L.~-L-r- ~ - - _t __t ,.......,.........,, ', l

'--..,.--4--.,.--.1-_-1-_-1- r ...I - i _L - 
I

--------, I
__________J

exclusive or

schuifregister

met n elementen

"binaire ruis"

fig. 2.2 Een MLR-generator

per

)

~
-

'68 [7 8
I

2B 3G 4B 5e •t

I

I •
L_~

• -_._------....
periodetijd :r

a

-- b

t
u(t

fi_g. 2.3 Signaal afko7J;stlg van een MLR-generator

met ~ elementen.



Het binaire signaal kan van elk element worden afgenomen.

Door n maar hoog genoeg te kiezen kan het frekwentie

spektrum van een periodieke Dirae-funktie bena~erd worden.

Het frekwentiespektrum kan worden berekend r:let behulp van

de Wiener-Khintehin-relatie. Deze stelt dat het
I

vermogensspektrum o/uu(W) de fouriergetransformeerde van

de autokorrelatiefunktie \v (~) is:luu

waarin Tper= periodetijd MLR-reeks

en W o= ~ = grondfrekwentie M:LR-reeks
per

We verkrijgen een goede exeitatie van het digitale proees~

wanneer n=3 genomen wordt. Het ingangsignaal krijgt dan de

vorm die in fig.2.3 is weergegeven. Omdat het vaor parameter

sehattingsdoeleinden wenselijk is dat de gelijksspanings

komponent nul is, moet voldaan zijn aan de voorwaarde b=~.a

(zie fig. 2.3). De bijbehorende autokorrelatiefunktie is

afgebeeld in fig. 2.4. Uitwerken van bovengenoemde

Wiener-Khintehin-relatie levert op:

A. (vw)='fuu 0

waarinB=

.li a 2 f_
9· . L

T
Ner

= duur van een toest,) ld

De eerste term tussen de vierkante hak'~ll levert aIleen eer.

bijdrage voor v= 0, en kompenseert de gelijksspanningsbi~

drage van de tweede term. Het spektrum is getekend in

fig. 2.5. In het s-vlak treedt dus een exei tatie van hE:t

r roees op bi. j de kompl ex e frekwen ti es:
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-- e

28 2-a
3

___-_5_8_-_8_-,6 t
_ 1

9
4 a 2

6 38

~'ig. 2.4 De autokorrelatiefunktie van het signaal van

een MLR-generator met drie elementen en

gelijkspanningkorrektie.

3a2
-2

'U")!
2

R

o
V w• 0

Fig. 2.5 Het vermogensspektruIn van het II1LR-signaal.
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Als de sampletijd T gelijk wordt gekozen aan de duur van

een toestand6, komt dit in het z-vlak overeen met de

excitatiepunten

Voor v= -3.... 3 zijn deze punten aangegeven in fig. 2.1.

Daaruit blijkt dat N=7 inderdaad voldoende is om een

goede excitatie te krijgen.

2.3 Steepest descent.

Afregeling van de parameters met de steepest descent

methode gaat volgens:

oE
a i ,m+1= ai,m- gi' ~

1

waarin a 1 de schatting voor de parameter a. na m iteraties,m 1

voorstelt. g. Is een versterkingsfactor, die de convergen-

tiesnelheid ~epaalt. De berekening van de gradient ~E is
ua.

uiteengezet in hoofdstuk 1. Een opmerking dient nog g~maakt

te worden bij de berekening van de gradient. In het schema

tel' berekening daarvan (fig. 1.2) zijn vier tijdvertragerB

aanwezig. Dit betekent dat er ook vier beginvooI~aarden

zijn, die uiteraard niet bekend zijn. Bij het begin van de

parameters chatting worden deze door het programma op nul

gesteld en worden de signalen e k en e 1 voor eengm, m ,~

periode van het ingangsignaal berekend. Totdat deze

signalen stationair zijn geworden, hetgee> gekontroleerd

wordt door twee samplewaarden die ~~n Deriode uit elkaar

liggen te vergelijken, worden steeds de signaleD tijdens

de volgende perioda van het ingangssignaal berekend. Pas

dan wordt de gradient berekend, hetgeen dus betekent dut

de in fig. 1.2 genoemde 80mmatiegrenzen k, en k 2 variabel

zijn. Er wordt altijd gesommeerd over de laatst berekende

periode van het ingangseignaal. Bi j de volgende iterat:Le··

stap worden ala beginvoorwaarden de laatst berekende

samplewaarden uit de vorige iteratie genomen.
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Het nadeel van deze werkwijze is de langere rekentijd. Er'

is toch gekozen voor bovenbeschreven methode, omdat de

konsekwenties van het bepalen van de gradtent uit niet

stationaire signalen vooraf niet te voorspellen zijn.

2.4 Resultaten.

De resultaten van schatten aan dit proces zijn zeer bevre

digend. Ret schattingsverloop is weergegeven in tabel 2.1.

~a 16 iteraties is de nauwkeurigheid beter dan 1%.

De benodigde tijd is 7 sekonden. Na. 44 iteraties zijn aIle

uitgeprinte cijfers goed (tijd is 15 sekonden). De verster

kingsfaktoren waren zo ingesteld dat het schatten juist

nog stabiel bleef. De grootte was voor aIle drie gelijk
-4nl. 3,2.10 •

I Tt;"H E 8
1

a a_______________________________a 4 _

a - 1 • C00;"03-

"
0.:1\0000 ??0000 0. 0l~~i~WO

A76.? '2. Ck)O() [.) (~~ .00000 0.?9327
Hj 1 .6 ~·1.47859 -0./47579 1 .'~'2289

?0 C ry, ('1.49887 -O./~9849 1 • II (-)? 16• I)

1 (1 ~~ •n t". /.j99,-) 1 -0 ./~9988 1 .(,10017
I~C n. el (~ ./19999 -(1.Lj99Y9 1 .00iJOl
~) l' (1 ,'.\ 0.50000 - c~ • :'1(112',0 (?I 1 .V"1000.,

1 l'\:\ S a a ;~__________ ~ ~ ~ :4 _

t:l.b.~.l._...?.....l_ ~)chattingsresul taten.
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3. De relatie tussen een analoog en een digitaal proces ..

3.1 Inleiding.

Uit de literatuur zijn methodes bekend om analoge en digitale

processen te beschrijven. Voor analoge processen wordt

Laplace-transfo~matie toegepast, voor digitale processen

z-transformatie. Door het gebruik van een digitale komputer

bij het schatten aan een analoog proces komen beide vormen

naast elkaar staan. ~r moet dan ook een mogelijkheid voor

handen zijn om taan het eind van de schatting) het digitale

model om te zetten in een analoog model. Ook het omgekeerd~

is noodzakelijk. um nl. aIle extra verschijnselen zoals

ruis, meetfouten etc., die het schatten nadelig kunnen

beinvloeden, te leren kennen, is het nodig het analoge proces

digitaal te simuleren.

Het is vanwege de wezenlijk verschillende karakters van

beide niet mogelijk om de parameters waarmee een analoog

proces beschreven wordt te transformeren naar parameters

waarmee een digitaal proces wordt beschreven, zodanig dat

het gedrag van beide processen identiek is. WeI bestaan er

verschillende methodes om een meer of minder nauwkeurige

digitale simulatie te maken van een analoog proces. In de

literatuur (Rosko,1972) wordt een onderscheid ~e~aakt tussen:

-methodes waarbij de impulsresponsie van het proces

z-getransformeerd wordt.

-operationele methodes; hierbij wordt aIleen gebruik gemaakt

van zuiver algebraische procedures.

-numerieke methodes, bv. Runge Kutta.

De beide eerste methodes leveren een dtfferentievergelijking

op welke, als de coefficienten eenmaal berekend zijn,

bereking van het uitgangssignaal mogelijk maakt met zuiver.

algebraische procedures. Met de laatste methode is het

mogelijk zeer nauwkeurige simulaties te maken. voor het

oplossen van een n-de orde differentiaalvergelijking is het

echter noodzakelijk n eerste orde differenti:ialvergelijlcing(·'n

numeriek te intergreren. Het zal duidelijk zijn dat dit
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relatief veel rekentijd vergt.

Het is belangrijk steeds voor ogen te houden <lat de

simulatie gebruikt wordt in een algorithme voor parameter

schatting. Dit betekent dat we bij de eerste twee methodes

bij voorkeur geen gebruik moeten maken van bv. integratie

formules van een hoge orde. JJaardoor wordt het aantal

co~fficienten wat voorkomt in de uiteindelijke differentie

vergelijking, en welke dus als parameters geschat moeten

gaan worden, veel groter dan het aantal para~eters in de

Laplace-overdrachtsfunktie. Het streven is om de orde van

de differentievergelijking niet groter te laten worden dan

die van de differentiaalvergelijking. Het is natuurlijk weI

mogeli jk om, wannei'r gebruik gemaakt wordt van hogere orde

benaderingsformules, niei de z-parameters maar de Laplace··

para:1eters te schatten. We vinden dan echter bij de berekening

van de gradient niet zulke eenvoudige betrekkingen als (1.7)
uit hoofdstuk 1. ~lke komponent van de gradient wordt dan

de som van verschillende in de tijd verschoven e k'S
ill,

resp. e k'S.gm,
Er is tenslotte gekozen voor nadere analyse van de volgende

methodes:

I: Een operationele ~ethode. 1n de differentiaalverge

li j king worden de afgeleiden :/, en ~.y benaderd door:

waarin T de sampletijd voorstelt.

Ue benadering van de afgeleiden is van de eerste orde

om het aantal te schatten parameters klein te houden.

II: Z-transforrnatie van de lmpulsresponsie van het analoge

proces. loals bekend moet er tussen de sampler en hot

analoge proces een of andere vorm van data-rekonstruKtie

toegepast worden. De hier gebruikte rekonstruktie is

als volgt (fig. 3.1). Stel de sampletijd is T.

Veronderstel een ingangsRignaal vol gens de getrokken

lijn van fig. 3.1b.
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~,u"( t) I He B) Ir----(~( t)

(a)

kT
(b)

U~(t) u(kT)
11\ t I I'
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)

t

•
kT

( c)

Fig. 3.1 Verschillende signaalvormen

bij het sampelen.
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De sampler levert een signaal af volgens fig. 3.1c.

De sterkte van elke impuls is gelijk aan de waarde

van het signaal op het moment van sampelen. Een maat

voor de hoeveelheid energie 1::::. W welke tussen

t~(k-t).T en (k+i).T het analoge proces ingestuurd

wordt (zie fig. 3.1b; is

(k+t) . T

AW = S U ( t) d t ~ '11
• U ( kT)

(k-i).T

Van het signaal u~(t) bedraagt dat:

b.W= u(kT)

Dat betekent dat het signaRl wat de sampler aflevert,

gemiddeld met een faktor l' vermenigvuldigd moet

worden. Deze faktor kan in de z-overdrachtsfunktie

opgenomen worden.

III: Dit is in principe een gelijksoortige benadering als II.
De datarekonstruktie die hier wordt toegepast is een

nulde-orde houdcircuit. ~roces en houdcircuit worden

samen z-getransformeerd.

In paragraaf 3.2 worden de drie bovenstaande methodes verge

leken. De methodes leiden elk tot verschillende z-parameters.

~r zijn formules af te leiden, waarmee die parametertrans~

forma tie beschreven kan worden. Die zijn opgenomen in bijlage A.

Om een indruk te geven hoe de gang van zaken is bij een

numerieke methode wordt in paragraaf 3.3 uitgewerkt hoe het

uitgangssignaal van het model en de gradient berekend kunnen

worden.

3.2 Analyse van drie yerschillende sim~la~i~methode8.

In de komende paragrafen worden de drie methodes welke in

paragraaf 3.1 genoemd zijn, nader geanalyseerd.
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1.2.1. Stabiliteit.

Uit de literatuur is bekend, dat een analoog proces stabiel

is als de polen in het linker-half-s-vlak liggen en dat een

digitaal proces stabiel is als de polen binnen de eenheids

cirkel in het z-vlak liggen. De te schatten parameters zijn

echter niet de koordinaten van polen en nulpunten maar

koefficienten van een z-overdrachtsfunktie. De stabiliteits

grenzen van deze parameters kunnen gemakkelijk bepaald worden

met behulp van bilineaire transformatie (Tou, 1959).

Als de overdrachtsfunktie gegeven is door:

2
a 6 ·z +a5 ·z+a4H( z) = ---;:;2:---~-":'

a3" z +a2 · z+a 1

en voor z wordt ingevuld:

1+w
z= -1-w ~bil.ineaire transformatie)

( 3. 3)

vinden we een funktie H(w) volgens:

(a4-a5+a6)·w2+(-2a4+2a6)·w+(a4+a5+a6)
H(w)= 2

(a1-a2+a3 )·w +(-2a1+2a3)·w+(a1+a2+a3)

De bilineaire transformatie beeldt het z-vlak binnen de

eenheidscirkel af op de linkerhelft van het w-vlak. Dit is

dus hetzelfde als in het s-vlak, en betekent ius dat de

analoge technieken ook in het w-vlak gebruikt kunnen worden.

Stabiliteit kan bepaald worden met het Rurwitz-kriterium.

Bet digitale proces (3.1) is stabiel als:

a 1-a2+a
3 4- 0

-2a1+2a
3 ~ 0

a 1+a2+a
3 ~ 0

In fig. 3.2 ligt dit voor a
3

=1 in het a 1-a2-vlak binnen de

dri ehoek. 'ller vergeli jking zi jn in fig.3. 2 de liggingen van

de stabiele gebieden in het z-vlak en a 1-a2-vlak opgetekend,

alsmede het bijbehorende gebied in het s-vlak.
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{.:l
I

,.

(b)

Flg. 3.2. Het gedeel te in het s-vlak dat in het z-vlak en

het a,-a2-vlak een stabiel proces oplevert, met als VDor

waarde dat de transformatie e~n-~enduidig moet zijn.

a

b

gearceerd:

zwart

transformatie volgens I

transformatie volgeus II of III

toegevoegd komplexe polen

reele polen.
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De bovenste drie figuurtjes hebben betrekking op methode I.

Uit de formules van bijlage A is af te leiden dat hier

geldt Z= '+sT. Dat betekent dat het polen-nulpuntenbeeld

binnen de cirkel in het s-vlak in dezelfde vorm binnen de

eenheidscirkel in het z-vlak afgebeeld wordt. De onderste

drie figuurtjes horen bij methode II en 111 (beide methodes

leveren dezelfde polen in het z-vlak). Hier vinden we in het

s-vlak de uit de literatuur bekende verdeling in primaire en

komplementaire strippen. De breedte van de strippen is 2TTL.
AIle strippen worden binnen de eenheidscirkel in het z-vlak

afgebeeld. Terugtransforilatie is dus niet eenduidig. Meeetal

wordt dan de primairestripgekozen. In fig. 3.2 is aIleen

de primai re strip ge tekend.

Het a,-a2-vlak kan verdeeld worden in vijf verschillende

gebieden. Deze gebieden komen resp. overeen met:

,. twee positief-reele z-polen

2. twee negatief-reele z-polen

3. een positief- en een negatief-re~le z-pool

4. toegevoegd komplexe polen; reeel deel positief

5. toegevoegd komplexe polen; reeel deel negatief

De grenslijnen zijn de parameterassen en de parabool a 2 ~4a1

De bijbehorende gebieden in het a 1-a2-vlak zijn:

1. tussen parabool en a 2-as; a 2 < 0

2. tussen parabool en a 2-as; a 2 '7 0

3. a 1< 0

4. rechts van de parabool; a 2 < 0

5. rechts van dE' parabool; 112 /, 0

Samenvallende polen worden op de parabool afrebeeld.

Zoals ook in de figuur aangegeven is komen Lij II en II geen

negatieve polen voor. Gebieden 2 en 3 woyaen dus ook niet

gebruikt (fig. 3.2b).

3.2.2 Nauwkeurigheid.

Een vergelij~ing van de saruplereeksen van in- en uitgang van

de drie digitale processen met het analoog proces waarvan de

digitale is afgeleid, is weergegeven in de tabellen 3.1 tim J.4.
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Tabel 3.1 Vergelijking van samplereeksen met T=10 ms.
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k
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3
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7
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Tabel 3.3 Vergelijking van samplereeksen met T~10 mB.

k
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Tabe13.4 Vergelijking van samplereeksen met T=20 rns.
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Als analoog proces is gekozen:

n(s)= 2 2100
s +100.s+2100

De sampletijden zijn 10 resp. 20 ms. Bet ingangssignaal van

het analoge proces is om de 10 resp. 20 ms berekend volgens

de bekende analoge berekeningswijzen. Het ingangssignaal

(binaire ruis) is opgebouwd gedacht uit stapfunkties. Het

programma berekent telkens de stapresponsie bij de dan aan

wezige beginvoorwaarden. De eerste keer worden de beginvoor·

waarden nul gesteld.

Als extra vergelijkingsmateriaal zijn ook nog samplereeksen

opgenomen, welke verkregen worden mbv. een nulde-orde

geiterpoleerd houdcircuit (digitaal IV) en een driehoeks

houdcircuit (digitaal V). Een nulde-orde-geinterpoleerd

houdcircuit rekonstrueert het analoge signaal door tussen

twee samples het gemiddelde van de twee aangrenzende samples

te nemen. Het driehoekshoudcircuit doet dat door de sample

waarden "met een lijn te verbinden". Het is in feite een

eerste-orde-geinterpoleerd houdcircuit. Het voordeel van

geinterpoleerde houdcircuits is dat ze geen fase-verschuiving

veroorzaken. Een gewoon nulde-orde-houdcircuit geeft een

verschuiving van een halve sampletijd.

Transformatie mbv. het nulde-orde-houdcircuit \digitaal III)

geeft zonder meer de beste resultaten. De andere zijn ,onder

ling ongeveer gelijkwaardig. Er dient weI opgemerkt te

worden dat, omdat het ingangssignaal binaire ruls is, het

nulde-orde-houdcircuit het ingangssignaal wepr exakt

rekonstrueert. Bij andere ingangssignalen (gevoeligheidsmodel:)

zal de overeenkomst minder goed zijn.

3.2.3 Algemene invloed van de sampletijd.

Uit de transformatieformules voor de parameters lbijlage A)

voIgt dat wanneer de sampletijd naar nul gaat (in principe

de beste benadering van het analoge proces) aIle z-parameters

naar een vast punt in de parameterruimte gaan,



metO~f~1

3. 1 1

nl. a 1=1 , a 2=-2 , a
3

=1 , a
4

=0 , a
5

=0.

Ook in het z-vlak gebeurt iets dergelijks. Bij methode I

geldt, zoals reeds eerder vermeld, z=1+sT, terwijl bij

methode II en III geldt z=e sT , hetgeen uit de literatuur

bekend is. De polen en nulpunten uit het s-vlak worden dus

voor T-+O steeds dichter bij het punt z=1 afgebeeld. Behalve

dat het vervelend is dat alles dicht op elkaar komt te liggen,

liggen het genoemde punt in de a-parameterruimte en het

punt z=1 op de rand van stabiliteit.

3.2.4 Verband tussen polen in het s-vlak en z-parameters

bij variabele sampletijd.

In deze paragraaf zal meer precies de invloed van de sample

tijd nagegaan worden. We gaan uit van twee polen in het

s-vlak. Deze kunnen beide reeel zijn( al dan niet samenvallend)

of toegevoegd komlex. AlB ze reeel zijn definieren we

B 1=()(1-f)

s2=6 (1+f)

Als ze toegevoegd komplex zijn

B1=O(1-g.j)

s2=6 (1+g.j)
met g";} 0

Invullen van de transformatieformules en elimineren van de

sampletijd levert de volgende meetkundige plaatsen op.

Bij transformatie volgens I:

- reiHe polen:

( 2f2 ) 2 __
a 2- --2

1-f

r'\
fC.

(a
1
+ --') )

1-r
Dit zijn parabolen waarvan de top in negatieve a 1-richting

ligt. De top ligt op de lijn a 2=-2a1 voor a~ O. Voor f=l

ontaardt de parabool in de lijn a 2=-1-a1 .

- toegevoegd komplexe polen:

2. 2 2 4 2
(a2+~ ) = ----2 • (a1- ~

1+g 1+g 1+g·



3.13

IT= - "'i

/

'1::
u

I
\ (

\1

\\
\ \
\ \
\ \
\
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ .
\ \

\
\

\

'\
'\

Fig. 3.3
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als funktie van de polen
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dat de hoogst voorko:nende frekwentie in het ui tgangssignaal

bepaald wordt door het reeel deel van de polen (bij kleine g)

en door het imaginaire deel (bij grote g). Het reeel deel

geeft hetzelfde resultaat als bij reele polen bij f=O, dus

Tmax = - : . rtet imaginaire deel geeft als hoogste frekwentie

f h = -g.6 , zodat f minimaal -2.g.6 wordt. T wordt het
- s 1 max 1

minimum van - ~ en ~ 'g , dus - : als g<1 en - ;-'g als g.~ 1.

Methode I heeft als resultaat dat alle processen die in het

a 1-a2-vlak stabiel zijn reeds gesampled zijn met een kleinere

T dan T . bij methode II en III is dit niet zoo Hier treedtmax
voor komplexe polen de beperking a1~ 0,002 Ope Voor reefle

polen geldt de beperking a1~ 0,04 bij f=1.

Zoals gezegd is T' het absolute maximum in de sampletijd.max
In de praktijk is het beter T wat kleiner te nemen dan f .max
In fig. 3.5 zijn voor de beide methodes in het a 1-a2-vlak

de Ii jnen 'l'=T en '1'=.1.. T ui tgezet.
max 3 max

3.2.5 Invoeren van een extra vrijheidsgraad.

Uit de figuren 3.3 en 3.4 blijkt dat voor kleine sampletijd

en vooral bij reele polen de situatie erg gedrongen wordt.

In deze paragraaf wordt onderzocht of het mogelijk is de

hoek tussen de stabiliteitsgrenzen in het punt (a1=1,a2=-2)

te vergroten. In fig. 3.6 is een tweede orde rekenscherna

weergegeven waarin drie parameters voorkomen. In hoofdstuk I

is een rekenschema gebruikt wat hiervan afgeleid kan worden

door c=O te stellen. In het uitgebreide rekenschema kunnen

we een parameter vrij kiezen en een vaste waarde geven.

De twee andere worden dan beschouwd als (te schatten)parameters.

Daardoor zal de vor~ van het stabiele gabied veranderen.

Omdat de parameters a en c gelijkwaardig zijn, kan op twee

manieren geprobeerd worden het doel te bereiken:

1. Kies als procespararneters a en c en neem b als vaste

parameter.

2. Kies als procesparaneters a en b en neem c als vaste

parameter.
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2

1

o,W
il

I' {T:: T;~ ..

I \ "-

\ \ ""
\
\

t
a~

T
D 1 " T-- maxe lJn voor ~

transformatie vo1gens I
De 1ijn voor T= Tmax

va1t gehee1 buiten

het stabie1 gebied.

Fig. 3.5a

\
\
\~ T= r~

\ ~,,,

-I

Fig. 3.5b

De 1ijnen voo~ T= Tmax

T
T= maxen -3-

na transformatie

vo1gens II of III.

-2.
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+

L----------~CB..............--------,
fig. 3.6 Een uitgebreid rekenschema .

a
c

b=1

2

p
0'-----

-2

(a)

2 a -2

-2

(b)

c= -t

b

fig 3.7 Optimale reeultaten bij invoering van een extra

vrijheidegraad. Met P is aangegeven de plaats van het

Laplace-proces.

H(e) == 2 2100
. s +100s+2100

na omrekening volgens methode III, T==10 m$.
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De overdrachtsfunktie van het rekenschema is:

H(z)= 1

(z+a) (z+c)+b

1=
z 2+ (a+ c) . z+ac+ b

De stabiliteitsvoorwaarden (bilineair transformeren en

Hurwi tz) zi jn:

1-a-c+ac+b "q 0

1-ac-b ~ 0

1+a+c+ac+ b .., 0

of

1-a-c+ac+b~0

1-ac-b ( 0

1+a+c+ac+b~ 0

Aan de laatste kombinatie blijkt nooit te kunnen worden

voldaan. Hieronder volgen de resultaten van beide mogelijk

heden.

1. Bet bli jkt da t b ~ 1 gekozen moet worden om het hele

stabiele gebied in het z-vlak met re~~e a en c te kunnen

beschrijven. Het geval b=1 blijkt de beste resultaten te

geven. tiet stabiele gebied met a en c als parameters

wat dan ontstaat is weergegeven in fig. 3.7a .

De figuur is symmetrisch t.o.v. de lijn a=c.

2. In dit geval blijkt de optimale waarde van de vaste

parameter c=-t te zijn. Ret stabiele gebied met a en b

als parameters is afgebeeld in fig. 3.7b.

In beide gevallen zou men kunnen spreken van een verbetering.

De verbetering is echter niet voldoende om door te voeren.

In fig. 3.7a komt het punt (a1=1,a2=-2) over,"en met

(a=-2,c=O) of ~a=O,c=-2). In die punten maken de stabiliteits

grenzen een hoek van 45° met elkaar evenals in het a 1-a2-vlak.

Verderweg van de genoemde punten treedt dan een lichte

verbetering op, omdat een van de stabiliteitsgrenzen volgens

een hyperbool wegloopt. In fig. 3.7b is het overeenkomstige

punt (a=-1,5 , b=O,25). ~e hoek tussen de lijnen is nu ca. 55 0
•
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oE(s)
=

u( s)

6P4
2

s +P2.s+P1

c)E(s)
=

s.V(s)

OPS
2

s +P2.s+P1

Ale we analoog aan de afleiding uit hoofdstuk 1 weer
definieren ....)

E ts)~ W(S)
gm 2

s +P 2.s+P1

em t t) =! -1 i Em ( s )]

egm(tJ=L -'1 Egm(S)]

wet) =L -1 1W(s) ~

e(t) =~ -1 f E(s) ~
vinden we ook hier de eenvoudige uitdrukkingen:

de \ t) = e (t)
oP1 gm

oe(t) = egm(t)oP2

~e(t)
= -em (t)

o P4

0e(t) = -~m (t)
() Ps

w( t) = PS' ~m (t) + P4 ·em(t)

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

(3.6bj

(3.6e)

-t) De benamingen E (8) en E ts) zijn bewust zoo gel<ozen:'1.tm gm
de analogie met de diskrete berekeningswijze goed

uitkomt. Er moet eehter wel 0P gewezen worden dat die

funkties en ook hun, later te noemen, naar de tijd

getransformeerden, niets te maken hebben met de gelijk

namige funkties uit hoofdstuk 1.
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De tijdsfunkties e ,t) en e (t) ZlJn te berekenen uitm gm
de differentiaalvergelijking, welke ontstaat als ,3.4)

en (3.5) naar de tijd terug getransformeerd worden:

em(t) + P2·~m(t) + P1· em(t) = u(t)

egm(t) + P2·~gm(t) + P1· e gm(t) = wet)

Het gebruik van een numerieke methode vereist dat elke

hogere orde vergelijking gesplitst wordt in een stelsel

van eerste orde vergelijkingen.

Definieren we:

v~1)(t) I::>

v(2)(t) A
1

We krijgen dan de stelsels

t(1) (t) = v(2)(t)
1 1

y(2)(t) ( 2) -'P1v~1)(t) + u(t)= -p 2· v 1 ( t)1

y(1)(t) = v(2) (t)
2 2

y(2)(t) (2 )
- P1v~1)(t) + wet)= -P2· v 2 (t)2

Samen met de vergelijkingen (3.6) en (3.7) en een geschikte

numerieke methode kunnen hieruit de partiele afgeleiden

van het foutsignaal e(t) naar de te schatten parameters

berekend worden. Als een kwadratisch foutkriterium gekozen

wordt bevatten de komponenten van de gradient aIleen reeds

gevonden tijdsfunkties.

3.4 Konklusie.

Zoals reeds in paragraaf 3.1 verneld is, komt in eerste

instantie een numerieke methode niet in aanmerking voor de

simulatie vanwege de langere rekentijd. Dat betekent dat een

van de drie onderzochte methodes uitparagra~f 3.2 gekozen

moet worden. Uit het onderzoek blijkt dat de drie methodes
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Vrijwel op aIle punten ongeveer dezelfde resultaten geven.

AIleen bij de nauwkeurigheid van samplereeksen springt er

een uit: methode III ( het nulde-orde-houdcircui~levert een

een simulatie van het uitgangssignaal met 4 tot 5 cijfers

goed. Dat is de reden waarom methode III van nu af aan

gebruikt zal worden.

Aan de methode kleeft weI het bezwaar dat, als het analoge

proces geen nulpunt heeft, het digitale proces weI een

nulpunt blijkt te hebben (zie bijlage A). Dat betekent dat

met ~~n parameter meer geschat zal moeten worden. Men kan,

als men dat wil, een extra vergelijking invoeren die het

verband tussen a
3

en a
4

vastlegt. Deze vergelijking vindt

men uit de omrekenfor~ules van bijlage A door 1 5=0 te stellen.

Dit zal echter in de volgende hoofdstukken niet gedaan worden.
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4. Parameterschatting aan een gesimuleerd analoog proces

met steepest descent afregelmethode.

4. 1 Het proces.

Kater \ 1975) en anderen hebben zich beziggehouden met schatten

mbv. een model lineair in de parameters. Zoals reeds in de

inleiding is vermeld definieert men daarbij het foutsignaal

ett) op een andere manier, nl. als het verschil tussen

linker- en rechter termen van de differentiaalvergelijking.

Om een vergelijking te kunnen maken met die manier van

parameterschatten heb ik als te schatten proces hetzelfde

gekozen als Kater, nl.:

H(s) = 2 2100
s +100s+2100

Het proces heeft twee reeele polen, bij s=-30 en s=-70.

De parameters welke na z-transformatie ontstaan zijn

afhankelijk van de sampletijd.

Als T=10 ms geldt:

a 1= 0,3679

a 2= -1,237

a 3= 1

a 4= 0,05447

a
5

= 0,07601

Als T=20 ms geldt:

a 1= 0,1353

a 2= -0,7954

8
3

= 1

a 4= 0,1154

a
5

= 0,2245

Als ingangssignaal is evenals bij Kater binaire ruis gekozen

met n=3 en een periodetijd T van 0,28 s. De grondfrekwenti.eper
is dan 22,4 Hz, hetgeen een goede excitatie van het proces

betekent (zie fig. 2.5).
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4 ~ n t.< lrogramma uur.

In de programmatuur is een splitsing gemaakt tussen de

simulatie van het analoge proces en de parameterschatting.

De resultaten van het simulatieprogramma (samplereeksen)

worden op disk opgeslagen. Het schattingsprogramma leest

eerst de samplereeksen van disk om vervolgens met de schattin~

te beginnen.

4.2.1 Ret simulatieprogramma.

Ter initialisering van het programma worden de volgende

gegevens gevraagd:

-orde van het proces

-periodetijd van de binaire ruis tTperJ

-aantal schuifregisterelementen van de MLR-generator

-aantal samples per toestand van de binaire ruis (NSS)

Aan de hand van bovengenoernde gegevens wordt het ingangs

signaal opgebouwd. Vervolgens kunnen de procesparameters

als Laplace- of z-parameters opgegeven worden.

Dan worden gevraagd:

-ESTAT; dit is een grootheid waarmee het programma kan

bepalen of het signaal stationair goworden is. Steeds

wordt de laatste samplewaarde van een periode van het

ingangssignaal vergeleken met die uit de vorige periode.

Als het relatieve verschil tUBsen deze twee samplewaarden

kleiner is dan ESTAT wordt aangenomen dat het signaal

stationair is.

-ISTAT; het maximaul aantal periodes wat berekend

mag worden.

~u zijn voldoende gegevens beschikbaar om de eigenlijke

simulatie uit te voeren. Ret programma maakt, indien nodi.g,

gebruik van methode III uit hoofdstuk 3 bij het omrekenen

van Laplace- naar z-parameters.

Ret flow-diagram is opgetekend in fig. 4.1.
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4.3

i bereken een periode

I v/h uitgangssignaal

-*=--

t--------"'---a_-----"'=~~. ax. aan~al~
be~.

.~ ~ t . to e s :e-;----.~-:.E~~_l

-----------~_e..:r'~i~~ ? ~ - .---
-------:J J a

c[i--ri-nt~-r-e~it_e~u~me-r-I

I print ui t gang SSamPle81

1
L indien gewenst _

IP:i::d;::~~~:~~g:

zet in- en. ui t

gangs samples

L op disk----·- r-~- --- ---
(.e_~2?)

r'ig. 4.1 Ji'low-diagram sirflulatieprogramma.
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4.?? Het schattingsprogramma.

Allereerst worden de samplereeksen van de disk gelezen.

Vervolgens worden de startwaarden voor de parameters gevraagd.

Deze kunnen weer opgegeven worden als Laplace- of z-parameters.

Ook is het mogelijk in het programma ingebouwde startparameters

te gebruiken. Dan worden gevraagd:

-ESTAT

-ISTAT

-versterkingsfaktoren voor de steepest descent afregeling

-het aantal te doorlopen iteratiestappen ~NITER)

-om de hoeveel iteraties de schattingen geprint moeten

worden (.NP.H.INT)

De initialisering is nu afgesloten. Het eigenlijke schattings

programma is zo opgebouwd, dat gemakkelijk teruggekeerd kan

worden naar de initialiserende fase. Zodoende kunnen

gemakkelijk andere startparameters en/of versterkingsfaktoren

gekozen worden, zonder het programma opnieuw te hoeven starten.

Tussenresultaten worden gegeven in z-parameters. Wanneer men

stopt worden de eindparameters in Laplace-parameters omgezet.
(methode 111) en uitgeprint.

Het flowdiagram is getekend in fig. 4.2.

4.3 Resultaten.

De sampletijd blijkt een grate invloed te hebben op de

konvergentiesnelheid bij het schatten. Isermann (1974)

noemt de volgende (gelijkwaardige) voorwaarden:

-Als het proces de fouriergetransfor:neerde H( jW)

heeft geldt T= w~ waarin ~ 20 gekozen wordt. max .
max

dat H(jUmax ) =0,02 •.• 0,1 (Shannon)

-T/Ts = 0,18••. 0,36 waarin Ts de som is van de tijdkon

stanten in de noemer van de Laplace-overdrachtsfunktie,

minus de som van de tijdkonstanten uit de teller

daarvan.
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lees samplereeksen
van disk

nee

a
vraag vermenigvuldigings
faktor voor versterkings

faktoren vFG

print melding

sfaktoren
~~:":"":'_""';;";;'-'-':"";;"-'---:----""'"'-~-------

bereken gradient
en foutkriterium

print

ja vermenigvuldig alle
;;>--"-------4-1 versterkingsfaktoren

V G

print tussenresultaten indien
voldaan aan kriteria

ja

ja ~E-~~~-------,-

ee
print Laplace-parameters en versterkingsfaktoren

mb
Fig.4.2 Flow-diagram schattingsprogramma.
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-T/T
95

= 0,09 ... 0,36 waarin T
95

de tijd is waarbij de

stapresponsie van het proces 957~ van de eindwaR.rde

bereikt heeft.

De voorwaarden geven aIle drie ongeveer gelijke grenzen voor

het proces uit paragraaf 4.1 nl. T tussen ca. 10 en 20 ms,

slechts een faktor twee variatiemogelijkheid dus.

De bovengrens van de sampletijd is reeds eerder ter sprake

geweest in paragraaf 3.2.4. Daar is de waarde T =45 msmax
gevonden als absoluut maximum.

Het aanwezig zijn van een ondergrens is bij eindige rekennauw

keurigheid onvermijdelijk. Het is echter niet zondermeer

duidelijk waarom de ondergrens zo dicht bij de bovengrens zou

moeten liggen. Isermann noemt het optreden van bijna singulier

wordende matrixen als oorzaak, hetgeen hier niet van toepassing

is omdat hier een geheel ander schattingalgorthme gebruikt

wordt.

Om na te gaan of de genoemde voorwaR.rden ook hier gelden, zijn

schattingen gemaakt met diverse sampletijden. Daarbij is steeds

het ingangssignaal hetzelfde gehouden. Het aantal samples per

toestand van de binaire ruis (n ) werd gevarieerd.ss
Schattingen zijn gedaan bij:

1. T= 5 ms (n = 8),ss
2. T= 10 ms (n = 4),ss
3. T= 13,3 ms (n = 3),ss
4. T= 20 ms (n = 2) enss
5. T= 40 ms (n = 1)ss

In de tabellen 4.1 tim 4.5b is van elk geval het schatting-

verloop gegeven. Tabel 4.5a en 4.5b geven he~ schattings

verloop bij T= 40 ms en verschillende startparameters.

De versterkingsfaktoren werden zo gekozen dat het schatten

nog juist stabiel bleef, zonder oscillatorisch te worden.

In nat geval is de konvergentiesnelheid maximaal. Over het

algerneen worden de versterkingsfaktoren pas in grootte beperkt

in de buurt van het proces. In de tabellen 4.5 blijkt het

nodig te zijn vanaf de startwaarden enkele iteraties met

verkleinde versterkingsfaktoren (faktor 4) te werken, daar

anders het model in het instabiele gebied terecht komt.
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I T~h E a 1 a
2

a a_________________________________________ ~ 3 _

proces: 0.60653 -1.565~0 0.01886 0.02228

a
3

,= 1 .00000

0 13.500013 -1.000(10 \7,1. 0~~0\W 0.013000
1 971 .2 0.50000 -1.120000 13.00896 0.00582

2 0(1 778.8 0.47115 -1.(H7CC 0.071197 0.01421
,~ () 680.1 0.42529 -1.(14790 0.1f'J573 -Q).121395
60 40909 0.13809 -1.11356 0.13532 -0. C1l2'~8

EW, 12.2 0.2601)4 -1.18010 0.13562 -e,.055L17
1",0 10.8 0.25950 -1.18024 0.12966 -0.04973
120 9.8 0.25875 - 1 • 1[3049 0.12459 -0.04487
1/~ '21 9 • 1 0.25822 -1.1(5032 :3.12028 -12 .124\:)75
16~' 8.6 0.25787 -1.181213 0.11660 -V'.0372Ll
180 8.2 0.25766 - 1 .18164 0.113Ll7 -kl .03426
2(i1(j 7.9 0.25761 -1.18211 0.11079 -0.il3172
220 7.7 0.25765 -1.18261 0.1085"-: -[~ .(112956
2'~e 7.5 0.25777 -1.1831'~ 0.10651 -0.02772

ITF!? E
-------------------------------------------------------------

Hesulterende Laplace-parameters:

Tabel 4.1 T=5',ms.

versterkingsfaktoren:...;,-
g1= 0,250.10

-5g2= 0,250. 10

g3= 0,000"
-5g4= 0,250.10
-5g5= 0,250.10

g6= 0,000

Resulterende s-polen en nulpunten:

s-polen: -2,04 en -269

nulpun;t: +208

Totale rekentijd is 256 sekonden.

1 1= 5513,89

12= 271,13

1
3
= 1 ,00

1
4

= 5822,96

1
5

= -28,31

1 6= 0,00
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-------------------------------------------------------------

proces: 0.36788 -1.23740 0.05447 0.07601

a 3 = 1.0000J

'. (.',.S(\ef,W -1.(WilDD 0.00000 0.00000'LI

LID 5.7 e.5000~J -1.00000 0.05~07 0.V13BLl7
2P LI.8 (1.30595 -1.I/~233 0.12827 r~.CI21t'·':}

L~ II 1 • L~ C.29f:,78 -1.1/~?,)LI "'. H~ Ll11 (:) • ~~ 4/4 7 LI

67· 0.5 0.29290 -1olLl336 0.~'9225 0.'25606
80 0.3 0.2914L~ - 1 • 1 LI Ij 3 n 0.08599 0.D6184

100 (').:1 (j.2YI15 -1 .11~S41 0.08265 e.C6/183
120 (.~ .3 O.291L15 -1.1L~647 D.0t!079 I;: .G6642
1LH· 0.2 0.29203 -1.14752 0.07969 e.06728
160 O.? 0.29277 -1.14B,)7 0.07900 0.(16776
IHO n.2 0.29157 -1 .14962 '1.07850 r.G6805
?"H~ n.? 0.29441 -1 • 1S:~65 0.07812 C.0682/1
?20 c.~ ~.~N526 -1.1S1f"7 n.07779 a.C6d.1~~

2L!C' ., .~~ (1.29611 - 1 .15269 0.~n74,) ,~.06o/l')'.

Resu1terende Laplace-parameters:

1 1= 2531,40

1 2= 121,70

1
3
= 1,00

1 4= 2576,74

1
5
= -3,43

1 6= 0,00

Tabe1 4.2 T= 10 ms.

versterkingsfaktoren:
..... -4

g1= 0,190 .10
-4g2= 0,190 .10

g3= 0,000

g4= 0,190 .10-4

g5= 0,190 .10-4

g6= 0,000

Resulterende s-polen en nulpunten:

s-polen: -26,6 en -94,9

nul punt: +754

Tota1e rekentijd is 142 sekonden.
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.. .- ..-....... --- ---. - - - - - - - - -.-- ---------------------------..-----------.
IT~E E s1 a 2 a. as
---------~-------------------------------------------- -------
proces: 0.26360 -1.06356 0.07817 0.12187

a = 1.00000
3
[1 0.5"~000 - 1 • e, (;HH1(~ 0. 000lJl7l e.80~~C(.J

1 16/~ .4 0.50000 -1 • ~0(HH~ 0.10051 0.'':'7627
2 i~ 2.6 ('.12165 -1.11021 0.10313 ,; • C' B7 7 f

40 13.1 e,.30751 - 1 • 10917 ~~.07791 (1',.112(,,9
60 0.1 11.30223 -1.10829 0.0f~1~~ 1.'.1 ?C'/l'1

sr 0.e. 13.29987 -1.10741 0.0663') C,' • 121/n
1e\-: 1l.(II 0.29855 -1 • 11,~6 52 0.06550 c·. 124/~6
120 0.0 0.29762 -1.105f>5 0.0653/~ (1.1248("
li.0 e.0 0.?9685 -1.lel.79 0.065 /-tS 0.12488
161~ 0.0 0.29614 -1 .1 (n9 l 1 0.06565 0.12488
180 0.0 0.29547 -1.10312 0.06589 0.12483
200 0.0 "'.29481 -1.10231 0.06614 O.12LI78
22V\ 0.0 0.29418 -1.10151 0.06636 0.12/172
2/~0 0.0 0.29355 -1.10074 0.06662 (1.12466

------------------.------------------------------------------
E

-----------------------------------------------_._-----------

Resulterende Laplace-parameters:

1 1= 1935,27
1 2= 91,92'

1 3= 1,00
1 4= 1919,94
1 5= 1,34
1 6= 0,00

~abel 4.3 T= 13,3 rns.
Versterkingsfaktoren:

"':'4
g1 = 0, 385 • 10

-4g2= 0,385. 10
g3= 0,000

-4g4-= 0,385. 10
-4g5= 0,385.10

g6= 0,000

~esulterende s-polen en nulpunten:

s-polen: -32,6 en -59,4
nulpunt: -1441

Totale rekentijd is 108 sekonden.
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------------------------------------------------------------.
I TRJ\ E a 1 a 2 Q4 a 5-----------------------------------------------_.------------
procea: o. 13534 -0.79541 o. 11540 0.22453

a 3 = 1 • n~(~00

r (j.scarw - ;j • 5 (': L~ 0 D 0. 000~H_\ 13.00008
?ltL1.r, D.S00(~(i1 -;~:.5e,3(?0 0.24346 (~ .160/18

2") '" .2 0.070121 -C.7l~;n3 g.15537 ().21111 1"-

liD rI. 1 '~.~70~2 -(7,.70887 o. la641 0.22137
(,' oJ • 1 O.071186 -Z.7152('\ 21. I/ll1C6 r.?2176"
80 ,;~ • 1 0.079'32 -C' .7;~1Vf:> o. lLl20n rJ.?2195

I (1 i;1 o • 1 0.081M'J -e.7?651 0. 1M~()8 O.2221~

12 f' (:~ .1 0.iHn30 -n.731S8 0. 13829 0.2222b
llH'J n .,3 0.09C86 -(~.71f2,:} e. 136£,2 (2l.2224Li
lAr. 0.13 0.09417 -n .7 /-lS6A 0. 135(17 0.P.2258
180 0.0 C.0~72/-l - ['I • 7 l~ I! 7 2 e. 13363 ;1.~~2271

200 (11.0 It; • 1(J0.rl9 -0.74bl1'.J 0.11229 e,.2228/~

2:?0 0.0 ~,1 • 10272 -\".751;)8 (1. 1:3104 0.2229(-,
21/;', o .~) ~~.1C~517 - J. 7 ')52:~ 0. 12988 (' .221r.7

I YC"'ji E a
1

8 2 a
4

a
5

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

Resulterende Laplace-parametera:

1 1= 2369,79
1 2= 112,60
1

3
= 1,00

1 4= 2390,14
1 5= -2,39
16= 0,00

Tabel 4.4 T= 20 rna.
veraterkingsfaktoren-=l:

- =y
gi= 0, 250 • 10

-3g2= 0,250.10
g3= 0,000

-3g4= 0,250.10
-3g5= 0,250.10

g6= 0,000

Reaulterende a-polen en nulpunten:
a-polen: -28,1 en -84,0
nulpunt: +1039

fatale rekentijd is 78 sekonden.



.....-;;;--. - - - - - - - - - - - - .--.. --------. --~- ------------- -------------------- -
:~~~ ~ ~~ ~~ ~1 ~2 _

procea: 0.01832 -0.36200 0.13779 0.51852

c
115. A

o ./~

('.5(W0n
0. sor,eo
0.09239

-['·.25 1,Jn('1

-0 .2~'''''DO

- 0 • IJ 1 (, () Ij

,~. '~00n(~

0.07 f3f)'J
:).11157

0.00000
r 01 7406
0.49651

:~~~ ~ ~~~ ~~~__~~ ~4 ~5 _

a
3 = 1 .00C00

0 0.09219 -?J./116f:l4 0011157 ;?49653
1 0.3 0.07536 -0./12301 C010595 0.5C635

~(1 0.0 0.05372 - 0 • II? LI 11/1 (6. H1330 0.51675
I! ~l c.n e.050l41 -~~,.Lllg23 C.10657 r'.51691
60 e.e 0.04719 -0.l.d29~ 0.10954 vi.51706
E5e n • t~ r • ('IL~Lj6L~ -'? ./H~805 00112211 n.S1720

WI; IO.[) C .OI-l215 - D ./1V'll() 5 0.11468 (>;.51731
1P" O. C' 0.CJ3987 -O.39~6() f'0116ge o .51 7 4/~

1 !II~ ~.() C.(~1781 -,~ • .1 'J 6(' l-l 0.11892 0.5175/~

16~ o .,~ r • (' 3 59 l-l -Ql.10276 0.12074 ~.51764

P3V v] • ;~ I" • 0 31~i~ ') -0.1~3':179 0.12239 0.51772"
20'~ 0. ;j C.03?71 -0.337/'19 0.12388 0.51780
220 'lI r;o 7J.fDI32 -(3 .lF3!~66 0.12524 D.51787i/ • r J

-------------------------------------------------------------
IT~E E a 1 a 2 a 4 as
-------------------------------------------------------------

Tabel 4.Sa T= 40 ms.

Versterkingafaktoren:
-2g1= 0,160 .. 10
-2g2= 0, 160 • 10

g3= 0,000
O 160 • 10-2g4= ,
O 160 .10-2gS= ,

g6= 0,000

Resulterende Laplace-parameters:

11= 1767,43

12= 86,59
13= 1,00

1 4= 1757,72

1<:.:= 3,87
".J

16= 0,00

Opmerking: Bij de eerste twintig iteratiea waren de

versterkingsfaktoren een faktor vier kleiner.
Hesulterende s-polen. en nulpunten:

a-polen; -33,0 en -53,6

nulpunt: -454

Totale rekentijd is 49 sekonden.
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---- -- -- - --- ~ ;;--;;;~-"- -- - --- - ---- ---- - ---- - - ---- --- ------ - --- -- -
I TF.!t E a 1 a 2 a 4 as
-------------------------------------------------------------

proces: 0.01832 -0.36200 0.13779 0.51852

.Q3 = 1.00000

o
1

:~ [\

0.11';I~1C

(1 • 1 "'H~ (' ~~

o •21/HH}

-C.8M'(lO
- ~l • t) IHi ('Ill

-[).73l11

0.crHHW,
(~.(~(·~d,)l

-e.06663

(1 • (~C~hHl

v)d3617
0.49906

Resulterende Laplace-parameters:
"!

11= 929,f37
12= 50,67

1 3= 1,00

14= 880,90

1 5= 11,56
1 6= 0,00

I '[l"" E,r: a
1

a a a_______________________________ 2 J .. ::5. _

&.3 = 1 .C0000

13 0.234D0 -0.7111 1 -0.V6fi63 (' • Ll9 9 "j f.

1 ,~ .3 13.23018 -/).71203 -0.06796 ~.501f7

20 13.3 0.2139(, -1/,.71775 -13. (?I62.V~ (~. r;.-C7'J 1

40 13.2 0.20461 -(~. 7 (·'023 -0.0523t3 (1. S'~54'1

60 7J.2 n. 19547 -(I.fibl13 -0.(~L~260 r.509C / j

8 (~ 13.2 0. 1<::1657 -[).6i"f)'10 -0.0332? ('~.'1(")e:,7

10~ 0.2 o. 17792 -C". (,')036 -0 .02M~f, (~. 51 ~\(1fs

120 0.2 0. 16952 - C • (, VI 7 /1 -13.(~1S20 C',.51D57

140 ~. 1 oel f, l'~e, -0.611)66 -0 .{i\k~666 0.51 1 (~/1

16~ C' • 1 0.15.155 - 13 • (, (11') 1 II 0.1'-'1 1 1 '16 ", • 51 148,

1 ,< (\ C • 1 c. 1/-l6DC -:' • 'y) 1 IH 'J • l-j (~ 'J II ') (" • l:d 19;'
;') (.~ 0 n • 1 ': ~ .11R?/j -I'.,)77t31 ('! • ,;, 17('> 1 C.51 cJ.l1
::::;') n 0. 1 r. 11118 -r.S(,SCl o. '~2/j211 (~.512n9

-----------------------------------------------------------_.

Tabel 4.5b T= 40 ms.

Versterkingsfaktoren:
-2g1=0,11S.10
-2g2= 0, 1"5 • 1CD ..

g3= 0,000

g4= 0,115 .10-2

g5= 0,115 .10-2

g6= 0,000

Opmerking: Bij de eerste twintig iteraties waren

de versterkingsfaktoren eenfaktorV'ier kleiner.

Resulterende a-polen en nulpunten:

s-polen: -25,3 ± 17,0 j

nulpunt: -76,2

Totale rekentijd is 55 sekonden.
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Na 240 iteraties vinden we in de resulterende Laplace

parameters de resp. afwijkingen van de proceswaarden (in de

drie Laplace-parameters zijn die afwijkingen onderling

ongeveer gelijk:

1. +170";

2. + 21 %
3. 8 ~Io

4. + 12 ..~

5a. - 15 '':;

5b. - 54 10

Daaruit blijkt dat de door Isermann gegeven voorwaarden weI

een indikatie geven. De ondergrens is vrij scherp, terwijl de

bovengrens weI wat ruimer genom en kan worden, gezien het

resultaat van tabel 4.5a bij T= 40ms. Op het resultaat van

tabel 4.5b komen we later nog terug.

De tijd die nodig is voor een iteratie is afhankelijk van

n ss (welke immers de lengte van de samplereeksen bepaalt) en

dus van de sampletijd. De gemiddelde tijd per iteratie is resp.:

1. 1,1 s

2. 0,59 s

3. 0,45 s

4. 0,33 s

5a. 0,20 s

5b. 0,23 s

Hieruit blijkt dat het wat betreft rekentijd gunstig is om

een zo groot mogelijke sampletijd te nemen.

In de tabellen vinden we steeds het verschijnsel dat het fout

kriterium gedurende de eerste tientallen sta~pen vrij snel

afneemt. Dat is een eigenschap van de schattingsmethode

steepest descent.

In fig.4.3 is het vierde kwadrant van fig. 3.5 nogmaals

getekend. Daarin is de lig~ing van het proces bij verschillende

sampletijden aan gegeven. Wanneer we het foutkriterium E

bepalen als funktie van de parameters a 1 en a 2 , terwijl de

andere parameters de proceswaarde hebben, blijkt dat lijnen

van konstante E (verder hoogtelijnen te noemen) sterk

beinvloed worden door de stabiliteitsgrens a 2= -a1-1.
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1

-2

10 ms

5 fiS

Fig. 4.3 Plaats van het digitale proces

bij verschillende sampletijden.
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In de buurt van het proces zlJn de hoogtelijnen, zoals te

verwachten, ellipsen. De lange as van de elliosen blijkt

ongeveer evenwijdig aRn de stabiliteitsgrens te lopeno
Hoe dichter het proces bij de stabiliteitsgrens ligt, des te

smaller worden de ellipsen. Ter illustratie, bij T= 5 ms is

de verhouding lange as / korte as van sen ellips ongeveer 15,

b1j T= 40 ms is die verhouding ongeveer 2.

Als de verhouding groot is betekent dat, dat de konvergentie

snelheid bij het schatten erg klein wordt. Hij het schatten

zal vrij snel een punt op de (gemeenschappelijke) lange as

van een ell ips bereikt worden. Op de lange as is de gradient

klein. Vergroten van de versterkingsfaktoren is niet mogelijk,

omdat dan bij een toevallige afwijking, die altijd weI optreedt,

het schatten instabiel zal worden.

De schattingsresultaten blijken, behalve van de sampletijd,

ook sterk afhankelijk te zijn van de startparameters.

Afregeling volgens een lijn loodrecht op de stabiliteitsgrens

a 2= -a1-1 verloopt relatief veel sneller dan afregeling

volgens een lijn evenwijdig aan die grens. Bij kleine sample

tijden is dit te verklaren uit de vorm van de hoogtelijnen.

Bij ~= 40 ms treedt dit verschijnsel ook op, zoals blijkt

uit de tabellen 4.5a en 4.5b. De afstand proces-startmodel is

in beide gevallen hetzelfde. Waarschijnlijk is dit verschijnsel

een gevolg van de keuze van steepest descent ale afregelmethode.

Dat het hoogtelijnenbeeld bij T= 5 rns al echt slecht is

blijkt uit fig. 4.4. Daar zijn hoogtelijnen getekend voor elke

kombinatie van twee parameters. De andere parameters hadden

steeds de proceswaarde. Vooral in het a 1-a2-vlak, maar oak

in het a4-a
5
-vlak, is de situatie erg slecht. Extra vervelend

is he t fei t dat de lange as~'en van de elli psen onder 45 0 met

d~ parameterassen lopeno Daardoor is het niet mogelijk met
ongelijke versterkingsfaktoren betere resultaten te krijgen.
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t
al

-I.';

-lob

-"1

fig. 4.4 a

E als funktie van a 1 en s2

a 4= 0,018858

a rs = 0,022277

h~ gedeelte binnen het vierkant

is vergroot weergegeven.

0"l

-0.>

.2.0

J.~ •

o.!".

o 0.5"
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0.1

fig 4.4b
E als funk tie van
de parameters a 4 en a 1

a 2= -1,565396
a

5
= 0,022277

fig 4.4c
E als funktie van q~

de parameters a4en ai

a 1= 0,606531
a

5
= 0,022277

o 0·\
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Q~' fig 4.4d
E als funktie van

de parameters a4en a 2
0./

a 1= 0,606531

a 2= -1,565396

- 0,1

fig 4.4e
E als funktie van

de parameters a 5en a 1

a 2= -1,565396
a4= 0,018858

o.~

o.~

";Irl/I";; /

--------+1------,---
-+o OJ Qs
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~21
fig 4.4f

l~ ala funktie van

de parameters aSen a 2

-l.~
a 1= 0,606531
a - 0,0188584-

-0.1 0.1
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5. Bilineaire transformatie.

5.1 Inleiding.

We gaan uit van onderstaande Laplace-overdrachtsfunktie:

H(s)= 2
13" s +

normering 1
3
= 1

Met behulp van de in hoofdstuk 3 beschreven methodes vinden

we daaruit een z-overdrachtsfunktie:

2
a6 • z + a5 ·_z+ a4H(z)= 2
a3 • z + a2 • z+ 8 1

normering a 3=1

Bilineaire transformatie is gedefinieerd volgens:

z- l±.!!- 1-w

Passen we die toe op bovenstaande z-overdrachtsfunktie, dan

vinden we:

H(w)=

normering f
3

==1

Dat levert enkele interessante aspekten Ope

In hoofdstuk 3 is reeds het theoretisch verband tussen

s en z genoemd:

sT (z= e 5.2)

Wanneer we uit (S.1) en (S.2) z elimineren, blijkt als

verband tussen s en w te gelden:

W=



5.2

Wanneer de sampletijd voldoende klein is voIgt daaruit:

T
w= '2" S

blJ benadering bestaat er dus een lineair verband tussen

Laplace- en bilineaire parameters,nl.:

f.~
1

i=1. .. 3

i=4 ... 6

We definieren parameters b volgens:

2 3-i
b i = fi·(T) i=1 ... 3 (5.3a)

2
6-i

b.= f i · (if) i=4 ... 6 (5.3b)
1

De parameters b zullen dan ongeveer gelijk zlJn aRn de

parameters 1. Bij de processen die in de volgende paragraaf

geanalyseerd zullen worden, is het relatieve verschil tussen

b- en I-parameters bij de grootste sampletijd enkele

tientallen procenten.

Wanneer we b-parameters schatten, mogen we vanwege de nauwe

verwantschap met I-parameters, overeenkomst met analoge

schattingsresultaten verwachten.

De gradient van b-parameters kunnen we bepalen door uit de

b-parameters mbv. de betrekkingen (5~3) de f-parameters te

bepalen. Vervolgens berekenen we lii t de f-parameters de

a-parameters (inverse- bilineaire transformatie), waama we

met behulp van de methode uit hoofdstuk 1 de gradient van de

a-parameters kunnen berekenen. Orndat zowel de bilineaire

transformatie als de relatie tussen b en f uit lineaire

betrekkingen zijn opgebouwd is het vrij eenvoudig om uit de

gradient van de a-parameters die van de b-parameters te

bepalen. De afleiding van de daarvoor benodigde formules is

gegeven in bijlage B.



T=20 ms.

5.3

5.2 Het foutkriterium ala funktie van bilineaire parameters.

Hoogtelijnen (lijnen van konstant foutkriterium) van b-para

metersblijken ellipsen te zijn, waarvan de verhouding

lange as / korte as zeer groot kanzijn. In fig. 5.1 zijn

enkele hoogtekaartjes getekend van het proces

li(s)= 2 2100
s +100.s+2100

~e zijn gemeten in de onmiddelijke omgeving van het proces.

De grootste relatieve parametervariatie was die van b1 en

was 2,5%. Het ingangasignaal was binaire ruis met n=3 en

Tper= 0,28. In de linker kolom is parameter b 1 uitgezet

tegen telkens een van de andere b-pararneters, terwi ,il de

andere parameters de proceswaarde hadden. Bij grote verhoudinfen

van de ellipsassen is de getekende ellips slechts een

stylistische aanduiding hoe de werkelijke ellios ligt.

Tekenen op schaal is in dat geval niet mogelijk.

Omdat de ellipsassen nagenoeg evenwijdig lopen met de

parameterassen is het mogelijk betere verhoudingen van

ellipsassen te verkrijgen door elke b-parameter afzonderlijk

met een aparte faktor (verder schaalfaktor te noemen) te

vermenigvuldigen. In de middelste kolom van fig. 5.1 is het

optimale resul taat wat met schaling bereikt kan worden

weergegeven. Uit het feit dat niet aIle hoogtelijnen

cirkels worden mogen we konkluderen dat de ellipsassen bij

b-parameters niet exakt evenwijdig lopen Tllet de b-parameter-

ass en.

Wanneer we formules (5.3) nogmaals bekijken, zien we dat we

in fei te ook schaling toepassen ala we van b-parameters

overgaan op f-parameters. De schalingsfaktor is in dat geval

afhankelijk van de sampletijd. In de derde kolo~ van fig. 5.1

zijn de hoogtekaartjes weergegeven die we vinden met

f-parameters. We zien dat de schalingsfaktoren, die we

impliciet invoeren door over te gaan van b- op f-parameters,

te groot zijn. De optimale schaling ligt "tussen b- en

f-parameters in".
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Het optreden van ellipsen met grote assenverhouding bli.jkt

bij het schatten van Laplace-parameters geen ongewoon ver

schijnsel te zijn: Jeurissen (1973) meldt bij direkt schatten

van analoge parameters ook het optreden ervan.

In tabel 5.1 is een vergelijking gemaakt van verhoudingen

van ellipsassen bij twee processen, nl.:

A: H(s)= 2100
s2+ 100 • s +2100

(polen s=-30 en s=-70)

(polen s=-50±j. 86,6)H(s)= 10000
s2+100.s+10000

De indelin~ is verder ala voIgt:

A1: proces A met sampletijd T= 20 me.

A2 : " A" " T= 5 me.

A3 : " A" " T= 2,5ms.

B1 : " B" " T= 20 me.

B2 : " B" " T= 5 ms.

B3 : " B" " T= 2 , 5ms.

De in de tabel genoemde Ab's en 6f's zijn gedefineerd in

fig. 5.1. ~b1 en ~f1 zijn genormeerd op 1. AIle verhoudingen

zijn opgenomen in de onmiddelijke omgeving van het proces.

~ij een konstant foutkriterium bl~ken de ellipsassen die

evenwijdig lopen met de b 1-as het langst te zijn.

De waarde van het foutkriterium is steeds zo gekozen dat

de relatieve variatie van b 1 tOY. de proceswaarde kleiner

bleef dan 510.
Als ingangssignaal is binaire ruis genomen met n=3 en

Tper= 0,28.

Hij elk van de processen was het mogelijk duor schaling

ellipsas-verhoudingen te krijgen van 3 of beter.

In tabel 5.1 zijn de verhoudingen bij b-parameters bij elk

van de beide processen nagenoeg onafhankelijk van de

sampletijd. De verschillen die optreden vallen binnen de

meetnauwkeurigheid. De f-parameters geven over het algemeen

een gunstigere verhouding, waarschijnlijk omdat ze beter

genormeerd zijn.

B:
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prooes ll.b 1 6b2 6b
3

Dob
4

Do b
5

6b 6

A1 1 4.10- 2 9. 10-4 7 . 10- 1 3.10-2 3.10-4

A2 1 -2 1 • 10-3 8.10- 1 2.10-2 3.10-44.10 .

A
3

1 4.10- 2 1 . 10- 3 8.10- 1 2.10- 2 3.10~4·

B1 1 2.10- 2 2.10-4 1 2.10-2 2.10-4

B2 1 2.10- 2 3.10-4 8.10-1 2.10-2 2.10-4

B
3

1 2.10- 2 2.10-4 L 2.10- 2 2.10-4

proces M 1 Af2 .1.f
3 .6. f 4 ~f5 6f6

A1 1 4 9 0,7 2 3

A2 1 15 160 0,8 6 45

A
3

1 30 650 0,8 15 190

B1 1 2 2 1 1 2
i

132 1 7 40 0,8 7 30

B
3

1 14 150 1 15 110

Tabe15.1

Verhouding van ellipsassen bij b- en f-parameters.

De 6 b' s en Af' s worden gedefineerd in fig. 5.1.
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5.1 Schatten van bilineaire parameters.

Vanwege de beperkte tijd die nog beschikbaar was is een

poging ondernomen om bilineaire parameters te schatt~n mbv.

het bestaande steepest descent programma (hoofdstuk 4).

De schatting is uitgevoerd met f-parameters, omdat die de

beste verhoudingen van ellipsassen hebben. De bepaling van

de gradient van f-parameters is opgenomen in bijlage B.
Een nadeel van bilineaire transformatie is dat in het

algemeen vijf parameters geschat moeten worden als het

Laplace-proces van de tweede orde is.

In tabel 5.2 is een schatting aan het reeds eerder eekozen

proces
2100H(s)=

s2+ 100s+2100

met T= 20 ms weergegeven. De versterkingsfaktoren waren

gelijk. Qua rekentijd (71 s.) en bereikte nauwkeurigheid

( -25%) zijh de resultaten minder goed dan die van tabel 4.4.

Wanneer elke versterkingsfaktor afzonderlijk zo gekozen wordt

dat het schatten juist stabiel blijft, neemt de konvergentie

snelheid nauwelijks toe. De versterkingsfaktoren moeten in

dat geval gedurende enkele tientallen iteraties kleiner

gekozen worden om het model in het stabiele gebied te houden.

Waarschijnlijk verklaart dat het tijsverlies.

Wanneer aIle ellipsassen exakt evenwijdig lopen met de

f-parameterassen is de meetkundige plaats van aIle Dunten van

konstant foutkriterium E een hyperellipsoide. Deze voldoet

aan de vergelijking:

f 1 2 f 2 2 f 6 2
E= ( d 1 ) + ( d

2
) +. • • •. ( d

6
)

Daarin stellen d
1
••• d6 de halve lengtes van de ellipsassen

voor. Voor het genak is daarbij verondersteld dat het midden

van de hyperellipsoide (E=O,de procesparameters) in de

oorsprong ligt.



Resulterende Laplace-parameters:
1 1= 1'590,26

1 2= 75,39

l~= 1,00
1 4= 1567,35
1

5
= 5,08

1 6= 0,00

5.8

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

proces: 0.17606 0.89568 0.17606 -0.11954 -0.05652
t ,- 1 .0e'0003

0 n.50CeJO 0.500lH~ 0.00000 0.00000 C.0D0C0
1 244.0 0.5"000 0.50000 0.0814£ -0.04943 -0.n~)128

20 5.6 0.16952 0.65745 0.13947 -0.12770 -0.D2271
40 0.6 0014721 0.69240 0.13683 -0.07675 -0.r,f,'319
6L1 0.2 0.14365 13.70278 0.13597 -0.06854 -0.0'/69,
80 0.? 0.1/n08 0.70807 O.13600 -0.06713 -~.C83Lj4

W0 0.2 0.14324 0.7118fJ 0.13639 -0.0672fi -0.08568
12n n • ~~ 1).14363 0.711-193 0.13692 -('I. V',6784 -Q.C8626
14r. ~1. 2 0.14408 0.71780 0.13748 -0.06856 -C.08618
IM~ 0.2 0. 1'1456 0.7205/-1 0.138(D6 -0.0(,932 -(1.17'8')86
180 0.2 0.14Se'4 0.72319 0.11864 -0.07009 -c .(185/~/.j

2(W o • 1 0.14552 0.72')78 0.13920 -e: .07'~85 -~.rE$499

220 (\. 1 0.1/~599 0.72832 0.13976 -0.0716'1 -n.n8454
240 (?I. 1 0. 146'~1l 0.71080 0.14030 -0.07233 -1.rS4H'

--------------------------.---------------~-------------------------
I TF.R , f 1 : f'2 ~:l f 'f'6'-- - - - - -- -. --. ---. .... f .. 2 _
Tatel 5.2 T= 20 ms.
Versterkingsfaktoren:

-4g1= 0,800.10
-4g2= 0,800.10

g3= 0,000
g4= 0,800.10-4

-4g5= 0,800.10
-4g6= 0,800.10

Resulterende s-polen en nUlpunten:

s-polen: -37,7 + 13,0.j
nulpunt: -308

Totale rekentijd is 71 s.
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Stel de m-de schatting van de parameters is ~e~even door
de vektor:

f =-m

f 1 , m

f 6,m

de versterkingsfaktoren door de diagonaalmatrix:

G=

en de gradient van E in het

dE
C)f1

'V E=
m

punt f m door

2.f1 ,m

d 2
1.

2.f
6 ,m

d 2
6

Dan gaat afregeling volgens steepest descent ruby. de formule:

f 1= f - G. V E--m+ -m m

Wanneer we de versterkingsfaktoren zo kiezen dat geldt:

wordt:
d 2

1

G= A. •

o
en vinden we

f 1= f - 2k.f-m+ -m -m

o

= (1-2A)f-m

i= 1 ••• 6

zodat f m+ 1 op de verbindingslijn van het model (fm) en het
proces (0) ligt. Door A. juist te kiezen kunnen we in ~~n keer

de procesparameters bereiken.

In de vorige paragraaf hebben we de verhouding van de

getallen d1..•. d6 in de buurt van de procesparameters
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fevonden. We kunnen dus de verhouding van de versterkings

faktoren zo instellen, dat deze daar optimnal zijn (bij een

onbekend proces is di t ui teraard niet mogeli .jk). Die

verhm~ding is in het algemeen anders, dan die welke we vinden

wanneer we de versterkingsfaktoren bepalen met het kriterium

van juist stabiel schatten. Wanneer we de startparameters

binnen enkele procenten van de procesparameters kiezen,

verloopt de schatting met deze "optimale instellingH van

versterkingsfaktoren aanzienlijk sneller dan wanne~r we de

versterkingsfaktoren gelijk nemen. Het is niet mogelijk de

procesparameters in ~en iteratiestap te bereiken omdat de

ellipsassen niet exakt evenwijdig lopen met de parameter

assen.

Wanneer we het startmodel verder van het proces kiezen,

kunnen we weer beter gelijke versterkingsfaktoren nemen.

De konklusie die we daaruit roogen trekken is dat de
Hoptimale instelling" van versterkingsfaktoren snel wijzigt

met de afstand tot de procesparameters in de parameterruimte.
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6. Konklusie.

Parameterschatten met een model niet-lineair-in-de-parameters

en een steepest descent afregeing is zeer goed mogelijk,

wanneer we aan een (digitaal) proces schatten dat niet dicht

langs de stabiliteitsgrens ligt.

Als we aan een fysisch proces willen schatten,moeten we om

rekentechnische redenen gebruik maken van een differentie

vergelijking (of z-transformatie) ter berekening van het

uitgangssignaal en de gradient van het identieke model.

Daardoor kunnen we het model opvatten als een digitale

simulatie van het proces. De digitale parameters, die het

resultaat zijn van de simulatie liggen in het algemeen niet

erg gunstig in de digitale parameterruimte. De sampletijd

heeft daarbij grote invloed. Bij de keuze van de sampletijd

spelen tegenstrijdige eisen een rol. Enerzijds moet de

sanpletijd voldoende klein zijn, opdat de simulatie voldoende

nauwkeurig is en er geen informatieverlies optreedt.

Anderzijds is de ligging van het digitale proces (resultaat

van de simulatie) in de digitale parameterruimte gunstiger

naarmate de sampltijd groter is: bij toenemende sampletijd

wordt de afstand proces-stabiliteltsgrens groter en de vorm

van ~-kontouren gunstiger. Een kompromis is een klein

interval voor de sampletijd •

.r;en geschikte simulatiernethode bij gebruik van binaire ruis

als ingangssignaal blijkt z-transformatie van de impuls

responsie van het proces met een nulde-orde houdcircuit te

zijn.

Bij gebruik van de eenvoudige steepest descent afregelmethode

kunnen bij het schatten van een algemeen fysisch proces

slechts matige resultaten bereikt worden. Bij gebruik van

andere afregelmethodes kunnen waarschijnlijk betere resultaten

verwacht worden.

Bilineaire parameters hebben een grote overeenkomst met

Laplace-parameters. Door over te gaan op bilineaire

parameters bereiken we een transformatie van E kontouren,
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welke mogelijkheden biedt om een gunstiger patroon te

verkrijgen door middel van schaling van de parameters.

Het is een interessant uitgangspunt voor verder onderzoek.
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Bijlage A

Traneformatieformules

A1 Definities
De analoge parameters worden gedefineerd volgens:

15°S +1 4H( s) = -~2::----~""':"-

1
3

0s +1 2 0s+1 1

normering 1
3

=1

De digita1e vo1gens:
2

&6° Z +&Soz+a4H( z) = 2 _.
a 30z +a2 oz+a 1

normering a
3

=1

De samp1etijd is To

A? Transformatie vo1gens Io
De gebruikte benaderingen voor eerste en tweede afge1eide:

Yk+1-Yk
Sr= T

-ana1oog

a =
S

naar digitaa1:
21-12 0T+1 10T

-2+12 0T

2-l soT+14 0T

l soT
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A3 Tran8formatie volgen8 II
-analoog naar digitaal:

Da =(12)2- 4.1 1

8 1= -~.12+ iVDa
8 2= -t. 1 2+ *VD:.

= A18 D ~ 0 ..a
(8 1+8 2 )·T

a 1= e
S '11 82T1

a 2= - e - e

a 4= 0

8 '1' 8 2T1
8 2 e - 8 1e

T.1 5+a 5=
8 1- 8 2

.
a6= T.1 5

= A18

8 1 '1' 8 2T
e - e

8 1- 8 2

s 'f 8 t112a 5= (8 1T-1).e .T.15+ e .T .14

a 6= T.1
5
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-digitaal naar analoog:
2Dd= (a2 ) - 4a1

-ia 2+ i~

-is - i \!])2 Vv d

DdF 0:

In z1· 1n z2
1 1= T2

In z1+ In, z2
1 2= - 'T

In z1- In z2
2 • a 5 +

(z1- z2)·T
a 6,.

= Als lJdF 0:

1 1= (
In z1

)2
T

In z1
1 2= -2. T

..
\

A4 Transformatie volgens 111

Een nulde-orde houdcircuit levert onderstaande
transformatieformule8:

Da= (1 2)2- 4.1 1

8 1= -*.12+ *vn:
s2= -i. 1 2- t vn:
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= A16 Da-l 0 :

(a'1 +6 2 ) T
a 1= e

6 1T 6
2
'f

a 2= -e - e

6
2

T 6 1 '11

(6 1-62 )-6 1 e + 6 2 e
1 4 , 6

1
6

2
(6

1
-6

2
)

= Ala D = 0a
2s 1T

8. - e1-

6 1T
a 2= -2.e

1 4 6 1T 6 1T s1 T
a - -' e • (- s 1T- 1+ e ) - 1 5, T. e
4-(s1)2'

-digitaal naar analoog:

2Dd= (8.2) -4.a1

z1 = -t·8.2+ t \{D;
z2= -t. a 2- i~
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= Ala Dd~ 0 :

In z1· 1n z2
1 1=

T2

In z1+ In z2
1 2= -

T

In z1. In z2

(z1-1).(z2- 1 )

a
4 [In z1 _ In zj1 5= 2 . +T.(z1- z 2} · z-1 Z2 I1

a 5 .[ZjIn z1 - z2
In

z2J
T. (z1-z2) z1-1 Z2- 1

Z1-1- z 1· 1n z1
, ,2
\Z1- 1 )

z1-1-ln z1
2(z1-1 )
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Bijlage B

Bepaling van de gradient van bilineaire parameters uit die
van a-parameters.

B1 Defini ties.
Ret verband tussen a-, b- en f-parameters wordt gegeven
door onderstaande betrekkingen:

a= M.f (B.1)

f= P.b (B.2)

waarin:
T

a = (a 1 , •• •••• ,a6)

b
T= (b 1,······ ,b6 )
T·

f = (f1 , •••••• ,f6)

I 1 -1 1

02 0 -2

1 1 1
M= 1

F 0
1 -1 1

2 0 -2

1 1 1

F= f 1+f?+f3

2
(T)

02

T
2"

P= 1
2

0
(~)

T
"2

T= sampletijd
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De gradient van E naar a-,b- en f-parameters wordt resp.

aangegeven met VaE, \7bE, 'lfE.

De komponenten van de gradienten zijn:

De parameters a 3, b3 en f 3 worden verondersteld genormeerd

te zijn. De partiele afgeleiden van E naar die parameters

zijn dus niet gedefinieerd.

B2 De gradient van f-parameters.

De gradient van f-parameters kan worden berekend uit die

van de a-parameters volgens:

waarin M' =

••

............

•

M' kan worden berekend ~bv. vergelijking (B~~).

'We vinden:



2.f2 2.f2+4.f3
-f +f -f6 -2.f4+2.f6 -f4-f5-f64 5

F2 F2 F2 F2 F2

-2.f1-2.f3
2.f 1-2.f3 -f4+f5-f6 -2.f4+2.f6 -f4-f5-f6

F2 F2 F2 F2 F2

1 2 1
M'= 0 0 F F F

1 0
1

0 0 - F F

1 2 1
0 0 F - F F

B3 De gradient van b-parameters.
De gradient van de b-parameters kan worden berekend uit die

van de f-parameters. Er geldt:

~ f 1 .) f
6-- .............

() b1 ;)b 1

··
waarin p f = ···. ·. •

~ f 1 ~ f 6............
;)b6 ;) b6

Mbv. vergelijking (B.2) vinden we, omdat Peen diagonaalmatrix
is :

P'= P

De relatie tussen de gradient van b- en a-parameters wordt
dus:
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