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Samenvatting

Binnen het streven naar een verbeterde patientbewaking tijdens

anesthesie, bestond de behoefte aan een trenddetectie methode,

die detecteert of in een met ruis verontreinigd signaal een

langzame, consistente, unidirectionele verandering van de ge

middelde waarde optreedt, en zo ja, bepaalt hoe groot die ver

andering is en wanneer de verandering begonnen is.

Dit verslag beschrijft een methode die uitgaat van een model

voor een fysiologisch signaal, bevattende een gemiddelde waar

de term, een trend term en een (gecorreleerde) ruis term. De

verschillende termen worden geschat m.b.v. een 3 e orde Kalman

filter. Om adaptieve filtering te verkrijgen, wordt een schat

ting van de daarvoor benodigde statistische eigenschappen van

het signaal gemaakt.

In fysiologische signalen komen, naast langzame veranderingen

in de gemiddelde waarde (trends), ook snelle veranderingen voor

("stappen" en "impulsen", z.g. "sterke-niet-stationariteiten").

De trenddetectie methode, die met deze verschijnselen rekening

moest houden, kon zodanig worden uitgebreid, dat detectie van

en discriminatie tussen "stappen" en "impulsen" mogelijk werd.

Het ontwikkelde algoritme werd getest op zowel kunstmatige

signalen met bekende trend-eigenschappen en een bekende statis

tiek, als ook op een beperkt aantal realistische (fysiologische)

signalen. De resultaten lijken bemoedigend.
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Trend detection in physiological signals

Summary

Within the attempt to improve patient-monitoring during anes

thesia, there existed a need for a trend detection method,

which is able to detect the presence of slow, consistent, uni

directional changes in the mean value of a signal, which is

contaminated with noise. If a trend is detected, an estimate

of the rate of change and the moment of onset of the change

should be made.

This report describes a method, based on a model for a physio

logical signal, containing a mean level term, a trend term

and a (correlated) noise term. The different terms are esti

mated, using a third order Kalman-filter. In order to reach

adaptive filtering, an estimate of the necessary statistical

properties of the signal is made.

Besides slow changes in the mean (trends), physiological sig

nals often show fast changes ("steps" and "impulses", so called. ,

"strong-non-stationarities"). The trend detection method, which

has to take these phenomena into account, could be extended

in such a way, that detection of and discrimination between

"steps" and "impulses" became possible.

The developed algorithm has been tested on both artificial

signals with known trend-properties and known statistics, and

on a limited number of physiological signals. The results look

promising.
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1. Inl~idin~

1 . 1 ~:::hterq;rand

E~n V;:j'll de on.j~r?:o~'<sorojecten va'1 de va'<g'"o~n "l~disch~

Sle'<trotechnie~ va~ de T~chnisch~ 4o~~sch001 te Sinrlhov~n is
het z.rs. "Se!'"vo-~'1esthesie Pr-OjAct". Dit o:0iect heeft tot
doel na te ga~n in hoeverre auto~atiserin~ v~'1 de '1arcose
tijde'1s ooeraties ~ogelij~ en 2i'1vol is. Yet 0~oject wordt
uit~evoerd in sa~enwer~ing ~et de afd~lin~ ~nesth~si01o~ie van
het ~:::ade'T1isch Zie 1<An'1'Ji.s te r~eiden.

Een anesth'esist heeft -"lIs taa'< ~en natient q;ed'Jre'1de ee:'1
operatie in een toestand te bren~en en te houden, die 20 dicht
~ogelijk li~t bij de voor de oneratie ~ew~nste toestand (dit
bete~ent a.a. een voldoende spierverslanoi'1~, °en verhoo~de

nijndremoel e:1 een voldoende mate van be\.J1Jstzi j'1s-verla:sing;).
De anesthesist beschi'<t d3'lrtoe aver aopa'"atulJr om metin~en

aa'1 de natient te verrichten en over instrumente:1 om theraoie
mo~elij~ te ma~e:'1.

~;:jn de hand v;:jn de metinge'1 (bloeddru~, ha,.tsla~, temoetat0ur
etc.) vormt de anesthesist ?:ich 22n bee1d van d8 toesta~d van
de patient. 'H.i'-<t de toesta'1:::1 t.~.v. het chirlJ'"~isch handelen,
dew 0. r kin ~ If and e g; 0. b r u i 1.< t e 3:1 esthe tic a 0 fan d "'! reo·:) r 2a 1< 0. n a f
van de gewenste toest?:1d, dan ?:al de anest~~sist oro~eren een
zodani~e regelactie to. ondernernen (bijv. veran1erin~ van de
g;asco~~e'1traties, toediening van far~a~a .etc.), dat 1e
t02st8'1d zo s'1o.l m0~elij~ teru~'-<e2rt '1a3'" de ~ewenste

toesta'1d.
Voor een ~o~de re~eli'1g va'1 de toesta~d in het naodza~elijk O~

vo.randering;en hierin in een 20 vraeg; mo~elij'-< stadiu~ te
detecteren. Zo'n veran:::lerin~ van de toesta'1d aoenbaart zich
vaa~ in e2'1 veranderin~ va~ de (kortstondig;e) ~e~idjelde

waarde va'1 e~'1 of ~eer gemeten fvsiolo~ische si~'1~len. De
detectie van s'1el1o. veranderin~en i~ de gemiddelde waarde
vormt i.h.a. g;een orobleem Comdat deze d~ideli1~ tot uitin~

'<O'Tlen in het verloop va:1 een beper'<te reeks meetw::33rde\1).
Moeilij'-<:e" is de situatie bij lan~za'Tle vera'1deri~gen, ze~er

indien het signaal een aanzienlij~e ruiscomoo:1ent bevat (wat
bij fvsiala~ische signalen meestal het ~eval is).
Sen la'1gzame, ~aar cO'1sistente, uni-directianele veranderi'1~

van :::Ie ~e'Tliddelde waarde van een signaal '1oe~en we een trend.
'1·0·')';'" ee'1 anesth~sist zijn trends van helan~ orndat ze va8'< een
(langzame) verbetering; of verslechterin~ van de taestand van
de patient late., zien. Voo~ een aptimale regeling van de
toesta'1d is detectie van deze trends (i.h.b. va'1 die, die een
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verslechterin~ laten zien) in e~~ Z~ vr~e~ ~o~elii~ sta1iu~

~ 'J 0 dz a l< eli j 1< .

Sen verbet~ri~g of verslechtorin~ van de to~s~3nd van de
patient (of i.h.a. een veranderi~g va~ de t~estand) l<an
~ntstaa~, of als het res'lltaat vanee~ tleh,'3njeling (biiv.
toediening van farrnaca), of "soontaan". Met "soont3al1"
bed~olen we dat de ~bservatie van de oatient te beoer~t is, ~~

zijn toestand volledi~ te leren \{ennen, en O~ oorzaa~ en
gevol~ van de verandering te l<ul1nen identificeren. Een
vera~derin~ als resultaat van een behandeling ~a,ifesteert

zich als een resDonsie 00 ee~ inD1ltverandering. 13i j een
" s po nt a ~ e" v era nd e r i n <?; i s erg e end I] ide 1 i j I{ e wa a r nee "n bar e
inoutverandering geweest.

De redel1 waaram we g,2interesseerd zlln in '<ennis van trends in
s~gnalen, naast de l<ennis van de (l<ortst~ndige) ge~iddelde

waarde, is dat trends t.o.v. de ge"nidde11e waarde een
belan~rij\{e uitbreiding van de informatie ontrent de t~estand

laten zien. In te~enstelling tot de ge"nid1elde waarde (OD een
be 0 a aId rn 0 'i1 ent) gee f tee n t r end ~;) e 1'< og e nb1 i I{ in for 'Tl at i e
over de ric~ting van een verandering in de toestand en ~vef de
mate van veranderil1~. De richting l<o"nt uitin~ in het te~en van
de trend en de ~ate (of snelheid) in de graotte van de helling
daarvan.
Een trend heeft een oredLctieve waarde. ~ennen we je trend
(rn.a.w. ~ebben we een ~~ed 'Tl~~el v~or de trend) dan is het
mogelijk de ge~iddelde waarde van dit mo~ent te extraooleren
naar de t~e~o"nst. Sen dergelij~e extraoolatie toont ~ns ~f een
trend (00 ~orte of langere ter~ijn) gevaar!ijl< is of dat ~ij

onschuldig va~ aard is. (W~ ~oeten hi~rbij ~eden~en dat de
on~auw~euri~heid van de oredictie ~roter zal zijn, naarmate
over een ~roter tijdsinterval ~eextraDoleerd wordt.)

De "nogelijk tot detectie en identificatie van tr~nds stelt ons
in de gelegen,eid o~ inputveranderingen (infusie van fa~'Tlaca,

'Tl'ltaties in de gas~oncentraties etc.) blantitatief te
relateren aan outoutresconsies (bloeddruk, eind-exoiratoire
SO? etc.). Het te~en en de hellin~ van de trend zijn daarbij
van belan~ O~ informatie te ver~riigen ~ver de gevoeligheid
van de oatient 'Tl.b.t. een beoaalde t~erapie. ~aast helling en
teken van de trend is nJg een derde eigenschap van de trend
van belang, n.l. zijn begintijdstio. De tijdrelatie tussen
inputveranderin~en en het begintiidstio van een trend (of oo~

van een a~dersoortige responsie) is van bela~g uit het oognunt
van zowe~ diagnose als verdere therapeutische acties.
Uit het b~venstaande is het duidelijl<, dat, wil ~en (ooit)
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on i e r s c he i d '< 'J '1 '1 en '11 a \<: e n t lJ S '3 en" soant :"l '1 e " t r end sen t r end s
a 1s res III t a a t van e e '1 ~ e han del i'1 q;, e eng 0 ede 11 e tin 2; en
registratte van de aa'1 de patient taegedienie inouts
noadza~elij\<: is. Daarbij is '1iet aIleen de ~waliteit

(~ass3'11enstelli'1~, tYD~ va'1 de far~aca etc.) en de ~wantiteit

(stan~rootte, i'1fusieverhouding etc.) van de inputs van
bela'1g, 'llaar 00": de i'1forl1atie over de "timing" (daarbij
re '<e'1ing hou,jend met loootijden in infusie-syste'llen etc.). Een
trend die zich duidelijt<: openbaart als (gewenste) resDansie op
een innutverandering, heeft geen verdere aandacht van de
anesthesist nodiq;. Een "soontan·e" trend vereist daarentege'1
zijn volle attentie. Vaor een ~etrouw~are w~rki.,g van een
intelli~ent alarm, dat de anesthesist waaischuwt in het ~eval

van ge va a r 1 i j ,< e "s nan t a ., e" t r e nis, i seen ~ 0 e de t r end d e t e c tie
een eerste vereiste.

Zoals al eerder gesteld, wordt de detectie van ~rends

bemoeilijkt door de aa"wezi~heid van ruis OP het signaal.
Echter ruis is niet de enige belem'11eren':l9 factor. "':n een
~emeten signaal kunnen allerlei storin~en (ook artefacten
genoemd) voorkol1en, die een gevolg zijn van een verkeerde of
gestoorde werl<ing van het meetapnaraat. Zo'n storing openbaart
zich meestal als een tijdelijke significa.,te afwiiki.,~ van het
"normale" verlaoo van het gemeten siq;naal, en kan van korte
(bijv. bewe~ingsartefacten) of van langere duur zijn (bi.jv.
het losli~~~n van een elet<:trode). Qot<: ~an ~en artefact zich
~anifester~n als een soort stan in de gemtddelde waarde (bijv.
t.g.v. het herij~en van een apoaraat). ~aast staringen t<:unnen
i" het gemeten sig"a'3l 001{ 'rvariaties~1 vaor~<o~en die inherent
zijn aa~ het te ~eten fvsiologisch~ verschijnsel (bijv.
stapoen t.g.v. een innutveranderin~, cvclische ver~n1eringen

t.g.v. de ade~haling etc.).
Een goede trenddetectie methode zal '11et bovengenoe~de

variaties in de meting~n re~ening moeten houden ~'ll betrouwbare
en bruikbare resultaten te ~un.,en leveren. Voor een optimale
tren~detectie is het ~ewenst dat, naast trends, ook variaties
in het signaal anders dan :rends worden gedetecteerd en
~eidentificeerd (i.h.b. staDD0n en storinge,,). Tndien een
variatie ee:1 \<artd'Jrende storing (een '!i~ouls") blijt.:t te zijn
mogen de betreffende meetwaarden, wat betreft de
trenddetectie, worden vervangen door, op recente geldi~e

observaties gebaseerde, geextraoaleerde waarden. Bij een stao
in het si~naal moet de trenddetectie bij voor~eur worden
afgebroken, omdat het signaalverlooo voar en .,a de stap
significant van elkaar verschillen, en kennis van een trend
aanwezig voar de stan, na de stao niet langer actueel ~e2r is.
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1.2 ~~rder onderzo~~

In 1)77 nubliceerden E~DR~SE~ ~n YIll de resultaten van ee~

onderz0e~ \~a~rin verschillende methoden van trenddetectie
onderlin~ w~rden v~r~ele~en a8n de hand va~ hartsla~- en
~emiddelde-arteriele-dr\J'(-sign3len.De conclusil" van h!J1
st'Jdie wa'5 dat de D!\'VS (patient alarm w3rning system) en de
Harrison-Stevens benaderin~ het meest belovend waren. De PAWS
",~thode is p;ebaseerd op z.g;. "P~P-fi.ltering'l (-=E'xDonentiallv
",aooed P3S~ filterin~, d.t. la3~doorlaat filtering;) met twee
of drie verschillende tijdconstanten. Yet verschil tussen twee
fi Iter-outolJts wordt 7;ebrui 1(t om <ie aan ',.Jezigheid van trends in
een signaal te detecteren. De Yarrison-Stevens benadering ~aat

'Jit va1 een (",eet)",odel voor een sign831, bevattende een trend
term, e~n ge",ijdelde w3ard~ t~rrn en een rlJis term. De
observaties "'JOrden g~brui'(t 011, 00 een recursieve 11anier, een
schatting; van de g;e'T1iddelde waarde en de helling te 'T13~en.

In het voorja3r van 1930 verrichtte S~R!\~UMMI (1192), binnen
de va~groeo Medische Ele~trotech~ie~ van de T4 te ~indhoven,

een onderzoek naar trenddetectie. In zijn rapport beschreef
hij 12 verschillende ~ethoden. Zelf testte hij aan de hand va~

'< uns t""'l a t i g I" Si g; nale n 'Tl e t ~ e !1 be 1{ 0. n j esta tis t i ~ '< en b1o·? dd r u\ 
en hart s 1a ~ - s i gnale n van e e n be 'J e r !( t aant aID a tie nten, deS
~eest belovende 11ethoden:
-statistische detectie op basis va!1 voortschrijdende
midjelin~ en Student's t-test
-st3tistisc~e detectie 00 basis van SM~-middeling; en
Student IS t- test

-extre11e tails 'T1eth~de 11et 2 2MP-filters
_2e orde Kal""'la!1-filter
-linear growth filter

Zijn conclusie was dat een ,e orde ~alma!1-filter in co~binatie

met een extreme tails met~ode (zoals ontwi'<'<eld door de groen
van Taylor (~ITCYI~GS et al., 1975» de beste resultaten gaf.
De extre11e tails methode detecteert daarbij je 33!1wezigheid
van een trend, e!1 het 2 e orde Kalman-filter Cdat grote
overeen~omst vertoont 11et de hiervoor ~enoAmde

Yarrison-Stevens b2nadering;) bena8lt e~n Sch3ttin~ va~ de
grootte van de trend. 011 de inv10ed va!"! storingen in het
signaal op de statistische eigenschaopen van het filter te
reduceren, beval hij aan deze storingen te eliminere!"!, bijv.
m . b . v. he t door de" Se r va - l\ nest he s i e -,~ r -0 eo" 0 nt ',~ i I ('{ e 1de
storingsdetectie alp;oritme (SLOM et al., 1')31; GISL~S, 1973).

De door S8r3nummi aanbevolen trenddetectie 'T1eth~de bezit ~nrl

aantal nadelen en te'<ort'<amingen, die verder o!1derzo~'<

wenselii'< rl}a~en. De be18!1~rij,<ste redenen voor verder
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onrjer7.0~\{ '7.i in:
-9ii h~t ~31ma~-filter moete!'1 a ariori 3 varianti~s (va~

r'llSb"ln'1en) l,o/Qrden Qngeg;p.ven. De ooti'nale '(euze blee'(
afhan~elii~ van de variantie va'1 het si~naal. Een vp.r~eerde

~euze van de (a ariori) va,ie'1ties of e~n verioan van de
varientie van het signaal in de tijd, resulteerde in een
slechteCre) schattin~ van de hellin~. De 'nethQde was niet
adaotief.

-De methode was niet i~ staat het begintij1stio van een trend
te sch8tten.

-')e -nethode \-JaS relatief traa<s bij (1e detectie van "s!'1elle
trends".

- De met h:J d e 'U~ n q; ee non de r s c he i1 "'1 a '( ~ n ': 'I S S ? n 1 an cr, z a -n ~
ver3~1eri'1gen (trends) en s'1elle veranderin~en (bijv.
sta;Jrye'1) .

1.? 80dracht

Hijn lfst lJdeero'Jd r 3cht '..las het ontwi'({ele'1 (Qf ver'Jeteren c.q.
aanvullen) va~ een al~arit~e dat:

1. beoaalt of in ee'1 !let ruis verontreini~d si~naal een tre'1d
aan',oJezig is, en ZQ ia,

~. schat hoe ~roQt die trend is (helling schatti'1~!).

~. schat wa'1'1eer de trend be~onne~ is.

De randvoorwaarden, waaraan het al~orit~e 'noet voidoen, 211n:
1. Yet a 1 g 0 r i t '11 e m0 "" tee nv0 I Jd i ~ ens '1 e 1 z i ,i n: i ~ p 1 ~me!1 tat i "" 0 p

een micro-co'nDuter, 'net het dQel si~ult31e deto.~tie (real
tim~) van trends in ~~erder~ si~nalen, '110et ~o~elijk zijn.

2. Heta 1 fS 0 r i t '11 ~ '11 a ~ n i e t t eve e 1 g e h e lJ g en r 11 i mt eve r g en:
-het Drogra~ma zelf 'nag niet to. ~root zii'1,
-de infQr~atie over het verleden van het si~naal moet
liefst in gecondens~erd~ vor~ bewaard worden.

(De eisen 1. en ~. wijzen in de richtin'l; van :"en recursief
;:jlg;oritme.)

3. nO. Sch3tting~n van rle h~lling en het be~intijjstiD 'noet""n
bii voorkeur worde~ gelo.verd ~et een Sch3ttin~ van hun
on n all wI{ e u r 1. g; he i d .

~. ~et al~orit~e moet 20 min mo~elij~ oarameters en
startw3arden bevatten die door de gebrllil-<er ;:j ariori
ooge~even moeto.n worden. Yet moet zelf de statistie~ van
het signaal leren ~ennen (m.a.w het moet zelfl""rend zijn).

S. Yet algoritmp. ~o""t adaDtief ziin, m.a.w. het moet
veranderingen in het si~naal (~emiddeide waarde, variantie
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e.d.) ~u~nen v~lgen.

5. Yet al~oritm~ ~o~t stabi~l ~lJn.

7. Y~t al~orit~e ~0~t toepasbaar zijn 00 ean 20 ~root mo~~lijk

scala van (fysiolo~ische) si~nalen.

In de vol~ende hoofdst'J!(!(en zullen 'tie laten ?:ien, hoe w'.~ de
opdracht h2bben aan~eoakt ~n uit~ewer~t, en wat de resultaten
zijn va~ onze 3anpak. In hoofdstuk ~ wordt een ~odel voor een
signaal met trend ~eDresenteerd. Hoofdstu~ ~ toont ons, hoe de
verschillenie "trend grootheden 11 en de 'Ioor de beDaling;
daarvan benodi~de statistische eigenschaooen van het signaal,
kunnen worden ~eschat. Het daaruit resulterende algoritme
wordt georesenteerd in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 en 5 ~even een
overzicht va"1 de result('lten en de conc111sies 'Ian de tests 00

gesi1'TJIJle~rde reSD. realistische signalen. In hO'Jfdstu'( 7
worden en~ele beschouwingen ~ewijd aan de ~waliteit van de
trenddetectie methode. Hoofdstuk q geeft tenslott~ een
sa~envatting van de bevindingen .
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2. Signalen

2.1 Inleiding

Onder een signaal verstaan we een tijdsafhankelijk fysisch

verschijnsel (bijv. spanning, druk, temperatuur etc.). We kun

nen een signaal voorstellen als een functie van de tijd. I.h.a.

zal een signaal niet volgens een volledig gedetermineerd patroon

verlopen, maar zal daarnaast ook toevalselementen bevatten en

daardoor niet volledig voorspelbaar zijn. We zeggen dan dat het

signaal bestaat uit een deterministische component en een sto

chastische component.

Het deterministische gedeelte is te beschrijven m.b.v. een ma

thematische uitdrukking die de waarde van dat gedeelte voor elk

tijdstip t vastlegt. Indien we deze uitdrukking kennen en de

waarde van het deterministische signaal op het tijdstip t be

kend is, kan een exacte voorspelling gemaakt worden van-de waarde

op het tijdstip t+T (T>O).

Bij het stochastische gedeelte (vaak ruis genoemd) is dit prin

cipieel anders: uitgaande van de waarde van de ruis op het tijd

stip t is nooit exact te voorspellen wat de waarde een tijdsduur

T later zal zijn. De waarde is het resultaat van een toevals

proces. A priori is er slechts een zekere kans dat een stochas

tisch signaal op een bepaalde tijd een bepaalde grootte zal

hebben.

Om een signaal afkomstig van een technisch of fysiologisch sys

teem te leren kennen, moet er worden gemeten. Soms kan een sig

naal direct worden gemeten (bijv. temperatuur). In andere geval

len is een bewerking van de meting nodig (bijv. bij de bepaling

van een tijdgemiddelde bij periodieke verschijnselen).

Gebeurt de bewerking in het meetapparaat zelf, dan noemt men

het resultaat van de bewerking vaak de "meting". In dit verslag

zullen we "meting" of het synoniem "observatie" gebruiken in

de ruime betekenis van het woord en symbolisch aanduiden met

de letter y.

De signalen die aan de patient gemeten worden kunnen zowel con

tinu als discreet in de tijd zijn. Om verwerking door een digi
tale computer mogelijk te maken, moeten continue signalen wor-



- 8 -

den bemonsterd. Daartoe wordt op discrete (i.h.a. equidistante)

tijdstippen gekeken, hoe groot het continue signaal is. Het re

sultaat van dit bemonster- (of sample-)proces is een discrete

tijdreeks:

{y(T ) y(2T ) y(3T ) ••.•• }
s' s' s'

( 2 . 1 )

waarin T de sampletijd voorstelt. Vaak wordt bij tijddiscrete,s
equidistante grootheden voor de tijdsaanduiding een verkorte

notatie gebruikt. I.p.v. kT schrijft men k en hangt dit alss
subscript aan het beschouwde symbool. Met deze notatie, die wij

in het vervolg zullen gebruiken, wordt reeks 2.1 geschreven als:

( 2 • 2 )

2.2 Fysiologische signalen

In figuur 2.1 is een tijdplot gegeven van een tijdreeks ~ie·het

verloop van de gemiddelde arteriele bloeddruk weergeeft, gemeten

aan een patient tijdens een operatie. (De afzonderlijke punten

zijn door rechte lijnen verbonden.) Zo'n tijdplot geeft een

beeld van de belangrijkste variaties die in fysiologische sig

nalen voorkomen. Hieronder zullen we de meest voorkomende vari

ties kort behandelen:

figuur 2.1
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1. Trend. In hoofdstuk 1 hebben we een trend gedefinieerd als

een langzame, maar consistente, unidirectionele verandering

van de gemiddelde waarde 1 ) van een signaal. Om duidelijk te

maken wat we met langzaam bedoelen, moeten we eerst de andere

variaties behandelen. Twee voorbeelden van een dalende trend

zien we in het signaal van figuur 2.1 tussen de 24 e en de 3g
e

minuut en tussen de 50 e en 64 e minuut.

2. Stap. Dit is een plotselinge snelle toe- of afname van de

gemiddelde waarde van een signaal. Bij een stap is de veran

dering van de gemiddelde waarde per tijdseenheid veel groter

dan bij een trend en de duur van de verandering i.h.a. veel

korter. Belangrijk is verder dat de gemiddelde waarde voor

en na de stap significant verschillen. Het signaal in figuur

2.1 heeft o.a. een stap tussen de 5 e en de 7e minuut. Een stap

is vaak het gevolg van een inputverandering.

3. Cyclische veranderingen. Hiermee worden variaties bedoeld die

zich periodiek herhalen in de tijd. Het signaal in figuur 2.1

toont geen duidelijke cyclische veranderingen. SARANUMMI T1982)

geeft een lijst van een aantal cyclische verschijnselen, die

in een fysiologisch signaal tot uitdrukking kunnen komen.

4. Ruis. Hiermee bedoelen we toevallige fluctuaties rond de ge

middelde waarde, die al dan niet onderling gecorreleerd zijn.

De ruis op een gemeten signaal bestaat i.h.a. uit twee delen:

de systeemruis en de meetruis. De systeemruis, ook vaak "spon

tane variatie" genoemd, wordt veroorzaakt door •• ruisbronnen"

in het lichaam. De meetruis wordt aan het signaal toegevoegd

door het meetapparaat. I.h.a. is de meetruis veel kleiner dan

de systeemruis.

De toevallige fluctuaties zijn veel sneller dan een trend en

de meeste cyclische variaties. Hiermee bedoelen we dat de

correlatietijd van de ruis veel kleiner is dan de duur van

een trend of een periode van een cyclische verandering.

l)met de gemiddelde waarde op het tijdstip t bedoelen wij een ge
middelde over een tijdsinterval 6t (rond het tijdstip t) dat vol
doende lang is om de ruis uit te middelen en voldoende kort om
representatief te zijn voor het tijdstip t.
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5. Storingen. Een storing is een bijzonder meetfout, die in een

(gemeten) signaal tot uitdrukking komt als een uitschieter

(of reeks uitschieters) die niet consistent is (zijn) met de

rest van de data. We onderscheiden storingen van korte duur1 )

(bijv. bewegingsartefacten), en storingen van langere duur

(bijv. het losliggen van een elektrode). Storingen (i.h.b.

die van korte duur) die in de orde van grootte van toevallige

fluctuaties liggen, zijn moeilijk hiervan te onderscheiden.

Figuur 2.1 toont ons zowel storingen van korte (bijv. bij de
e e e e. e3 , 10 ,15 en 16 mlnuut) als van lange duur (tussen 70

en 71
e

minuut).

Van de genoemde variaties die in het gemeten signaal kunnen voor

komen, zijn (i.h.a.) de trend, de stap, de cyclische variaties

en de systeemruis inherent aan het te meten fysische verschijn

sel, en worden de meetruis en de storingen toegevoegd tijdens

de meting.

Het onderscheid tussen trends en cyclische verschijnselen met

periodetijd veel groter dan de correlatietijd van de ruis, is

niet altijd even duidelijk. De opgaande en neergaande fasen van

zo'n cyclisch verschijnsel kunnen ook voldoen aan de criteria

langzaam en unidirectioneel. Ook is het moeilijk om aan te geven

waar de grens ligt tussen de begrippen "stap" en "trend", omdat

het verschil tot uitdrukking komt in de subjectieve begrippen

"snel" en "langzaam". Men kan een stap opvatten als een kortdu

rende, "steile" trend. In hoofdstuk 3 zal besproken worden hoe

de genoemde definities van stap en trend worden geoperationali

seerd.

In par. 2.1 hebben we gesteld dat een signaal bestaat uit een

deterrninistische en een stochastische component. Trends, stappen

en periodiek variaties rekenen we tot de deterministische signaal

component, ruis behoort tot de stochastische component en sto

ringen zijn, afhankelijk van hun herkornst, of stochastisch of

deterministisch.

l)OOk vaak "impulsen" genoemd.
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2.3 Signaalmodel

In deze paragraaf proberen we een fysiologisch signaal te be

schrijven in een bruikbare mathematische vorm. In eerste in

stantie maken we een model waarin aIleen de belangrijkste va

riaties, n.l. trend en ruis, voorkomen. Omdat een bepaalde trend

meestal niet gedurende de gehele duur van een tijdreeks blijft

bestaan, maar kan omslaan in een trend met een tegengesteld te

ken of kan ophouden te bestaan, is het zinvol de tijdreeks te

splitsen in een aantal stukken, waarbij we proberen elk stuk

zo goed mogelijk te beschrijven. Daarbij moet het aantal stuk

ken niet te groot worden om praktisch zinvol bezig te blijven.

In eerste instantie zullen we geen periodieke component in het

signaalmodel meenemen, enerzijds omdat het onderscheid tussen

trends en langzame cyclische verschijnselen vaak niet erg dui

delijk is (par. 2.2), en anderzijds omdat bestudering van een

aantal tijdplots van 32 verschillende fysiologische signalen1 )

slechts weinig periodieke verschijnselen te zien gaf. Indien

het signaal weI een duidelijke periodieke component heeft met

een periode-tijd die klein is t.o.v. de totale duur van de tijd

reeks, dan zal het hierna te behandelen model te kort schieten.

Omdat storingen niet bij het eigenlijke fysische verschijnsel

horen, hoeven we deze variaties niet te modelleren. Het is wei

belangrijk dat ze gedetekteerd kunnen worden. Stappen kunnen

wei in het signaalmodel tot uitdrukking komen, omdat ze te be

schouwen zijn als een limiet geval van een trend (een stap is

een kortdurende "steile" trend).

We gaan nu over tot de beschrijving van een stuk signaal met

trend en ruis in een tijddiscrete vorm. Ais model voor een trend

nemen we een lineaire functie (eerste orde model: rechte lijn),

enerzijds omdat dit een zeer eenvoudig model is en de resulta

ten dus gemakkelijk interpreteerbaar zijn, anderzijds omdat de

gemiddelde waarde van vele signalen, gedurende redelijk grote

tijdsintervallen, ongeveer langs een rechte lijn lijkt te ver

lopeno

l)De bedoelde signalen werden gemeten aan patienten onder nar
cose tijdens operaties in het Academisch Ziekenhuis te Leiden
in het voorjaar van 1979.
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--*""
k-1 k k+1 - tijd

figuur 2.2: we veronderstellen lineaire trends.

Indien op het discrete tijdstip k de gemiddelde waarde van het

signaal mk is en de toename hiervan per sampletijd (d.i. de hel

ling) bk bedraagt, dan geldt in ons lineaire model voor het tijd

stip k+1 (zie figuur 2.2):

en ( 2 .3)

( 2 .4)

, ,

Deze 2 vergelijkingen beschrijven het deterministische stuk van

het signaal.

Het stochastische stuk van het (gemeten) signaal bestaat uit

twee delen: de systeemruis zk en de meetruis v k ' In de beschrij

ving van de systeemruis moeten de statistische eigenschappen van

het fysische verschijnsel tot uitdrukking komen. Uit de litera

tuur (ENDRESEN and HILL, 1977; GIELES, 1978; SARANUMMI, 1982)

is bekend dat fluctuaties op fysiologische signalen bij benade

ring normaal verdeeld zijn en i.h.a. (positief) onderling gecor

releerd. Met dit laatste bedoelen we dat de amplituden van de

ruis op twee verschillende tijdstippen nog enigzins met elkaar

samenhangen. Deze samenhang is groter naarmate de tijdstippen

dichter bij elkaar liggen.

Gecorreleerde ruis (ook wel gekleurde ruis genoemd) kunnen we

ontstaan denken uit witte ruis die een geschikt vormend filter

is doorlopen. Witte ruis is een puur random proces, m.a.w twee

samples van deze ruis die op verschillende tijdstippen worden

genomen, hebben geen enkele correlatie (zijn wederzijds onafhan

kelijk). Mathematisch komt dit tot uitdrukking in de covariantie

van twee van dergelijke samples. Stel we geven de elementen van

de witte ruisreeks aan met wk (k=1,2,3,····), en stel dat de

verwachtingswaarde van de witte ruis 0 is, dan geldt (in de tijd

discrete situatie):
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( 2 .5)

( 2 .6 )

( 2 .7)
k#l

k==l

kronecker delta == {~

de operator die de verwachtingswaarde van de

grootheid tussen haakjes aangeeft

== de variantie van de witte ruis op het tijdstip k

waarin E(···) ==

We veronderstellen verder dat de witte ruis normaal verdeeld is.

Met de aannamen (2.5) en (2.6) schrijven we:

( 2.8 )

We hebben al gesteld dat we de gecorreleerde (systeem)ruis zk

ontstaan kunnen denken uit witte ruis wk die een geschikt vor

mend filter is gepasseerd. Het soort correlatie hangt af van

de aard van het filter en komt tot uitdrukking in de autocorre

latiefunctie ~ (k,l) die mathematisch gedefinieerd is-als~IjIzz

1 ) . . (2.9)

We veronderstellen dat de ruis zk zwak stationair is, m.a.w.

dat: E(Zk) == constant (vaak 0)

tzz(k,l) == ~zz(k-l,O) :== ¢zz(k-l)

(2.10)

(2.11)

De autocorrelatiefunctie hangt dus aIleen af van de relatieve

tijd, d.w.z. van het verschil tussen de tijdstippen k en 1.

We beschouwen nu een eerste orde proces met de witte ruis wk
als ingangssignaal en de gekleurde ruis zk als uitgangssignaal.

Hiervan wordt de overdracht beschreven door:

(2.12)

Statistici noemen het proces {zk} van vgl. (2.12) een auto

regressief proces van de orde 1 (of Markov proces) en de coef

ficient a de (auto)correlatie coefficient of de seriele corre

latie coefficient. M.b.v. de vertragingsoperator q-1 gedefinieerd

l)rndien de verwachtingswaarde van de ruis z 0 is, is de auto
correlatie-functie gelijk aan de (auto)covariantiefunctie
cov(zk,zl) == E[(zk-E(zk))(zl-E(zl))].
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door

q-jz
k = Zk_j

kunnen we voor vgl. (2.12) schrijven:

(2.13)

-1
(l-aq ) zk = w

k
zodat (2.14)

= wk/(l-aq-l)

( -1 2-2= l+aq +a q +····)w
2 k

= w +aw +a w + ....
k k-l k-2

(2.15)

We hebben hiermee het eerste orde autoregressief proces uit

gedrukt in een z.g. "moving average" proces van oneindige orde.

M.b.v. deze presentatie kunnen we de statistische eigenschappen

van het proces {zk} bepalen uit die van het witte proces {Wk }

(vgl. 2.5 en 2.6). (We veronderstellen hierbij dat de variantie

van de witte ruis niet afhangt van de tijd: Qk=Q).

(2.16)

¢ (k,k+m)
zz

OIl 00

= E [ [ . I a i wk_ i ] [ . L a j wk +m_ j ] ]
l=O J=o

Q

00

\' i m+i
L a a =

i=o
(m~O)

We zien dat de autocorrelatiefunctie aileen afhangt van de rela

tieve tijd m en dus mogen we met vgl. (2.16) concluderen dat

een eerste orde autoregressief proces zwak stationair is. We

schrijven voor ¢ (k,k+m) verder ~ (m). De bovenstaande reekszz ~zz

convergeert, indien lal <1, tot:

( m= 0 , 1 , 2 , .... ) (2.17)

Voor m<O geldt ~ (m) = ~ (-m) dus de autocorrelatiefunctiezz 'Y zz
is een even functie:

1m I
~zz(m) = Q~

i-a
(m=O,±1,±2, .. ··) (2.18)

Een bijzonder geval hebben we bij m=O. ·Dan is de autocorrelatie

functie gelijk aan de variantie:
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(2.19)

Om verschillende auto-correlatie-functies te kunnen vergelijken

worden deze vaak genormeerd. De genormeerde autocorrelatie P (m)zz
is gedefinieerd als:

:= th (m)/ ttl (0)
'fzz 't'zz (2.20)

Voor het 1 e orde autoregressief proces vinden we dan:

p (m) = a~1
zz

(m= 0 , ±1 , ±2, ... ) (2.21)

I."
P (Ill)
zz

0.9

0.6

0.4

0.2

-
III

figuur 2.3: voorbeeld van een genormeerde autocorrelatie-functie van een
eerste orde autoregressief proces (a=O.5).

In figuur 2.3 is voor a=0.5 de genormeerde autocorrelatiefunctie

getekend.

In het vervolg zullen we veronderstellen dat de fluctuaties rond

de gemiddelde waarde beschreven worden door een eerste orde auto

regressief proces met lal<l. Dit model is betrekkelijk eenvoudig

en heeft een autocorrelatiefunctie die, qua vorm, zeker voor

kleine waarden van m (m<5), een goede overeenkomst vertoont met

autocorrelatiefuncties gemeten aan echte signalen (ENDRESEN and

HILL, 1977). In de praktijk zijn de correlatiecoefficient a en

variantie Q van de witte ruis niet tijdinvariant, maar zullen

de genoemde grootheden langzaarn met de tijd varieren. In ons

model betekent dat o.a., dat de variantie van de systeemruis

var(zk) langzaam varieert.
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Omtrent de meetruis v k worden de volgende aannamen gemaakt:

-de meetruis is een witte ruis met verwachtingswaarde 0,

-de meetruis is niet gecorreleerd met de systeemruis,

-de meetruis is klein t.o.v. de systeemruis,

-de meetruis is normaal verdeeld.

In wiskundige vorm luiden deze aannamen:

E(vk ) = 0

E(vkv l ) = RkC kl

E(vkw l ) = 0

Qk»Rk

v
k

'\, N (0, R
k

)

(2.22)

(2.23)

(2.24)

(2.25)

(2.26)

Hierin is R de variantie van de meetruis.

Samenvattend kunnen we dus zeggen, dat we voor een (gemeten)

fysiologisch signaal een model gemaakt hebben, dat de volgende

eigenschappen heeft (zie figuur 2.4):

2l5-J1.A.-82
--- 08SERVATIE
• • - • - GEM ICIDEI.J:lE WMRDE:
----- SY&TEEH- • M££Tl'lUI&

FlGU.R Z. 4 &IGNML.MQDEL.

140

2lIJ

-22

2 122 182

-Het model is stuksgewijs lineair in de gemiddelde waarde.

-Voor elk signaalstuk geldt:

observatie = gemiddelde waarde + systeemruis + meetruis

(2.27)
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-De grootheden mk en b k beschrijven de deterministische compo

nent van het signaal (het verloop van de gemiddelde waarde).

-De grootheden zk en vk beschrijven het stochastische deel van

het signaal (de fluctuaties rond de gemiddelde waarde).

-Indien we de grootheden m
k

, b k , zk beschouwen als componenten

van een toestandsvector ~k' die we definieren als

= [:Z~k

k

(2.28)

dan kunnen we de vergelijkingen (2.3), (2.4) en (2.12) samen

vatten in de volgende lineaire toestands- (of systeem-)verge-

lijking:

1
m

1 [~
1 0 m )

[~k+llb 1 0 b + (2.29)

lZ k+1 0 a k Z k- .

Deze systeemvergelijking kunnen we kort schrijven als:

met

x = if.. x + w
-k+1 ~k -k -k+1

~k = (toestands-)overdrachtsmatrix

= (O,O,w)~ = (witte) systeemruis-vector

(2.30)

Voor de systeemruis veronderstelden we:

(2.5), (2.6), (2.8)

Omdat elke lineaire combinatie van twee of meer normaal verdeelde,

onafhankelijke variabelen weer een normaal verdeelde variabele

oplevert volgt uit vgl. (2.8), (2.15), (2.16) en (2.19):

(2.31)

Vergelijking (2.27), die we de observatie-vergelijking noemen,

kunnen we ook in vectorvorm schrijven:

o (2.32)
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(2.33)

met M = waarnemingsmatrix

Voor de meetruis veronderstelden we:

Q »R
k k v k '" N(O,Rk )

(2.22),(2.23),(2.24)

(2.25), (2.26)

De structuur van de toestand- en observatie-vergelijking kunnen

we schematisch voorstellen zoals is weergegeven in figuur 2.5.

---------
I witte

systeemruis

----------------
I

huidige
toestand

- -- - -- ----~ - -- ....

witte
meetruis

, . [:
I v

k
I

I I I

+1 I

-k
, I

I I

~k+1 Z k I

~"- vertraging I I
I observ....... ..... I

+ } M + I •
vi T I

,
Yk

.:: s , V
;::. , , ,

I , I - ., I

I
, I
, I

I

If I
I

I I

I I,------- - -- ----------
<tl k I meetmodelI\J ,

I

atie

I

I

'- - - - -
I_________ . __ .J

toestandsmodel

figuur 2.5: schematische voorstelling van een model voor een (gemeten) signaal, bevattende

een term voor de gemiddelde waarde m
k

, een "trend-term" b
k

, een gecorreleerde

systeemruis zk en een witte meetruis v
k

•

Hoe gaan we nu het hierboven beschreven model gebruiken voor

ons hoofddoel, namelijk het verkrijgen van informatie over de

in het signaal aanwezige trends? Op het tijdstip k hebben we de

beschikking over een reeks van observaties Yk , waarbij

( 2 .34 )

Deze reeks van observaties wordt gedurende het verloop van het

proces op elk volgend discreet tijdstip uitgebreid met een ele

ment. Het is nu de bedoeling dat na elke observatie Yk , op basis

van de dan beschikbare informatie, opgeslagen in {Y1 ,Y 2 ,··· ,Y
k

},
een zo goed mogelijke schatting wordt gemaakt van de toe stands
grootheden m

k
, b k en zk. We spreken in dit geval van een discreet
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filter probleem. De schattingen moeten, om actueel te zijn,

real-time worden worden gemaakt op basis van de op het ogen

blik "nu" beschikbare informatie.

M.b.t. trends is eigenlijk aileen de grootheid b k interessant,

omdat deze de informatie over het teken en de grootte van de

trend bevat.

Hoe de schattingen van de toestandsgrootheden mk , b k en zk en

en de onbekende parameter a k worden gemaakt zullen we zien in

hoofdstuk 3. Daar zullen we verder aangeven hoe we detekteren,

dat er in het signaal een nieuw stuk begonnen is, dat gekenmerkt

wordt door een andere trend. In de volgende paragraaf wordt kort

ingegaan op de observeerbaarheid van het systeem in afwezigheid

van ruis.

2.4 Observeerbaarheid van het systeem

Door de aanwezigheid van de systeemruis wk en de meetruks zk

zijn we nooit in staat om de toestand ~k van het systeem exact

te bepalen. We zullen in deze paragraaf nagaan of het Uberhaupt

wei mogelijk is, om, bij afwezigheid van ruis, de drie toestands

grootheden m, b en z te bepalen uit een beperkte reeks van ob

servaties. De toestands- en observatie-vergelijkingen bij afwe

zigheid van ruis luiden:

= m
k

+ b
k

= b k
= a zk

mk + zk

(2.35)

(2.36)

(2.37)

(2.38)

Stel we willen ~1 = (m1 ,b 1 ,zl)T bepalen uit de observaties

{Y1'Y2'Y3}' M.b.v. vgl (2.35) tim (2.38) vinden we:

m1 + b 1 + a zl

m1 + 2 b 1 + a
2 zl

Dit stelsel vergelijkingen kunnen we ordenen in matrixvorm:
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1 2

1 0

1 1

1 m1 Yl
a b 1 = Y2
a 2

zl Y3

(2.39)

Een stelsel lineaire vergelijkingen Ax = b heeft een unieke
- - 2

oplossing, indien det(A) ~ O. In ons geval geldt det(A) = (a-i) ,

en dit betekent dat ~1 te bepalen is uit {y1 ,y 2 ,y3 }, indien

a~ 1. In par. 2.3 zagen we dat voor een zwak stationair proces

{zk} met een eindige variantie moest gelden lal<l, en dit houdt

in dat het systeem bij afwezigheid van de witte ruistermen

compleet observeerbaar is.
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3. Schattingsmethoden.

In dit hoofdstuk laten v!e zien,

-hoe we de toestandsgrootheden m,b en z schatten (par.3.1),

-hoe we bepalen, dat er in het signaal een nieu~! (lineair)

stuk begonnen is (par.3.2),

-hoe we een schatting maken van het begint~dstip van een

(nieuwe) trend in het signaal (par. 3.2),

-hoe we de variantie van systeemruis Q en de grootte van

de correlatie coefficient a schatten (par. 3.3),

-hoe we onder scheid maken tussen een trend, een stap en

een impuls (storing) (par.3.4).

3.1 Schatting van de toestandsgrootheden.

We zullen in deze paragraaf aangeven hoe de schattingen van

de toestandsgrootheden m,b en z van het in par.2.3 beschre

ven discrete stochastische dynamische systeem, op de opeen

volgende discrete tUdstippen, worden bepaald uit de obser- .

vaties.

3.1.1 Introductie in de filtertheorie.

Opmerking vooraf: In het hierna volgende wordt herhaalde-

lijk gebruik gemaak t van de begrippen "voorwaardelijke kans

dich theidsfunc tie", "voorwaardelijke verwach ting" en "simu 1 tane

normale verdeling". Voor de definities en enkele belangrUke

eigenschappen van deze begrippen wordt verwezen naar ap

pendix A. (Meer uitgebreide informatie vindt men in bUv.

JAZWINSKY (1970) en PAPOULIS(196S)).

Beschouw het stochastische dynamische systeem van par 2.3.:

+ w
1<+1

( 3.1 )

k=1,2, .... ( 3.2 )

Gegeven:·{!::k,k= 1,2, .. 1is een liJitte, nornaal verdeelde

reeks:

( 3. 3 )
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• {v1<:' k=1,2"'}i s 'v:it en normaal verdeeld:

( 3.4 )

• Verdeling van beginvoorwaarde ~O: o(~O)

( 3. 5 )

( 3.6 )

Aan het eind van par. 2.3 hebben we gezien dat het de bedoe

ling ':>las dat we, (~p elk tijdstip 1<:, op basis van de dan be

schikbare informatie over de toestand van het systeem, be

vat in de ree1<:s van observaties Yk ={Y1'Y2"."Yk}' een op

tiGale schatting maken van de toestand ~k. (Wat we met op

timaal bedoelen voIgt hierna). We zullen de schatting v?n

~1<:' gebaseerd op 1<: observaties {Y 1 'Y2, ... ,yk 1, in r;t ver

volg aangeven met XI I' . Stel nu dat we de beschi1<:1<:ing heb-
-0:: 'C

ben over de schatting !k!k' B~ het schatten van de toestand

~k+1 willen we graag gebruik ma1<:en van de schatting !kjk'

omdat deze reeds de informatie bevat, die is opgeslagen in

Yk • We maken op basis va, !k1k m.b.v. de toestandsvergeltking
I

(3.1) een voorsoelling van de toestand x. 1 (predictie over. -K+
een tl',dstap) en noemen deze XI 11' (d.i. schattina van de

J -K+ 'C ~

toestand ~k+1' gegeven k: observa ties). Op het tijdstip k:+1

komt de observatie Y, 1 ter beschikking. Omdat deze Lh.a.
'C+ _

nog extra informatie bevat over de toestand, moet ook deze

observatie verwerkt worden om te Komen tot een betere schat-

ting voor x" l' (Deze schatting noerlen 1;,le dan x1"1I' 1
-~+ -'T 0::+

omdat h~ gebaseerd is op k+1 observaties). We soreken in

dit geval van correctie (of uodating) van de voorspelling.

Voor het verkrijgen van de schatting van ~k+2 gaan 'de op

soortgelijke ~'lijze te werk.

Op deze manier hebben we van het schattingsprobleem

een recursief probleem gemaakt, waarvan de oplossing zich

ui tstekend zal bli'l.:en te lenen voor verwer'<:ing 00 een di

gitale computer. E1ke recursiestao bestaat daarb~ uit een
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predictiestap en een ;:orrectiestao, ;.rat 'Ife schematisch heb

ben voorgesteld in figuur 3.1.

Yl,a1

jcorrectie

,...---....
predictie
. • 3k+ll~

--. tijd

figuur 3.1: sa~enstelling van een recursiestap uit een
predictie- en correctie-stap.

In het hierna volgende zullen \tie aangeven "',at de "aard" van

de optimale schatting is en hoe de predictie- en correctie

stap gemaa~t worden. Stel: gegeven een realis0tie van d~ r~

van observaties Y1=\Y1 'Y2".' ,Yd. Het algemene schattings

orobleem bestaat uit het berekenen van een schatting voor

~k' gebaseerd op Y1 . Indien ~=l heet het een filterprobleem,

indien k>l een predictieprobleem en indien k<.l een gladstrijk

of smoothing-problee0l. We gaan uit van zgn. probahilistische

benaderi ng: de voorwaarde Hike kan sd ich theid sfunc ti e van ~k

gegeven Y k , die \fle schri4ven als,

( 3. 7)

is de volledige oplossing van het filterprobleem, omdat deze

alle statistische informatie over ~k belichaamt die bevat is

in de beschikbare observaties en in de beginvoorwaarde p(~O)

( d . i. P (~O IYO) \''1 ant YO = t.¢}). Even z 0 i s

k>1 ( 3.8 )

de volledig oplossing van het predictieprobleem op t~dstip 1.
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st~l we ~ennen de kansdichtheid p(~kl Y
l
). Dan kunnen we als

scha t ter voor de toes tand ~k bi~voorbeeld he t voorldaardelijk

geGiddelde, de modus (d.i. de top) of de mediaan van de ~ans

dichtheid nemen. (Bij een Gaussische verdeling levert dit 3 de

zelfde schattingen op). Om uit aIle mogeli~',(e schatters de

optimale schatter te vinden, hebben we een ~riterium nodig,

cat ons in staat stelt om de verschillende schatters onderling

te vergelij~en. Stel .8.<11 is de schatting van ~k gegeven Yl ·

De fout xkin de schatting is gedefinieerd door:

.....
~~ : == ~k - .8.k I1 ( 3 .9)

Een goede schattingsmethode levert Kleine fouten, of liever

gezegd, een k 1eine s ta ti s ti sche maa t voor de fou t. Voor een

geschikte statistische maat hebben we een verliesfunctie L(x, )
-'(

nodig, "'Jaarin de "'<osten" tot ui tdru"'".king <omen van het

kiezen van een schatting .8.k \1 als de vJerkelij~e toestand ~l~

is. Sen veel gebruikte verliesfunctie is:

"'" 2+x )n
(3.10)

De optimale schatter is nu die schatter die het gemiddelde

of verwachte verlies,

(3.11)

minimaliseert. De schatter die vgl. (3.11) minimaliseert

'vJordt de "minimum-varian tie-" of de "minirnum-gemiddelde

k':Jadra ti sche-fou t-" scha t ter genoemd (minimum 0ean square

er~cr estimate). In appendix B wordt bewezen dat het voor

~aardel~k gemiddelde

(3.12)

de minimum variantie schatter is~ Het voorwaardel~k gemid

delde is een zuivere schatter waarmee we bedoelen:
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(3.13)

Hierb~ is gebrui~ gemaa~t van eigenscha8 (A.1C). In het ver

volg zullen we als schatter voor ~k gegeven Yl de minimum-

variantie schatter nemen.

(3.14)

De oolossing van het filter- en predictie-orobleem in de

probabilistische benadering bestaat dus uit 2 stappen:

- het beoalen van de voon'Jaardelli<e kansdich theid p(~<l Y1)

en hieruit

- het beoalen van het voorwaardelU% geMiddelde E(~kIYl).

Voor he t ver~rilgen van een recur sieve sch a t ti ng smethode zl~n

Vie geln teresseerd in de vergelij>ingen, die bij toenenende k

de evolu tie van de voon,]aardelijke ;<ansdich theid en het voor-

gemiddelde beschrUven (zie figuur 3.2).

O(x 2 IY2)

o(x1 ]Y1 )

figuur 3.2: evolutie van de

voorwaardel~~e kansdichtheids

functie (l-dimensionaal).

Naarmate meer observaties ver

werkt z~n, wordt de kansdicht

functie P(xk]Yk ) smaller en de

schatting xkl~ nauwkeuriger.

We zullen vinden dat het voor'tJaardelij'<: gemiddelde (wat het

eerste :T1oment van de voor\o]aardelii':e kansdichtheid is), bij
elineaire problemen, afhangt van de 2 momenten. Deze zUn

bevat in de voorwaardel~ke covariantie matrix:

(3.15)
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en dus moe ten we oo~ een vergel~\ing ontwi~\elen voor de

evolutie van deze natrix. Omdat

(3.16)

(voIgt uit (3.11), (3.15) en (A.l0)), geeft 1=\11 ons een

maat voor de ~waliteit van de schatting. Kennis van P~I 1

is even bela:lgrif~ als het kennen van de schatting .8.\11 zelf.

Een schatting is immers zinloos als we niet weten hoe goed

h0 is. In het geval van het stochastische dynamische systeem

van vgl. (3.1) en (3.2) met de gegeven stochastische ken

:::erken (3.3) tim (3.6) hebben Vie de beschi'~'~;_ng over de

volgende ~ oriori informatie omtrent de voorwaardel~~e ~ans

dichtheidsfunctie: omdat het een lineair systeem is met nor

~laal verdeelde sy s teem- en nee trui s, is OO'e p( 2.:.k IY1) GaJs-

si sch en word t dus 'loll ed ig gekenmerk t door z~jn gemidde-lde.

vector E:(~kl Y~ en zLln covari;ntie matrix

E:{(~~-E:(~~!Yl))(~k-E:(~kIYl)) Iy l } (zie ook vg1. (A.13) tim

(A.1S)) 2). Merk op dat dit juist de minimum variantie schat

ter .8.k 11 en de bi-ibeh:xende covar i an tie rna tr ix Pk 11 zijn.

We gaan nu over tot de bepa1in9 van de vergelijkingen ::lie de

predictie- (par. 3.1.2) en de correctie-stap (par3.1.3) be-

3.1.2 Predictie

( 1 )Gegeven: p(~kIYk)~N(.8.klk,Pklk) met .8.klk=E(~~IYk)

Pk Ik =E: {( ~k -.8.1< Ik) (~k-.8.k Ik )T IYk1
(2) vgl. (3.1) tim (3.6)

(~n

(3.17)

Gevraa'9 d : eenstaps predictie .8.~~+llk =E:(~k+llYk ) en

b~behorende covaria~tiematrix:

(3.18)

Pk+1 Ik=E: {(~k +1-.8.k +1/ ~~) (~k+1-.8.k +11 k )T IYk} (3. 1 9 )
1) - - - - - - - - - - -

sp(A)=spoor van de matrix A = ~A ..
2) l ~l

dit is dan oak de bela~grUkste reden voor onze aa~name

va~ normale verdelingen in v9!.(3.3) tim (3.5)
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Vgl. (3.18) wordt m.b.v. de toestandsvergel~king (3.1),

vgl. (3.3) en (3.17):

.8.k + 1 Ik

(3.20)

Voor de covariantiernatrix P. 11'k+ _ K

(3.1),(3.3) ,(3.6) en (3.20):

vi nden 'iJ ern. b . v • vgl.

(3.21)

Omdat de voorwaardelUke ka~sdichtheid Gaussisch is en dus

bepaald wordt door zij,) 1 e en 2e moment geldt hiervoor (zie

vg 1 • A . 15 ) :

Vgl. (3.20) ,(3.21) en (3.22) geven de volledige oplossing

van net ~~nsta~s predictie probleem.

3.1.3 Correctie of uodatin3

Gegeven: (1) P(~k+1IYk:) (vg1.3.22)

(2) vgl.(3.1) tim (3.6)

Gevraa;:Jd: voonvaardelijke k:ansdichtheid p(~k:+1IYk+1) ?

(Hieruit bepalen we de (gecorrigeerde) schatting

.8.k +1 Ik +1 en de bijbehorende covariantie matrix

Pk +1 Ik +1 van de fout in .8.k +1 \1<:+1)'
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Oplossing: maak gebruik van de regel van Bayes (vgl.A.8):

p(y, Ix y) p(x, IY)
a ( x IY ) = 0 ( x I Y ) = rC +1 -k +1, k -K +1 k
l -k+1 k+1 '-k+1 Yk+1, k Y )

P(Yk+11 k (3.23)

P(Yk.J..11~k 1 Yk ) voIgt uit de cbservatie vergelijking (3.2)
.... I ... + _, '

en de verdeling van de meetruis (3.4). Omdat ook hier de

voorwaardelUke dichtheid Ga~ssisch is, kunnen we volstaan

met het berekenen van het 1 e en 2e mo~ent (we maken gebruik

van eigenschap (A.11) en (A.12) en vg1.(3.6)):

E(Yk+11~k+1,Yk)=E(M~k+1+Vk+11~k+1,Yk)

=E(M~k+11~k+1,Yk)+E(vk+11~k+1,Yk)

=Mx, 1-K+ + 0 (3.24)

(3.25)

E\(Yk+1-M~k+1)(Yk+1-M~k+1)T\~k+1,Yk)=

=E{cr"1~l 1+v'-.J..1-M~k l)(M~lr l+ v , 1-1"1~lr l)TI~' '1 Yk }K + (, . + " + K+ "- + KT ,

=E { v k +1 vk~l I x k +1 /k}

=E { v k +1 vk~l}

=Rk+1

Dus: ( {
1 T -1 )P Yk l\x, 1 Y'r)""exp --2-(Yk 1-MX , 1) R, 1 (y, 1-MX, 1)(3.26)+ -K+ , ~ + -K+ rC+ <+ -K+

Voar het 1
e

en 2
e

moment behoren bU

E{Yk+1IYk}=E{M~k+1+Vk+1IYk}

=M.3.k +1 Ik + 0

a(y, l!Y') 'linden we:, K+ K

(3.27)

E{(Yk+1-M~k+1Ik)(Yk+1-M.3.k+1Ik)TIYkl=

=E{(M(~k+1-.3.k+1~)+vk+1)(M(~k+1-.3.k+1Ik)+vk+1)TIYk}

=EtM(~k+1-.3.k+1Ik)(Xk+1-.3.k+1Ik)MT+(..... )vk~1+vk+1( ..• )T+
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Dus:

p ( y k+1 IYk ) "- ex p 1-t (Yk+1- M.3.k +1 Ik )T OJ] Pk +1 Ik f'-1 T+Rk +1 )-1 .

. ( Y1< +1- f'-~.3.k +1 Ik ) }

(3.28)

(3.29)

Voar de a posteriori voorwaardelijke kansdichtheid P(~k+1IYk+1)

kunnen we schr~ven:

p(x \Y )",-expJ-..l(x -x )T p -1 (x x )}. -k+1 k+1 1 2 -k+1 -k+11k+1 k+1[k+1 -k+1--k+1/k+1
(3.30 )

waarin x I-k+1 \<+1
~!].b.v. de regel

(3.22), (3.26),

heid:

en Pk+1Ik+1 nog bepaald ~oeten worden.

van Bayes (3.23) en de kansdichtheidsfuncties

(3.29) en (3.30) vinden we de volgende gel~k-

Na enig rekenwerk (zie ap~endix C) voIgt hieruit:

(3.31)

P, 'I I; 1K+ __ K+

x + h (Y -[,'5( )-k +1) k lc +1 1< +1 l_k- +1 Ik (3.32)

(3.33)

1.';aarin (3.34)

de zgn. Kalman versterkings~atrix is.
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-De structuur van vgl. (3.32) is eenvoudig interpreteerbaar.

v9 1. (3. 2 7) v e r tel ton s d at fJI..8.k +1 Ik

is van de o~servatie Yk+1, gegeven

Y, • Deze voorspelling geven we aan
K

de beste voorspelling

aIle vorige o~servaties

met 9· 11k zodatk+ "

(3.35)

We definieren nu het residu e als het verschil tussen de

observatie en de voorspelde o~servatie:

(3.36)

I.p.v. "residu" spreekt men ook weI van "innovatie" o:ndat

e , 1 precies dat stuk informatie, o:ntrent de toestand x,
K+ -

in Yk +1 is, dat nog niet in Yk bevat was. Vgl.(3.32) Iaat

ons nu zien dat de predictie ..8.k +1 Ik gecorrigeerd wordt jn

een mate die evenredig is met het residue (d.w.z. dat de

correctie groter is, naarmate cbservatie en voorspelde o~

servatie meer van elkaar verschillen, of anders gezegd,

naarmate de nieuwe observatie Yk+1 meer extra informatie,

o:ntrent de toestand, aan Y
k

toevoegt). In woorden luidt

vgl. (3.32):

..

lopende schatting=voorspelde schatting+gewichtsmatrix x residue

-De gewichtsmatrix (=Kalman versterkingsmatrix) is i.h.a.

t0dsafhankelUk (en zodanig dat de lopende schatting de mi

nimum variantie schatting is).

-Voor het residu kunnen we de volgende statistische eigen

schappen afleiden (m.b.v. vgl. (A.11),(3.2),(3.4),(3.19)

en (3.36)):

= 0 (3.37)



- 31 -

(3.38)

Ook kan worden bewezen (LANDGRAF, 1979) dat 2 residuen be-

horend b~ verschillende t~dstipDen ongecorreleerd z~n, zo-

dat we vgl. (3.38) algemeen kunnen schr~ven als (met k~l):

(3.39)

Vergelijking (3.39) laat ons zien dat het optimale filter

toe~Jerkt naar ongecorreleerde residuen. Dit laatste geldt

overigens alleen indien het werkelijke model van het echte

systeem overeenkomt met het filtermodel. We zullen nog van

de statistische eigenschappen van het residu gebruik maken

b~ de detectie van een nieuw (lineair) stuk in het signaal

(par 3.2). In het vervolg schrUven we voor E(e~ekIYk_1)

kortweg E(ekek ) of var(ek ) en voor E(ek e l !Yk_1) E(eke l )

of ;:ov(ek,e l ).

-De hoofddiagonaal van de matrix Pk+1Ik+1 geeft de varianties

van de schattingsfouten in In,. 11k 1 0, 11k-'-1 en Z. 111r 1 en
K. + +, K+, <+ c, +

qeeft dus aan hoe goed die schattingen zUn.

-Vgl. (3.33) kan ook in een vorm geschreven worden die beter

geconditioneerd is voor numerieke berekeningen (appendix C,

vgl. (C.14)):

(3.40)

Omdat het rechterdeel van vgl. (3.40) bestaat uit de som van
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h:ee cos i t ief def i n i e te, sy;""rne tr i sehe ma c!:' ices, 9 arandeer t

deze vorm beter dan vg~.(3.33)

tere~eningen oositief definiet

is vg1. (3.4C') in eerste orde,

da t P'k '" I' 1 gec1urende de.+ 1. ~+

en symmetrisch b10ft. Verder

ongevoelig voor fouten in de

versterkingsmatrix. Daarom verdient vgl.(3.40) in numerieke

berekeningen de voorkeur boven vgl. (3.33).1)

-Yet optimale (minimum variantie) filter besehreven door vgl.

(3.20), (3.21), (3.32), (3.33) of (3.40) en (3.34) heet het

Kalman-Buey filter.

-Kort samengevat zDn de voordelen van het Kalman-Buey filter:

(1) reeursief,

(2) geen data opslag vereist (we hoeven geen reeksen ob

servaties te bewaren),

(3) om redenen (1) en (2) uitstekend gesehikt voor verwer

king 00 een digitale (miero-) computer,

(4) sehattingen van de toestandsgrootheden worden geleverd

met een maat voor hun nauwkeurigheid,

(5) optimaal (in de zin van minimum variantie),

(6) ook gesehikt voor niet-stationaire proeessen (~k is i.h.a.

t;..' d s a f han k e lij k ) •

3.1.4 Overzieht van het (lineaire) Kalman-Buey filter:

berekeningen en structuur

De eigensehappen van het veronderstelde dynamisehe systeem

z:.~n sa:nengevat in l1g1. (3.1) tim (3.6). Tabel 3.1 geeft een

overzieht van de filtervariabelen en de dimensie ervan

(voor het door ens besehou~de 3-dimensionale geval).

1) (3 il/' I 'r t - h 1.. '~; -.os l •. • a. we_

tal vermenigvuldigingen,

meer rekeninspanning (groter aan

dus meer tijd) en is dus in tijd-

kri tische oms tandigheden niet al ti~d fYlogelijk.
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filtervariabelen

VARIABSLE m1SCHRIJVING DH'ISNSIS

~'r 1"
sc:hatting van de toestand op tijdstio k 3 x 1

'" , Ykgegeven

P1<:!k eovariantiematrix van de fout in xk I 'C 3 3x

~k toestandsoverdraehtsmatrix ( van k naar 1<:+1) 3 x 3

QLc+1 eovariantiematrix van de systeemruis 3 x 3
(Q .. =0 behalve Q33=Q)lJ

~k+ 11 ,c sehatting van de toes tand op 1<:+1 gegeven Y 3 1x

Pk +1 t L<: eovariantiematrix van de fou t in X1<:+llk: 3 x 3

1'-1 waarnemingsmatrix 1 x 3

R varian tie van de meetruis 1 x 1'c +1

K'c+1 Kalman versterkingsmatrix op 1<:+1 3 x 1

Y~:+1 meting (observatie) op k+1 1 x 1

e'<.+l residu op k+1 '" x 1J.

\far ( e. : +1 ) varian tie van het residu 1 x 1

De bereken i ngen die behoren b'i de reeursies tap van k naar '(.; 1

in het lineaire Kalman-Buey-filter, kunnen als voIgt verlopen:

(1) Ga uit van

(2) Bereken de voorspelde toestand (eenstaps-predietie):

(3.41)

(3) Bereken de voorsoelde fout-eovariantiematrix:

(3.42)

(4) Bere\en de Kalman verster'<.ingsmatrix:

K, 1 = P, 11' MT[MP 1r 1 I"rv:
T

+R 'T 1J-1 (3.43)
~+ K+ K ,+_, "'+

Hierbij kri'gen \ve tevens de besehikking over de variantie
Tvan het residu: var(e k +1 ) = MP k+

1Ik
M + R~~l (3.44)

ter besehi1<:king:

(5) Verwerk de observatie Y
k

+1 (eorreetie, uodating):

~'<:+11 k+1 = ~k+11 'K + KJ.c+l (Y1<:+1-M~k+11~c1

Hierbij kri~gen ItJe automatiseh het residu
o - y 'V!~-'c +1 - '<: +1 -1 !~k+1 I ~c

(3.45)

( 3.46)
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(6) Bereken de nieuvJe fout-eovariantiematrix:

(3.47)

(7) Maak k=1<+l en keer terug naar stap (1)

De structuur van de filtervergel~kingen (3.35), (3.41) en (3.45)

hebben we samen met de systeemvergel~kingen (3.1) en (3.2) sche

~atisch voorgesteld in figuur 3.3 (vergel~k met fig. 2.5). We

zien hierin dat het Kalman-Buey-filter dezelfde structuur heeft

als het systeem met dat verschil dat het een extra pad heeft,

waarlangs het verschil tussen de observatie Yk en de voorspelde

observatie 9k ]<_1 wordt teruggekoopeld.

tie

witte
meetruis

v,

I
huidige schatting

huidige toestand

--ch'!x,- x,
-K+ll\ vertraging -K .. +,ooserva

+ ) ) \
T s J [li1

.?";. v v YI,
'-

~'( I' .

SYSTEEM

predictie
voorspelde
observatie

~k+l I".
~

.8:.k lk - 1
+

vertraging ...
)/ T ~J1 ~ ~

v s v Yk /1<.-1

~,/ /' >< ;"A C>
'-~

'\. + K,
residu

" 2:.1<
't

k

KALMAN-BUeY-fILTER

witte systeemruis
1;J'<+1

figuur 3 3: structuur schema van het systeemmodel en het Kalman
Buey-fil er. Het filter bepaalt uit de met ruis verontreinigde
observat es een optimale schatting van de toestand.
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3.2 Divergentie detektie en beoalinq van het beg~nb'dsti0

van een (nieuwe) trend.

3.2.1 Diverqentie van het Kalman-Suey-filter

In par. 2.3 heb~en we gezien dat ons model voor een Cgeme

ten) signaal stuksgew~s lineair is in de ge~iddelde waarde.

In par. 3.1 is besproken hoe van el~ stuk m.b.v. een Kalman-

Suey-filter een schatting kan worden gemaa~t van de taestands-

graatheden. Hier z~n dat de gemiddelde waarde, de helling

en de (eerste orde) ruis. Het filter verwerkt de sequentiecl

ter beschikking komende observaties en levert steeds na~w

keurigere schattingen van m,b en z. Wat gebeurt er nu echter

ais de observaties niet langer afkarlstig zi~n van h"'ct "te

schatten stuk", Maar van een volgend stu~ in het signaal met

een andere helling? We bek~ken daartoe de evolutie van de

~cedictie- en correctievergel~~ingen, die uitgeschreven lui

den (zie vlJl. (2.29),(3.41),(3.43) en (3.4')):

predictie: m" '11'(+ 1(..
b k +11,(
z
k+1l k

+ 5, I'< «
~3.42a)

(3.48b)

(3.48c)

correctie: :71"+11'" + (K1 )k+l '(Yk+1-,'?1 k +11 :z-z:<+11·')
(3.49a)

z +
':+ll k (K3)k+1·(Yk+1-ffi~+11~-~k+1Ik)

( 3.49c)

met Kalmanversterkingsfactoren:

( K1 ) '< +1 ~ ( P!Inn +P,Y', Z ) / ( Pmm+Pz z +2Pmz +Rk+1 )} C: +1 I (
(K 2 )k+1 \(P~ilb+Pbz)/(Pmm+Pzz+2Pmz+Rk+1)}lc+11'(

( K3 ) k+1 {( Pmz +Pz z ) / ( PiU:i+Pz z +2Pill Z +Rk +1 )} C( +1 I \:

(3.5:::a)

(3.S:Jb)

(3.SCc)

De andere "P .. - tel.-:-nen" zi"n 00 soar tgelij<e ivi"ze gedef i niee cd.
l J

De mate waarin de predictie van de ge~iddelde waarde wordt

gecorrigee:cd door de niems ttC observa L.e word t bepaald dOI~r



- 36 -

K1 • Inzicht in het globale verloop van K
1

~r~gen we door het

verloop van de termen in het rechterlid van (3.S0a) te beschou

wen. M.b.t. de waarde van P ,wat een ffiaat is voor de onnauw-
rnm

keurigheid vande schatting van de gemiddelde waacde, ~unnen

we ruwweg zeggen, dat hi~ in het begin van de schattingspro

cedure (als er nog geen of slech ts en':eIe observa ties vet"tJer'~t

" ) t' 1) ".l- ..z<n, groo is en naarrna te er ~neer observa tles verViee <: l. zl_'n

steeds Kleiner w~rdt. De onnacwkeurigheid (Pzz)~+1Ik van de

predictie van de systeernruis is b~ kJeine k oo~ groo~ (maar

i.h.a. is (P'r,~)r » (P~~)n ), ',Jordt ";let de binn'2:t'(0,l",ende
illi! 1 \.1 L.J LJ \.j

observaties ~1einer en bereikt dan 0.1 sooedig een niveau waar

hij om bIi';ft schommelen. Oat (P ) 11' niet alsrnaar l~le:inel-- zz!<;+ -:
wordt volgt uit het uitweeken van vgl. (3.42). We vinden dan

( P ) 1 1 I ' = 0.
2

( P ) I I' + (0 ) , 1 ' ende z e 'J e J.: 9 e lil'( i n g I a a tzz r<:+,( zz < '~':+ ~

duideli'k zien dat (P ), / I' nooi~ ':lelner kan ',vorden dan de- zz (+ 1 ,~

vaeiarltie 0 van de \',;itte systeemruis. De meetruis R, 1 bL"ft
~ + .L 0

in de t~d nagenueg constant (en kiezen we, zoa:s we latee nog

zullen zien, in de uede van grootte van 0). M.b.t. de covarian-

tie P tussen m en z l~unnen 'JJe opmeeken dat deze i.h.a. '~leinmz
is t.o.v. de andeee teemen in val. (3.S0a). In het begin van

de schattingsprocedure geldt dus o.g.v. het bovenstaand~:

Pmrn» ?rlz en Pn~I:l» P zz

mate er meer observaties

+ 2P + Rl.~+1 en dus K1 _ 1. Naar-
rnz .

veCvlee"[ zi~n, 'i,'ordt de tellee

(P~",+I?_ ) van (3.500.) steeds kleiner, l:'laar de noenier blijf t
I·,llli l'lZ

0.1 s;-::,oedia "hangen" oj') een waarde van cngeveET (I? ), 11', ..... zz <+ ;:

+ R, 1 (-0"." + R, 1). ',ve zien dus dat K1 ln de tijcl van ca.
K+ ",+ .L <+

1 naar ':J nadert (fig. 3.4) en dus dat de :Jredictie itl, "1', <+ 1 K

~et een stee~s kleiner deel van het residu e. 1 wordt gecor-
'z+

rigecrd. We ~~nnen het bovenstaande a:s voIgt interpreteren:

de nieuwe schatcing van de gemiddelte waarde is gebaseerd 00

de ~orige schatting ~~ de nieuwe observatie. Indien de vorig2

schatting onnaw'dkeurig is, ':ri-igt de nieuvv2 obsecv'atie een

groat gewicht in de nieuwe schatting (rn.a.~. K
1

is groot).

1) D: st~rtwaaLje~ van de toestandsgrootheden (~O) en de ~n

nClu '/;,eu,clgheden h.Lervan (I?n) mCJeten \:e zelf opgeven. ~ve ':lezen
clezo zodanig oat de ~er~el~~e waarden ze~er in het door de
startwaarden bepaalde interval liggen (dit betekent grote
star t:mna j','l~(eurigheid ! ).
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Naa~r:ate de \/orig'~ schatting echte.c nau\.;\euriger vJordt, zal de

nieuvje schatting steeds meet" 00 deze schatt~ng gebasee.r:d \lOr-

den en werken nieu~e observQties steeds ~inder hierin door

(m.a.w. K
1

WO{~~ stueds Kleiner).

V 0 0 r des c hat tin 9en van c: e he 11 i :1 9enge 1d tie t s so0 r t 9 e 11j'~ :..; •

De grate correcties 'vjorden oo'~ lIier in het be9~n VCln de schac

tingsprocedure gemaa':t en oo~ nu hebben hierna de abservaties

steets minder invloed op de nieuwe schat~in~en (Zi2 fig. 3.4).

1.0

0.5

..It::..--!=-:::::::=====::::;;;;;:::=:===============----0.0

figuur 3.4: verlooo van de Kalmanvetsterkingsfactoren K1 ,K~ en
K

3
als functle van de t~d (gerekend vanaf h~t ~

begin van de schattingsorocedure). De observaties
vior-den 'Jeronders teld af "_c,",s tig te zi:n van c=en s tu'~

5ignaa1, dat lineair is in de ge~iddclde waarde
(en oat dus ~~n vaste helling b heeft) en waarop
een eerste orde ruis is gesuperpo~eerd.

Het verloop van K
3

is ongeveer het omgekeerje van dat van K1 :

de eerste observaties hebben weinig inv10ed op de schatting

van z en vervo1gens worden de residuen steeds sterker In de

b2schrevcn dc)or z, ~ c= az + \;;\+'1 '
"',-+..L ',- .......

slech ts voor een gedecl te aZ I \!oGt::'soelbaar,<
princlpieel

correctie betro'<'<en. Sic toenemende k nadert r<:~ naar oe "asyn:o-
- ..)

toot" (P j(P + R, 1))' 11' • Het is 10gisch c1at de ocedic-zz zz K+ <+ (
tic z" 'I 1'- relatief ster-'~ l:j2corc:'.-geerd [;IOe r "Jorden. I"lmers

,,_+ J. "-

de eers te or-de rUl3 Z, ~,
<+ 1

en VOOr~ de rc:st (C.2 vJitte ruiste!:"'n;

baar.

,) get1eEl onvQorspEl
+1.

We spr2~en van ccnvergentie van het schattlngsoroces ind:'.-en

de schattingen van de toestandsgroothec:en, bij het toenemen

vail ret aantal Ver'iJet-ttE:' obsccvaties, "lct een steeds \leiner
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':JonJende sp.::-eidir,g rondon de 'ile'~eli~':e 'v,jaardcn geeoncen tr2ecd

z~n. Er zal convergentie optreden indien h~t ~odel van de

~er'(eli~%heid oVEreen~o~t ~et het filtermodel, Jus in ons geval,

indien e~n stuk signaal eeht lineair lS in de gemiddelde waaree

en daarc~ een eehte eerste arde ruis is gesuperponeerd.

~vat gebeurt er nu met het schattlngs::Jroces als er een "kn1'<"

in net signaal zit (d.i. een overgang naar een nieuwe helling)7

Indien op het ~oment van de knik het schattingsoroces voldoen-

de geconvergeerd is, zullen volgens het bovenstaa~de de nieuwe

scnattingen van de gemiddelde waarde en de helling nage~oeg

genee 1 gebaseerd zi;n 0':) de vorige seha t tingen, :Ee ech ''::er n Ie t

langer r::eer actueel zi~n. Voor de helling bete::ent cit dat de

nieu"Je schattingen, nu behorend bij tijdstiopen na de <:ni':, een

',·Jaarde k rijgen die ongeveer ge lij': is aan c1 e he 11 i ng var: he t

zojuist afgelopen stuk. De gemiddelde waarde wordt ge~xtra

~o12erd met deze (verkeerde) helling en zal dus een schattirg

'::jaan opleveren die niet langel- consistent is met de 'ljerkelij'~e

ge~iddelde 'l/aarde. Er zal een systematische misschatting gaan

opc:reden. 'v'Ie spl'eken nu van "divergenci2" van h21: fil 1c:er_ (de

scnatting "divergeert" van de werkelij:e toestand). live zien dit

verscntnsel optreden in figuur 3.5.

We zullen in het vervolg net versch~nsel van diverge~tle ge-

brui':(~n als indicatie daL er cen nieuIJ stu': in ~,et signaal

begonnen is. Indien we divergentie detekteren, beginnen we

opnieuw ~et s~hatten.

1

~
~ A1/lu .. AI ~.A I.J J~ I.. I J II

lA ."'fl1J1lI'V'" rtr{l''I'i11' 1J" l'J'
5

I
]A

5 I
~,

IIJ".
I

5 ILJ
ItI?

f'I'
It"

I

11

II

II

12

12

13

135

II

9
I II 15 25 31 35 41 4S 51

ruo (MIN)

55 II

fig u u r 3. '): Stu '< s 9 C Ivij s 1 i n e air s i 9 n a a 1 ~ne teen kni ': "1-,: ..:,
l..-' LJ I"Cti n.
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Vanaf het ti~dstip Q \,,'ordt dE: gemiddElde:Jaarde
9 eschat (g P \- G "7 cr1 S t a v' +- \p' a a r,-1 p r" f\ - 1 2 (, " ( p ,-1 2'~ ,

.:j _ --.'- 4-' .L l. J • ...... \....;,'- 1. 1','0- '...-:: .. r'l;nJO- -).
~n ~e p~ot lS de schattlng van de ge~ldceloe waar
oe rn gete'-:end en caat~O~i,heen de <r-op--:,l"7len ::lie lloren
bij r?: + Yp '~, res p. rl -~. live zien duidelij!~ da t
-' t - . r:1, '., f +- ')", L '. it (L. , , • ,
ua~ er vana L=~0 ~ln. een ~lsschQL~lng optreedt.

3.2.2 Detektie van divergentie van het filter.

Hoe kunnen we zo snel mogel~k detecteren dat het begin van

divergentie is opgetreden? We bek~ken hiertoe het verloop van

het residu eke Indien het filter convergeert, worden de sta

tistische eigenschappen van het residu gegeven door vgl. (3.37)

en (3.39), welke stellen dat de residuen een verwachtings-

waarde 0 en een variantie MPk+1\kMT + Rk +I hebben. Als het filter

gaat divergeren, zullen deze eigenschappen niet langer bl~ven

gelden. I.h.b. zal de verwachtingswaarde van het residu sys

tematisch van 0 gaan afwijken (omdat de predicties van de

gemiddelde waarde systematisch te hoog of te laag zullen zDn

(zie fig. 3.5)). Dit kunnen we detekteren m.b.v. een sta~is~

tische toets. Het doel van een statistische toets is te onder

zoeken of o.g.v. een gegeven "steekproefresultaat" een onbekende

(populatie-)parameter een bepaalde waarde kan aannemen of niet.

De te toetsen waarde van de parameter wordt gespecificeerd

in de zgn. nulhypothese HO' Verwerping van de nulhypothese HO
betekent dat een alternatieve hypothese H1 wordt aanvaard.

1 )
In ons geval nemen we voor de HO resp. H1

E (e) 0

E(e) > 0 of E(e) < 0

(3.51)

(3.52a,b)

De beslissing om de nulhypothese al dan niet te verwerpen ten

gunste van HI is gebaseerd op de waarde van een toetsingsgroot

heid, ''''aarin de residuen uit de "steekproef" op een geschikte

1) Ide nemen een eenzijdige toets omdat deze informatie geeft
over de "richting" \·;aarin het gemiddelde van het residu van
o afw~kt (en indirect dus of de helling in het signaal b~ de
knik is toe- af afgenomen).
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manier z~n verwerkt. Als (t~dafhankel~ke) toetsingsgrootheid

Sk kunnen we b~v. nemen de som van de laatste n residuen of,

wat in de prakt~k handiger is, de som van de laatste n genor

meerde residuen. Het genormeerde residu r k definieren we als:

e k e kr k . -
'fvarCek) 0"""

~k

De toetsingsgrootheid is dan: Sk
n-1

.- L r
k

_
i

i==O

(3.53)

(3.54)

Om te kunnen toetsen hebben we de kansverdeling van S< onder

HO nodig, aangeduid als P(Sk!H O). Onder HO (m.a.w. als het

f i 1 ter convergeer t) zu 11 en de r 1 's s tandaard normaal verdeeld,<
en onderling ongecorreleerd zijn (dit voIgt uit de aannamen

van normaal verdeelde ingangsruis en vgl. (3.37) en (3.39)):

r k '" N ( 0 ,1) en E ( r k r 1 )

M.b.v. (3.55) vinden we:

o (ktl) (3.55)

en

zodat (3.56)

We bepalen nu het kritieke gebied van de toetsingsgrootheid

S, (d.i. het gebied van waarden van S1 , waarbi~ we besluiten
K K

om de nulhypothese HO te verwerpen ten gunste van H1 • Stel

we kiezen de rechts eenz0dige toets

H
O

: E(e) 0

H
1

: E ( e) ,. 0

(3.51)

(3.52a)

en als onbetrouwbaarheidsdrempel van de toets ~, dan bestaat

het kritieke gebied uit die waarden Sk > S2 waarvoor geldt:

P(Sk" S2]HO)

P ( u '> S2 /'l'"n )

of m.b.v. (3.56)

(3.57)
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waarin U= (5 k - S(5 k ))/Vvar(5 k ) standaard nor~aal verdeeld

is. 5tel u~ is de met een standaard ncrmaal verdeelde groot

heid u geassocieerde waarde volgens P( u > uDl.) = ex. , dan 'linden

we hiermee voor de kritieke waarde 52:

( 3.58)

Analoog 'linden we bU de links eenzUdige toets met H1 : See) < 0
"-

voor de kritieke waarde 51 (bepaald door P(5k~51IHo)):

51 u 1_ cl • 'in
= -u ClC • vn

-52 (3.59)

Voor de onbetrouwbaarheid ~ kiezen we een waarde die klein

genoeg is om vrUwel geen fouten van de eerste soort te krUgen

(d.i. het verwerpen van de juiste nulhypothese: dus in ons

geval, beslissen tot divergentie terwUl er geen divergentie

optreedt) en anderzUds groot genoeg om werkelUke divergentie

toch voldoende snel te kunnen detekteren (bUv. «=0.01% of

0.001%, zie hoofdstuk 5).

M.b.t. het aantal termen n in de som 5 k merken we op dat een

Kleine waarde van nons in staat stelt, om, bU grote afwUkingen

van het residu van 0 (wat bU een stap of impuls het geval zal

zUn), al op basis van ~~n of enkele residuen (en dus snel) te

beslissen tot divergentie. Sen grote waarde van n maakt detectie

van k leine, sys tema ti sche afwijki ngen mogelijk, maar kost wel

meer tUd. (Een grote n is geschikt voor detectie van een Kleine

verandering van de Melling). We zullen in de praktijk de voordelen

van beide mogelUkheden co~bineren, d~or op elk tijdstip k de toets

achtereenvolgens uit te voeren voor n=l tim n=N (met bUv. N=30).

Word t bij een n < N de nulhypo these verworpen (m. a. w. divergen-

tie gedetekteerd), dan worden de overige (N-n) toetsen niet

meer verricht. We toetsen zowel rechts- als links-eenzUdig.

HierbU interpreteren we:

5 k > 52 als divergentie, veroorzaakt doordat het nieuwe

signaalstuk een grotere helling heeft als het

vorige (dan zUn immers de residuen Yk+1-~k+1Ik

-zk+1Ik gemiddeld groter dan nul).

5k < 51 als divergentie, veroorzaakt door een overgang

naar een kleinere helling.
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3.2.3 Sehatting van het begintildstip van een nieuwe trend

De wi'ze waarop he t beg in ti~d s ti p van een nieuw s tuk in he t

signaal wordt gesehat, hangt nauw samen met de detektie van

divergentie (par. 3.2.2). We besehouwen de volgende situatie.

Stel we hebben een signaal bestaande uit 2 (lineaire) stukken

(zie fig. 3.6), die, wat de gemiddelde waarde betreft, worden

besehreven door:

stuk 1: m
k = a 1

-;- b IT ( 0 <. k < k ) ( 3.60a)1 ,,," b
stuk 2 : mk = a

2 + b
2

(k-k
b

) ( lr > k
b

) (3.60b),'-

met k, .T = t b = begin tijds ti p van stuk 2 (k
b

€ R) (3.60e)
D s

en a 1 + b
1

k
b = a

2
(3.60d)

b.,.,p,rt-JoA;;;~vJ:l~!\Y~~~rr-:. ------
'stUk 1 :

I

2

I
I
I
to-

I
I
I.,

- ti4d

figuur 3.6: signaal bestaande uit 2 stukken met helling b 1
resp. b

2

We nemen in het vervolg aan dat k in een t~dsinterval ~k rond

k b ligt. Veronderstel dat het Kalman-Suey fil ter op k e tlk met

k~kb "voldoende geeonvergeerd" is. Volgens par. 3.2.1 wer'<en

de nieuwe observa ties dan nauwelijks meer door in de nieuwe
A

sehattingen voor de gemiddelde waarde ~ en de helling b. Voor

vgl. (3.48a,b) en (3.49a,b) geldt dan in benadering:

mk1k_
1

".

b
k1k

_
1

~k Ik ~

1\ Ik ~

~k-llk-l +
,.
bk_llk_l

~'·Il 1K K-
b

k1lz
_

1

D.61a)

(3.61b)

(3.62a)

(3.62b)
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Voor de observatie Y" kunnen eve m.b.v. vgl. (2.27) en (3.60a en b)
"

als k~kb: Yk
als k>k b : Yk

a
1

+ b 1 k + zk + v k
a 2 + b 2 (k-k b ) + zk + vk

(3.63a)

(3.63b)

Onder de voorwaarde van voldoende convergentie vinden we dus

voor het residu e k = Yk - ~klk-1 - 2 k \k_1 in benadering:

(3.64a)

(3.64b)

(3.65)

als l)'"~ k • e, ~"" ' b ° K

als 1'>k ° e,
~" b O

K

met b
v

z, -2k I' .., +v,
K K- 1. K

a2+b2(k-kb)+zkTVk- ~1+b1k]-2klk_1

a 2 +b 2 (k-k b )- ~1+b1(\-kb)+b1kb]+zk-2klk_1+vk

(b 2-b1 )(k-kb ) + zk - 2
k1k

_ 1 + v k
bv(k-k b ) + zk - 2 k \k_1 + vk
b 2 - b 1

We veronderstellen nu dat de statistiek van Z,_ Z en v,
c" \lk-1 K

in het interval Ak nagenoeg constant is, dan geldt m.b.v.

(3.37) en (3.39):

als k~kb:

als k>k
b

:

(3.66a)

(3.66b)

Het residu heef t dus voor k>k
b

een verwach tingswaarde ongelijk

O. We kunnen voor e sChri_iven:k '

(als k')k
b

) (3.67)

of voor de genormeerde vorm m.b.v. (3.53) en (3.55):

(als k>k b ) r =r'+b (k-k )/ ~k k v b e
met r~,""N(C"l)

en E( r k: r i )= Ok 1

( 3.68)

Voor de som 5 k van de n laatste, genormeerde residuen (vgl. 3.54)
1 )

geldt dus m.b.v. (3.68) (als k-n+1.,.k b en "voldoende con-

vergen tie" op k
b

):

5 =
k

n-1 n-1
~ r" i = ~ [r, '_ . + b (k- k b ) / CS ]

i=O I,-~ i=O K.-l v e

1) Deze voorwaarde betekent dat alle residuen in de som b~

stui< 2 horen.
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(3.69)

n-1 ,
~ r, . en m.b.v. (3.68)
i=O r<:-l

(vergeltk ~et (3.~6))

,
ECS

k
) 0

'2ECS
k

)= n

n

Ck-k, -tCn-1)) .n.b ler
D v e

Du s: E CS; )
K

E CS,2 )
,<:

en dus Sk ~ NC[Ck-kb-tCn-1)) .n.bv/~e)' n) C3.70)

We zien dus dat Sk' voor k-n+1>k
b

, een normaal verdeelde groot

heid is, waarvan de verwachtingswaarde lineair toe- of afneemt

me t de tijd. Di t be teken took da t de kan s op overschrijd i ng

van de kritieke waarde S2 = u~vn Cvgl. 3.58) toe- of afneemt.

Volgens par. 3.2.2 is er, als er geen divergentie optreedt, een

kans « dat Sk' S2. Als er weI divergentie optreedt hangt de

kans af van het t~dverschil k-k
b

, het aantal termen n in de

som Sk' de grootte van het hellingverschil b v =b 1-b 2 en de

standaarddeviatie van het residu ~ . Stel nu dat er divergentie
e

optreed t, da t k-n+ 1 ') k
b

, da t b
v

posi t~ef en bekend is, en

da took k b , n en (je bekend ziin. We kunnen dan he t tild s ti P k

berekenen, \iJaarbij een kans,B hoort, dat Sk op dat moment

groter is dan de kritieke waarde S2 Cm.b.v. 3.69 en 3.70):

f3 PCS k > S2 I k-n+1:> k
b

en convergentie op 1:: b )
,

PCS k + Ck-L(b-~'Cn-1)nbv/~ '> S2)

PCs,' 1'(71 ,. S2/yn - Ck-kb-tCn-1)).b -r;1t5' )
K V e

pCu ,. U oc - Ck-k, -tCn-1))b ¥"nICS )
o v e

pCu :> u
t3

)
C3.71)

Hierin is u standaard normaal verdeeld en uft de geassocieerde

waarde. uit C3.71) voIgt:

k = kb + Cu« - u~)cr Ib yn + tCn-1),- e 'If

In figuur 3.7 is het bovenstaande gelllustreerd.

C3.72)
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M
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-s -------tl-------i- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
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Figuur 3.7: Verdeling van 5,. op vet'schillende ti~dstippen k
(v66r en n~ ~h) waarbU de o~pervlakte van het gearceerd~ gebied
de "cans voors·telt dat 5, op ti~dstip k groter is dan de '<ritieke
liJaard~ 52' (Het begintil~stiD k

b
wordt bekend verondersteld;

c = -2(n-1)nb /~ ).
v e

5tel dat het beginttdstip k
b

van een nieuw stuk in het signaal

'::Jekend is en dat I~Je het tijdst:Lp I/Jillen schatten i,vaaroo 51 de
K

kritieke waarde 52 overschrtdt. De beste schatting k m van het

overschr~dingstUdstip is dat tUdstip waarb~ een kans van 50%

hoort dat 5 ~ 52 en 50'% dat 5 < 52" Met u/3=O volgt dan uit (3.72):

,.
k rn

1) (3.73)

Orngekeerd, indien het tildstip van overschrO'ding k bekend is- rn
(d.i. het tUdstip waarop divergentie wordt gedetekteerdt) en

het begintUdstip K
b

van een nieuw stuk in het signaal onbe~end,

dan vinden we als beste schatting voor ~b'

(3.74)

1) W€ hebben i.D.V. b de absolute waarde Ib I gesch~even orn
de forrnule o~k te ~oen gelden voor negati¥ve waarden van
b •v
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Naast de schatting van het begintUdstio hebben we een naat nodig

voor de onnauw\eurigheid van deze srhatting. De onnauw~eurig

heid van K
b

wordt nagenoeg geheel bepaald door 2 verschUnselen.

(1) Het statistisch ~ara~ter van Sk: de tUdsduur tussen het

begin van een nieuwe trend en het tijdstip van overschri=ding

van de <ritieke waarde hangt af van het toevallige verloop

van de residuen. Gegeven het tUdstip van divergentie ~m (en

de waarden van b , U en n) kunnen we een betrouwbaarheids-
v e

interval (kb1 , k
b2

) bepalen dat met een betrouwbaarheid 1-2~

de onbe~ende ~b bevat. k
b1

en k
b2

volgen uit (zie ook fig. 3.8):

en

P(Skm < S2 Ik b=k b1 )

P(Skm > S2 \k b =k b2 )

(3.75a)

(3.75b)

k
In

cc
o---~::--.c:::::~----------"""-::-:o"'-:::;""~~-+----

5
2

-5
2

betrouwbaarheidsinterval
- k

Figuur 3.8: schematische voorstelling van de constructie van
een betrouwbaarheidsinterval voor K

b
.

Met een afleiding analoog aan die van vgl. (3.71) en (3.72)

vinden we uit (3.75a en b) voor k
b1

resp. K
b2

:

k
m

k m

( ulJ + U X) (je / Ib v I . yn
( u(l( - u a)<Te / Ib v I.yn

+(n-l)

+(n-l)

(3.76a)

(3.76b)

I.h.a. is de (totale) onnauwkeurigheid in de schatting van
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het begint~dstip ~b asymmetrisch (zie figuur 3.9). We defini~ren
,...

de onnauwkeurigheid "naar lin~s" ~(bl als het verschil van de
~ ~ ~

beste schatting k
b

en de waarde k
b1

< ~b die gezien de spreiding

van de grootheden in de schatter k
b

nog juist acceptabel is
1'\

als schatting (merk op dat <b1 op de t~das links van k b ligt).
'"De onnau'e;keuriaheid "naar rech ts" ~b is het verschil van de

J r 1'\ ~

nog juist acceptabele schatting Kb2 '> ':b en de schatting <b:

,.,
'<b - k b1,.
1<:b2 - \(b

(3.77a)

(3.77b)

De onnauwkeurigheid t.g.v. het statistisch \(arakter van Sv

is weI symmetrisch en we 'linden hiervoor m.b.v. (3.74), (3.76)

en (3.77):

( 3 • 78 )

"(2) Onnauwkeuriqheid van ~b t.g.v. de spreidinq in b
v

. In h~t

voorgaande hebben 'vve b bekend verondersteld. In de pra'~t',"k

v 1\ '" /'
hebben we slechts een schatting voor b

v
: b

v
=b

2
-b

1
. Voor de

A

schatting b 1 nemen we de laatste schatting van de helling

v66r het t~dstip van de divergentiemelding. Na de divergentie

melding beginnen we opnieuw met schatten en deze nieuwe schat

tingsprocedure levert ons een (steeds nauw<euriger ~orderde)
"-

schatting b 2 van de helling van het nieuwe stuk.

Omdat de schattingen van b
1

en b
2

onafhan<el~k z~n, geldt voor

de variantie van het verschil bv=02-b1:

met (3.79)

De waarden Kb1 en k b2 die, gezien de spreiding ~bv in bv'

nog juist een acceptabele schatting van <b voorstellen, 'linden

'de uit vg1. (3.74) door i.p.v. Ibvl Ibvl-o;v resp. Ibvl+ (}bv

te schr~ven (zie figuur 3.9).
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Figuur 3.9: de schatting van het begint~dstip k
b

is onnauw
keurig doordat been spreiding ~b heeft.

v v

divergentie
$ 2 --r----,...------I-----r--------:::::::3I'~-

o
I
I
I
I

-$ 2 ------.---:------r---,.I---------;;-
: '" I '" "k 'k ' ~ k
;-- b 1------:i b r -: I

~ k b k 2 km

'" "" .Voor de onnauwkeurigheden k
b1

en k
br

vlnden we dan:

1..lx lYe

V'r.l'

1
( 3.80a)

'V
1< br

De totale onnauwkeurigheid van de schatting van het begin

tUdstio \b is de som van de onnauwkeurigheden t.g.v. het sta

tis tisch karakter van $k en t.g.v. de spreiding van b v :

Cfe {
jbvl·vn

u~ + uo(

O'"e {u5 + uo<

Ibvl·(n

(3.81a)

(3.81b)

Opmerkingen:

M.b.t. de schatting van b kunnen we opmerken dat deze nauw
v

keuriger wordt naarmate de schatting van b
2

nauwkeuriger wordt,

en dus naarmate er in het op k herstarte schattingsproces
m

meer observaties verwer1ct zUn van het nieuwe signaalstuk. De

schatting van het begintUdstip van het nieuwe stuk wordt dus

be ter naarma te he t "nu" verder van he t tijd s ti 0 van d i vergen tie

km verwUderd ligt. De totale onnauwkeurigheid van k
b

nadert

naar een nagenoeg constante onnauwkeurigheid, bepaald duor het
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rake schatter).

statistisch kcrakter van 5,
'(

m

,.
(k

b
is dus geen asymptotisch

-Aan formule (3.81a) zien we dat het pas zin heeft een schat

ting van het beginti_~dstip te ma':en indien O"bv < Ibvl

-u~ hangt af van de waarde van de onbetrouwbaarheid ~ van de

divergentietest besoroken in par. 3.2.2 (bhl. 0(=00.01% -uc<=3.72).

-In tabel 3.2 is voor een aantal waarden van I de betrouwbaar

heid 1-2' van het (k b1 ,kb2 ) interval (vg1. 3.76) en de geasso

cieerde waarde uK gegeven. BU de hierna te bespreken simulaties

hebben we uK 2 gen~men.

tabel 3.2 J 1-2 K u(

15.87% 68.26% 1

2.28% 9:'.44% 2

0.13% 99.74% 3

"-
-We zien dat d~ onnauwkeurigheid van <b kleiner is naarmate

de som Sk meer residuen bevat (grotere n). Oit komt omda~ b~

t02neming va~ n de varia"J ti evan het gerniddelde residu ek=s,/n

afneemt met lin.

-De bovenstaande methode ter hepaling van het tegintU~stip wordt

al~een gebruikt b~ een divergentie die veroorzaakt wordt door

een 1.<:leine verandering van de helling in het signaal (begin van

langza~e (nieuwe) trend). BU een stap of een impuls (storing) in

het sigraal zal er i.h.a. al een divergentje mel~ing komen,

~~n of enkele t~dseenheden n~ het begin van deze grote veran

dering (omdat de residuen meteen al flin< afw~~en van hun

normale statistiek). Als schatting voor het begin van deze

verschtnselen nemen w~ eenvoudig het t~dstip ~an divergentie.

(!-ioe 'de onderscheid maken tussen trends enerzijds en s tappen

en impulsen anderzUds voIgt in par 3.4).
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3.3 Scnat_tin9. van de var.ianti_e en :::1e correlatiecoefficient van

de systeer'lruis

In deze paragraaf laten we zien hoe een schatting kan worden

genaakt van de variantie Q van de witte systeemruis w (die we

op de ingang van net signaal genererend proces van vgl. (2.30)

denken) en van de seriele correlatiecoefficient a van de eerste

ord(~ ruis z.

ZO\.rJ'21 Q als a kunnen we uitdrukken in :;ilJee eler"en.L en van de

auto-correlatie-functie ~ (m) van ce ruis z (z.;e vgl. (2.17)
zz

en (2.18)). M.b.v. vg]. (2.12), die de eerste orde ruis be-

schrUft, vinden we:

(3.82)

Bedenk hierbU dat zk_l = f(w k _ 1 ,wk _ 2 ' •..•• ) (zie (2.15)).

Voar a geldt d~s:

a = 4 . (1 )/'4' (C)zz . zz (3.83)

Voor de variantie Q kunnen we m.b.v. (2.19) en (3.83) schrUven:

Q = (1_a2 )A- (0) = A. (0) _ ~2 (1)jA (0)
~Z7, ~zz ~zz yzz (3.84)

~ (0) en@(l)be,oalenwp.uitdeobservatiesYk.wemaken't"zz ' zz '
hierbU gebruik van de vercnderstelling dat de meetruis veel

kleiner' is dan de systeemruis (R« Q, vgl. (2.25)). Voor de

o::)servatievergelij'(ing (2.27) geldt dan in benadering:

(3.85)

We be schouwen een signaal met een lineaire trend. Hiervocr geldt

mk an + b·k

2~ dus Yk 2'0 + b.k + Zk (3.86)

We transformeren de tUdreeks {Yk} met trend in een tUdreeks {xkl
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zander trend door het verschil va~ 2 naast elkaar gelegen

observaties te nemen. De "gedifferentieerde" ~~ijdreeks tXk}

wardt geJefinieerd door:

Voor de observaties beschreven door (3.86) geldt dan:

x k = b + zk - z~_l

en m.b.v. (~.16): E(x
k

) = b

Voor de correlatiefu~ctie ~ (m) kunnen we afleiden:
xx

¢ (0) = E(Xk ·x
1

) E{(b+z
k
-z

k
_

l
)2}xx , K

E{b2+Z~+Z~_1+2bZk-2bZk_1-2ZkZk_l}

=b 2._2¢ (0)-2~ (1)zz zz

(3.87)

(3.88)

C3. 89)

(3.90)

~ (1)
xx

El(b+Z
k
-Z

k
_

l
) (b+Z

k
_

l
-Z

k
_ 2 )}

b 2 _ rh (0) + 2,i (1) _,i (2)
~zz ~zz ~zz

Vclgens een redenering analoog aan die in vgl. (3.82) geldt

¢ (2) = a 2,i (0) en dus met (3.83): ¢ (2)=¢2 (1)/¢ (0).zz ~zz zz zz zz
Hiermee vinden we voor ¢ (~):

xx

¢ (1) = b 2 _ ¢ (0) + 2~ (1) _ ¢2 (1)j¢ (0)
xx zz zz zz zz

Optellen van (3.90) en (3.91) levert:

¢ (0) + ¢ (1) = 2b 2 +,i (0) _ ~2 (l)/m (0)xx xx ~zz ~zz ~zz

(3.91)

en met vgl. (3.84) vinden we voor de variantie van ~e witte

systec::~cnruis:

Q = rl\ ( 0) + ¢ (1) _ 2b 2
~xx xx (3.93)

Voor de bepaling van a hebben we volgens (3.83) een expliciete

uitdrukking nodig voar ~ (0) en ¢ (1) (of voer de verhoudingzz zz



- 52 -

hiervan). (3.90) en (3.91) vormen een stelsel van 2 niet-lineaice

vergelDkingen met o~bekende ¢zz(O)

hiervan luidt (zie ~pper.dix D):

en ¢ (1 ) .
zz

De opJossing

(3.94c.)

Vgl. (3.83), (3.?3) en (3.94a ~n b) laten zien dat Q en a

uitgedrukt k~nnen worden in ¢ (0) en ¢ (1) va~ de autocor-
xx xx

relatiefunctie van de gedifferentieerde observatiereeks, en

in de hell~ng b van het signaal. De grootheden ~ (0), ~ (1)'I'xx 't'xx
en b kunnen uit de observatiedifferenties worden geschat en

met deze schattingen ka' een sc~atting voor Q en a worden

berekend. Het schatten va' ~ (0), ~ (1) en b ka, op verschil-'Y xx xx
lende manieren gebeuren.

( ~ \
..1-) Schattinq 00 basis va~. voortschrildence gemiddelden .

Stel we hebben de besc~ikking over de laatste N Jifferenties
(

\Xk _ N+ 1 ' .... ,xk }. Jan k~nnen we als schatter voar de verwach-

tingswaarde van x
k

(en dus als schatter vear b (z1e vSI. 3.89»

het "steekp.:::-oef-gemiddelde" r.emen:

A

b v
..., 1 •

'(-l
(3.9Sa)

Evenzo nemen we als sehatter voor ¢ (0)xx
E(x, x

k
1):

K -_

A N-1
¢ (a \,. = (1/N)-~xx .-_

E: ( x
k
2 ) en'~ ( 1 )xx

(3.95b)

en (3.9Sc)

Opmeckinqen

-De index k in
" A

¢ (a)k en ¢ (1)k zullen we in het vervolg weg-xx, xx
laten tenz~ de duidel~kheid an~ers verlangt.

-VergelDkingen (3.95 a,b en c) z~n voortschr~dende gemiddelden

en zullen, mits N niet: al tegraot is, eventuele (niet al te
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snel verlopende) veranderingen in het signaal redeltk volgen.

Dit betekent dat ook de schattingen van 0 en a redeli.j1<: "up to

d ate" z u 11 e;t z Lj;"l. N mag e c h t ern i eta 1 t e k 1e i !l 9 e 1<: (1 zen \'; 0 r den,

omdat ~et steekproef-gemiddelde ca;t geen goede 3chatter meer

is voor de verwachtinqswaarde. Een geschikte waarde is b~v.

N = 119. Er z~n dan 120 observaties in het gemiddelde verwerkt.

(Eij een sampletijd va,S sec betekent dat ee:t "(jernicdelde" over

10 minuten).

De bove!lbeschrAven schattingsmethode, gebaseerd op voortschr0

dende gerniddelden, verei steen gehetJgen va'! te;t['1ins te N plaa t

sen (immers de differe;tties {xk _ N+1 ' ..... ,xk } of de observaties

{yk-N' .•..• 'yk} rnceten worden bewaard). Dit betekent dat b~

gebruikmaking van deze methode ~~n van de voordelen van het

Kalman-Bucyfilter, nl. de geringe geheuge;tbehoefte, enigzins

vee lore'! gaat. Omdat het mU in rn~n onderzoek in eerste i;tstan

tie ging om het ontwikkelen van een algorithme dat de groothe

den 0 en a redel~k kO;t schatten en pas in tweede instantie om

een zo gering mogel~ke g~heugenbehoefte, is bU de simula~ies

en tests op reele signalen toch van deze "rect1ttoe-rechtaan"

methode ;ebruik gemaakt. Hierna wordt een methode besproken

die, qua dataopslag, beter geschikt is en zekec aan te bevele;t

is als in meerdere signale;t simultaan trends rnoeten worde;t

gedetekteerd.

Om een beg~nschatting 0 0 voor 0 en 0.
0

voor a te verkrUgen die

gel',aseerd is or: N+1 observa ties, heef t de ]JoverobeschrevE-'n metho

de een "leertijd" nodig van (N+1) .Ts. Dit is schernatisch aan

gegeven in figuur 3.10.

beginschatting

I
I
I leerperiode nodig voor het maken
I van de schattingen 0 0 en 0. 0
I (N + 1 s am pIe s ) '"'
I
I
I ..

I ~O' Po
I
I
I

I Kalmansch at ting
J

I
..I ..

I
II

I

II

figuur 3.10: schematische voorstelling van het begin van de
schattingsprocedure. De eerste observatie die verwerkt wordt
door het Kalman-Bucyfilter is Y1.
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-Voor 0e schatting van de helling b, benodigd voor de bepaling van

6 en §, is de schatting die geleverd wordt door het Kalman

Bucyfilter ongeschikt, enerz~ds omdat die in de leerperiode

nog niet beschikbaar is en anderz~ds omdat die schatting op de

dOt0 L
O°d +-" 1 0 0 1 )1vergen 1eLD s_lppen zeer onnauwKeurlg lS.

-B~ een plotselinge grate verandering in het signaal (b~v een

stap of een grote storin?) zullen de observaties die op de

steile flank(en) van deze versch~nselen liggen, aanleiding

geue" tot dj_fferenties die veel groter zijn dan de (gemic1delde)

grootte van de differenties v66r en na deze verandering. Dit

betekent dat deze differenties de schatting van de variantie

Q ten onrechte (veel) te haog zullen laten uitvallen. Omdat

(zoals we later zullen zien) een te hoge waarde van Q een ver

traagde convergentip van het Kalman-Bucyfilter met zich mee

brer.gt is een dE.~rgelijke te grote schatting onge1ti'2nst. We k 1m

nen deze mO'2ilUkheid goeddeels verm~den door de differenties

die beslist riet consistent z~n met het merendeel van de dif

ferenties, niet te betrekken in de voortschr~dende middelin~.

Daartoe testen we b~voorbeeld of

x k
(3.96)

waarbU seen schatter is voor de standaarddeviatie van de
x

differenties. Hiervoor nemen we de wortel van de "steekproef-

v2xiantie" :

N_1
2 ,,~ - 2

s=(l/(N-c.)) '0:;:"" (x 0 - x )
y c... k-l k, i=O-

!'!.=1 2 -2 }
(1/ ( N-1)) ti~ 0 xk _ i - Nx k

" 2~ (N / ( N-1 )) {¢ (0) - X,,}
xx "-

(3.97)

Indien de ~est positief uitvalt, wordt de betreffende differen

tie genegeerd.

(2) Sr...:hattinq va~x~,(O) 1 t
xx

(l) en b OF basis van EMF-r:;ernicld21den.

BU een EMP- (=~xponentially ~apped East) gemiddelde worden de

verschillende elementen in de middeling betrokken met een ge-

1) zie ook de laatste opmerking van deze paragraaf.
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wicht dat Kleiner is, naarnate het element hoort bU een tUd

stip dat verder in het ver1eden ligt. Recente ~egevens krUgen

een groter gewicht dan oude gegevens. De verhouding tussen

h!es gewichten is hjerbij constant.

Stel vie hebben de differsnties {Xl' .•.• ,x k}. Voor het EMP-

gem~dde1de van geljt nu:

waaLiij ve,or een goede rnidc1eling de som van de gevvich ten

Ok (1 + P + p2 + •••• + pk-l] ge1Uk aan 1 moet zUn. In ar-pendix

E word t aangetoe,nd dat h'2t EfIJP-gemiddelde in een recur sieve

vorm kan worden geschreven (waarbU el1<e recursiestap utt 2

stappcn bestaat):

{

Ck = P·c k_ 1 k = 1,2,3, ..• met c O=l C3.S9a)

xk =(1/Cl-C k ))\(1-f)Xk + (P-ck )xk _ 1 } k=1,2,3,... (3.99b)

Indien k groot js kunnen we (3.99a en b) vereenvoudigen tot

(bedenk dat (1-f)/(1;c,<) =(~_P)/(l_pk)~ 1-p a1s k_coen

(p-Cl()/(l-=,,) = (P-p()/(l-pK)~f als 1(~OQ ):

(3.100)

OO::1erkinqen

We zullen het aantal samples dat effectjef in de EMP-middeling

van vgl. (3.100) betrokken is, defini~ren als:

(3.101)

CDit betekent (zie appendix E) dat de som van de gewichten van

de termen x
k

tim x
k

_
N

+
1

(k > N) 1-e-2~O.865 bedraagt pn dus

dat de laatste N termen V80r 86,5% het SMP-gemidde:de bepalen).

De relatie kan ook omgekeerd wo~den g0bru~~t om bU een gewenst

(effectief) aantal samples in de EMP-middeling een g~schikte

p te 'JiGder.: f = exp(-2/N). Hoe grater h,~t "geheugen" van de
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EMP-middeling, hoe dichter f b~ 1 (en dus r b~ 0) ligt. Cst
N = 119 geldt ~~ 0.983)

-vgl. (3.99) is z~er eenvocdig implementeerbaar maar levert

voor Kleine ~ onjuiste resultaten als de beginschatting ~O

slecht is. In c'e pra<ti~k ~<unnen we V00r het E~11?-gerniddclde

ner.:en:

al s 1 ~ k ~ ~J

aJ.s k '> N

vg~. (3.99a) en (3.g9b)

-r 9 1. (3. 1 0 0 )

-" ....
-D(~ E[ViP-schattingen ¢ (0) en rI1 (1) voor ¢ (0) en ¢ (1) l<:ri"_xx ~xx xx xx

gen 'v'le door j n (3. 99a en b) en (3 .1C'0) ~1.<- te vervangen 000r
A. -" 2'
~ x(O) r-esp. ¢ (1) en x,. door x,. resp. x, ·x, 1.x xx <: <: <: K-

-In principe hebben we am een eerste EMP-schattin~ te verkr~gen

veor bn' ¢ (O)n en ¢ (1)~ (en dus voor 0 0 en an)' volsoende_ xx J xx ~ L

aan 3 observaties, stel Y-2' Y-1 =n YO' omdat deze de voor de

eerste stap noodzakel~ke differenties xO' x~ en xO·x_ 1 leveren.

(let op: we beginnen het recursieproces (3.99a en b) in ~it

geval op k=O met c_~=l). Dit betekent een mi~imale leert~d van

3·T s . Om echter een nauwkeurige beginschatting van 0 0 en aD te

verkrijgen is een lanQe,cE.' leerti-id nadia (bi-iv. (N+1)·T " -Jerge-
- J -' - S

Ljk L.g. 3.10).

-De laatste 2 opmerkingen onder het voortschr~jpnde gemiddelde

z~n oek hier van toepassing.

-M.b.t. de onnauwkeurigheid van de sehattingen van 0 en 3 kun

nen we opmerken, dat het niet eenvoudig is gesloten uitdruk

k i :I 9 en hie r"a 0 r afte 1e iden. ( \PJ e z U 11end i t dan a () k n i e t

doen). Wel kunnen "'Ie zeggen dat bij de sir"ulaties gebleken is

(zie hoofdstuk 5), c1at de sehattingen 6 en a redeLjk em de

echte waarten 0 en a se:lommelen.

Over-igens blijkt in de pra'ctijk het Kal:nan-Suey-filter tamelijk

ongevoelig te z~n voor (iets) afw~kende (niet eorreete) waar

den van 0 en a.

-Men kan zieh afvragen, waarom we, naast de schatting van de

, Elling van bet signaal die door xi< geleverd vwrdt, nag cen

sehatting van de ~elling maken m.b.v. het Kalman-3uey-filter.



- 57 -

De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

-Het Kalman-Suey-filter levert naast de sehatting van de hel-
. ~

llng (b) ook een maat voor de onnauwkeurigheid van die sehat-

ting (Pbb ).

-De Kalman-sehatting is gebaseerd op een variabel aantal ob

servaties. Naarmate een signaalstuk langer duurt, wordt dit

aantal steeds groter en de sehatting steeds nauwkeuriger.

xk is gebaseerd op een vast aantal observaties (en heeft het

laatstgenoemde voordeel niet).

-xk houdt geen rekening met een overgang naar een nieuw

signaalstuk. De Kalman-sehatting doet dit wel.

-Xk levert gemiddeld genomen een redelijke sehatting voor de

helling, maar is i.h.a. minder rustig dan de Kalman-sehatting

(behalve direct na divergentie) •

. .
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3.4 Discciminatie tussen tr2nd, stao en imouls.

3.4.1 Stationariteit van ~et siqnaai.

In par. 3.2 hebben we gezien, dat, ~ndien h2t Kalman-Bucy

filter voldoende geconvergeerd is, een nie~w stu~ in het sig

naa] divergentie zal veroorza~en. Op het moment van divergentie

dete~tie is de aard van h~t nieuwe stuk no~ onbekend. De di

vergentie kan een gevolg z~n van een nieuwe trend in het sig

naal met een andere helling dan d2 vorige, maar ook van een

stap of een storing (i.h.b. impuls).

Indien het nieuwe stuk voldoende lang duurt, zal h2t Kalman-

Suey filter het goed leren kennen. B~ 2en trend is dit nees-

tal weI het geval, maar e~n sta9 of een impuls duur~ hiervoor

i.h.a. te \ort. Omdat de laatstgenoemde versch~nselen zo \ort

duren, is het ook niet noodza\el~k om de hellingen ervan exact

te bepalen, maar weI maeten deze verschtnsclen gedetekteerd

worden en gerdentificeerd als stap resp. impuis.

~\at zijn de belang.cijkste kenmerleen van een stap en 'Jun een

impuls en waarin verschillen z0 van een trend? In oar'2~2

zagen we dat b~ een stap de gemiddel~e waarde olotseling,

gedurende een korte t~d snel toe- of afneeMt. Het signaal

heeft een ~ortdurende "steile flank" (z1e fig. 3.11) en is

gedurende die tijd sterk nie t- 3 ta tionair 1)

stop imputs

figuur 3.11: voocbeeld

van een stu\ signaal

met stap resp. impuls

1) In de pl-a-,~ tij K word teen signaal s ta tionai r genoemd, al s de
gemidd'21de \,Jaarde van het signaal ccmstant bli~ft in de U~d en
de au tocorrela tiefunc tie aIleen afhang t van de reI a tieve tijd
(par ~.3, vg1. (2.10) en (2.11)). Een signaal met trend is dus
niet-stationaic. Een "steile" trend (of stelle flan ) worot
"sterk-r>iet-stationair" genoemd.
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30 een stor~ng heeft het signaal oo~ een steile flan\, ~aar

ceze c,lordt (i.h.':). b" een "i~:pulsstoring") al weer sne] geuolgd

door een tegengestelde ~lan\. 00< hier is het signaal gedurende

~orte t~d steck niet-stationair.

De overeen\oms~ tussen een stap en een i~puls is CUS dat be~de

f~nomenen zieh manifesteren als een zgn. ster\e-niet-stationa

riteit in het signaal. Het neest ~enmerkende verschil is, dat

bi" een stap de gemiddelde 1'!aarden direct v66r en direc _ na de

s ter':(-o>-n ie t- s ::a tionari tel t si.gn i f i can t van e l"aar ve r seh i lIen,

ten;Ul bij een i~:p'Jls dit juist niet het geval is.

Een trend in een signaal is i.h.a. zwa\ niet-stationair. We

zullen in het vervolg de mate van niet-stationariteit van het

verseh~nse~ cat divergentie heeft veroorzaakt, als \riteriGm

nemen on cnderseheid te maken tussen trends enerzUds en stao-

pen en iinpulse'1 ancierzijds.

Hoe bepalen we de mate van niet-stationariteit en waar ligt

de grens tussen "zwak-niet-stationair" en "sterk-niet-statio

nair"? In principe heeft de mate van niet-stationari tei t_ te.

maken met de helling van het signaal (de steilheid van de

fla~k). Omdat stappen en impulsen i.h.a. kortdurende versehUn

selen zijn, bedoelen we hierrnee locale hellingen, bepaald door

bijv. 2 tot 15 samples (afha~keli.jk van de duur van het versch~jn

sel). Deze helling kunnen we i.h.a. niet bepalen met het Kalman

Buey-filter, omdat deze hiervoor te weinig obse~vaties ter

besehikking krDgt.

Een grootheid waarin de helling tot uitdrukking komt en die

gemakkelDk te bepalen is, is de steekproefvariantie s~;k van

de N laatste observaties:

2
s
y;k

N-1
met Yk = (1/N) L Yk-i

i=O
(3.102)

Beschouw een stuk sig~aal met helling b: Yk = a O + b(k-k O) + zk'

We kunnen nu afleiden (zie appendix F) dat, indien aIle elemen

ten Yk-i uit s~;k afkomstig z~n van het bovenbesehreven stu\

signaal, voor de steekproefvariantie in goede benadering geldt:

2s
y;k

(3.103)
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Oit betekent dat de steekproefva~iantie gel~k is aan een schat

ting van de variantie van de ruis z op het signaal + een term

die kwadratisch toeneemt met de grootte va~ de helling. B~ klei

ne hellingen (dus b~ trends) is de extra term i.h.a. klein

t.o.v. s~;k; bU stappen en impulsen kan h~ echter veel groter

worden.

Beschouw als voorbeeld een stuk signaal met steile flank zoals

getekend in figuur 3.12a. In figuur 3.12b is dan de steekproef

variantie getekend, die we vinden als we s2 0k over het signaal
y, '

laten "schuiven" (met N=3).

y

I a

---+k

figuur 3.12

a) stuk signaal met stap

b) steekproefvariantie
? . 3

s~;k op baSlS van

samples

b

We zien dat s2. v66r het begin van de steile fla;,k een schat-y;k
ting voor de variantie van de ruis z is, direct na het begin

sterk toeneemt tot een ~aximu~ bereikt wordt wanneer alle N

sa~ples in de steekproefschatter op de steile flank liggen,

weer sterk afneemt wanneer de nieuwe samples afkomstig zUn va~

het nieuwe stationaire stuk en uiteindel~k, N samples na het

eind van de steile flank, weer de variantie van de ruis aan

geeft. De steekproefvariantie geeft dus een redel~ke indicatie

waar en hoelang het signaal sterk-niet-stationair is, maar

loopt iets achter!
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We hebben met het bovenstaande vo~rbeeld willen aaltonen, dat

wanneer in een signaal plotseling een steile flank (een sterke

niet-stationariteit) optreedt, de steekproefvariantie s2. ky, .
(met een klein aantal samples N) i.h.a. b~ zo'n versch~nsel

zo sterk toeneemt dat, ondanks het Kleine aantal sa~ples toch

de statistisch verantwoorde uitspraak kan worden gedaan dat de

steekproefvariantie significa:'1t verschil t val de "normale" va

riantie van het signaal (d.i. cr 2 = var(z)). B~ de overgang van
z

een stuk signaal zonder trend naar een stuk met een trend zal,

vanwege de Kleine helling van de trend, de steekproefvariantie

na de knik niet significant groter z~n dan de varian tie van de

ruis (behalve als het signaal vr~wel ruisvr~ is). We zullen daar

om de steekproefvariante s~;k' met een klein aantal elementen

(btjv. <15), gaan gebruiken om uit te maken of een divergentie

melding een gevolg is van een sterke-niet-stationariteit of ge

woon van een nieuwe trend in het signaal. Evenals b~ de detektie

val significant van de rest verschillende residuen (par. 3.2.2.),

hebben we ook hier een statistische toets nodig. Omdat we nu

echter niet toetsen op basis van het steekproefgemiddelde maar

op basis van de steekproefvariantie, zal de toets er wat anders

uitzien. We formuleren de nu~ en alternatieve-hypothese als

volgt:

H : C;2 cr2
0 y z

H1 : cr 2 > (]"2
Y z

(3.104)

~2 ° d" ° to . 1 (2 ° h tt O h O

U lS e varlan le va:'1 het slgnaa" s lS een sc a lng ler-

v;~r) en rr2 is de variantie van de eers{e orde ruis z. Alsz
toetsingsgrootheid gebruiken we (N_1)s2/J 2. Deze stochastische

y y
variable heeft, als de "steekproef" afkomstig is uit een normaal

verdeelde "populatie", een X~_1- verdeling1 ). (ItJij veronderstelden

en normaal verdeelde ruis en dus zal onder de nulhyp~these

(N-1)s2/a2 = (N_1)s2/(j2 "chi-kwadraat" verdeeld zi4n). Stel we
y y y z -

kiezen als onbetrouwbaarheidsdrempel van de toets 0<. De nul-

hypothese wordt dal verworpen als voor de toetsingsgrootheid

geldt:

(N_1)s2/a- 2 > AN2 1(0()
y z -

1)zie b~v. VAN DER GRINTEN, 1973.

(3.105)
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waarin !~-1(~) de met een A~_l verdeelde grootheid geassocieer

de waarde is volgens P(X~_l > J~-l(~)) =~. Indien de nulhypo

these wordt ver~/orpen zullen we besluiten, dat we te maken heb

ben met een sterke-niet-stationariteit in het signaal en dus met

een "stap" of "impuls". M.b.t. een geschikte keuze van N in de

steekproefvariantie, kunnen we het volgende opmerken. Beschouw

figuur 3.13 waarin 2 signalen met een stap zUn getekend. We zien

dat de gemiddelde waarde van zowel signaal 1 als van signaal 2

tussen k 1 en k 2 met A toeneemt (en dus dat de gemiddelde waarde

van beide met dezelfde helling stUgt). Toch l~kt de stap van

signaal 2, door de geringe ruis op het signaal, een veel grotere

stap te zUn dan die van signaal 1. Om het signaalstuk tussen k 1
en k 2 aan te merken als sterke-niet-stationari tei t is, voor

signaal 2, in de steekproefvarjantie s~;k een Kleine waarde van

N (bUv. 2 of 3) al voldoende voor verwerping van HO• Immers de

term b
2
N(N+1)/12 in s~.k van vgl. (3.103) is tussen k 1 en k 2 ,

omdat ~; zo klein is, ~l bU een Kleine waarde van N groot ge

noeg om de toetsingsgrootheid (N_1)s2 , /a2 de kritieke ~aa~de
YiK z

1~_1 (0.) te la ten overschrijden. Bij signaal 1 is li; ech ter veel

groter en is dus een grotere N vereist. I.h.a. kunnen we zeggen

dat, naarmate de variantie van de ruis op ~et signaal groter is,

er een grotere N nodig is om een signaalstuk met een bepaalde

(grote) helling als "sterk-niet-stationair" te kunnen detekteren.

1

2

I
--1 _

A

A

figuur 3.13:
2 signalen met stap tussen
k

1
en k 2 (stapgrootte A).
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We kunnen, uitgaande van een bepaalde minimum helling b (die

we zo kiezen dat h~ een geschikte grens vormt tussen een trend

en een steile flank) en een bepaalde varian tie van de ruis ~2,
z

berekenen hoe groot N minstens moet zUn om b~ hellingen groter

dan b ven.,rerping van H
O

te "garanderen". We veronderstellen dat

s2~';' zodat we voor (3.103) kunnen schrijven. s2 ~ <r 2
+b

2
N(N+1)/12

z z Y z
Deze uitdrukking vullen we in in de ongel~kheid (3.105) en N

volgt dan uit:

{

b2N(N+1)} 2
(N-1) 1 + 2 = i N- 1 (ot)

12 cr z

In de prak tijk is het eenvoud iger om bij gegeven N en b cl- te
z

bepalen. In tabel 3.3 is voor een helling Ibl=11 sampletUd de

oplossing van (3.106) gegeven voor N=2 tim 15 (bU onbetrouwbaar

heden van 1% resr. 5%).

(12 6 2
z z

N ~ =1% 0{ =5% N c(=1% rX =5%

2 0.089 0.176 9 4.96 8.00

3 0.277 0.501 10 6.50 10.44

4 0.602 1.04 11 8.33 13.25

5 1.08 1.82 12 10.44 16.44

6 1.73 2.87 13 12.82 20.20

7 2.59 4.24 14 15.48 24.20

8 3.65 5.92 15 18.54 28.87

tabel· 3.3

Opmerkingen

-In de praktUk gebruiken we de tabel als volgt. Van te voren

kiezen Ide een bepaalde onbe trouwbaarheid. De z. g. "s ter'<e-nie t

stationariteits-test" verloopt dan in de volgende stappen:

1) wacht op divergentiemelding (km).

2) kies op basis van de variantie ~2 van de ruis van vlak voorz
de divergentie-melding een minimale N die detektie van de

gekozen minimum helling "garandeert".

3) test of in het interval k ~k~k +N (N_1)CT
2

., 1152
,> XN

2
1(0<) ?m m y,< z -

zo ja, -meld: "staD of impuls gedetekteerd; schatting

begintijdstip k "m
-bepaal wanneer sterke-niet-stationariteit is afgelopen

zo nee, -meld: "(nieuwe) trend gedetekteerd".
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-De grootte van N is aan een bepaald maximum gebonden (in ons ge

val 15). De reden hiervoor is dat de steile flanken i.h.a. kort

duren. De steekproefvariantie zal een maximale waarde bereiken als

N gelUk is aan het aantal samples N
s

dat op de sterk-niet-statio

naire helling ligt. Indien N echter groter gekozen wordt dan N ,
s

dan zal de extra term in s2 k (vergelii1<: (3.103)) niet meer kwadra-y; , ~

tisch met N toenemen, maar er zelfs omgekeerd evenredig mee zijn.

Bij voorkeur kiezen we N dus niet groter dan N • Omdat het aan-s
tal samples gedurende welke een signaal sterk-niet-stationair is,

niet van te voren bekend is, maar i.h.a. wel klein is, zullen we

N nooit groter kiezen dan een bepaalde maximum waarde N • (Demax
begrenzing van N op een maximale waarde, brengt wel met zich

mee dat een signaal, met een helling b en een variantie van de

ruis die groter is dan de waarde 0
2 die uit (3.106) volgt (met
z

b en N==N ), i.h.a. niet meer als "sterk-niet-stationair" zalmax
worden gedetekteerd).

-De minimale N in de steekproefvariantie is 2. Als van een sig

naal 0
2

veel Kleiner is dan de waarde die bij N==2 hoor~, zUllenz
ook (veel) kleinere hellingen dan de gekozen "minimale" nog als

"sterk-niet-stationair" worden aangemerkt. Omdat dit i.h.a.

ongewenst is, zullen we de variantie 0
2 in de toetsingsgroot-
z

heid (N_1)s2/ 0 2 kunstmatig begrenzen op een minimale waarde.
y z

-M.b.t. de keuze van de minimum helling b, die de grens moet

vormen tussen een trend en een steile flan1<:, kunnen we opmerken

dat deze gekozen moet worden in het licht van de "volle schaal"

van het beschouwde signaal. De bovengenoemde waarde van

l/sampletijd lijkt (op basis van de simulaties) een geschikte waar

de voor een volle schaal van 0-200 (bij een sampletijd van 5 sec).

Indien een signaal (bij dezelfde sampletijd) een andere volle

schaal heeft, bUvoorbeeld lopend van c tot d, dan kunnen we tabel

3.3 hiervoor aanpassen door de kolommen onder 0
2 te vermenigvul-

2 z
digen met «d-c)/200) .

-In de toetsingsgrootheid (N_1)s2/0 2 nemen I;Je voor 0
2 biiv. ¢ (0)

y z z - zz
(zie par. 3.3). (Als de correlatie-coefficient a klein is, kun-

2 ~ 2 2
nen we als schatting voor 0 ook Q nemen (bedenk dat Q==(l-a )0 ,

~ z ~ z
vgl. 2.19); Q is Lh.a. een "rustigere" schatting dan ¢zz(O)).

-De bovenbeschreven "sterke-niet-stationariteits-test" vereist

een dataopslag van 15 observaties (nodig voor de bepaling van
2

Sy; k ) •
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3.4.2 Discriminatie tussen stao en impuls op basis van de

gemiddelde waarde

We hebben in het voorgaande laten zien, hoe, na een divergentie

melding, de sterke-niet-stationariteits-test uitmaakt, of de di

vergentie een gevolg was van een nieuwe trend in het signaal of

van een stap op impulse Indien het laatste het geval is, moet

nog een test gedaan worden, om de gedetekteerde sterke-niet

stationariteit te rangschikken onder de categorie "stap" of

"impuls". We zag en dat het grote verschil tussen beide verschijn

selen is, dat b~ een stap de gemiddelde waarden v66r en na de

sterke-niet-stationariteit (die we m1 resp. m2 zullen noemen)

significant van elkaar verschillen, terwijl bij een impuls dit

juist niet het geval is.

Een voor de hand liggende mogel~kheid om te onderscheiden tussen

stap en impuls, is dus het uitvoeren van een statistische toets

(na afloop van de sterke-niet-stationariteitl), die beslist of

m1 significant verschilt van m
2

. We gaan daarb~ uit va~ de"

schattingen ~ van de gemiddelde waarde en de bijbehorende onnauw

keurigheid P . Voor m1 nemen we de laatste schatting v66r demm
divergentie melding en voor m2 de huidige schatting ~klk. We vor-

men het verschil m =~2-m1. Voor de varian tie van m (=m 2-m1 )
2 v 2 2 v

geldt: 0 = (p )l+(P )2 = 0 1+0.2. We formuleren de nul-mv mm mm m m
hyoothese en alternatieve hypothese als volgt:

m f; 0v

m
v o (3.107)

Aan de formulering van

toets tweezijdig is. We

de aanname van normale

de alternatieve hypothese zien we dat de

nemen als toetsingsgrootheid m • Vanwegev
verdelingen geldt hier voor het kritieke

gebied (vergeli4k par. 3.2.2):

1 ~ I > u 0v Cl. mv (3.108)

Voor de onbetrouwbaarheidsdrempel Cl. kiezen we bijv. 1% (wat be

tekent dat u =2.58).
Cl.

De procedure om te besiissen tot "stap" of tot "impuis" kan ais

voigt veriopen:
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(1) wacht op melding dat sterke-niet-stationariteit is afgelopen

(2) herstart het Kalman-filter met de startonnauwkeurigheden (PO)

(3) vorm ~ en 0 behorend b~ het tijdstip kv mv
(4) test, zolang er geen divergentie optreedt, of 1m I>u 0 :v a mv

-zo ja, meld: "stap; schatting begintijdstip: k "
~

-zo nee, test of de schatting ~ een bepaalde nauwkeurigheidv
heeft bereikt (bi~v. 02

<Q):
~ mv

-zo ja, meld: "impuls; schatting begintijdstip: km"

-zo nee, maak k:=k+1 en keer terug naar (3)

Opmerkingen

-We kunnen pas beslissen tot "impuls" als de schatting van mv
een bepaalde nauwkeurigheid heeft bereikt. Immers direct na de

herstart van het Kalman-schattingsproces is de schatting m2 zo

onnauwkeurig, dat ~2 nooit significant verschilt van ~1 (en dus

m nooit van 0). We kiezen voor de grens-onnauwkeurigheid de
v

variantie Q van de witte systeemruis (d.i. ongeveer de variantie

van de ruis op het signaal).

-De tijd die verstrilkt tussen de divergentie melding en (in het

geval van een ster'ce-niet-stationariteit) de melding "stap"

of

"aard" van de gedetekteerde sterke-niet

stao in het signaal is dit het geval wan

volgende divergentie melding de kritiekeniet v66r de

stationariteit. B~ een

neer ~
v

waarde u 0 heeft overschreden, en bii een impuls wanneer 0a mv 0 - mv
niet (v66r de nieuwe divergentie) kleiner dan Q geworden is.

(In beide gevallen hangt het al dan niet "falen" van de "stap

dan weI "impuls" hangt af van:

-de duur van de sterke-niet-stationariteit

-de snelheid waarmee 0 kleiner wordt.
mv

Een stap zal gemiddeld veel eerder gemeld worden dan een i~puls,

omdat bij het eerste versch~nsel niet eerst 0
2

<Q hoeft te worden.mv
-Het is mogel~k dat de bovenbeschreven procedure niet tot een

uitspraak '<omt over de

impuls discriminatie" af van de snelheid waarmee 0mv kleiner

wordt en de beschikbare t~dsduur tussen het eind van een sterke

niet-stationariteit en de volgende divergentie melding.)
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3.4.3 Diserirrinatie tussen stao en impuls op basis van "al dan

niet divergentie binnen 4 tiidseenheden na afloop van een

sterlce-niet-stationariteit"

We lcunnen ook op een andere (en i.h.a. snellere) ~~ze dan de in

par. 3.4.2 besproken methode tot een uitspraalc komen, of een

ster~e-niet-stationariteiteen stap dan weI een impuls was.

Filosofie hierbij is: indien de sterke-niet-stationariteit een

impuls was, dan zal het signaalmodel na de imouls i.h.a. nog

hetzelfde zijn als v66r de impulse Bi4 een stap zijn de modellen

v66r en na de sterke-niet-stationariteit eehter ~ersehillend.

Indien we dus, nadat de sterke-niet-stationariteit is afgelopen,

niet zoals in het voorgaande het sehattingsproees herstarten

met de startonnauwkeurigheden (PO) maar met de sehattingen en

onnauwkeurigheden van vlak v66r de divergentie (die we ~1 resp.

P1 noemen), dan zal b~ een impuls i.h.a. het sehattingsproees

op de oude voet verder eonvergeren, terwijl bij een stap al binnen

een of enkele tUdseenheden divergentie zal worden gedetBkteerd.

We zullen bij divergentie binnen 4 "samples" beslissen tot "stap"

en, indien dit niet het geval is, tot "impuls". De procedure

verloopt als voIgt:

(1) waeht op melding dat sterke-niet-stationariteit is afgelopen

(2) herstart Kalman-Suey-filter met ~1 en P1

(3) als divergentie optreedt binnen 4 tUdseenheden na herstart,

-dan meld: "stap; sehatting begintijdstip: k: m"

-anders meld: "impuls; sehatting begintijdstip: km"

Omnerkingen

-In tegenstelling tot de in de vorige paragraaf besproken metho

de hebben we bU deze methode de zekerheid, dat na elke gede

tekteerde sterke-niet-stationariteit een uitspraak "stap"

d an ~Je I "im pu Is" "'Jord t ged aan.

-De methode van deze paragraaf geeft een verlceerde diagnose,

indien, na afloop van een impuls, binnen 4 t~dseenheden na

de herstart een nieuwe impuls optreedt. Deze nieuwe impuls

zal i.h.a. divergentie veroorzaken, en deze divergentie zal
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ons ten onrechte doen beslissen, dat de vorige sterke-niet

stationariteit een "stap" was. (De nieuwe impuls wordt niet

geldentificeerd, omdat we, zoals vIe in het volgende hoofdstuK:

zullen zien, bU een divergentie-melding die komt terwUl we bezig

zijn met de bepaling "stap of impuls", niet zullen testen of

het signaal sterk-niet-stationair is.)

-l.p.v. het aantal 4 in "binnen 4 tijdseenheden" kunnen '",;e 00'-<:

een ander aantal nemen. Bij de simulaties bleek "4" echter een

geschikte waarde te ziln.

-De methode van deze paragraaf heeft als nadeel, dat, als na

(b~v.) 4 samples wordt geconcludeerd, dat een stap is opgetreden,

het filter oas dan weer '(an worden herstart met de startonnauw

keurigheden, dus 4 samples later dan met de eerder genoemde

methode. Dit is i.h.a. echter geen probleem. De eerdere diag

nose "stap" resp. "impuls" is wel erg plezierig. Tenslotte

bestaat nog de mogel~kheid beide methoden parallel te gebruiken.

-We hebben zowel de procedure van par. 3.4.2 (vergelUking van

gemiddelde waarden) als die van deze paragraaf (al dan niet

divergentie binnen 4 tUdseenheden) gelmplementeerd in de hierna

nog te bespreken programma's TREND4 resp. TRENDS.
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4. Het algoritme

In het voorgaande hoofdstuk is de mathematiek van de te ge

bruiken schattingstechnieken en statistische toetsen besproken.

In dit hoofdstuk zullen we laten zien in welke volgorde de ver

schillende schattingen en toetsen moe ten worden uitgevoerd

om een functioneel geheel te krijgen.

We zullen eerst het algoritme bespreken dat gelmplementeerd is

in het programma TREND5 (en dat bij de discriminatie tussen

stap of impuls uitgaat van al dan niet divergentie binnen 4

"samples" na het eind van een "sterke-niet-stationariteit").

Daarna zullen we aangeven welke wijzingen het algoritme moet

ondergaan om het geschikt te maken voor een "stap" of "impuls"

bepaling op basis van gemiddelde waarden (TREND4).

TREND5

Het totale algoritme bestaat uit een hoofdalgoritme en een

aantal subalgoritmes. We bespreken eerst het hoofdalgoritme

(geschreven in een soort "pseudo-algol"):

INITIALISATIE:

(a) *initialiseer begintoestand Xo en covariantiematrix Po
(b) *maak beginschatting van de variantie 0

0
van de witte systeemruis en de correlatie

coefficient ao van de eerste orde ruis (op basis van de eerste N+l observaties y)
(c) *stel beginschatting van de variantie Ro van de meetruis gelijk aan 0

0

(d) *initialiseer grootheden uit Kalman-filter met xo' Po' 0
0

, ao en Ro
MAIN LOOP:

*wacht op nieuwe observatie Yk+l

*bereken het residu ek+1 en de correcties ~k+llk+l en Pk+llk+l

*test op "divergentie"

*test (zonodig) op "s terke-niet-stationariteit"

*if (huidige differentie (x =y -y) niet significant verschilt van het
- k+l k+l k

gemiddelde van de N vorige differenties)

(e)

(f)

(g)

(h)

( i )

(j)

(k)

for k=O ~ infinity ~
begin *bereken predicties x

-k+lll
*bereken variantie van het

en Pk+ll k
residu var(e

k
+

1
) en Kalmanversterkingsmatrix Kk+

1

then *update schatting van variantie 0 en corr. coeff. a

*stel variantie R van meetruis gelijk aan 0

(1) *if (" sterke-niet-stationariteit" is afgelopen)

then *bewaar tijdstip k in k2
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*set "stap of impuls geweest"

*reset maximum aantal residuen n in de som S (nodig in de divergent ie-
max

test) op

*herstart Kalmanfilter met xl en P
1

van direct veer divergentie

(m) *if (weI "divergentie" maar niet "stap of impuls geweest")

then *meld: "divergentie gedetekteerd"

*if (niet of net weI "sterke-niet-stationariteit")

then *bewaar toestand en covariantie van direct ve6r divergentie in &1 en P
1

*bewaar divergentietijdstip k in k
m

*bewaar aantal residuen n op basis waarvan divergentie werd gedetekteerd

*bewaar a in a
e e1

*herstart Kalmanfilter met begincovariantie Po en beginschatting b
O

en Zo

*reset "trend"

(n) *if ("sterke-niet-stationariteit" net gedetekteerd)

then *meld: "stap of impuls gedetekteerd; schatting begintijdstip:" k
-- m

(0) *if ("stap of impuls geweest")

then *test of het een stap of impuls was

(p) *if (de oorzaak van "divergentie" een nieuwe trend is)

then *set "trend"

*meld: "(nieuwe) trend gedetekteerd". ,

(q) *if ("trend")

then *bepaal begintijdstip van trend

end main loop

Toelichting bij het hoofdalgoritme

ad (b): N is het aantal elementen in de steekproef- of EMP

middeling van (3.95) resp. (3.100)

ad (c) en (k): We kiezen de variantie van de meetruis R, waar

van i.h.a. weinig bekend is, gelijk aan de variantie van de

systeemruis Q, omdat deze keuze, zoals bij de simulaties nog

zal blijken, rustige en toch voldoend "snelle" Kalmanschat

tingen levert. Als de meetruis-variantie wel bekend is,

zullen we voor R die waarde nemen.

ad (j), (1), (m), (n): "sterke-niet-stationariteit" is een "vlag"

die:

-is geset gedurende de tijd dat het signaal sterk-niet

stationair is,

-wordt geset bij de eerste detectie van een sterke-niet-
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stationariteit na een divergentie melding,

-wordt gereset als het signaal niet langer meer sterk-niet

stationair is.

ad (1), (m), (0): "stap of impuls geweest"

-is geset,wanneer het subalgoritme dat discrimineert tussen

stappen en impulsen, moet worden uitgevoerd,

-wordt geset aan het eind van een sterk-niet-stationair stuk

in het signaal,

-wordt gereset, wanneer de sterke-niet-stationariteit gelden

tificeerd is als stap of impulse

ad (m), (p), (q): "trend"

-is geset, wanneer het begintijdstip van een nieuwe trend

moet worden bepaald,

-wordt geset, wanneer de "sterke-niet-stationariteits-test"

meldt, dat de divergentie was veroorzaakt door een nieuwe

trend,

-wordt gereset door een nieuwe divergentie melding.

Het verloop van de "vlaggen" in de tijd, bij een trend, _stap

en een impuls in het signaal, is geIllustreerd in het tijd

volgorde-diagram van figuur 4.1. . .

ad (m): Wat er gebeurt als er "divergentie" optreedt en er is

wel een "stap of impuls geweest", zal later worden besproken

( onde r ad (0)).

ad (1): Het maximum aantal residuen in de som S die gebruikt

wordt om te bepalen of er divergentie optreedt, wordt, nadat

een sterke-niet-stationariteit is afgelopen, kunstmatig op 1

gesteld. De reden hiervoor is dat de vorige residuen, die

nog bij de sterke-niet-stationariteit horen, niet van invloed

mogen zijn op de beslissing "stap" dan wel "impuls" (zie ook

ad (i)).

ad (e), (f), (h): De Kalman predictie- en correctiestappen wor

den bij voorkeur niet in vector- en matrix-vorm berekend

(vgl. 3.41 tim 3.47). Vanwege het grote aantal nullen in de

de overdrachsmatrix ~k en de waarnemings-matrix M wordt een

uitgeschreven vorm van de bedoelde vergelijkingen aanbevolen.

ad (a) tim (q): Let op: in het hier besproken algoritme zijn

alle tijdstippen k discreet en de hellingen b zijn stijgingen

(of dalingen) per sampletijd!
ad (m), (n): Met "net wel" bedoelen we dat een "vlag" in de 10-
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t;rend

_~s::;':i::.::g"",n.:.:a::;:a:':l:"-~•
trend

\'-------L--limp_uIs
stap

stationariteit"

"divergentie"

"toets"

"sterke-niet-

"stap of im-

puIs geweest"

"trend"

nieuwe trend
begonnen

nieuwe trend
begonnen

stap impuls

figuur 4.1: tijdvolgorde diagram van de "vIaggen" in het algoritme
(van TRENDS)

pende stap k is gezet. (In diezelfde stap k kan later op die

"vlag" worden getest).

ad (i): In de test op divergentie wordt, op basis van de som

S van de n laatste (genormeerde) residuen (l,n'n ), beslo-
max

ten of er al dan niet divergentie optreedt (par. 3.2.2).

Het subalgoritme (dat hoort bij stap k van het hoofdalgoritme)

verloopt als volgt:
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(2)

(3)

(4)
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initialisatie: maximum aantal residuen n in de som S wordt 1
max

begin *maak S gelijk aan het laatste genormeerde residu (e
k
+

1
!var(e

k
+1))

*zet de teller n, die het aantal residuen in S aangeeft, op 1

*do *if (som S is groter dan rechter kritieke waarde u In)
Ci

then *"divergentie"

*meld: "echte signaalwaarde lag gemiddeld boven de voorspelde waarde"

(5 ) *if (som S is kleiner dan linker kritieke waarde -u In)
Ci

(6 )

(7)

(8)

then *"divergentie"

*meld: "echte signaalwaarde lag gemiddeld onder de voorspelde waarde"

*if ("divergentie")

then *reset maximum aantal residuen n 1n S op 1
max

else *n:=n+1

*tel bij S het jongste, nog niet gebruikte, genormeerde residu op

until n> n of "divergentie"
max

*if (n <30) then n :=n +1
max -- max max

end

Opmerkingen bij het sUbalgoritme "divergentietest":

ad (4), (5): M.b.t. de waarde van u merken we op: u =3.72 als
Ci Ci

Ci=O.Ol%, en u a=4.27 als Ci=O.OOl% (zie ook par. 3.2.2).

ad (6): De reden van het resetten van n is de aanname dat opmax
het moment van divergentie een nieuw signaalstuk begonnen is:

de vorige residuen zijn dan niet langer actueel!

ad (8): een maximum aantal residuen van 30 in de som S blijkt in

de praktijk een geschikte waarde te zijn (zie ook par. 3.2.2).

ad (j): De z.g. "sterke-niet-stationariteits-test" test na een

divergentie melding of een signaal sterk-niet-stationair is, en

zo ja, wanneer de sterke-niet-stationariteit is afgelopen (zie

ook par 3.4.1). Het subalgoritme (dat hoort bij stap k in het

hoofdalgoritme) verloopt als volgt:

( 1)

(2 )

(3)

(4)

(5 )

(6 )

*initialisatie: reset "toets"

*begin *if ("divergentie" en er wordt nog niet "getoetst" en niet "stap of impuls geweest")

then *set "toets"

*bewaar variantie van de ruis van voor de divergentie melding in d
z1

*bepaal op basis van d l' hoeveel elementen N (minimaal) in de steekproef-
z s

variantie S' k 1 nodig zijn om detektie van de helling, die als grens geldt
y; +

tussen "trend" en "steile flank". te "garanderen"
*bepaal de kritieke waarde X

Ns
- 1(Ci)
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(7)

(8 )

(g)

(10 )

*if (variantie 0' kleiner dan mimimumwaarde a' . )
-- zl zmln
then *maak 0' := a' .
-- zl zmln

*if ("toets")

then *vorm steekproefvariantie Sy;k+1

*if (toetsingsgrootheid (N -1) s' /0'
s y;k+1 zl

(11 )

then "overschrijding"

*if (eerste "overschrijding" na setter, van "toets")

then set "sterke-niet-stationariteit"

( 12 ) *if (na N samples na divergentie melding k nog geen "overschrijding")
-- s m

then *meld: "oorzaak van divergentie is nieuwe trend"

*reset "toets"

( 13) *if ("sterke-niet-stationariteit" en het aantal keren (na setten van "toets")

dat er geen "overschrijding" was, is groter dan drempelaantal)

then *reset "sterke-niet-stationariteit"

*reset "toets"

end

ad

ad

ad

ad

Opmerkingen bij het subalgoritme "sterke-niet-stationariteits-test":

ad (1), (2), (3), (8), (12), (13): "toets" is een "vlag" die

-is geset, als de chi-kwadraat-toets moet worden uitgevoerd,

-wordt geset, als "divergentie" optreedt maar niet als "diver-

gentie l1 optreedt bij een "stap" of "impuls" bepaling en niet

als er al getoetst wordt,

-wordt gereset, als oorzaak van "divergentie" is geldentifi

ceerd als "nieuwe trend" of als de "sterke-niet-stationari

teit" is afgelopen.
2

(5): Dit aantal Ns volgt uit de variantie 0zl van de ruis van

v66r de divergentie melding en een "a
2

_N -tabel" als tabel 3.3
z s

(zie par. 3.4.1). (N wordt maximaal 15 gekozen).
s

(6): Voor de onbetrouwbaarheid kiezen we in de praktijk 1%.
2

XNs-1(~) volgt dan uit een tabel (zie statistische tabellen

in bijv. VAN DER GRINTEN,1973).
2

(7): Deze minimum waarde a . kiezen we gelijk aan bijv. 1/10
zmln 2

maal de minimale waarde van 0
2

in de "a -N -tabel" (dus bij
z z s

Ns =2). (Zie ook de opmerking over de minimumwaarde in par,

3.4.1),

(13): Het kan incidenteel wel eens vQorkomen dat een signaal

sterk-niet-stationair is, maar dat door toevalligheden geen

"overschrijding" plaatsvindt. We zullen de "vlag" "sterke-
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niet-stationariteit" dan niet meteen resetten, maar dit pas

doen, nadat een aantal malen geen "overschrijding" heeft

plaatsgevonden. Het drempelaantal kiezen we als de som van

een vast deel (bijv. 2) en een variabel deel van bijv. ~N .s
(Deze keuze blijkt in de praktijk goed te voldoen.)

ad (k): Het "updaten" van de schatting van Q en a gaat als in

het hieronder beschreven subalgoritme (behorend bij stap k
in het hoofdalgoritme).

( 1 )

(2 )

(3 )

(4)

(5 )

(6)

(7)

(8 )

(g)

( 10)

(11 )

begin *bereken differentie x
k

:=Y
k

-Y
-- +1 +1 k

*update gemiddelden ;, ~ (0),; (1) met resp. x
k

+
1

'
xx xx

*x :=x
sav k+1 A

*Q:=~ (O)-~ (1)-2;
xx A xx

A' 4
*B:=~x' ~ (O)-~ (0)/4-x /4

xx xx
A ,

*C:=~ (l )-x
xx

*if Icl <0.00001 then C:=O.OOOOl

*~ (0) :=B/C
zz

A A ~ Z

*~ (1):=~ (O)-!~ (O)+~x
zz ~z xx

*a=¢ (l ) /~ (0)
zz zz

(*if a>0.8 then a=0.8)

end

x'
k+1 en \\av

Opmerkingen

ad (2), (3): In x wordt de voorlaatste "geldige" differentiesay
bewaard. (Een differentie is geldig als hij niet voldoet aan

de ongelijkheid (3.96)).

ad (7): Dit is om numerieke problemen bij waarden van C in de

buurt van 0 te voorkomen.

ad (11): De reden hiervan wordt aangegeven aan het eind van par.6.2.

ad (0): De discriminatie tussen "stap" en "impuls" verloopt in

TREND5 als beschreven in het volgende subalgoritme (behorend

bij stap k in het hoofdalgoritme; zie ook par. 3.4.3):
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begin *if (lldivergentie ll )

then *meld: "stap; schatting begintijdstip: k II
m

*herstart Kalman-filter met begincovariantie Po en beginschattingen bo en Zo

*reset "stap of impuls geweest"

else if (k-k ~4)
--- 2

then *meld: "impuls: schatting begintijdstip: k II
m

*reset "stap of impuls geweest"

end

Opmerking: k 2 is een indicatie voor het tijdstip waarop de

" s terke-niet-stationariteit" is afgelopen.

ad(q): De bepaling van het begintijdstip van een nieuwe trend

in het signaal verloopt in de volgende stappen (behorend

bij stap k in het hoofdalgoritme; zie ook par. 3.2.3):
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begin *bereken verschil van hellingen

*bereken standaard deviatie van

naar "links" k
bl

*bereken onnauwkeurigheid naar "rechts" k
br

*if Ib 1>1.65 a
b- v v

then *bereken begintijdstip k
b

*bereken onnauwkeurigheid

(1)

(2 )

(3 )

(4 )

end

Opmerkingen

ad (3): We zagen in par. 3.2.3 dat het pas zin heeft een schat

ting van het begintijdstip te maken als de helling v66r en na

de knik significant van elkaar verschillen. Indien 16 \>1.65a bv v
dan betekent dit, dat met een onbetrouwbaarheid van 10% kan

worden gezegd da~ b k +1Fb 1 .

ad (4): kb , kbl en k
br

worden berekend met de formules (3.74)

en (3.81a,b).

TREND4

In par. 3.4 zijn 2 methoden besproken om onderscheid te maken

tussen "stappen" en "impulsen". De methode van par. 3.4.3, die

na afloop van een sterke-niet-stationariteit het Kalman-filter

herstart met de schatting xl en de covariantie P1 van direct

v66r de sterke-niet-stationariteit, en die dan nagaat of er bin

nen 4 "samples" al dan niet divergentie optreedt, is gelmplemen

teerd in het programma TREND5. (Hiervan is in het voorgaande

het algoritme gegeven). Het programma TREND4 is in functie ge

lijk aan TREND5. Het verschil met TREND5 is de wijze waarop de

"stap of impuls bepaling" wordt gedaan. I.p.v. de bovenbeschre

yen methode wordt in TREND4 nagegaan, of de schatting van de

gemiddelde waarde van het signaal van direct v66r de sterke-niet

stationariteit (m1 ) significant verschilt van die van na de ster

ke-niet-stationariteit (mk+1Ik+1). Is dit het geval dan besluiten

we, dat we te maken hebben met een "stap". Is dit niet het geval

en mk +1 Ik+1 heeft een bepaalde nauwkeurigheid bereikt, dan be

slissen we tot "impuls" (zie ook par. 3.4.2).

Het hoofdalgoritme van TREND4 verschilt van dat van TREND5 in

de volgende opzichten:

-i.p.v. het herstarten van het Kalman-filter na afloop van een



- 78 -

sterke-niet-stationariteit met de schatting ~I en covariantie

PI van direct voor die sterke-niet-stationariteit, wordt het

filter in TREND4 op bovenbedoelde moment en op de "gewone" ma

nier herstart, d.w.z. met de begin-covariantie Po en de begin

schatting bo en zoo

-In TREND5 onderscheiden we 2 "soorten" divergentie meldingen.

Divergentie meldingen van de "eerste soort" betreffen divergen

ties die veroorzaakt worden door een nieuw stuk in het signaal

(nieuwe trend, stap of impuls). Divergentie meldingen van de

"tweede soort" zijn die meldingen die, aangeven dat de sterke

niet-stationariteit een "stap" was (divergentie binnen 4

"samples" ! ) •

TREND4 discrimineert op een fundamenteel andere wijze tussen

"stappen" en "impulsen" en kent de divergentie melding van de

"tweede soort" niet. (Dit betekent dat de "statements" uit

TREND5 van de vorm - if "divergentie" en niet "stap of impuls

geweest" - in TREND4 vervangen worden door enkel - if "diver

gentie" -).

-Zoals we in par. 3.4.3 zagen, krijgen we bij de methode "al

dan niet divergentie binnen 4 "samples"" na elke gedetekteerde

sterke-niet-stationariteit een uitspraak over de aard van de

sterke-niet-stationariteit. Bij de methode op basis van de ge

middelde waarde hoeft dit niet altijd zo te zijn (par. 3.4.2).

Indien bij de eerstvolgende divergentie melding na afloop van

een sterke-niet-stationariteit nog geen uitspraak is gedaan,

zullen we niet langer de "gemiddelde waarde test" uitvoeren.

(Voor de "vlag" "stap of impuls geweest", die in TREND5 gere

set wordt, wanneer de sterke-niet-stationariteit geIdentifi

ceerd is, betekent dit, dat deze (in TREND4) ook gereset moet

worden, wanneer een nieuwe divergentie optreedt.)

Bovengenoemde verschillen tussen TREND4 en TREND5 komen in het

hoofdalgoritme alleen tot uiting in de stappen (1) en (m). Deze

worden voor TREND4:
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(1) *if ("sterke-niet-stationariteit" is afgelopen)

then *bewaar tijdstip k in k,

*set "stap of impuls geweest"

*reset maximum aantal residuen n in de som S op 1
max

*herstart Kalman-filter met begincovariantie Po en beginschattingen bOen i
O

(m) *if ("divergentie")

then *mel.d: "divergentie gedetekteerd"

*if (niet of net weI "sterke-niet-stationariteit")

"then *bewaar toestand en covarianties van direct v66r divergentie in ~1 en PI

*bewaar divergentie tijdstip k in k
m

*bewaar het aantal residuen n op basis waarvan divergentie werd gedetekteerd

*bewaar 0 in 0
e el

*herstart Kalman-filter met begincovariantie Po en beginschatting b
O

en zo
*reset "trend"

*reset "stap of impuls geweest"

De subalgoritmes van TREND4 zijn dezelfde als die van TREND5

m.u.v. de volgende mutaties:

-in het sUbalgoritme "sterke-niet-stationariteits-test" (zie

ad (j)) wordt in regel (2) het gedeelte "Em niet " s tap of im

puls geweest"" weggelaten.

-i.p.v. het sUbalgoritme onder ad (0) gebruiken we voor de dis

criminatie tussen "stap" en "impuls":

*begin *bereken het verschil

*bereken de standaard

van de gemiddelde waarden: ffiv·ffik+llk+l-ffil

deviatie 0 ./(p )k 11k 1+(P )mv mm + + mm 1
*i f Iffi I >2.58 0
- v mv
then *meld: "stap; schatting begintijdstip" k

m
*reset "stap of impuls geweest"

else if (ffi een bepaalde nauwkeurigheid heeft bereikt (bijv. 0' <Q))
-- - v mv

then *meld: "impuls: schatting begintijdstip" k
m

*reset "stap of impuls geweest"

end

Opmerking: i.p.v. "0
2 <Q" kunnen we ook nemen "(p )k 11k l<Q",mv mm + +

omdat, in het geval dat het Kalman-filter veer de divergentie mel
2

ding voldoende geconvergeerd is, de onnauwkeurigheid CJ direct namv
het herstarten van het schattingsproces nagenoeg geheel bepaald
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wordt door de onnauwkeurigheid van mk +1 Ik+l' Voor een verdere

toelichting omtrent dit (sub)algoritme (en de voor- en nadelen

t.o.v. het onder ad (0) beschreven subalgoritme) wordt ver

wezen naar par. 3.4.2 en par. 3.4.3.
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5. Si~ulaties

I n d i tho 0 f d stu '< Z 'J lie 11 IN e 18 ten z i en h::> "! d e in h0::> f d stu k I~

besproken algQrit~es reageren 00 '{un~t~ati~ ~e~enereerde,

gesimuleerde sigl1alen. Simulatie is een ~esahikte ~anier om de
algoritmes 00 hUI1 waarde te testen, omd8t van je gesimuleerde
signalen aile belangrijke eigenschappel1 (zoals gemiddelde
waarde, helling, statistische eigenschaooen van de ruis e.d.)
a priori be~end zijn. De sahattil1gen die het algoritme levert
kunnen bij simulaties ~et de (bekel1je) echte waarden worden
verg e1e \{ en. 8 i j r, e c h t e " s i gn81e 11 kand i t i. h . a. n i e t .

De "trenddetectie-progra11ma' s" TR~~Wl~ en TR;::'W5 en de hiern8
nag tar sprake ko~ende huloprogram~a's (nodig voor de
generatie van de !<unstmatige sigl1alen en voo,:" het presenteren
van je resultaten) zijn geschreven in FORTR'~ IV-?LUS V02-51
en zijn "gedraaid" op een DDP 11/1)0 onder het RSX-ll ~ '13.2
" 0 per a tin g s ys t e11". V00 r de gr a f i s che 0 res e ntat i e va., de
resultaten werd gebrui'< l:!;ema8kt van een "plotter" HP 7~~1 s.

5.1 Generatie van test-signalen

De simulatie-sigl1alen die gebruikt worden om het all:!;o':"itme te
testen, voldoen aan het model, dat we in hoofdstuk 2 van
"echte" sign81en hebben gemaakt. D.w.z. de sil:!;nalen zijn
stu~sgewijs lineair il1 de gemiddelde waarde en je ruis op het
sign8al is normaal verdeeld (zie vgl. (2.3), (2.4), (2.12),
( 2 . 26 ), ( 2 . 27) en (2. 31 » .
De kunstmatige signalen worden gegenereerd door het progra11~a

GENSIG. De signalen die G~NSIG levert, bestaan ~Jit een t~

kiezen aantal stukken. Elk stuk best8at uit de sam van een
Clineaire) l:!;emiddelde waarde term (vgl. (2.3) en (2.4», een
eerste orde systeemruis term (vgl. 2. P) en een witte meetruis
term. Van elk stu~ kan worden opgegeven:

-de duur (in minuten)
-de helling b (per minuut)
-de standaard deviatie van de witte ruis, die de
svsteemruis genereert ( 10)

-de correlatie coefficient tu~sen twee svsteemruis
samples (a)

Verder moet van het signaal worden oo~egeven:

-de sa"T\ple-tijd Ts (1,2,3,4,5,6,10,12,15,30 of 60 sec)
-de verwachtingswaarde van het eerste samole (mo )

-de standaard deviatie van je witte meetruis ( IR)
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Een voorbeeld van een door G~NSIG gegenereerd signaal zagen we

al in fig. 2.4.

Met de boven~enoemde mogelijkheden van GE~SIG ~unnen we
signalen met "trends" en bepaalde vormen van "stappen" en
" s tor in g en" s i mu1eren. Di tis s c hemat i s c h g; esc he t s tin fig u lJ r
S.1.8, b en c (waar aIleen de gemiddelde waarde van ~et

signaal is gete!<end zonder de ruis). We zien dat een "stap"
wordt gesimuleerd door een (t.o.v. de duur van de trend)
kortdurend stu~ met een grote helling (groot t.o.v. de helling

*van de t r end). De" s tor i ng " be s t a a t u i t 2 na 3 s tel ka a r
gelegen kortdurende stukken met grote hellingen van
tegengesteld teken.

a)

_b)__---JJ

_c)---JAI.--_
ct)

figulJr 5. 1
m0 gel i j ke "s i~ na a1- e1 em en ten"
die bij de constructie van
kunstmatige signalen kun~en

worden gebruikt:
a) trend
b) stap
c) s tor in g ("1 an ge i mpu 1 s !. )

d) impuls
e) ruis

In "echte" signalen '{omen naast storingen van betrek1<elij1<
lange duur (1 a 2 minuten, d.i. 12 a 24 samples bij Ts =5 sec),
die op bovenstaande manier goed gemodelleerd worden, ook
storin~en va, !<orte duur voor (1 a 2 s~mples; zie ook fig.
2.1). Deze '{ortdurende storingen ("impulsen") kunne:1 worden
gesimuleerd door bij ~~n of en1<el~ samples uit de
(gesimuleerde) observatie-reeks, die op de hiervoor beschreven
wijze is samengesteld, een waarde op te tellen of af te

* THe zullen deze vorm van "storing" (die duidelijk geen
"trend" en geen "stap" is) onder de categorie "impulsen"
ret< en e n (z i e 0 0 ,{ par. 3. 4. 1 ) •
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tre~~en (zodat dat (die) sampIe(s) dan ~iet meer consistent is
(zijn) met de rest van de data). Het p:o~ramma GS~SIS ~iedt

hiertoe de mog;elijkheid. J:en voorbeeld van een impllls is
gegeven in filS. 5.1.d.

Een extra toelichtin~ verdient de W1Jze waaroo de witte,
normaal verdeelde ruis wordt gegenereerd. ~e ~aan uit van de
"random-number ... generator" RAN(r~,M) (uit de
Fortra~-bi~liotheek) die onafhan~elijke getallen tussen 0 en
levert. (Bij een ~epaalde startwaarde van L en M Ievert
RAN (L , M) e en be pa aId e "r and 0 m" r e e ks. And ere s tar twa a r den
Ieveren een andere reeks). Een benaderin~ voor een normaal
verdeelde grootheid krijgen we door een aantal uniform
verdeelde grootheden bij elkaar op te tellen. Een geschikt
aa'1taI is 12. Laat L1 1 tim u12 o~afhankelijke, uniform CtlJssen 0
en 1) verdeelde toevals-grootheden zijn, dan is

w =
12
E L1.

i=l 1
- 6 (5 • 1 )

in ~enadering standaard normaal verdeeld. (De maximum
afwijkin~en van de echte standaard normale verdeling bedragen
() . 00 9 v 0 0 r I w 1<2 en (). 9 v 0 0 r 2 <I wi <3 (A BRA MmH TZ, 1970 )-.

5.2 Respo'1sie op signaIen met trends

~e zullen in deze oaragraaf laten zien, hoe de in hoofdstuk 4
besoro~en algoritmes rea~eren op een signaal met een of meer
trends. We kunnen voor het verkrijge'1 van de
simulatie-resultaten zowel gebruik maken van het o:ogramma
TREND4 als van TREND5. Omdat beide orogramma's, zoals we in
hoofdstu~ 4 za~en, aIleen verschiI1en in de manier waarop
sterke-niet-stationariteiten worden geidentificeerd, leveren
be ide bij een signaal met enkel trends dezelfde resultaten.
~et eerste voorbeeld zullen we in extenso be~andeIen. De
voorbeelden die daarna komen zullen we wat meer summier
besoreken en daarvan aIleen die zaken benadru~ken, die
verschillen met de reeds besproken voorbeelden.

AIs eerste voorbeeld beschouwen we het signaal "SIG20.D,n.T" van
fig. 5.2.a. (Deze en de meeste volgende figuren zijn gemaakt
m.b.v. het plot-programma PLOT1.) De belangrijkste
eigenschappen van dit signaal staan ~oven de figuur. Met "S.D.
systeem:uis" bedoelen we de standaard deviatie 'fQ" van de
witte ruis, die de systeemruis genereert. Er is geen meetruis
op het signaal gesuperponeerd (R=O). De totale duur van het
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geplotte deel van het signaal bedraa~t PO minuten. Bij een
sampletijd van 5 sec. bete~ent dit dat er 144~ samoles zijn
geplot. Aan het geolotte deel van het si~naal ~aat no~ een
stu~ van 10 minuten (=120 samples) vooraf, dat ~ebrui~t w~rdt

als leerperiode, nodig om een beginschattin~ van de variantie
Q van de witte systeemruis en van de correlatie coefficient
a te bepalen. Oit stuk (dat niet geplot is) heeft dezelfde
eigenschaopen als het stu~ van 8-30 minuten.
Het hiervoor besoro~en signaal is verwerkt door TRE~D5 met de
vol~enje startwaarden:

mo=120
'"bo=O
Z =0o

IPrnrn =120
1Pbb =5
Ip =10

zz

IPrnb =0
Ip =0

rnz
IP

bz
=0

-Onbetrouwbaarheid van de divergentie-test: 0.01%
-Maximum aantal residuen in de divergentie-test: 30
-Aantal differenties in de voortschrijdende middelingen,

nodig voor de bepaling van Q en a: 119
De startwaarden van de toestandsgrootheden en h~n

onnauwkeurigheden hebben we zodanig gekozen, dat de echte
waarden zeker in het door de startwaarden bepaalde interval
liggen (grote startonnauw~eurigheden!)

. .
In figuJr S.2.b zijn de meldingen afgedrukt die het oro~ramma

levert. De orogramma's TREND4 en TRENDS melden wanneer er
divergentie is opgetreden en wat de oorzaak van de divergentie
was (trend of sterke-niet-stationariteit). In het ~eval van
een trend wordt (indien mogelijk) een schatting van het
begintijdstip gegeven met daarachter tussen haakjes een
interval dat een indruk geeft van de nauwkeurigheid van die
schatting (berekend met vgl. (3.74) en (3.81a,b); zie par.
3.2.3). (Afgedrukt wordt de 12e schatting die van het
begintijdstip gemaa~t wordt; zie ook ad fig. 5.2.f). In het
geval va~ een sterke-niet-stationariteit wordt (indien
mogelijk) gemeld of het een "stap" dan wel een "impuls" was.
Als begintijdstip wordt nu het tijdstip van divergentie
ge~even (zie ook laatste opmerking van oar. 3.2.3).
M.b.t. het tijdstip van divergentie kunnen we oomerken, dat
dit moment in fig. 5.2.a is aangegeven door de piekjes onder
in de plot. Een piekje naar boven betekent, dat op het moment
van divergentie de echte waarde van het signaal gemiddeld
boven de voorspelde waarde lag. Bij een oiekje naar beneden
lag de echte waarde gemiddeld onder de voorsoelde. (De len~te

van het oiekje is evenredig met het aantal residuen in de 30m

S, 00 basis W3~rvan divergentie werd gedete~teerd.)
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Tn figuur S.2.c, d, f, ~ e~ h ZlJ~ de schattln~e~ van reso. de
~emiddelde waarde, de helli~~, het be~intijdstio van een 1ieuw
stu~ i~ het signaal, de correlatie coefficient tussen twee
samples en de variantie van de (witte) svsteemruis geplot. ~e

zullen el~ van deze figuren nu nader toelichten.

Ad fig. 5.2.c. In deze figuur is de schatting va~ de
ge'Tliddelde waarde van het signaal met zijn "la" o~nauw

1.<eurirsheidsgrenzen gegeven (d.w.z. mklk' ry,klk+ Y(Pmm)k!k en
~klk- Y(?mm)klk voor k=O t/m 1440). We zien dat de
o~~auwkeurigheid, behalve 00 en direct ~a de 'Tlomenten van
diver~entie en bij de start van het schattingsoroces, zo klein
is, dat het oolossend ver'Tlogen van de plotter niet of
n a 1J1.·1eli j ,( s vol do ,e nde is, om de d r i eli j ne n t esc he ide n. If e r de r
valt 00 dat de convergentie van de schatting van de ge'Tliddelde
waarde direct na de start of na de herstarts zeer snel is.
(~.8. de verticale lijnen bij de divergentie meldingen zijn de
onnauwkeuri~heidsgrenzen!)

We zien dat de gemiddelde waarde goed geschat wordt. Alleen
direct nadat een lineair stuk is 3f~elopen, looen de
schattingen nog even OP (nagenoeg) de oude voet door. Maar al
spoedig heeft de divergentie-test "in de gaten", dat de
residuen gemLddeld van a afwijken en wordt er divergentie
gedete1.<teerd (na .resp. 4.92, 5.5 en IL 25 minuten na het eind
van een signaalstuk).
We zien dat de vertragingen tussen ~et eind van een stu~

signaal en het moment van divergentie niet alle even groot
zijn. De la~tste divergentie komt het snelst. De reden hiervan
is dat 00 t=gO min. de helling ~et een bedrag 0.5/min.
verandert, ten/ijl bij de andere "knil<!<en" de verandering de
helft hiervan is (0.25/min.). Volgens formule (1.71) zal de
divergentie melding gemidQeld genomen sneller komen, naarmate
de verandering van de helling groter is.
Hoewel de helling-veranderingen bij t=10 min. en t=60 min.
evengroot zijn, komt de eerste melding toch veel sneller dan
de tweede. Dit is te verklaren uit het feit dat het moment van
divergentie, naast de grootte van de sprong in de hellin~ (en
de mate van cOl1v~rgentie op het mO'Tlent van de "knik ll ), ook
afhangt van de (toevallige) realisatie van de ruisreeks na de
"knik". Tile zien in fig. 5.2.a dat na t=50 min. de realisatie
van de rllisreeks zodanig is, dat het signaal nog even met de
o ude he 11 i ng 1 i j kt door tel 0 pen (to ton geve e r t:: 63 min.). He t
Kalma~-filter interpreteert het signaal 00 dezelfde manier.
(Dit zien we aan het verschijnsel dat de gemiddelde waarde oas
na t=54 min. ~en lichte afwijking van het oude verloop begint
te vertonen, terwijl dat bij de eerste en derde melding al
eerder na het Tleind" van het betreffende stu'{ zichtbaar is).
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4d fig. 5.2.d. D~ze olot toont ons de schatting va~ de helling
in het signaal met zij~ la-onn~uw~euri~hpidsgrenzen.Als we
deze olot vergelii~en ~et de vorige, dan valt op dat de
schatting direct na de start of na de h~rstarts nogal onr~stig

is en het Kalman-filter een paar 'Tlinuten (2CJ a 'w samples
nod i g he eft o:n de go edew a a r de t e "v in den ., .
Oo~ is de convergentie trager dan bij de gemid~elde waarde.
Verder valt 00 dat de schatting van de helling direct na t~O

min. significant ~leiner dan 0 is. De ver~laring hierveor is
gelegen in het toevallige verlooo van de ruis direct na t=O
min. We zien in fig. 5.2.a dat na het eerste sample het
signaal gedurende ongeveer 1 minuut (ca 12 samples) een sterk
dalend verloop heeft. Omdat de schatting van de toestand
direct na de start nagenoeg geheel op de nieuwe observaties is
gebaseerd (zie oar. 3.2.1), is de schatting van de helling na
de eerste minuut ook negatief. (Deze schatting is gebaseerd op
i n for mat i e 0 ve r s 1 e c h t s 1 min ~ IJ ten i s d~ s n0 g erg "lac a a 1 " ) .
De volgende sa'Tlples liggen weer wat "beter" am de gemiddelde
waarde 100 gespreid en deze zullen de sch~tting van de helling
geleidelijk naar de wa3rde 0 doen verplaatsen. (~aarmate er
meer observaties verwer~t zijn, wordt het veor het Kalman-'
filter steeds "duidelijker", dat de schattin~ van de helling,
die op basis van alleen de observaties van de eerste minu~t

significant negatief was, op basis van een veel groter aantal
sa'Tloles 0'Tl en nabij de 0 moet liggen.)
Ook na de divergentie-melding op t:65.5 min. is de schatting
van de helling (tussen de 57 e en de 70e minu~t) significant
negatief. Ook hier is de toevallige realisatie van de
ruisreeks direct na de divergentie-melding veor dit
verschijnsel verantwoordelijk en ook hier geldt, dat op basis
van 'Tleer samples een steeds nauwkeurigere schatting wordt
bereikt am de echte helling (=0).
I.h.a. kunnen we opmerken, dat, m.u.v. de eerste min~ten wa8r
de schatting nog te "locaal" is, de echte helling van het
signaal (die we ook wel de globale helling zullen noemen) goed
geschat wordt en dat de schatting asymptotisch raak is.

Ad fir,. 5.2.e. Deze figuur, die ons nog eens het signaal
SIG20.D~T toont, is handig om als referentie te hebben bij de
velgende figuur.

Ad fig. 5.2.f. Deze plot toont ons een schatting van de
begintijdstippen van de "knik~en" in het si~naal. ff/e moeten
deze fi~uur als volgt interpreteren. De verticale as is een
tijdas (in minuten). De lijnstu'<'<en, aangeduidt met een "2",
geven op een bepaald tijdstip t aan, hoe ~root op dat moment
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de beste schatting van ~et re1atieve be~lnti.jdstio (va~ de
1aatste "\(nl1<") is . .\ls referentietijd g;eldt het tijdstip van
divergentie. O~ de absolute waarde van de schatting van het
be~intijdstio te verkrij~en, moeten we de schatting van het
(ne~atieve) re1atieve be~intijdstip opte11en bij het tijdstio
van divergentie. (~et ~oment van divergentie is in de figu'Jr
a a:1 G; e geve n 'Tl e t de pie 1{ j e s, gemark eel" d 'it eteen ., 1 II en vel" del"
oo~ afgedru~t in fig. 5.2.b). De twee getro~ken curven
waarbinnen de schatting van het re1atieve begintijdstio ligt,
geven de onnauwkeurigheidsgrenzen van die schatting aan. Deze
zijn berekend 'Tl.b.v. vg1. (3.81a,b) met uX=2. (De aard van de
on~auwkeurigheidsgrenzen is in oar. 3.2.3 behandeld.)
M.b.t. de grootte van de onnauw~eurigheid kunnen we nag
opmerken, dat deze, overeenkomstig; de op'Tlerking hierover aan
het eind van pa~. 3.2.3, aanvanke1ijk ~leiner wordt (omdat de
schatting van de helling na de divergentie-me1ding steeds
nauw'<elJriger wordt) en uiteindelijk een nagenoeg constante
waarde bereikt, bepaald door het statistisch karakter van de
som 3 van de 1aatste n genarmeerde residuen van voor de
divergentie-melding.
We zien dat de schatting van het begintijdstio discontinu tel"
besc h i '<!<i ng k0 mt. De red en hie r van i sal i n h0 0 f dstu '< q- aand e
orde geweest: er kan pas een schatting gemaakt worden, als het
a1goritme, na een divergentie-melding, heeft vastgeste1d dat
er een nieuwe trend begonnen is (zie fig. q. 1). Of die
schatting dan ook gemaakt wardt, hangt af van het al dan niet
significant verschil1en van de schattingen van de helling van
vaal" en na de divergentie-melding.
Indien de hellingen significant (blijven) verschil1en, blijft
het progra~~a het beg;intijdstip schatten, totdat een ~ieuw~

divergentie optreedt (zie fig. 4.1). In de tijd tlJssen "Jet
eind van het signaalstuk en de nieuwe divergentie 'Tlelding,
wordt in de schatting van het begintijdstip (die dan behoort
bij de voor1aatste "kni'-<") al de invloed van het nieuwe
signaalstu~ merkbaar. Dit (ongewenste) verschijnsel zien we
h e t du ide 1 i j ks t t usse n d e 9() e e n de 9 'te min ulj t . (Ei ge n1 i j '<
moet na het (onbekende) eind van een signaa1stuK de schatting
van het be~intijdstip van dat stuk worden stopgezet).
In figu~r 5.2.f zijn 3 streeplijnen getekend, die de echte
relatieve begintijd van de "knik" t.o.v. het bijbehorende
tijdstip van divergentie aangeven. (Deze tijden zijn reso.
-4.92, -6.5 en -4.25 min.) We zien dat de schattinqen van het
begintijdstip ~oed avereenkomen met de echte waarden, m.u.v.
de schattingen die tussen t=69 en t=70 min. tel" beschikking
kamen. Deze liggen te dicht bij het tijdstip van divergentie.
~e aorzaa~ hiervan is het al eerder genoe'Tlde verschijnsel dat
de hel1in~, kart na de herstart op t=66.5 min., eerst even
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siR; n i fie ant ne~ a tie f i s (II 10cal ~.' s c hat t i ng;). Da a r d00 r i s '1 e t
verschil van de schattingen van de hellin~en van voor en na de

'" /\ '"d i ve r ~ en tie (bv: ?k Ik - b1 ) I:l; e dIl r end e !.< 0 r t e t i j d grot e r dan he t
globale verschil* .
1J01~ens "gl. ('3.74) res'llteert dit in een (qua absolute
waarde) kleinere schatting van het relatieve begintijdstip.
In de lijst van ~eldin~en in fig. 5.2.b is, als schatting van
"let begintijdstip, de 12e schatting die, na de melding
lI(nieuwe) trend gedetekteerd ll , van dit tijdstip gemaa'<t wordt,
afgedru~t. Dit is niet de nauw~eurigste schatting, maar heeft
als voordeel dat hij vrij vroeg ter beschik~ing komt. (In de
praktijk kan ~en de melding van de schatting van het
begintijdstip op regelmatige tijden IIverversen".)
De melding van het begintijdstip van de tweede "kni 1<" ligt in
het interval tussen de ~8e en de 70e minuut en geeft daarom
een schatting die te dicht bij de diver~entie-melding ligt.

Ad fig. 5.2.g. Deze figuur toont ons de schatting van de
correlatie coefficient a tussen twee naast elkaar ~elegen

ruissa~oles. (De schatting is ~ebaseerd 00 119 differenties;
zie ook par. '3.3.) De bij de generatie van het signaal
"ingestelde ll

'•.Jaarde van a bedroe~'). 363. De schatting llgt "in
de goede orde van grootte maar schommelt om de echte waarde
met een" amp 1i t ude" va n c a O. 25. (Gem i ddel d ge na~en i s de" .
schatting ~oed. Het gemiddelde van alle 1441 samples in de
plot bedroeg 0.33.)

Ad fi~. 5.2.h. In deze figuur is de schatting van de variantie
Q van de witte systeemruis geolot. Oak hier schommelt de
schatting bin:1en redGli.jke grenzen om de echte wC3arcl? (=1.0).
(Het gemiddelde van alle 1441 sa~ples bedroeg 1.0'3).

We ~llilen nu de responsie van TRENDS bespreken op een aantal
signalen die t.o.v. het vorige signaal verschillen in de
waarde van d~ hellingen en/of de variantie van de ruis. Van
deze voorbeelden zullen we, naast een olot van het signaal,
a 1 lee n de ( m. b . t. 'I t r end s ,,) me est i n t ere s san t eres u1 tat e n
laten zien. (We geven in ieder geval de lijst van meldingen en
de schatting van de helling van het signaal).
Voordat we verder gaan met de besprekin~ van een aantal, qua
~rootte van de ruis, realistische simulaties, zullen we eerst
de responsie laten zien op ~en nagenoe~ ruisvrij signaal. Fig.
5.3.a toont ons 20'n si~na~l (SIG188.DAT). De standaard
deviatie van de systeemruis bedraa~t 0.01. Dit signaal is

*
Hierme~ bedoelen we het verschil van de echte hellingwaarden
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bewerkt d~or TRSND5 met dezeIfde startwaarden als in het
vorige voorbeeid. FiguTr S.3.b, c en d geven resp. de lijst
van meldingen, de schattin~ van de ~emiddelde waarde en de
schatting van de helling. In de lijst van meldin~en zien we,
dat al mete en na het eerste samole van een nieuw signaalstu~

divergentie optreedt (N.9. 5 sec = 0.033 min). De schattingen
van de gemiddelde wanrde en de helling convergeren na de start
en de herstarts zeer snel en li~gen binnen 10 samoles met een
zo Kleine onnauw~eurigheid om de echte waarden gespreid, dat
de schattin~en en de schattingen + en - de bijbehorende
onnauw~eurigheid, in de plots samenvallen.
M.b.t. de schatting van het begintijdstip van een nieuw
signaalstlJ~, waarvan aIleen (in de lijst van meidingen) de
12e schatting gegeven is, ~unnen we het volgende opmerken: de
schattingen van het tijdstio van de eerste en tweede knik zijn
iets te ho~g, maar het echte begintijdstio Iigt nog in het
tussen haa'{jes gegeven "betrouwbaarheids-interval". De
schatting behorend bij de derde knik is ~ok te hoog maar nu
ligt de werkelijke waarde niet in het
" bet r 0 lJ Wb aa ,.. he ids- in t e r val II. De red en van de t e 11 0 geschat tin g
is, dat het moment van divergentie, gezien de grootte van de
ruis en de grootte van het hellingverschil bij een l.<nik-, "ce
Iaat" f<omt. (Op basis van vgl. (3.73) en CL7'3) verwachten w'e
tussen het eind van een signaalstlJK en het moment van
divergentie een vertraging van ca 0.04 a 0.06 min. bij de
eerste twee knikken en van ca a.02 a O.O~ min. bij de derde
kni l<. De eerste 2 meidingen '<omen dus ca a.02 a 0.04 '11in. te
laat, en de derde ca a.os a a.os min.). De Sch3ttin~ van het
be~intijdstip, die aan het moment van divergentie is
~erelateerd (zie vgl. 3.74), zal dus in alle drie de gevallen
iets te hoog zijn. De derde divergentie melding komt t.o.v. de
"verwachte" waarde het rneest "te laat!1 en dus zal de schatting
van het be~intijdstip van de derde l.<nik (met d3araan ge~oooeld

het "betrouwbaarheidsinterval") het meest te hoog liggen.
Het boven~enoemde verschijnsel is ~nvermijdelijk, omdat
divergentie 00 zijn sneist 1 sampletijd (=0.083 min.) na het
eind van een signaalstuk kan worden gedetekteerd. Overigens is
de afwij~ing van de schatting van het b~gintijdstiD van de
echte waa~de zo gering, dat dit niet storend is.
Het hier bespro~en signaal had een ruis met een standa3rd
deviatie van 0.01. Op een geheel ruisvrij signaal zal 11et
al~0ritme niet werken, omdat de gebruikte schattingsmethoden
expliciet gebruik maken van de statistische eigenschaopen van
het signaal (i.h.b. varianties en covarianties; zie oar. 3.1).
Indien het si~naal geen enkele statistische informatie bevat,
kan het algoritme deze ook niet bepalen en niet gebruiken. In
de praktijk bestaan volkomen ruisvrije signalen niet!
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Fi~uur 5.4.a toont ons een si~naal (SIG20C.D\T), dat t.o.v.
het eerste signaal (SIG20.D~T) alleen verschilt in de ~rootte

van de helling na t=30 ~in. en t=90 ~in. (Deze is hier reso.
1/min. 1..0.'1. 0.2S/~in. en -2/mi'1. 1..0.'1. -O.5/'Tlin.). OO'{ -:lit
si~naal is bew8r~t met TR~NDS met dezelfde startwaarden als
bij het eerste voorbeeld (m.u.v. de onbetro~wbaarheid van de
divergentie-test die hier 0.001% ~edraagt). Van de responsie
o p dits i gnaa 1 z i j n ge geve n: de '11 e 1din 2; en (fi g. I). 4. b), de
schatting van de helling (fig. 5.4.c) en de schatting van het
b e ~ i n t i j::l s tip (fi f1;. 5. 4. d) .
In de lijst van 'Tleldingen valt op dat t.o.v. het eerste
voorbeeld de divergentie meldingen na aflooo va" een stu~

signaal sneller L~omen (na resp. 1.8"), ").67, en 1./~2 mirl.). De
oorzaak hiervan is dat de spronf1; in de helling bij de
" knil< 1{ en" in h eo t s i gnaale en fa c tor q grot e r is dan in he t
eerste voorbeeld. Dit betekent volgens vgl. (~.73) gemid::leld
een '<leinere vertraging tussen het eind van een signaalstlJ'{ en
het moment van divergentie.
Volgens vgl. (3.81a,b) is ook de onnauwkeurigheid van de
schatting van het begintijdstip kleiner, naarmate het helling
verschil Ib I grater is. Een vergelijking van fi~u'Jr 5.-Lj.d"l1et

v
5.2.f toont ons ::lit verschijnsel duidelijl<.
~e zien 00'< in dit voorbeeld weer dat het ~alma'1filter na t=50
min. de indru~( heeft, dat het signa'31 nog eve'1 01) de olJde voet
doorloopt (een gevolg van de toevallige realisatie van de
r u i s r e e I( s; 'i. b. d erea 1. i s '3 tie i n d i t v 0 orb eeldis rj e zelfd e a1s
in het eerste voorbeeld). Dit blij~t zowel uit de ~rotere

'Ie r t r a <s i n:s (t. 0 • v. die nat =30m in.) t'J sse n he t "e i nd 'I van he t
signaalstu'{ en '1et ~ol1ent van divergentie als 'lit de schattin~

van h,et begintij::lstip, die t.o.v. de "echte" \.Ja3rde te h",og is
( zi e fi g. 5. 4. b en d).
M.b.t. de schatting van de helling kunnen we oPl1erken dat deze
goed ~eschat wordt (fig. 5.4.c).

Figuur 5.5.a toont ons een signaal (SIG16.D~T) met dezelfde
hellingen als het varige signaal (SIG20C.DAT), '11aar in dit
geval bedraagt de sta'1::laard deviatie van de systeemruis 5
(i.o.v. 1). (De ruisreeks in dit si~naal is een andere als in
SIG20.DAT en SIG20C.D~T.)

In de lijst van meldingen (fig. 5.5.b) zien we dat de
vertra2;ing tussen het "eind" van een signa81stuk en "let ~o'Tlent

van divergentie, vanwege de grote ruis, veel ~roter is dan bij
STG20C.D~T. ~lleen ::le derde divergentie l1elding ~omt relatief
snel. Dit is ",ok wel te b~grijoen als we de realisatie van de
ruis na t=90 min. be~ij~en (locale helling van 5 a 8 oer
minuut tussen t=9) en t=93 min.).
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M.b.t. de schattin~ van de ~emiddelde waarde (fi~. 5.5.c)
~u~ne~ we oomer~en, d~t deze, vanwe~e de ~rote ruis, niet zo'n
~r:Jte n3'J',.,I'<eurigheid berei'<t als we zagen in het voorbeeld van
fi~. 5.2.c. ~etzelfde qeldt voor de schatting van de helling
( fi g. S. 5. d ) .
We zien in fig. 5.5.c en d dat de oeriodes tussen ~et eind van
een signaalstuk en ~et mo~ent van ~ivergentie zo ~root zijn,
dat op het moment van divergentie de schatting van gemiddelde
waarde en helling 031 "vrij st~r~" in de richting van d·e nieuwe
e c h t e wa a r den z i j n a f ge b0~ en. Door d it ., meel 000 ve r s c ~ i j ns e 1"
wordt het detecteren van diver~entie bemoeilij~t (de residuen
zullen gemiddeld minder van 0 verschillen, dan ze gedaan
zouden hebben zO:1der "meelopen"!). I.h.a. zal de divergentie
(bij grote ruis) later komen dan we zo~den verwachten 00 basis
van vgl. 0.73), (Op basis hierva'1 en vgl. (3.78) zouden we,
bij ca 26 residuen in de sam S, (na t=30 en t=50 min.) een
vertraging verwachten van on~eveer 3 a 9 minuten tussen het
Heind" en het moment van divergentie. In werkelijkh<eid is die
ve r t rag in g 12. 92 res p. 1'~. 50 min.).
In de schatting van ~et begintijdstio (gemaa~t met vgl. 3.74)
~omt dit "lleeloooverschijnsel H nauwelijks tot uiting, omdat
t.g.v dit verschijnsel niet alleen het tijdstin van
divergentie later komt, maar 00'< de schatting I'SJ van het
verschil van de hellingen van voor en na divergentie kleiner
is (dan het "echte" verschiU. 1J01gens vgl. (3.74) bete'<ent
dit, dat va" het "te lat8" divergentie tijdstip een "te grote"
tijdsduur wordt afgetrokken en beide effecten compenseren
elkaar dus gedeeltelijk. ~e zien dit in fig. 5.5.f waarin de
schatting van het begintijdstip is geolot. De echte waarden
liggen in :Jf op de rand van het bij de schatting behorende
" bet r 0U wba a r he ids i n t e r val", m. u . v. desc hat tin ge n t us sen t =7 8
en t=80 min., die gebaseerd zijn op een te locale schatting
van de helling.
Figuur 5.5.g en h geven resp. de correlatie coefficient tussen
2 ruissamples en de variantie van de witte systeemruis.
Evenals in het voorbeeld van fig. 5.2 schommelen de
schattingen oa~ hier binnen redelijke ~renzen om de echte
waarden.

Het volgende voorbeeld (fig 5.6) too~t ons de resoonsie 00 h~t

sign8al SIG2~.DAT, dat dezelfde hellin~en heeft als de 2
hiervoor jespro~en si~nalen. De standaard deviatie van de ruis
bedraagt nu 2. Het bijzondere va:1 dit voorbeeld ~omt tot
uiting in de lijst va:1 ~eldingen: i.o.v. 3 divergentie
meldingen, vinden we er in dit geval 4. We zien verder dat er
een impuls gedete~teerd wordt (terwljl er bij de ~eneratie van
het signaal niet exoliciet een imouls was oogegeven).
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ge extra diverge~tie-meldin~ is een ~evol~ van de toevalli~e

re81isatie va~ de r~isree~s en het toevallige ~oment van de
eerste divergentie. Op t=34.75 min. wordt divergentie
~edete~teerd. In de periode direct hiern8 beoaalt de
Ilster~e-niet-stationariteits-test"de oorzaa'{ van de
diver~entie (zie hoofdstuk 4). We zien in fig. 5.6.a dat de
toevallige realisatie van de ruis~ee~s tussen t=35 en t=15
min. zodanig is, dat het signaal daar een locale helling heeft
die grater is dan 10/min. De
"sterke-niet-stationariteits-test", die in dit interval net
gevoelig is, vindt een grote steekoroefvaria~tie (zie v~l.

3 . 103 ), con c 1udee r too bas ish i e r van tot " s tao 0 f imp u1s " en
start de orocedure o~ de ~edete~teerde

ster~e-niet-station3riteitte identificeren. Het Kalman-filter
wordt herstart met de schattingen en de onna~wkeurigh~den van
v00 r de d i '/ erg e ntie en 0 mdate r " bin ne n I~ samole s" IS e en n i e 'J we
di'/ergentie optreedt, ',oJordt er beslist tot "impuls". Omdat het
filter model echter nag steeds gebaseerd is 00 het eerste
signaalstu~, treedt er toch spoedig divergentie op en de
"sterke- ni et- stat ionar i te i ts- tes t·' bes 1 ist '1U (we 1) tot
" n i e uwet r end ge de t e ktee r d" .
Om de \{a:1s 00 "foute" diaJ2:noses als hierboven ':>eschreven te
verkleinen, kU:1nen we de helling die in de
"sterke-niet-stationariteits-test" geldt als grens tussen een
"trend" eneen "stei le fla~k", groter nemen dan de hier
gebruikte waarde van 1/sa~oletijd. Ook kan men een kleinere
onbetrouwbaarheid in de "chi-'<wadraat-toets" nemen (deze ,-las
~%; zie ook par. 3.4.1).

Fig!llJr 5.7. a toont ons het signaal SIG20B.DAT, dat qua

h,el1 ingen en syste,emruis I g;el ij k ts aan dat van fip,;uur S. 2. a
(SIS20.DAT). Op het sig~aal is nu echter een (witte) meetruis
~esuperponeerd ~et een standaard deviatie 0.5. Figuur 5.7.b ,
c en d geven van de respons, bere~end met TRENDS (met dezelfde
startw~arden als in ~2t eerste voorbeeld), resp. de lijst van
meldingen, de schattingen va~ de hellin~ en de sch3ttin~ van
het begintijdstio. Verg;elijken we fig. 5.7 met fig. 5.2 dan
vallen ons geen grote verschillen Ope

Als laatste vo~rbeeld besoreken we het signaal SIG20Z.D~T. Dit
si~na~l heeft dezelfde h~llin~en 31s STG20.DAT, maar een ruis
met een stan~aard devtatie die 2 maal zo groot is (=2).
Het bijzondere van de resoonsie 00 dtt signaal, wa3rvan de
meldingen zijn afgedrukt in fig. 5.8.a en waarvan verder de
Sch3ttin~en van de gemiddelde waarde, de hel1ing en het
begintijdstio zijn gegeven (in reso. fig. 5.8.b, c en d), is
dat er na het "eind" van het t',oJ'2ede signaalstlJ~ geen
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diver~entie :'T1~ldinfS ~<omt, die dit .teind" aancseeft.
De reden '1iervan is gele~en in de '<leine verhouding van het
hellingverschil (bij een ~ni~) en de standaard deviatie van de
ruis op het signaal (Ib)/ YQ). In dit voorbeeld is die
verhoudin'S bij t=30 en t-::60 min. O.125/min. (vergelijk bijv.
SIG 16.D~T waar dit O.2/min. is). Door de ~lein~

"hellingverschil/ruis verhouding" zal er vol~ens vgl <3.73)
gel1iddeld een lange tijd verstrijken tussen !let "eindl! van een
signaalstu~ en het moment van divergentie. In die (verwachte)
la~~e oeriode werken de observaties van !let nieuwe signaalstu~

in o~ de schattingen van de ~emiddelde waa~de en de hellin~en

en daardoor zullen deze schattingen steeds meer gaan
"meelopen" met de nieuwe waarden. Door dit "meeloop
verschijnsel" zal, zoals hiervoor al is bespro'<en, het
detecteren van divergentie worden vertraagd. Het kan bij
~leine "hellingverschil/ruis verhoudingen" zelfs voorko'Tlen,
zoals uit dit voorbeeld bliji<t, dat de "meeloop" zo groot is,
dat er helemaal geen divergentie wordt gedete~teerd.

We z i e n i n fig. 5. 8. b da t d e '1 me e 100 p., van rj e s .:: ha t tin g va ~ de
gemtddelde waarde vrij snel gaat en dat deze schatting een
goede indicatie blijft geven van de echte gemiddelde waarde.
13 i j des c hat tin g van d e hell in g i s d e '1 meel 0 0 p" vee 1 t rag eren
hier is de schatting in het interval tussen t=60 en t=90 min.
duidelijk te groot (fig.5.8.c).
In de plot van de schatting van het begintijdstip (fig. 5.8.d)
komt na t=6a min. duidelijk tot uiting dat de schatting van de
hell in g 1a n g za a 11 '1 meel 00 pt" 11 ~ the t n i e uwe s i gn ::I a 1 stu '< • De
schatting van het begintijdstip van de eerste i<nik is, door,.
het verlopen van de schatting van het hellingverschil Ibvl, na
t=S0 l1in. niet langer consistent met de schatting hiervan
tussen t=54 en t=60 min.

5.3 Conclusies m.b.t. het functioneren van het algoritme op
gesimuleerde signalen met trends

We zullen in deze o::lragraaf puntsgewijs een aantal conclusies
geven, die gebaseerd zijn op de in de vorige paragraaf gegeven
sinulaties en enkele andere, hier niet getoonde, simulaties
die t.o.v. de vorige slechts weini~ verschillen (bijv. iets
andere realisatie van de ruisreeks e.d.).

1. ~et Kalman-filter is o~gevoelig wat betreft de ~euze van de
beginschattin~ x , rni ts de startonnauw1{eurigheid P groot

-0 - 0
genoeg gekozen wordt.
Voor de beginschattingen van de drie toestandsgrootheden
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C~emiddelde 1,.J33rde, helling en eerste or-de ruis) 1.{"1n met in
aIle drie de ~evallen 0 nemen, ~its de echte waarden ~o'

b en Zo in de in t e r- va 11 en C- " (Pmm )0 , + VC Pmm )0) ,

C~"CPbb)o,+V(Pbb)O) resp. C-VCPzz)o,+VCPZZb) lirst:Sen.
Ee~ grote startonnauw~euri~heid is i.h.a. niet h~zwaarliik

o~dat de cenvergentie direct na een Cher)start er~ snel
ver-looot..

2. Oe ~eest geschi~te waarde van de onbetrouwbaarheids
dre~pel ~ in de diver~entietest is 0.001%. Een waarde van
8.01% ble~~ bij de si~ulaties in de meeste ~evallen oo~

~oed te voldaen, ~aar bij deze waarde kwa~ het incidenteel
no~ weI eens '1001'" dat er diver~entie werd ~edete~teerd,

terwijl de ei~enschaooen van ,et si~naal ~een verandering
hadden onder~aan Cfout van de eerste soort; zie oar.
3.2.2).
'f! e I zalb i j e ~ n wa a 1'" de 0< =0 . 01 %, i. 0 • v. at =0 . 00 1%, ee n e c ht e
diver~entie i.h.a. iets sneller ~edetekteerd worden (tussen
ca a en 1 minuut sneller).

~. M.b.t. de schatting van de gemiddelde waarde ~unnen we
opmerken, dat deze na de Cher)start al binnen en~ele

sa~pletijden een goede en, ~ezien de grootte van de ruis op
het si~naal, redelijk nauw~euri~e indicatie geeft van de
echte gemiddelde waarde.
Tussen het eind van een signaalstuk en een nieuwe
diver~entie meldin~ loapt de schatting nog even 00 na~enoeg

de oude veet door en er treedt in dit interval dus een
"'Tlisschattin'!;" op. Oit is een cO:1sequentie van de gebrui!<te
methode!

4. M.b.t. de schatting van de hellin~ geldt hetzelfde als in
het voorgaande ount, aIleen is de convergentie hier iets
trager dan bij de schatting van de gemiddelde waarde en kan
de schatting de eerste 1 a 4 ~inuten een te locale helling
aan:::?;even.

5. M.b.t. de schatting van de begintijdstip van een ~nik in
het si~naal kunnen we het volgende oomerken:
-De schattingen die gemaakt worden van de laatst
gedete~teerde knik zijn redelijk, zolang het si~naalstu~

direct na die ~nik no~ ni~t is af~~looen Cde echte waarde
ligt dan meestal weI in het "betro:Jwba3rheidsinterval"
beoaald door vgl. C'3.74) en (3.Sla,!:».

-Tn de p,eriode tlJSSen '1et "eind" van een siq;nnalstuk ~n de
vol~ende divergentie melding zullen de schattin~en

lan~z.aa'Tl "we~driften" van de echte waarde t.g.v. het in de
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vorig;e paragraaf f?;enGei1de "'leeloop-verschijnsel.". (Dit
zien we het duidelij~st in fig;. 5.S.d).

-De earste schattin~en die na een gedete~teerde nieuwe
trend van het begintijdstip hierva~ g;emaa~t worden, ~un~en

gebaseerd zijn 00 te locale hellin~en en daardoor afwij~en

van de echte waarde.

5. De ve r t rag i n g; t usse n he t ., e i n d" van eens i gna a 1stu '{ en he t
~oment van divergentie ~omt voor signalen met een
verhouding Ib II \{Q van groter da'1 ca 8.017 IS8110letijd. v
(d.i. ca 0.2/min bij Ts =5 sec.), goed 0vereen 'T1et de '....aarde
die we mogen verwachten 00 basis van vgl. (~.7~) ~n

vg;1.(3.73) (behalve bij extreem hage Ib)1 VQ waarden; zie
de toelichting behorend bij fig. 5.3). (N .8. bij de
bere~ening van de verwachte vertragingen hebben we in de
genoemde formules voor' de onbekende ~ YO g;enol1en, o'ldat

e
in het geval V8'1 voldoende convergentie en ~ag;enaeg geen
me~truis de residuen ongeveer gelijk zullen zijn aa~ het
n i e t va 0 r s pe 1. bar e dee 1 wk van d e r u i s zk (zi e vg 1. ? 12 ,
3.43c en 3.64a)).
Voor waarden va)"] Ibvl 1 VQ i~ de blJurt va~ 0.017 Isa'Tlpletijd
of kleinere waarden (dit is het geval bij SIG20Z.D~r en"
SIG15.DAT) is de echte vertraging groter dan de verwachte.
Di~ is een gevolg van het reeds genoemde
"meeloop-verschijsel".

7. !-let is ma~elijk dat de verhourHng Ib) 1 'IQ zo '<lein is
( k1e i ne r da ~ c a 8. 011s a 11 p1e t i j d :: O. 12 I~ i n (b i j Ts :: 5 sec.)),
dat een ~nik in zijn geheel niet wordt gedete~teerd. (Dit
kan gebeuren als het nieuwe signaalstuk te kort duurt en/of

als de schattingen van de toestandsgrootheden, voordat er
divergentie heeft kunnen optreden, valdoende zijn
!Imeegelooen" met het nieuwe sip;naalstuk.
Indien een knik niet gedetekteerd wordt, geeft de schatting
van de gemiddelde waarde t.g.v het "meeloD,~n" toch een
gaede indicatie van de echte ~emiddelde waarde. De
s'~hatting van de hellin~ "loopt" veel trager "mee'l en deze
geeft in hp.t boven~enoemde geval een iets te hoge of te
lage wa3rde aan. (~e~stal zijn de afwijkinp;en ~aar ~lein,

o~dat een knik niet gedetekteerd wordt, doordat het
helling- verschil zo ~lein is!)

8. De schatting;en van de correlatie coefficient a en de
variantie van de systeemruis Q schol1melen binnen redelijke
grenzen om de echte waarden. De schattingen blijken goed
genoeg te zijn om een goede w~r~ing van het Kalman-filter
te garanderen.
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5.4. Resoonsie op signalen ~et stapoen en i~oulsen

In deze para~raaf zullen we bespre~en hoe de pro~ram~3's

TRS~J4 en TRE~D5 rea~eren 00 si~nalen met stapcen en impulsen
en a~ngeven waarin de resoonsies van beide Dro~ra~ma's

verschillen.

Si~naal met 8tanoen
Eerst zullen we de resoonsie laten zien op een si~naal met
en'<~l stanpen. figIJ1.lr S. 9.a toont ons een si~naal (SIG?7l\.DAT)
met 3 stannen van verschillende (stao)~rootte. De duur van de
flan~ van aIle stapoen bedra3~t 1 minuut. ge helling waarmee
de gemiddelde waarde in die ~inuut toeneemt, bedraa~t reso.
15/min., -10/min. en 5/min. De witte ruis die de systee~ruis

op het si~naal ~enereert, heeft een standaard deviatie van 1.
Fig I J '.1 r S. 9. ben c F.!; eve n d e mel din 2; e n IS e 0 rod uc e e r d j 0 0 r res n .
TRE~D5 en TR~ND4. (De onbetrouwbaarheid van de
diverlSentie-test bedroe~ J.Ol% en die van de
sterke-niet-stationariteits-test 11.) We zien dat d2 b~ide'

1 i j s ten 0 pes sen tie 1e ')' 1n ten n i e t ve r s ~ hill en. '-[ e zu11 e n be ide
resoonsies n~ ~ort bespre~en.

- '1 e z i endatee nils t e i 1 e f 1a n \< II i n '1 e t s i gna 31 s nell e r
diver~entie veroorzaa~t, naarmate hij steiler is.

-We zien dat de eerste twee steile flanken door de
sterke-niet-stationariteits-test worden aangemer~t als
sterke-niet-stationariteit (in de lijst ko~t dit tot uiting in
de mel din ~en" s tao 0 f imp u1s II ), t e r wi j I da t b i j de de r den i e t
het geval is. Dit is redeIijk in overeenstem~ing met onze
venJachtingen. In 03r. 3.4.1 hebben we !2;ezi,,'?n jat het aantal

- 2

el~menten in d~ stee~proefvariantie Sy zodani~ gekozen wordt,
dat een steile flank met een hellin~ van l/sa~oletijd (d.i.
12/min.) in ieder ~eval no~ als ster~e-niet-st3tionrtriteit

wordt ~edete~teerd. De hellin~ van de eerste steile flan~ is
groter dan de "grenshell ing", je hell inlS van d~ tweede fla'1'''(
Ii~t er in de buurt en de hellin~ van de derde is duidelijk
kl~iner. De eerste flank is volgens het gekozen ~riteriu~ dus
duidelijk een sterke-niet-stationariteit. 8ij de tweede flank
hangt het een beetje van het taeval af of deze nag als
ster~e-niet-station3riteitzal worden ~edete~teerd (in dit
!2;eval dus weI). ge hellinlS van de derde flank ligt te ver van
de "grenshellin~" af om no~ als ster:<-niet-stationair te
worden aange~erkt.

-De diver!2;entie ~eldingen die aangemerkt zijn als f1veroorzaakt
door een sterke-niet-stationariteit", wJrden door beide
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Dro~ramma's op dezelfde tijdstiopen geidentificeerd als
11 s t "" 0 II •

9 i j TR ;::'JD5 INord t na "" [:'000 v an de s terke- ni et- sta t iO:1 ar i te i t
het ~alman-filter herstart met de schattin~en en
onnauw~eurigheden va:1 voor de diver~entie. Al bij ~et eerste
sa~ole na de herstart treedt er divergentie op en w~rdt er
beslist tot ·'stap". (Yierna '...ordt het Kalma'1-filter herstart
met de startonnauw~euri~heden).

Bij TRSND4 wordt het Kalman-filter direct na aflooo van een
ster~e-niet-stationariteitherstart met de
starto:1nauw~eurigheden. Hierna wordt er gekeken of de
ge~iddelde waarde van voor en na de diver~entie melding
significa'1t van elkaar verschillen. We zien in de lijst van
meldinge:1 dat het Kalma'1-filter 1 sampletijd na de herstart a1
een schattin~ van de ~emiddelde waarde levert, die significa'1t
verschilt van die van voor de divergentie melding. Im~ers al
na het eerste sample na de herstart L':omt de melding "stap".

-Fi~uur 5.9.d en e geven de schattin~en va'1 reso. de gemiddelde
waarde en de helling. De getoonde olots behoren bij TRE~D5.

Die van TREND4 zijn ~ieraan naqenoe~ identiek. Yet enige
verschil is dat bij TRE~D5 het Kalman-filter 1 samole later
( da'1 b i j TRS\jD!~) word t her star t met de s t 3l'" ton., a'JIN'<eu:- (gh ed en
(pas als de sterke-niet-stationariteit is geidentificeerd als
" s tao II). Di t v e r s chi 1 i sin de plot s n i e t t e z i en.

-Na de laatste divergentie (die niet wordt geidentificeerd als
"veroorzaakt door een sterke-niet-statio:1ariteit"), komt de
melding "(nieuHe) trend gedetekteerd". Sen melding van het
begintijdstio va'1 de trend blijft echter uit. Dit is logisch
omdat de helling van het signaal van voor en (eve:1) na de
divergentie niet van elkaar verschillen. (In hoofdstuk 4 zagen
we, dat er oas een schatting van het begintijdstip van een
trend gemaakt wordt, als de schattingen van de helling van
voor en na de divergentie significant van el~aar verschillen.
In fig~ur 5.9.e zien we dat dit niet h~t ~eval is.)

Fig U 'J r S. 10. a too nt 0:1 seen s i g na '31 ( S I G.2 '7 9 . on. T) met s tao pen,
dat veel lijkt op het vorige si~n""al. De stappen zijn q~a

staogrootte identiek aan die va:1 het vorige signaal (resp. 15,
-10 en 5) en verschillen t.o.v. die alleen in de duur en de
stetlheid van de flank. De duur van de flank ls in dit geval
o. 5 mi :1. end e he 1 1 i n >1; e r van bed r a3 g t res p. 3:] 1m in., - ~ 0 1m in.
en 101m in ..
In figuur 5.10.b en c zijn de meldingen ~egeven, r.;eleverd door
TRSND5 resp. TRE~D4. We zien dat in tegenstelling tot het
vo:-ige voorbeeld de laatste flank nu wel als
st.;:>rke-niet-stationariteit wordt geidentificeerd (helling
10/min.!). 8eide programma's komen hierna 0n hetzelfde



a) SIGNAAL. SIG27B. OAT S. D. SYSTEENAlJISo
STAPPEH. TJJo. 15.. 8-15.5.an. HElllNCe

31. 8-31. !5 _In. HELLJNG.
45.1-45.:5 .".... HELLING.

PLOT, GESIMULEERD SIGHAAL

1.8 CMR. CDEFF•• II. JIl8
38/.'" SAMPLE TIJDo 5 SEC

-21'_ln.1'.ln
figuur 5.10 a) SlCHAAL. SICi210. OAT S. O. SYSTEEMRUIS. 2••

I DBSERVATJE y (k)
2 DIVERGEHTJE-NELDING

CORR. COEff. I. 388 figuur 5.11

I-'
o
CXJTlJO (MIH)

Z5Z8IS188

58

4

38

Z8

18

.ll '~ll l ,I .1.1I IA• •~hIL Au IIi to.' ,tl. •,'IJI, lLI'l Ll.ll 1'''',.111I.. 11Mee , , -~ 'f''v.,' ,."11 ' r y" "if .' .. , 1"'1 -r 1ft• '0 .., • ''1/' .,
~

..
7 --

e

5
38 35 48 45 58 5545 58 55

TIJD lNIH)

483521115188

58

48

3

Z8
l.._ .h A, ~

18 If' "l" • lilA ..
III ,J...

'r ·w

l •.l.
... .. w

ee .. ,... .~ -y

g

..
7

e

5

b)

TRENDS

rLill IIII~n,)

15.17
15.17
16.0-0
16.09
t6.0B
30".2'5
30".2"3
)1.00
31.01J
~l. 08
4'5.42
45.42
45.B3
46.17
46,17

tiEUIING

f\£5J[IU-T[ST: (ljl)[F:GENTIE H[tEH.I\THH 1 ~E.!

STAF' OF llif"Ul5: SCtlf1TTINl, f1fGINll HI':'·TIF': l~_,,1'" MIt!.
·STH:....[ m£l-STf\1IONf1J,:IJ£11' H~S!:l[lrlrl'

f:£511lU-HSf: [IIIJ£RGEIH IE GE[ILTU,T[H'l' 1 f-:[ ,:.,

STAf'; 5CHAITlrt6 1<£G!t/1JJ[ISTlf: 1~·,1- I'dI'"
P£511lU-TES1: [llVH:GENll£ 5E[lfTn.lHf"l1 ( 3 f'fS.,
STAf' OF IrWUlS: SCHf1TTING Ecff_.IrIfLiII':>IH'; \'... , r\[tl.
·STH:~.[ Nl£T-SlATIONAF:ITEIT' IiFGEl[ll'~~"

I':ESlItU-TESr: [ljlJH:G£NII£ GI:{l~lH.lETH • I IO:f~.'

5rAP: ~[HATTltm EcEGINTI,I{15T}F': Jr,.::'~) tilH,
fiESI[+U-T[51: rII,.ln:GUlll[ GflIErn'LLJ;'[1 "t-:f_5, l

STAF' OF lliPUtS: SCIiATTTNG Ec£(;[t/T! JlISfIF: 4~,.'1: hit!
·STH,.... !:. tlIET-STATIONnF:IH.lT· (;FULl OfUl1

fiEsIlIU-lEST: [IPJEf..GFHrI£ GHETHTFEFh 4 F-:fS,
STAF': !JCHATTINl; 1<[GINrlJ[I~,llf': 4~·,,·1.' til/'!,

b)
TRENDS

T IJII '1II1r,,)

H!:l[lll rE"~,!' I'i'.'H.l'I~IT{t ,-H'E"I~tHfi:[' :' r-[~,

SH1f ':It IMF!JL~' :(l!r\lr'rll, !-I'';.f! 't,'''l'l: ;':;"" MI~1

F'E"SI[IU·TE:?l: [fIIJEf.:Gf.N[ll t~~!F1L~ o-ll'" _' H
'::H~'~f 1'11£1 (ItiH"'I"~I!!l·. It"l"r\'11 rll

lMt'UL:: SCWlilINI· 1'l(,1I11! '1'~l\F: 2'1,",1'1:"

c)

TREND4

TI J{I (lI<Jf" \

IS.I?
l~,17

16.00
16.0B
)O.~:'

30.2:,

tiEL [II Iof[,

fiESHV-TLST: [IT'IH:6ENTI£ {;[(IEHtTEl:fi!' 1 r,[s.,
STAf OF lliPlJtS: S[tIATTIN~ Ec[l;HiTIJfl~tH: l~,i.- IiHI.
·£,T£P.H t"IET-STAlIOHAFiITUT' Arn~Ull[tl: III HY ((H'·f.TI

~TH~': SCHATlING EcE"GINlIJ[j~·llf": l~,.l:' I'BrL

FiESJ[lU-TESl: [IHI£F:G£NTIE l'E"hE.lU,TEEF.'[1 • ~. F:E"!.:,'
srAf Of Ihf'Ul.S: SC!-lArTIN(; fiEGlrHLI[ISTJF'; .II:,,::,~, "!I~

c)

TREND4 JO.4. '

' •• c,'

I"'fl!'ltll:

"l"r'l '!q: 1'1'lnHNfH l'I{,rl:~lr[f11 I 'H',l

~IM III Ir'IIII~: r"H(,]lJ~t( I'JI,PH['I.'.Ill: ."<,'-3 fliN.
H '1111' ILSI; !,r'"U'I;(ll1\l ,;r III lU 1ft 1,1 ~) r,.[1 •

·!:.:Iff,t': Nlfl . :":,flfr'/flF'[I! II' !;(I"['I~~~I' '!< Id, "II'('~I'

1111[1(": ':(H!lll[t!l, ~'t',~~111 +[l'lll: J'Mlrt,

45.4::'
4~.B]

46.17

'STEf,H: Nl[f-~lAlIONA~'ITElr' MGHON.ti: FI~[U I,' ~L::rl'

SlnF: SCHnlIIN(i ~[l:INTIJII~,l]r: J,,1,_'~, fllpl
F:l~l[IU H51: [I}l.J'-fibENTI£ C:HfTU lfE.UI ~'P ';
srlif' or ItiHILS: S(lIf,Tl[tl[, ~[I)INII_'{I:TlF: 4'-,·1 ~Itl

'!:,ILFl,l NIEl-STATlONM'llEr[' ;.rh~I'-lf\~j: IHI~" L-!~L'E

51Ar': SOJAIIING !«GIN!1 IV1ll: 'l~"o\.' M['I,

figuur 5.10 figuur 5.11



- 109 -

t i j d s t i 0 '11 e t d ~ '11e 1d i ~ IS II S tan 'I (4 sa r'1 p1e t i i oj ~ n '1 a a flo 0 0 van
de ster~e-niet-stationariteit).

-We zien in beide voorbeelden dat beide proced~res ter bepaling
of pen ster~e-niet-statio~ariteiteen stao dan wel een impuls
was, in het geval van een stao, niet vJor el~aar onderd8e'1:
beide ~omen '11et dezelfde (juiste) diagnose en beide ~o~en

hiermee even s~el.

-Yet zwa~ke ount bij je dete~tie va'1 een stao is de beoaling of
ee~ waargeno'11e~ divergentie al dan niet veroorzaa~t werd d08r
een ster!{e-niet-stationariteit. Iniien de "steile flan'{" va~

ee~ St8P ~iet steil ~eno~g is (kleiner da'1 ca O.7/s3'1101etijd),
dan wordt deze i.h.a. niet als sterk-niet-statio'1air
aangemerkt.
Verlaging van de helling die de grens vormt tussen trends en
steile flan~en is bezwaarlijk, o'11dat da'1 divergentie meldingen
die veroorzaa~t worden door een nieuwe trend, t.g.v. een
" a Ii r; ~ 1u ~< k i ge" rea 1 i sat i e van de r 1.1 is, ,{ un nen 'N 0 r den
toe~eschreven aa'1 een sterke-niet-stationariteit (fig. 5.6).

Signaal "net impulsen
~e zullen '11.1 laten zien hoe TREND4 en TRENDS rea~eren 00
s i gnale n '11 e timpu1sen. Fig u IJ r S. 12. a too nton seen met r ui s
'Ie ron t rei n i gd s i gna a 1 (YO =1 ), wa a r ink!J n '5 t rna t i g 3
"uitschieters" zijn aan!1;ebracht (resD. 00 t=lS '11in. '11et ee'1
grootte van 15, op t=32 min. met een grootte va'1 10 en 00 t=~g

min. met een grootte van 5). De imoulsen heb~en een "duLlr" van
1 sa '11 p1e (en s i !Tl U 1ere n duse e n ~ 0 r t du r end estor in g) .
Figuur S.12.b e~ c geven de :neldingen, geleverd door resp.
TRENDS en TRSNQ4. M.b.t. de responsie van beide orogramma's
~unnen we het volgende opmer~en.

-'tie zien dat 00 de mo'nenten waarop de imp'llsen in het signaal
aa'1wezig zijn, divergentie wordt gedete~teerd. ~lle 3 impulsen
zorgen voor ean residu in ~et Kal~a~-filter, dat zoveel V8n de
voorgaande residuen afwij~t, dat 00 basis van dit ene residu
tot "divergentie" !,oJordt beslist.

-De bed8elde divergenties worden alle 3 door de
sterke-niet-stationariteits-test aange'11erkt als l'veroorza8kt
door een ster~e-niet-stationariteit".

-~lle 3 sterke-niet-station8riteiten worden d08r beida
orogra~ma's geidentificeerd als i'110uls. Hat verschil tussen de
responsies van beide oro~ramm3's is, dat TRS~DS in alle drie
de gevallen sneller kO"l1t met zijn dia~nose "imouls" (rest').
0.5,0.83 en LOa min. sneller dan TREND4).
Figuur S. 12.d en e geven een olot van de schatting van de
gemiddelde waarde, berekend doar TRSND5 reso. TREND4. Het
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~rote verschil tussen beide is, dat bij TRSND4 het
Kal~an-filter na el~e imouls 2 maal wordt herstart met de
starto~nauw~eurighejen (direct na de divergentie meldin~ en
direct na afloop van de sterke-niet-stationariteit), tenlijl
dat bij TR~ND5 maar 1 maal het ~eval is (direct na de
diver~entie melding). Bij TR~ND5 wordt n3 aflooo van de
sterke-niet-stationariteit het Kalman-filter met de
schattingen en onnamoJ'{eurigheden van vla'{ voar de impuls
herstart. O~dat het signaal na de imouls (aanvan~elijk) niet
s i gn i fi can t vel'" s chi 1 t van h e t f?; edee 1 t e (v 1a '<) v0 0 r d e imp u1s ,
zal er (voordat de vol~ende imouls ~omt) ~een divergentie
optreden, maar zal het filter op de oude voet verder
convergeren alsof er geen impuls geweest was.

Figuur S. 11.a toont ons een voorbeeld van een signqal
( S I G2 1D. DII. T) met e ens tor i ng van 1a nge du '] r (" 1a ngduri IS e
impul.s"). De storing heeft van t=29 tim t=~O min. een stelle
flank met een helling van 30/min. en van t=30 tim ~1 min. een
flan~ met tegen~estelde helling.
In de door TRSND5 reso. TR~~D4 geproduceerde lijsten van
-neldingen (zie fig. S. 11.b en c ) zien we dat in dit geyal bij
de storing 2 maal divergentie optreedt: de eerste ~omt 4
"sal1ples" na het begin van de opgaande flan\{ en de tweede 5
"sa'T1ples" na aanvan~ van de neergaande flan'<. 9ij de eerste
divergentie wordt door de sterke-niet-stationariteits-test
beslist, dat deze veroorzaakt moet zijn door een
sterke-niet-statio~ariteit.Op t=31 .58 Min. ~omt de melding
dat de sterke-niet-stationariteit is afgelopen. TRSND5 beslist
4 "samoles" later dat het sterk-niet-statio~aire verschij~sel

een impuls was. TR~ND4 komt met dezelfde diagnose (echter 0.75
min. later dan TRENDS).

5.5 CO:1clusies -n.b.t. het functio:1eren van h,et algoritme 00

gesimuleerde signalen met stanoen en imnulsen

00 basis va!1 de verrichte simulaties !<u!1nen we het volgende
concluderen:

1. De sterke-niet-statio!1ariteits-test, die na ee!1 divergentie
melding van de "eerste soort" (zie hoofdstu'{ 4) wordt
aa,geroepen, blijkt te functio!1ere~ zoals we op basis van
par. 3.4.1 'ilochten verwachten. Hellingen groter dan of in
de buurt van 1/sa~oletijd, worden (bij signalen met een
volle schaal van J-200) als ster~e-niet-statio!1ariteit

aan~emerkt (mits de varia!1tie van de ruis op het signaal
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niet al te ~root is « ca 20)). Hellin3en ~lei~er da~ aa
O.7/samoletijd worden ~iet me~r als
ster~e-niet-stationariteit3an~emerkt.

2. M.b.t. de detectie van stanpen ~un~~n we het vol~ende

oomerken:
-De beide orocedures ter identificatie van een
sterke-niet-stationariteit (ll a l da~ niet divergentie
bin ne n I~ s a 11 ole s" i n TR~ '10 5 en" a 1 dan ~ i e t s i gn i f i c a ~ t
verschillen van de ~emiddelde waarde van voor en na
divergentie" in TR~ND4) blij!<e~, i:1 het r;z;eval va~ een
stap, q:.la uitsla~ en "snelheid" van de diagnose, niet voor
el!<aar onder te doen. Bij de simulaties ~wamen beide
procedures op dez~lfde tijdstippen met dezelfde (juiste)
diagnose "stap".

-TRSND5 heeft (in het geval van een stap) t.o.v. TRSND4 het
nadeel, dat de de herstart van ~et Kalman-filter met de
starton:1au\v1<etlrigheden ~a aflooo van de stan, 1 a 4
sa11ples later geschiedt.

3. M.b.t. tot de d8tectie van inpulse:1 '.(unne~ we het volgend=
opmerke~:

-am een imouls in het signaal ool< als impuls te
identificeren, l<an zowel van TRE~D4 als van TRS~9S gebruik
gemaa!<t worden. (Beide orograml1a's leverden bij de
simulaties dejuiste dia~nose.)

-TRENDS en TREND4 verschillen, in het geval van e~n impuls,·
i.h.a. in de voor de identificatie van de
sterke-niet-stationariteit benodigde tijd. Bij TREND~ kwam
de "TIelding "impuls" 0.5 a 2.0 min. later dan 'Jij TRC::~DS.

-TRENDS heeft (in het geval van een impuls) t.o.v. TRE~D4,

naast de snellere diagnose, no~ het voordeel dat het
Kalman-filter na afloop van de impuls weer verder gaat met
de schattingen en onnauw!<eurigheden van voor de impuls en
dus niet, zoals bij TRSND4 het geval is, '.v·eer oonieuw
vanaf de startonnauw!<euri~heden110et convergeren.

4. 00 basis van de punten 2 en 3 lijkt de methode van TRENDS
het meest geschikt voor de identificatie van een
sterke-niet-stationariteit.
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S. Responsie op fysiologische signalen

6.1 Inleiding

In dit hoofdstu~ zullen we laten zien hoe de pr0~ra~ma's

TREND5 en TR~~Dq reageren 00 signalen waarvoor de ontwi~~elde

algoritmes in eerste instantie bedoeld zijn, n.l.
fysiologische signalen gemeten 8an oatienten.
De gebruikte fysiologische testsignalon zijn af'(0'11sti!S uit de
ver'c::j'11ellng signalen die in ~et voorjaar va'1 197q door de
"Servo-!\nesthesie-Groep" in het J\cadernisch Zieken'1uis T...eiden
werden geregistreerd. Yet betreft hier signalen gerneten aan
natienten onder narcose, die een gynecologische ooeratie
ondergingen. We hebben uit de 32 verschillende signalen die
bij een operatie gemeten werden, een viertal signalen
geselecteerd en gebruikt om de algoritmes te testen.
In het hierna volgende zullen we de resoonsie laten zien 00 de
volgende fysiologische signalen:

1) exoiratoire C02 concentratie
2) ~erntemoeratuur

~) olpthysmogram
4) ge'11iddelde arteriele bloeddru~

CT...DPC JIS.D01 )
(Lf)D3)~). D?7)

(LD P 3US.D2S)

(LDPSLIS. D2?)

(Deze si:S:1al e:1 zijn afko'11stig Ilit de r'''!g;istratie T~4,) van 12

juni 1)7J; de term t~ss~n haakjes is een identificatie code.)
De 4 genoernde signalen verschillen onderling in de hoeveelheid
"spontane variatie" OP het signaal (d.w.z. ze verschillen in
de variantie van de systeemruis). De ~erntemperatuur heeft
t.o.v. de expiratoire C02 cO'1centratie en de gemiddelde
arteriele bloeddruk een ~leine variantie. Het plethysmogram
heeft t.o.v. die signalen een ~rote variantie.
In de signalen ~o'11en, t.g.v. diathermie en andere storende
invloeden, een aa:1tal uitschieters voor die duidelijk niet
consistent zijn met de rest van de data (zie bijv. fig. 2.1).

Omdat de algoritmes in eerste instantie bedoeld zijn V00r de
detectie van trends, en storingen deze detectie zullen
belemmeren, hebben we bij de eerste 3 signalen een aantal
duidelijk in het oog springende uitschieters uit het signaal
verwijderd en de betreffende sa'11ples vervangen door een waarde
die voIgt uit interpolatie tussen de ornlil?;~ende "p;eldige"
sampIe s. !i e t }~ e s i gnaali s !1 i ,:> t ., ge z u i ve rd" .

We zullen de 4 sip;nalen en de responsie daarop nu kort
b~spreken. Omdat in dit ~ev31 de gemiddelde waarde, de helli!1g
en de statistisch~ eigenschappe:1 van de ruis niet a orio~i
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be~end ZlJn, is de interpr~tatie van de resultaten veel
moei 1 ijl<er dan 'Jij de gesiml11eerde sign81en. l.oJe '.<unnen de
resultaten var') het algo;it'Tle aIleen vergelijken 1Iet wat we "on
het oog" uit het sil?;naal halen, en nagaan of beide
"resultaten" 1Iet elJ.c3ar overeenl.<omen.

6.2 Responsie op de l?;eselecteerde testsignalen

Expiratoire C02 concer')tratie
-Figuur 5.1.a toont ons een plot varJ !let verlooo va'1 een
expiratoire C02 concentratie over een periode van 90 minuten.
Het signaal is gesampled met een s811pletijd van 5 seconden. De
volle schaal van het signaal loopt van 0-200. (011 de
concentratie in % te verkrijgen, 'Tloeten de waarden uit de
grafiek worden vermenigvuldigd met een facto; 0.05%.) ~an het
geolotte stul< van !let signaal gaat nog een stuk van 10 minuten
vooraf dat gebruikt wordt als leerperiode (nodig om een
beginschatting van de variantie van de witte systee1lruis (0 0 )

en de correlatie coefficient (a o ) te maken.
-Figuur 6. 1.b en c geven de lijste'1 van meldingen, geDrodu~eerd

door TRE~DS ;esp. TRSND4. De on'Jetrouwbaarheid van de .
divergentie-test bedroeg 0.001% en die van de
ster~e-niet-stationariteits-test1%. We zien dat de resDonsies
van TRENDS en TRE~D4 onderling niet zoveel verschillen. Er
worden in beide gevallen 3 staDpen gedete~teerd. De schatting
van het begintijdstio bedraagt resp. 14.50, 57.00 en 73.25
min. In de plot va'1 het signaal zijn de stappen aangegeven 'Tlet
de letter "s". Gevoelsmatig lijl<t het signaal bij de genoemde
tijdstippen inderdaad een stap te maken.
Verder wordt er 5 maal divergentie gedetel<teerd die wordt
aa:1gemerl<t als "veroorzaa,<t door een nieuwe trend" (melding 2,
3, 4, 6 en g). In aIle gevallen, beh81ve het laatste, wordt
een schatting van het begintijdstip gegeven. Deze schatting
hebben we aangegeven met een verticaal pijltje dat met de aunt
tegen een horizontaal streepje ligt. De breedte van dat
horizontale streepje geeft de grootte van het
betrouwbaarheidsinterval behorend bij die schatting aan. Op
het oog lijl<en de schattingen van het begintijdstip (met hun
betrouwbaarheidsinterval) die behoren bij de meldingen 2 en 3,
een goede indicatie te geven van een (redelijk klein) interval
waarin het signaal overgaat op een andere helling en dus va~

het be~in van een nieuwe trend. De schattingen achter de
meldin~en 4 en 6 lijken een begintijdstia aa~ te ~even dat
iets te laag ligt t.o.v. het op het oog ~eschatte begin van
een nieuw signaalstu~. Op het oog lijkt er een nieuw stu~ te
beginnen op t-;:::,413.5 min. en tussen t~65 en t~56 min. (de
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boven~rens va~ de schattin~en van h~t be~intijdstip bedraa~t

resp. 48.17 min. e:1 54.2~ :nino (bij TR;::NDS». Het proble~'Tl is
echter dat de overgan~ naar een andere (g10bale) hellin~ 00 de
bedoelde "momenten" pas plaats heeft, nadat het si~na31 eerst
e en" s tao j e" heeft 0 nderg aan. ~..[ a t we hie r mee bed:) e 1en he bben
we gestileerd gete~end in figu~r 6.2.b.

a) figuur 5.2
I
I a) overgang op (dalende) trend,

b) (dalende) trend
b) I overg;a"1g op

r - voorafgegaan door een
I "stapje"I

I

Het "staoje" in het signaal is groot genoeg om snel
diverge:1tie te veroorzaken, maar te ~lein o:n als
sterke-niet-stationariteit te worden aange'Tlerkt (en dus wordt
de divergentie toegeschreven aan een nieuwe trend). De
schatting van het begintijdstip van een nieuwe trend is
gebaseerd op het moment van diver~entie. Dit moment zal t.g.v.
het "stapje" sneller 1.<ome:1 dan l...ta:1neer het "st30je" er - nieOt
geweest was (en wanneer de diver~entie dus aIleen veroorzaakt
had moeten worden door de over gang 00 een nieuwe helling). Dit
lite vroege" tijdstip van divergentie '<omt tot uitdru'<king in
deschat tin g van he t beg i n t i j d s t i 0, die da a r d0 0 r " tel a a g" Z a 1
zijn.

-~iguur 6. 1.d geeft een olot van de schattin~ van de gemiddelde
waarde van het signaal met zijn 16-onnauwkeurigheidsgrenzen.
(Deze en de volgende plots van figuur 5.1 behoren bij TRENDS.
De plots van TREND4 zijn niet gegeven omdat deze nauwelijks
van die van TRENDS verschillen.) Vergelijken we fig. 6. 1.d met
fig. 6. 1.a dan zien we dat de schatting een goede indicatie
geeft van de echte gemiddelde waarde.

-De schattinb!: va" de helling, geolot in fi~u:.Jr S.1.e, lij1<t een
goede indicatie te geven van de werkelijke helling. Het valt
op dat de convergentie trager is dan bij de gemiddelde waarde
(dit verschijnsel zagen we oak bij de simulaties).

-~iguur 6.1. f toont ons nogmaals het signaal.
-~iguur 6. 1.g geeft de schatting van het (relatieve)
begintijdstio van een nieuw gedetekteerde trend. Hierover
hebben we het in het voorgaande al gehad.

-De schat ti ng van de correlatie coeffic ient (fig. 6. 1. h) laat
O:1S zien dat twee naburige ruissamples in de periode tussen
t=O en t~86min. een positieve (1.I1.a. l<leine) correlatie
hebben. Na t~ 86 min. is de schatting van de correlatie
coefficient negatief. Een negatieve correlatie coefficient
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betekent i.h.a. dat de tijdreeks (waarvan de correlatie wordt
ber-ekend) een "alter-nerende tendens" heeft, d.w.z. dat
successieve observaties aan verschillen~e kanten van de
gemiddelde waarde liggen. gestudering van een lijst met de
nu~erie~e waarden va1 de samples liet ons in~erdaad een
dergelijk alternerend gedrag zien in de laatste 5 minuten.

-Figuur 6. 1.i toont ons het verloop van de schatting van ~e

"sterkte" van de ruis op het signaal (hiermee bedoelen we de
schatting van de variantie Q van de witte ruis waaruit we de
(systeem)ruis ontstaan denken (de meetruis is ~lein

verondersteld t.o.v. de systeemruis)). Het valt op dat
gedurende de laatste 15 min. van de plot de schatting van de
variantie duidelijk hoger ligt dan in de rest van de plot. We
vinden dit verschijnsel terug in de plot van het signaal.

Kern t e mper a t U 'J r
-Figuur 6.3.a toont ons een plot van het verloop van een
~ernte~peratuur (LDPB46.D27) over een periode van 100 minuten.
Oit op het oog erg "rustige" signaal is verwerkt door TREND5
en TREND4 met dezelfde onbetrouwbaarheden als in het v9ri~e

voorbeeld.
Figuur 6.3.b en c geven ons de ~eldingen geproduceerd ~oor

beide orogram~a's. Hierin valt 00 dat TREND5 3
"gebeurtenissen" meer signaleert dan TREND4. De verklaring
hiervoor ligt in de verschillende interpretatie van de
ged8tecteerde sterke-niet-stationariteiten (bij resp. t:44.58,
t:71.58 en t:86.67 min. (meldingen 3, 6 en 8 bij TRENDS en 3,
5 en 6 bij TREND4); deze zijn in de plot 6.3.a aangegeven met
een verticaal, naar beneden wijzend pijltje). We zien in de
plot 0.3.a dat op de genoemde momenten het verloop van het
signaal inderdaad even afwijkt van het voorgaande verloop (het
signaal lijkt even iets "wilder"), maar op het eerste gezicht
kunnen we nauwelijks van een stap of impuls spreken.
TR~ND4 interpreteert de eerste en derde sterke-niet
stationariteit als een stap (schattingen van de gemiddelde
waarde van voor en na de divergentie verschillen dus
significant!), terwijl TREND5 beslist tot "impuls" (omdat er
blijkbaar binnen 4 samples na de herstart met de schattingen
en onna~w~eurigheden van voor de divergentie geen nieuwe
divergentie optreedt). 9ij TRENDS komt er echter spoedig na
het tijdstip van de melding "impuls" toch een divergentie
melding (resp. 4 en 7 samples later). Blijkbaar is (althans
voor het Kalman-filter) hat signaal voor en na de
sterke-niet-stationariteit toch significant verschillend, maar
kan dit, doordat het verschil maar klein is, niet voldoende
door aIleen de eerste 4 sa~ples na afloop van de
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sterke-niet-statio:1ariteit worden "uitgedrukt".
Van de nieuwe (en t.o.v. TREND4 extra) diver~enties wordt
be~eken of ze veroorzaakt zijn door een
sterke-niet-stationariteit of door een nieuwe trend. Omdat het
signaal in het interval, waarin jit bekeken wordt, weer het
" nor maIe" ve rIo00 he eft, w0 r d t e r be s lis t tot "( ni e uwe) t r e n ,1

gedetecteerd".
-In de plot van het signaal (fig. 6.3.a) hebben we, met een
verticaal oijltje dat tegen een horizontaal streepje ligt, de
door TREND5 gemaakte schattingen van ~et begintijdstip van een
nieuwe trend (met het betrouwbaarheidsinterval) aangegeven
(zie melding 2, S en 9). In het eerste en derde (door het
horizontale streepje gemarkeerde) interval lijkt het signaal
inderdaad over te gaan op een andere globale helling. Dit komt
ook tot uiting in de schatting van de helling, die in figu~r

6.3.e is geplot. We zien in deze fi~uur dat de globale
hellingen van de signaalstukken van voor en na het interval
tussen (ca) t:12.5 en t=16 min. significant van elkaar
verschillen. Hetzelfde geldt voor de hellingen van voor en na
het interval tussen (ca) t=85 en t=91 min.
Op het tijdstip dat onder melding S (van TRE~D5 en onder
melding 4 van TREND4) staat afgedrukt, lijkt het signaal op
het oog niet over te gaan op een andere globale helling.
Locaal verschillen de hellingen echter weI (fig. ~.3.e) en dus
wordt er toch een schatting gemaakt van het begintijdstiO. In
figu~r 6.3.g, waarin de schatting van het relatieve
begintijdstip is geplot, zien we dat deze schatting in een
onaanvaardbare mate "verlooot" en dus geen betrouwbare
schatting van het begintijdstip kan zijn. (De schatting
behorend bij :'YIelding 2 (van TRENDS) "verlooot" niet, terwijl
bij de schatting behorend bij melding 9 het "verloop"
acceotabel is.)

-M.b.t. de schatting van de gemiddelde waarde (fig 6.3.d)
kunnen we opmerken dat deze goed is. De helling (fig. ~.3.e)

lijkt ook goed te worden geschat (aIleen direct na een
divergentie kan de schatting nog iets te locaal zijn).

-Figuur 6.3.h toont ons een plot van de schatting van de
correlatie coefficient. We zien dat deze schatting (die
gebaseerd is 00 middeling over 120 samples, d.i. middeling
over 10 min. bij T =5 sec.) gedurende de eerste 2S min.
positief is (gemiddeld ca 0.25), terwijl de schatting daarna
om de waarde 0 schommelt. Twee naast elkaar gelegen
ruissamples van het (kern-temoeratuur) signaal lijken dus niet
of slechts weinig gecorreleerd te zijn.

-Figuur 6.3.i geeft het verloop van de schatting van de
variantie van de witte ruis, waaruit we de (systeem)ruis op
het signaal ontstaan denken. Het valt 00 dat de "wilde"
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st 1jl{1{en in het sil:?;r1aal (de i'1tervallen tussen t~12.5 en t~:22

min .. tllssen t~ I~I~ en t~51 'llil1. en (in iets mindere mate)
tljss(~n tQl:,86 en t<'l:69Q min.) in de s-::hatting van de variantie
weerspiegeld worden. Rij het be~in van de genoemde interval len
be~int de schatting van de varial1tie sterk toe te nemen am een
maximu~ te bereiken als in de 'lliddelinl:?; over (de differenties
van) de laatste 120 samples (waaroD de schatting is ~ebase~rj)

een 'llaximaal aantal elementen afkomstig is van het "wilde"
signaalstul{. Doordat alle samples in de middeling (behalve het
1a a t s t e) be h0 r en b i j e e n t i j d s tip d a t v0 0 r he t lop end e ., nu "
ligt (zie vgl. 3.95a, b en c), zal de schatting altijd iets
achterlopen op de werkelijkheid. Dit verschijnsel zien we in
fig. 6.3.i tot uiting komen.

Plethysmogram
-Een plethysmogram is een (1. h. a. "onrustig") silSnaal dat de
anesthesist een indrul< geeft van de doorbloeding van de
periferie van een patient. Figuur 6.4.a toont ons zo'n
plethysmogra~ (LDPB45.D26). ~e zien dat het signaal, afgezien
van de "normale" fluctuaties, erg onregelmatig verloopt. Het
signaal vertoont af en toe een "sprongetje", waarmee we
bedoelen dat de gemiddelde waarde van het signaal even
kortdurend lijkt af te wijken va'1 het (direct) vooraf~aande

verloop hiervan (zie bijv. de periodes tussen t~2.5 en t~3.5

min. en tussen t~11.0 en t~12.5 min.). Deze "sprongetjes"
lijken niet te "passen" in de "normale" fluctuaties op het
sigl1aal.
In de periode tussen t:44.5 en t:57.0 '!lin. toont het signaal
ons globaal een trend naar boven. Op deze globale trend (met
een duur van ca 13 min.) lijken een aantal meer locale trends
te zijn ges!.Jperponeerd (met een d1jur van 2 as min.), zodat de
gemiddelde waarde van het signaal lijkt te verlopen zoals
gestileerd is getekend in fig. 6.5. De gemiddelde waarde
verloopt in de genoemde periode d'js enigzins "zaagtandvormig~'.

Het zelfde verschijnsel zien we oak in de periode tussen t:62
en t:jO min ..

locaal
\

figu'jr 5.5:
globale trend met een
aantal meer locale trends
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-4~t b~V81~t88nde plethysmo~ram is verwer~t door TRSND5 en
TRE~D4. Figuur 5.4.b en c geven d~ meldin~en, ~eproduceerd

d~or beiie oro~ramma's.

-In fi~uur 6.4.a zijn de sterke-niet-stationariteiten die door
TRENDS en TRSND4 ~elijkluidend zijn geinterpreteerd,
a an is e g; eve n me teen" s" 0 fee n "i" (van " s tap" res o. "i mou I s II ) •

Gevoelsmatig kunnen we het met deze diagn~ses redelijk eens
zijn. (TREND5 detecteert verder n~g een impuls bij t='~3. 7'3
min. en bij t=59.50 ~in .. De sterke-niet-stationariteit bij
t:43.75 min. lijkt gevoelsmati~ ~eer een stap te zijn. We zien
a a '1 'Tl e I din g 7 en 8 da t h i j a ~ '( 81 s ., s tao" z 0 u z i j '1

g e ide nt i f icee r d, i '1 die n den i e IJ wed i verg e ntie 1 " sam pie"
eerder zou zijn op~etreden. TqS~D4 meldt nag een stap bij
t=5~.53 11in. en een imouls bij t=31.08 mil1.).

-In de DIet 6.4.a zijn verder de schattin~en van het
begintijdstip (met het betrouwbaarheidsinterval) van een nieuw
gedete~teerde trend aangegeven (boven het signaal staan de
schattingen behorend bij TREND4 en onder het signaal die
behorend bij TRENDS). Door het onregelmatige verloop van het
signaal is het moeilijk een uitspraa~ te do en over de
~waliteit van deze schattingen.

-Figu~r 6.4.d en e geven ~et verlooo van de schatting van de
correlatie coefficient (a) tussen twee (systeem)ruissal1ples,
en van de variantie (Q) van de witte ruis wa~ruit we de
systeemruis ontstaan den~en. We zien dat de schatting van de
variantie in de oeriode tussen t=O en t=50 min. gemiddeld
~roter is dan in de oeriode daarna. Dit is gaed in
overeenstemming met wat we 00 het oog omtrent de grootte van
de toevallige fluctuaties lijken te mogen concluderen.

-Figuur 6.4.g, h en i geven de schattingen van reSD. het
relatieve begintijdstip, de gemiddelde waarde en de helling,
bere~end door TREND5. Figuur 5.4.k, 1 en m tonen ons de
schattingen van dezelfde grootheden, nu echter afkomstig van
TREND4. M.b.t. tot de gemiddelde waarde kunl1en we ~pmerken,

dat we de "sprongetjes" en het "zaagtandverloop", waarover in
het voorgaande is gesproken , in de clots (in een iets
afgeronde varm) terugvinden. Yetzelfde geldt (in iets minder
mate) voor de schatting van de helling.

-De reden waarom we naast de olots van TRE~DS ook die van
TR~ND4 hebben afgedrukt, is het verschil dat beide plots van
de gemiddelde wa~rde en de helling te zien geven tussen
t=57.33 en t~61 min .. In de plot \fan de helling, behorend bij
TRSND5, zien we dat de schatting in deze periode een waarde
aangeeft die (althan's in de "geconvergeerde" stu'.('.(en) nagenoeg
gelijk is aan de (positieve) globale helling van het
voorafgaa:1de stu'.( (tussen t=44.50 en 57.3~ min.). De (echte)
gemiddelde wa3rde van het signaal lijkt in dit stuk echter
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duidelij~ ~en negatieve hellin~ te hebben. De s~hatting va~ de
helling behorend ~ij TRE~D4 (fig. 6.4.1) toont ons wel een
negatieve waarde in de bedoelde periode.
De reden van de misschatting bij TRS~D5 is cte andere
identificatieprocedure bij een sterke-niet-stationariteit. Na
afloop van een sterke-niet-stationariteit wordt het
Kalman-filter bij TRENDS herstart met de schattingen en
onnauw~eurigheden van voor de divergentie. 8ij de impuls aan
het eind van het signaalst~k tussen t:44.5 en t:57.33 min.
betekent dit een herstart met de helling van dit (nagenoeg
afgelopen) stul<. Kort na de impuls gaat de (globale) helling
van het signaal over op een negatieve waarde. ~e zien dat het
Kalman-filter oas ~a 2.17 min. na de herstart "in de gaten"
heeft dat de schatting van de helling in het filter niet meer
I<lopt met de echte globale helling. Er treedt divergentie op
(op t:59.50 min.) en de sterke-niet-stationariteits-test wordt
aangeroepen. Omdat het signaal in de buurt van dat moment
juist een "sprongetje" maa~t, wordt er beslist tot
"sterke-niet-station3riteit" en wordt het filter wederom
herstart met een waarde van de helling die (nog steeds) hoort
bij het signaalstul< tussen t:44.5 en t:57.31 min .. In de
periode tussen t:59.5 en t:61 min. heeft het signaal een
locale helling die positief is (en die in de buurt lijkt te
liggen van de waarde waarmee het filter werd herstart) en
daarom kan het nog 10 "sa'Tlples" duren voordat er opnieuw
divergentie optreedt.
Bij TRSND4 wordt het Kalman-filter na afloap van een
sterke-niet-stationariteit herstart met de (i.h.a. grote)
startonnauwl<eurigheden en wordt de (helling)inforrnatie
beh0:) r end b i j he t v 0 rig e s i gna a1stu !< "we ggego 0 i d ". Tn dit ge val
lij~en de schattingen van de gemiddelde waarde en de helling
in de periode tussen t~57.5 en t~62.5 min. 11/el een goede
indruk te geven van de echte gemiddelde waarde en de echte
(globale) hellin~.

-Behalve in de net ~enoemde oeriode komen de schattingen van de
gemiddelde waarde en de helling, berekend door TRSND5 resp.
TRE~D4, redelijk met elkaar overeen en lijken ze een red~lijl<e

indicatie te geven van de echte gemiddelde waarde en de echte
helling.

Gemiddelde arteriele bloeddruk
Als laatste voorbeeld bescho'Jwen we het (niet "gezuiverde")
gemiddelde-arteriele-druk-signaal (LDPB4S.D22) dat is geplot
in fig. 6.6.a. Figuur 6.6.b en c geven de lijsten van
meldingen geprodu~eerd door TRE~D5 resp. TRE~D4.

M.b.t. tot de identificatie van de gedetecteerde
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sterke-niet-stationariteiten kunnen we het vol~ende op~erken.

-De sterke-niet-stationariteiten die door TRSND5 en TRSND4
gelijkluidend zijn geinterprete~rd, hebben we in de plot
6.6. a aangegeve:1 'TIet een "s" of een "i" (van "stap" resp.
"impuls"). Deze dia~noses zijn in overeenstem~ing met onze
interpretatie "op het oog".

-Va:1 de 4 uitschieters naar beneden ("spikes"), bij resp.
t=3.03, 10.03, 11Le3 en 15.92 min., worden de eerste 2 door
TRENDS met ongeveer 1 minuut vertragin~ (correct)
geidentificeerd als o'impuls". De derde wordt geidentificeerd
als "stap" en de vierde wordt helemaal niet ~eidentificeerd.

De red en van de verkeerde interpretatie van de 2 laatste
"spikes" is, dat in de periode na afloop van de (bij de d~rde

"spike" behorende) sterke-niet-stationariteit, '"aarin TRSND5
debe s 1 iss in g "s tap 11 dan we 1 " imp u 1s" nee mt (d. 1. de De rio d e
van 4 "samples" tlJssen t=1!).67 en t:11S.08 min.), een '1ieuwe
"spike" optreedt. Deze veroorz8akt divergentie en zal TRENDS
ten onrechte doen beslissen dat de laatst gedetecteerde
sterke-niet-stationariteit een stap was (immers er treedt
divergentie op binnen 4 lIsamples"). Omdat de door de vierde
"spil<e" veroorzaa '-cte divergentie in de vaor "stC'lP of ~~pu.ts

bepaling" gevoelige periode ligt, zal deze worden 8angemerkt
a 1seen d i vel" ge ntie mel din g van de" t weedes0 0 r t" en za 1 dus
zelf niet nader worden onderzocht (zie hoofdstuk 4).

-TREND4 mer\<t alle 4 genoemde "spikes" aan als
sterke-niet-stationariteit, maar identificeert alleen de
laa:ste als impuls (met een vertraging van 3.67 min.). Voor
de identificatie van de eerste en de derde "spike" heeft
TRE~D4 te weinig tijd tel" beschikkin~ (de volgende
divergentie komt voordat de gemiddelde waarde voldoende heeft
kunnen convergeren!). De tweede "spike" wordt (ten onrechte)
aa'1gemerkt als stap (omdat op het moment waarop deze
heslissing genomen wordt (4 min. na de "spike") de gemiddelde
waarde inmiddels significant verschilt van die van net voor
de divergentie!).

-TRENDS identificeert de "dip" tussen t=22.5 en t:23.5 min.
als stap, TREND4 daarentegen als "impuls ll

• Ook gevoelsmatig
is de "dip" ~oeilijk bij een van beide categorieen onder te
brengen.

We hebben in figuur 6.6.a de door TRENDS gemaakte schattingen
van het begintijdstip (met het betrouwbaarheidsinterval) van
de (gedetekteerde) nieuwe trends aangegeven. In alle 3
aangegeven interval len lijkt het signaal inderdaad over te
gaan op een nieuwe (globale) helling. De overgang in de eerste
twee intervallen is van het type als getekend in fig. 6.2.a.
Die in het derde interval lijkt meer van het type als getoond
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l4EGINTlJ['STlP TREND: Jq.'jr "IN. ( J[l.2~·· 40.28)
~ES1[IU-T(ST; IITV[f(GENTlE GHEfH,II::EF"l1 (1'1 RES. l
INIEl'WE' "!p.EN[l GnETH,TUJUI
ilEGINTUDSTlf TREHld n.Se "'IN. ~ 41.82- '13.Mi
RESII'U-TEST: [IJI)£P.GENTIE liUl:.TF."'TfERlI ( -:: f::~S.)

STAF' (oF Il1f'UlS: SCHATTING ~£GINTlJ[ISTIP: '18.83 I1IH.
'STERI'([ NIET-STATlONAAITEIT' AFGElOF'EN'
F:ESJ[lU-TCSI: 1IIIJEF:GENTlE O£liETU-..1EEF:II ( 2 "ES.)

STAF': SCHATTINfi BEGINTlJ(ISTlF': 48.83 hiN.
f,:£SJ[IU-T£ST: DTVERGENTIE GEhETH,THF:[, ~ ~ kES.l
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in fig. 6. 2. b (n i e uwet r en.::J vco r a f gelS 8 8 ~ dOJ r een" s tap j e " ) .

Figu~r 5.6.d toont o~s ~en olot V8n de varia~tie va~ de witte
ruis waaruit we de systeemruis ontsta8n denken. We zien dat de
variantie in de periode na t:55 min. een factor 3 a 4 groter
is dan in de periode daarvoor. Ook op het oog is het duidelijk
dat de variantie aan het eind van het signaal ~roter is dan in
het begin.

Fi~uur 6.6.g, h en i geven een plot van de schatting van resp.
het relatieve begintijdstip, de gemiddelde waarde en de
helling, bere~end door TRSND5. Figuur S.6.k, 1 en m geven de
plots behorend bij TR~ND4.

M.b.t. deze plots kunnen we het volgende opmer~en.

-We zien in de plots 5.6.i en 6.6.m dat de schattingen van de
helling van het sign8alstuk tussen de tweede en de derde
"spike" (tussen t:10.08 en t:14.92 min.) duidelijk van elkaar
verschillen. De echte helling is in dit interval duidelijk
negatief. De Sch8tting van de helling gemaa~t door TRENDS is
in dit interval positief (en heeft een dalende tendens). De
schatting van TREND4 geeft in tegenstelling tot die v~n

TREND5 wel een significant negatieve waarde aan.
De oorzaak van de misschatting van TREND5 is gelegen in het
feit dat na de tweede "spike" het Kalman-filter herstart
w0 r d t met des c hat tin g van de he 11in g van v0 0 r de" s pi I{ e" .
Deze schatting is positief en tamelijk onnauwkeurig (de
schatting is nog niet voldoende geconvergeerd op het moment
van de tweede "spike"). Omdat de schatting niet voldoende
geconvergeerd is, zal het nieuwe signaalstuk na de "spike" op
t:10.08 min. niet meteen een nieuwe divergentie veroorzaken,
maar wordt de schatting door de nieuwe observaties langzaa~

in de richting van de echte waarde "getrokken".
-We zien dat de convergentie van de gemiddelde waarde ?n van

de hell in g na de (he r ) s tar t s 00 t: 0, t: 3 . 08, t: 10 . 08, t: 14 . 92
en t:48.58 min., in vergelijking ~et de convergentie na de
andere herstarts, zeer traag verloopt. De oorzaak van dit
verschijnsel vinden we in de schatting van de correlatie
coefficient, die is geolot in fig. 6.7.
We zien in deze figu~r dat OP en in de buurt van de genoemde
momenten de schatting van de correlatie coefficient een
waarde heeft, die in de nabijheid van 1 ligt. In het interval
tussen t~ 3.5 en t~1't.5 min. is de schatting van de
correlatie coefficient groter dan 1. Hetzelfde geldt voor het
interval tussen t~57 en t~59 min. en tussen t-::::.60.5 en
t~61.5 min. In par. 2.3 hebben we de systeemruis op het
signaal gemodelleerd door een eerste orde autoregressief
proces (zk:azk_1+wk). We zagen dat voor een zwak-stationair
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proces met eindi~e variantie moest gelden la\<l (zie v~l.

(2.17) en (2.19): een waarde la 1=1 zou een oneindig grote
varia~tie ~etekenen en een waarde lal>1 een negatieve
variantie l ).

Verder zagen we in par 2.4 dat een waarde a=1 verboden is,
omdat bij die waarde het door vg1. (2.29) en (2.32)
beschreven systeem (bij afwezigheid van ruis) niet
observeerbaar is (d.w.z. dat de toestand niet bepaald kan
worden uit een beperkte reeks van observaties).
Het verschijnsel dat het systeem niet observeerbaar is bij
a=l, zien we het duide1ijkst tot uiting komen in de schatting
van de gemiddelde waarde (fig 6.6.h en 1). Bij een waarde van
de schatting van je correlatie coefficient in de onmiddelijke
nabijheid van 1 blijft de schatting van de gemiddelde waarde
(na een divergentie) zeer onnauw~eurig (zie bijv. de periode
tussen t=O en 1 min., tussen t ~ 3 en 4 min. en tussen t ~ 15
en 16.5 min.). Normaal is de convergentie van de schatting
van de gemidde1de waarde (na een divergentie) zeer snel (zie
bijv. de convergentie na t=22.58 min.).

Uit het bovenstaande is het duidelijk dat een schatting van de
correlatie coefficient groter da~ of ge1ijk aan 1, zowel uit
fysisch (oneindige of negatieve variantie ~ij lal>1!) als uit
systeemtheoretisch oogount (systeem niet observeerbaar bij
a=l!), niet accepta'Jel is.
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'STEm IfIET-STATIOMIIlRITEIT" AF'6ELOPf"!
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RESIOU-TEST: DIV£RGEMTlE GEDETEXTEERD I 1 R£9.'

STAP: SCHIITTING BEGIIfTIJlISTIP: '5.'7 "I1f.
RESIDU-TEST: DIYERGEHTIE O£D£~P;rrERD ( 1 MS.)
suP OF I","ULS; SCHATTING B(6IIfTIJDSTIP: 10.01 'Ulf.
'STERP;E HIET -STAT IDHAAITE IT" .,en.0PE1f!

U1PULS: SCHIITTIN& 8£8IMTIJDSTlP: 10.08 "1M.
RESIDU-TEST: DIVERGEMTlE GEDETEXTEERO I 1 RES.'
STAP OF IIW'UlS: SCHATTIMG 8E61IfTIJDSTIP: 14.83 "IN.
'STER~E HIET·SUTIOIMAITEIT" AfGELDPEM!
~ESlOU-TEST: OIIlERSEMTlE GEllETERTEEllIl ( I RES.>

STAP: SCt4l'TTIN6 BEGIlfTIJD9TIPt 14.83 "llf.
RESIOU-TEST: OIIlEllllEIfTIE lIf:llE1'£I(TWO ( • RES.'
suP llt' IMN.S: !!CHATTING SEOIMTlJD9TlP: 22.67 MIM.
'STERkE IfIET-STATIDHAAITEIT" 'v6ELOPEN!

H'PULS: SCHATTllIO II€GlIfTIJD9T1P: 22,67 MIM.
RES IOU-TEST: OIVER6EltTlE GEIlETEIlTEERO <II RES",
STAP OF I,.lA,.S: SCHATTING 8€GIIfTIJDSTIP: 24.83 "1M.
'STERP:E IfIET-STATIONMITEIT" "Q[LlftM!

IMPULS: SCHATTING SEGIMTlJD9TlP: 24.83 MIM.
RESIOU-TEST: DIVERGEMTlE GEllETEXTEERD <17 RES.'
STAI' OF IIlt'ULS: SCltATTING SEGIMTlJD9T1P: 27,;0, MIM.
'STERP:E IHET-STATIDfltMITEIT" AF'BELOPEM'
RESIOU-TEST: DlVERGEMTlE O£llETEXTEERO < J RES"'

STAP: SCHATTINll llEGIMTlJ1lSTlP: 27.;0, MIM.
RESlOU-TEST: DIVER6EIfTIE GEllETEXTEERO flO lIES.'
OHElJW[) TREND GEDE:TEKTURD
fl.EGIHTIJDSTIP TREHD: 36.06 "IN. ( 3'5.24- 36.n)
~ESIOU-TEST: OIIlER6EltTlE lIf:llETERTE£IlO ( J RES",
STOP llt' IIlf'Ul.S: SCHATTING II€OIMTlJD9TlP: 'J.58 MIM,
'STE"E MIET-STATI""""lTEIT' AfGELOPEM'
RESlOU-TEST: OIVERGEMTlE GEDETEXTEERO ( J RES",

STAPt SCKATTIHG KGIHTlJDSTIP\ 4].58 "Ilf.
RES IOU-TEST : DIVERG£lfTlE OEDETEKTEERD I J RES"'
STAP OF IItf'ULS: SCHIITTIN& BEGINTIJDSTlP: 48.83 I1IN,
'STER1I:E HIET-STATIOHIflRITEIP AifO[LDP£N!
RESIDU-T(ST: DIVER6[NTIE 6EDE.TEP;TEERD ( 2 RES.)

STAP: SCHATTIM6 BEGIHTIJDSTIP: 48.83 "Ilf.
RESIOU-TEST: DI_MTIE lIf:llETEKTEERD ( • RES.'
STAP OF IIW'UlS: !CHATTING IEOINTIJDSTIP: 64.17 "IN.
'STERKE HIET-SlATIQHMI~tr- ""LDP£M'
RESIOU-TEST: DI'Jl:RGEMTlE GEllETEJ<TEERO ( 2 RES.'

STAP: SCHATTING KOI"TIJDSTIP: 64.17 "Ilf.
RESIOU-TEST: OIVERGEMTlE GEllETEKTEERD 121 RES.'
OU(UW(J TR£"D GEDETEP;TEERD
RESIDU-TEST: DIVEROEHTIE OEDE:TDTEERD ( 1 RES.)
STAP OF HtPUlS: SCHATTING BEOlNTIJDSTlP: 70.:0 "IN.
RESIDU~TEST: DIVERGEHTIE GEDETEI(TEERD ( 1 MS. t
'STERKE NIET-STATIOHAAITEIT' IIIIfBELOPEN!

I"PUlS: SCHATTING BEGIHTIJDSTIP: 70.33 "IN.
RESIDU-TEST: OIVERGEHTlE GEOt:TUTEERD <18 RES.'
STAP Of IPtPULS; SCHATTING BE6I"TIJDSTIP: 7'1.'n "IN.
'STER~E HIET-STATIONAAITEIP IIIIfG£LOP£Nl

!/'WULS: SCHATTIMO BEOINTIJDSTIP: 79.92 "I".
R(SIDU-T(5T: tlIVERG£NTI( GEDETEKTEERO ( 5 RES.)
OUEUlIIEl TRE/lID GE[lETEKTEERD
EcEGHHIJDSTIP TREM[I: 79.22 "1M. ( 76.58- 111.3'5)

RESIOU-TEST: OIVERGEMTlE GEOETEKTEERO ( I RES.'
suP OF IIlt'ULS: SCHATTING B£GIMTlJD9T1PI J.oe MIM.
'STOKE HIET-STATIOHIflRITEIT' AFOELOPEH: FIUER 6ERfS&T!

SUP: SCHATTING BE:GINTIJDSTIP: 3.08 "Ilf.
RESIOU-TEST: DIVERGEMTlE GEOt:TEKTEERO ( , RES,)
STAP OF INP1A.S: SCMATTIIfG BEGINTIJDSTIPl 6.08 "IN.
'STERKE MIET-SUTlOIlAAITEIT' AfGELOPEM' FILTER GERESET'

STAP: SCHIITTIIfG IEGIlffIJD9TIP: 6.08 "IN.

RESIDU-TEST: DIYERGEHTI£ GEDETEIUEERD ( 1 RfS.)
STAP OF UtPULS: SCHATTING SEGINTIJDSTIP: 10.08 "I If.
'STER~E HIET-STATIONAIUTEIT" AfOELOP€Nl FILTER ()(R£SET!

STAP: SC*TTING ttEGINTIJDSTIPl 10.08 "IN.
RESIDU-TEST: DIYERGENTIE GEDETEII\TEERD ( 1 RES.>
STAP Of IIW'UlS: SCHATTING SEG1HTIJO'STIP: 14.83 "I If.
tSTERll;E NIET-STATIOfrtMITElT' AfGElDPEN: FILTER GERESET!

STAP: SCHATTIHG PEGIHTIJDSTIP: 14.83 "Ilf.
RESIDU-TEST: DIVERGEHTIE GE9€TEJ(TE£RD ( 1 RES.)
STAP OF I"PUlS: SCHATTING SEGIIfTIJOSTIP: 16.00 "Ilf.
"STER~E HIET-SUTIOftARITEIT' AfGELOPE"t FILTER GtR£SET'

SlAP: SCHATTING BEGIHTIJDSTIP: 16.00 "IN.
RESlDU-TEST: DIVEROEHTIE GEDETEp;TEERD I 4 RES.)
STAf' OF' I"PULS: SCHATTING K6INTIJDSTlP: 22.67 "IN.
'STEF:~E IfIET-SUTIOHARITEIT' ,VGELOP€If: FILTER GER'EstT!

STAP: SCHATTING SEGIHTIJIISTIP: 22.67 "I".
RESIDU-TEST: DIYERGENTIE GEDETEKlEERD ( 1 RES.)
STAP Of IIW'UlS: SCHATTING IEGINTIJDSTlP: 2'5.33 "IH.
"STERP;E H1ET-STATIOHARITEIT" AF'GELDP£N: FILTER O£RESETI

STAP: SCHATTU'G BEGIHTIJDSTIP: 2'5.31 "I".
F:ESI[lU-TEST: [IIVERGEIfTI( GE.DETEKlEERD U: MS.)
(NIEUW[) TR(HD GEDE:TEKTEERD
SCHATTING BEGIIfTIJDS-TIP TREND: 39." "IN. ( 38.19- 40.28)
RESlDU-TEST: [IIVEROEIfTIE BEDETEKTEERD 114-R[S.)
~HI(UWE' TREND GEDETEKTEERD
SCHATTIH6 BEGIIfTIJDSTIP TRE"D: 42.86 "IH. ( 41.81- 43.64)
"ESIDU-TEST: DIVERGENTIE GEDETEXTEERD ( 2 RES.)
STAP Of IItf'ULS: SCHIITTIHG B£GIIfTI JDSTIP: 48.83 "IN.
'STERKE HIET-SlATIONMITEIT" AFGELDPE"t FILTER GOESET!

STAP: SCHATTING SEGIHTIJDSTIPt 48.83 1''11'1 •
RESIDU-TEST: DIVERGEHTIE GED£TEKTEERD C 4 RES.)
STAP Of UtPlA,.S: SCHATTINO BEOIMTIJDSTIP: 64.17 NIM.
'STERP;( NIET-STATlOHARITEIT" AFG£LOPEHl FILTER BERESET!

STAP: SCHATTING BEGIHTIJOSTIP: 64.17 "Ilf.
RESIDU-TEST: DlYERGEHTIf: liEDETEIHEERO (17 RES.)
(HIEUWE) TR(Nt! GEDET(II\TEERt!
SCHIITTIHG l!lEGIHTIJ[lSTIP TRE"D: 66.26 "IN. ( 6'5.10- 66.97)
RESIDU-TEST: DIVERGEHTIE GEDETEKTEERD ( 1 RES.)
srAP OF II1PULS: SCHATTIMG N:OIHTIJDSTIP: 70.33 "1M.
R(SIDU-TEST: DIVERG(HTIE GEDETEKTEERD ( 1 RES.)
'ST(RKE "'1(T-SlATIOHARITEIT' AfGELOP'EN: FILTER SERESET!

I"PUlS: SCHAfTIHG fl.EGINTIJDSTIP: 70.33 "IN.
P.ESI[lU-TEST: llIIJERGE"TI( GEDETEfCTEERD (17 RES.)
SHP OF' U1f"ULS; SCHATTIItG SEGIHTIJOSTIP: 79.83 "I".
'ST(RK( H1ET-SlATIONARITEIT" AfGELOP'EH: FILTER B£RESET!

ST~P: SCHATTING B£GINTIJDSTIP: 79.83 "IN.
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Bij de simulaties zagen we dat de schattin~ van de correlatie
coefficient, gebaseerd QP middeling over 120 differenties, met
e en" a 11 p1 i t ude" va n c a O. 25 o:n deec h t e wa :l r deb 1 e e !< t e
schom11elen (zie bijv. fig. S.2.g). (De groatte va~ de
schatting is enigzins afhan~elij!< van de toevalli~e realisatie
va~ de ruisreeks, omdat slechts over een beoerkt aantal
samoles wordt gemiddeld.) rndien de echte waarde van de
correlatie coefficient ~roter dan ca ~.75 is, betekent dit dat
de schatting groter da~ 1 kan worden.
Ook bleek bij de simulaties, dat de schattingen van de
gemiddelde waarde en van de helling niet erg kritisch zijn wat
betreft de waarde van de correlatie coefficient in de
filtervergelijkingen. De schommelende schatting van a bleek
goed genoeg te zijn voor een goede werking van het
Kalman-filter. (We kwamen echter bij de simulaties geen
schattingen van a vlak bij 1 tegen.)
Omdat de schattingen van de gemiddelde waarde en de helling
niet erg gevoelig blijken te zijn voor een (iets) van de echte
waarde afwijkende schatting van de correlatie coefficient
(mits die schatting niet vlak bij 1 ligt), ligt het voor de
hand am als ad hoc oolossing voor de bovengenoe11de ..
(convergentie)problemen, indien de schatting weI vlak bij 1
ligt, deze schatting kunstmatig op een beoaalde bovengrens <1

"te begrenzen.
We hebben deze ad hoc oplossing georobeerd met een waarde voor
de bovengrens van 0.8. Figuur 6.8.a tIm g tonen ons de
resultaten hiervan. (Figuur 6.8.b geeft de meldingen behorend
bij TRSND5 en 6.8.c die behorend bij TREND4. De plots 6.8.e, f
en g horen bij TRE~D5.) Als we de plot 5.8.f vergelijken met
de olot 5.6.h, dan zien we dat de convergentie in de
"probleemgebieden" (waar de schatting van de correlatie
coefficient ongeveer 1 was) door de kunstmatige begrenzing op
de waarde 0.8 veel beter is geworden.

M.b.t. de identificatie van de gedetekteerde
sterke-niet-stationariteiten door TREND4 (fig. 6.8.c) kunnen
we nog opmerken, dat de }~ "spikes" (bij t=3.03, 10.03, l'L83
en 15.92 min.) aIle (ten onrechte) als stap worden
geidentificeerd. In de tijd die verstrijkt tussen de "spike"
en ~et mo:nent waarop de beslissing -'stap" wordt geno:nen
verloopt de gemiddelde waarde blijkbaar zoveel, dat de
schattingen hiervan rj!"l het 'Tloment vla~ VOQr de "spil<e" en 00

het moment van de beslissing significant van elkaar
verschillen.
De identificatie van de sterke-niet-stationariteiten dOQr
TRENDS is, zowel qua snelheid als qua 'Jitslag beter dan die
door TRSND4 (de ver~eerde interpretatie van de derde en de
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vierde soi~e was, zeals we al za~en, e~n ~evol~ van het
o~gelu~~i~e mo~ent waaroo de vierde soi~e ootrad).

6.3 Conclusies m.b.t. "let functio!1eren van '1et algoritme
op realistische signalen

00 basis van de verrichte tests op een aantal fvsiolo~ische

siqnalen (zie voriRe para~raaf) ~unnen we '1et volgende
concluderen:

1. De schattin~ van de ~emiddelde waarde van "let si~naal is,
af~ezien van de oeriode direct na een (her)start, ~oed

(mits de schattin~ van de correlatie coefficient niet
ongeveer 1 is).

2. De schatting van de helling van het signaal lijkt i.h.a.
redelij~ te zijn. Direct na een herstart met de
startonnauw~eurigheden~an de schatting echter nog te
locaal zijn.
De schattingen van de hellingen gemaa~t door TRS~D5 en
TRSND4 kun!1en significant van elkaar verschillen, indien er
een impuls optreedt aan het eind van een"signaalstuk (als
de schatting vla~ voor de impuls nog niet voldoende
geconvergeerd is). TRSND4 geeft in dit geval een betere
schatting voor de helling van het signaalstuk na de impuls
(zie opmer:<ing hierover onder "gemiddelde arteriele
b1 0 e ddr u'{", par. 6. 2) .

3. Kleine veranderingen in de globale helling van "let signaal
(d.w.z. overgan~en op een nieuwe trend) lijken (mits "let
Kalman-filter voldoende tijd gehad '1eeft om te convergeren)
redelijk te worden gedetekteerd.
Vaa~ gaat een overgang naar een nieuwe trend echter gepaard
'TIet een "onregelmatigheid" in het signaal (vaal< een sO:Jrt
stap). Indien deze onregelmatiRheid wordt gedetel<teerd als
ster~e-niet-stationariteit,wordt er niet expliciet gemeld
dat een nieuwe trend begonnen is. Indien een overga~g op
een nieuwe ~lobale helling wordt voorafgegaan door een
"stapje", dat zo klein is dat het niet als
sterke-niet-stationariteit wordt aangemerkt, dan ~omt weI
de meldinR; "(nieuwe) trend gedetekteerd" (zie fig. 6.2.b en
fig. 6.1).

4. M.b.t. de schatting van het begintijdstip die gemaakt
wordt, indien een divergentie werdt toegeschreven aan een
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nieuwe trend, ~unnen we oo~erken:

-dat deze redelijk is, indien een over~an~ 00 een nieuwe
~lobale helling van ~et type is als gestileerd ~ete~end in
fig.6.2.a,

-dat de schatting een te vro~~ ti,jdstip aan~eeft, indien de
overgan~ van het type is als in fig. 6.2.b (in dit geval
kan men beter als begintijdstip het tijdstip van
diver~entie nemen),

-dat de schatting kan "we;sdriften", indien de (schatting
van de) nieuwe helling te ster\< "verloopt" (zi.e bijv. fi~.

S.3.g).

5. St~r~e-niet-stationariteitenin ~et si~naal lijk~n i.h.a.
redelijk te worden ~edetekteerd (mits ze niet in het
interval liggen waarin ~et Kalman-filter no~ nauwelijks is
geconvergeerd). De interoretatie ervan laat echter soms nog
te wensen over. TRENDS levert i.h.a. de beste en de snelste

interpretatie. TREND4 heeft bij aen impuls in het
signaal vaa~ te veel tijd nodig om de beslissing "impuls"
te kunnen nemen en komt daardoor vaak met de verkeerde
diagnose "stap" (omdat de gemiddelde 'Naarde inmiddels
verlopen is!).
TRENDS verdient daarom de voorkeur boven TREND4.

6. Om convergentie oroblemen te voor~omen, is het verstandig
om de schatting van de correlatie coefficient kunstmatig te
begrenzen op een waarde van bijv. 0.8.

7. Kwalitatief lijkt de schatting van de variantie Q goed te
zijn (grotere fluctuaties geven een grotere variantie te
zien!). Kwantitatief kunnen we er wetnig over leg~en.

De schattin~ is goed genoeg om een goede werking van het
Kalman-filter te waarbor~en.

8. M.b.t. tot de gemiddelde rekentijd, nodig voor 1 recursie
stap in de programma's TREND4 en TR~ND5, kunnen we
opmerken, dat deze in de orde van ~rootte van 0.025 sec.
lag (gemeten bij verwerking van de progra~ma's op een
PDPll/S0 minicomputer onder hat R3X-ll multi-user systeem;
op het moment van de meting waren er geen andere ~eb~uikers

ingelogd!) .
Bij simultane toepassing van het algoritme op 40 signalen
zou dit per stap een rekentijd van ca 1 sec. vergen.
In de pr.aktijk kan de rekentijd nog worden gereduceerd,
door niet met matrixvermenigvuldigingen te werken, maar de
filter vergelijkingen uit te schrijven.



- 139 -

5.4 Aanbeveli~~en

1. l>Je zagen bij de conclusies (punt 5) dat TQS'W5, van'I'/ege de
betere interpretatie van de ster~e-ni~t-station3riteiten,

de voorkeur genoot boven Tq~ND4. TRENDS had echter als
nadeel dat de magelijkheid bestand, dat de schatting van de
helling na afloop van een impuls nog enige tijd significant
ko~ afwijken van de echte helling (indien de schatting op
het ~o~ent van de i~puls nog niet voldoende geconvergeerd
was en en de globale helling voor en na de impuls
verschilde~). Om in de bovengenoemde gevallen toch de
besc h i \< l<i ng t e he bben 0 vere en cor r e c t eschat tin g van d e
helling, zouden we na een impuls, naast de herstart van het
Kalman-filter met de schattingen en onnauwkeurigheden van
VOQr de divergentie, parallel daaraan een filter kunnen
herstarten met de startonnauwkeurigheden. We gebruiken dan
als schatting voor de helling de schatting geleverd door
het laatste filter, indien beide schattingen significant
van elkaar verschillen.

2. Voor een goede trenddetectie is het noodzakelijk dat het
gemeten signaal zo weinig mogelijk storin~en ~evat. Vanuit
dit oogpunt is een grote aandacht voor de instrumentatie en
de elektrische en mechanische ontstoring daarvan gewenst.

3. Om met grotere zekerheid een uitsoraak te kunnen doen over
de a3nwezigheid van een trend, het begintijdstip en
(eventueel) de aorzaak daarvan, lijkt het zinvol om de
resultaten van simultane trenddetectie 00 meerdere,
fysiologisch met elkaar samenhangende signalen, onderling
te correleren. (Hiervoo~ is een goed model van de
fysiologie van de patient een vereiste.)
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her'1i""l'tJ1·e) '<o.nnis'1e'11i'1g; Vi'!'1 oar 1.2.: a:j'1hevale'1.

Tn itt hoofdstu~ ~ullen W~ e'1i~e oD~er~i'1~"''1 ~1~en OVA'" de
~waliteit van de o'1twi~~elde trenddetectie '11~thadp. ~e ~a:j'1

daarbtj uit van beoorde>1inp';sc r ite'"ia p.;enrese~t~orrl i'1 e~'1

arti'<o.l over fU'1dailentel.e relati.~s (P'1 ni3,g·/'<""lrlq:neirJs-
be s chou wino; en) b i.i t 1'" end d e tee ti. e (A F. ~1 ~ '( ~~! e t 8 1. , P ~? ) .

Tn dit 3rti'{f~1 l,oJ~rden ee'1 3a'1ta1 e1."''1'lent8ire 1"'0.18tio.5 af'0;",1o.1'1
t IJ S 5 e'1 d e 5 i gn 38 1. na 1'" a '11 '" t e 1'" she1 1 i '1 P.; en I' c; roo t tel' van d e 1'" 1J i. s ,
en do. o'1nauw~eurigheid V8'1 de schatting va'1 de helli.'1p.; 0.'1 va'1
het begintiid5tio (va'1 e"'n trend). gii de 8fleirJing werd
u i t g0. g3 a :1 van e ens i is n a "l 1. '1'l etA e '1 11 '1 i. f I) r rr'I v 0. 1'" rJ '" e l rj A 1'" '1 i s e :1

een ge'1'lidie1de wa81"'de die voor ho.t tiidstio t
b

CO'1sta'1t is ~'1

na t b toenee"TIt '1'let een hel1.i'1p.; h. 1)e ruis wordt vero~derste1rJ

in ee'1 ba~d rr'let breo.dte 2~ to' li~gen, 1ie sv~~etrisch rO'1d 1e
ge~iddelde waarde ligt (zio. fil:';. 7.1).

figuur 7.1: model van een signaal met een trend.

gemiddelde waarde in

de "trend-fase"

gemiddelde waarde in de
stationaire fase

N b

~1.s funda'1'lente1e vertra~i.ng (t ) tussen het begin va'1 een
n ieIJ 1.",e trenrj en hf't '1'lO"TIent H"3::l~g~ deze '1'let e~n.
waarschi.jn1.i.i~hei.rl V3'1 50% wo1"'dt ge1ete~teerd, vond ge'1e~e'1:

'"t ~ ~ / b (7.1)
del
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"..

(~.g. b is d~ sc~atti~~ V~~ h). Dit ~~t~~Ant dat d~ v~rtra~i~~

"-: r ::) t e r is, l1 a a r 'Tl ate d? r u i e:; ~ rotere n d e ~ell i 11 P; I( lei n e r is.
9i i Ol17.e 'T1::>tho1e vOl1d~~ we ~~n v o rb"ln1 dat all:=! str'1ct'J'Jr v~",l

a n v ~1. (7. 1) li j I( t (z i e 1')::1:"'. 1. 2. 3, v P; 1. (~. 7?, ); I-H~'i en '{
dat 0" corresnonrleert met ~r; i'J1",,,,r'3 (j g::>eft een i~'irlJ'{ val1 de

e e
s t "l '1 d ;;) a ... d d 0. V i a tie \{f5 v iH1 de'..; itt", ,... ,Ji S \.J a a r 11 it'..; e d '"

svsteemr'lis 0ntstaan d~n'<e,., (zie ool< 1') l mt t) Vi'l~ 08:"'. s.?);
IJO( is een evenredi.gheidsconst:=!~teen de t",,...,,, (n-1 )/~ i'3 ~en

1.. h. a. !<leil1e offset).

....,
Ee n t·"" e e d ~ r e 1 ;;) tie bet r 0 f de 0 l1 n a 11 wI( e uri c; he i ri b v;:] n 'i 0.

schatting va'1 de hell in~ van de trend. Deze hlee l
( ornge'<eerd

evenredi~ to. zijn 'Tl~t rle obs~rvi'ltietij'i tobs tllssen ~et "TIo'J1en!:.
waaroo de trend werd ~",dete'<teerd en het mO'J1ent waaroo riP,

schi'ltting werd ~e"TIaa'<t, en ve""der evenredig 'net de br~edte van
'ie ruisba'1d:

-b = ?~r It- obs (7 . 2)

1,.Ji. j ~ e ~ ben v 0 0 ron 7. 0. "1 e t ~ yj e gee n e xa c 1":. e •J i t1 r '1 '<!<i n c; a f c:1; e 1. e i d

die he t 'Ie'" b a l1 d t 11 S '3 end 0. g roo thed f> n '1 a I J1,.J ,( e '1 r i. g ~ e i d van. de.
(h""ll ing) sch8ttil1f';, varianti.e V8l1 de ruis ~l1 observatieti.id
a a n ~ eeft. 90 1):- s 'J C C e s s i e'/ ~ s 11!j S tit '1 tie V;;),., rj e 0 r ~ rJ i c t i ~ - 0 n
correctie-ver~elij~i,.,~en voor ebb (zie v~l. (~.4?) e~ (~.47))

i S d i. tin 0 r inc i newel "1 'J ~ "'! 1. i i '(, TTl ~ ;:J ". i n den r a '< t i i '(
I)nd'Jenlij~.

,,_[ 0. 1 i s b i j des i 'J1111 a tie s g; e b 1 e I.{ en rl 8 t d e 0 '1 n '3 U 14 1( e U ... i g;",~ i ri 'I a n
d~ schattin~ va~ de hellin~ ong~v~e'" 'J'n~e\(~~rd eve'1rerlig
v~rlooot met de tijd t'1ssen een nieuwe ",erst8rt en het 'J1o"TI~nt

w'1i'lrl)n de schatting l:leschil<b8i'lr !<O'J1t. 001< ,,.,,"'s de

I) n '1 '3 11''''' 1{ euri p; h "" i d g rotern a a r 'n ate d e 'I 8ria" tie van d e r '1 i s
groter was.

Een derde belan~rij1<e grootheid die de I.<waliteit va" de
trel1ddetectie benaalt, is de onnauw'<e'Jri~heid van de sC~'3tti'1~

va" het b o gi'1tijdstin. We I)nderscheidel1 in oar. ~.2.3 een
::)nnauwl(eurig~eid naar "1 inl.{s" en n'3ar '·rec~te:;". 1}",

onna'H.J!<eu:-i.~heid ~'3ar "linl..::s" is hot g;rootst (el1 ben~81t d'JS
de maxi'J1::131 haalb8 r e nallwl<Clurigheid). Bene!<el1 vonti ~iervoor:

?N ~l

~ f£ 1}'"t b1 -= = - (7 • 3 )
A "V " /\ ,.. 'V

h-b b b b- b

Vergelijken we deze for'nule met vgl. (~.81i'1) dan zien we 00'<
nu eel1 r'luirielij'<e overe",'1 1(o'nst qua structr.1 'J:- (bed~nl(

'"V

dat ~bv co:-resol)ndee:-t met b). Oo~ in ons C1;eval ie:; rie
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onna 1-lW '<e IJrig;heid van het begi'1tijdstio 0ven!"'edig; met het
quotient van '1e "gr00tte" va:1 de ruis e:1 de grootte van de
he1ling (of eigenlij~ van het hellingv~rschi1).

Door in 'lull e '1 van d eon na uW,{ e '1 rig; he i d va '1 des IJ hat tin Sl; van de
hel1ing (vgl. 7.2) in vgl. (7.3) 'land 8ene~en ee'1 relatie
tussen de observatietijd en de onna'-lw'<eurigheid (naar "lin~srl)

van het begintijdstio:

(t b "N + 2!IJ Ib)
'" a s
t

b1
': ,..

2N Ib)b ( tabs -
"Door normalisatie van de tijden 00 ~/h vond hij:

t' + 2,..., abs
t b1 =

t' - 2abs

'" '" " t b I (N Ib)met r' = t
b1

I (N Ib) en t' =~bl obs a s

(7 • 5)

(7.6a,b)

1~e hebben de hyperbolische relatie (7.5) in ~rafische 'lor'll
aangegeven in figuur 7.2 (de anderbroken streeplijn). We zien
aan de ~romme en vgl. (7.4) duide1ijk, dat de onnauw~euri~heid

van de schatting van het begintijdstio ~leiner wo!"'dt bij
toenemende ohservatietijd, maa~ dat deze on:1auw~el1righeid,.
nooit kleiner kan worden dan een minimumwaarde Nib. ~an de
andere kant zie'1 we dat een ohservatietijd Kleiner dan 2N/B
zi'1loos is, orndat dan de on:1a1lw'<eurigheid oneindig groot
wordt. De achtergrand hierva'1 is het feit dat bij een
observatietijd l<leiner dan 2N/b de onna'-l'.... '<eIJrigheid van de
schattin s van de helling groter is dan de schatting ze1f (zie
vgl. (7.2)).
Oo~ bij onze trenddetectie methode zagen we een afnemo.nde
on'1auwkeurigheid van de schatting van het begintijdstio bij
een toeneming van het aa:1tal verwerkte observaties. Oo~ hier
bleek de onnauwkeurigheid een 'l1inimale waarde to. hebbo.n (die
bepaald werd door het statistisch ka~akter van de SO'll S van de
1aatste '1 residuen van voor de divergentie (zie vg1. C3. 81) en
de oomerkingen hierover aan het eind van oar. 3.2.3)), en 00'<
hier bleek het zinloos een schatting van het begintijdstip te
maken, indien de o~nauwkeu~i~heid van de Sch8ttin~ V8n de
helling grat~r was dan de Sch8ttin~ zelf.

O~dat we bij onze methode niet de beschi~ki~~ handen over een
mathematische relatie tussen de observatietijd en de
on~auw~eurigheid van de schattin~ van de helling, ~onden we
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geen gesloten uitdru~king afleiden, die het verba~d ~eeft

tussen de observatietijd en de o~nauw~eurigheid va~ het
begi~tijdstip. Daar de meeste verbanden echte r (kwantitatief
of kwalitatief) on~eveer dezelfde structuur ble~en te h~bben

als de fundamentele relaties afgeleid door 8ene~en, ~ogen we
ook hier verwachten, dat de on~auw~euri~heid van de schatting
van het begintijdstip min of meer hyoerbolisch samen~angt met
de observatietijd.
Om dit te controleren, hebben we gebruik gemaav.t van de
simulatie-resultaten op enkele ~unstmatige signalen. De
onnauw~eurigheden van de schattin~en van het begintiidstip,
die door ons algoritme geleverd werden, hebben we uitgezet
tegen de tijd verstreken tussen het moment va~ divergentie en
het moment waarop de betreffende schatting heschikbaar ~omt

(beide grootheden werden gedeeld door het quotient van de bij
de generatie (van het kunstmatige signaal) ingestelde waarde
van de standaard deviatie van de ruis en de waarde van het
hellingverschil).
Figuur 7.2 toont ons de resultaten, die :Jehoren bij de 3
overgangen op een nieuwe helling in het signaal SIG20.DAT (zie
fig. 5. 2 . a ). (He t vie r kant j e h00 r t b i j dee e r s teo verg a_n g , . he t
~ruisje bij de tweede en het driehoe~je bij de derde.)

SIC21l1.CAT
Cl
)(..

t'
abs

8.8

1
'.8

<.8

2••

8.8

FIRST SLoCPE
ENC OF FIRST SLoCPE
$EC:CNC $LoCPE

:
\··· \···· \···· \··

. \<:neken....
........... -... . --1. . -·1... . ----'----

~
. . .... .

--.. t l

bl

figuur 7.2: relatie tussen de observatietijd en de onnauwkeurigheid (naar "links") van de schat-
ting van het begintijdstip. (Seide tijden zijn gedeeld door het quoti~nt van de "grootte"
van de ruis (0 of N) en de hellingsprong bij de knik in het signaal.)

z
~e zien dat het verloop inderdaad p,lobaal hyoerbolisch is en
dat elke overgang zijn eigen hyperbool heeft. De reden van het
laatste is gelegen in het feit dat de onnauwkeurigheid van de
schatting van het begintijdstip afhangt van het aantal
residuen n in de som S (zie vgl. (3.81)). Verder hangt de
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snelheid va~ de conver~entie van de schatting V8n de helling
enigzins af van de toevallige realisatie van de rui~, en dus
is oo~ het tijdstip waaroo de eerste schattin~ van het
begintijdstip gemaa~t kan worden enigzins rUisafhan~elijk

(immers er kan pas een schatting van het begintijdstio gemaakt
worden, indien de onnauwkeurigheid van de schatting van het
hellingverschil Kleiner is dan ~et hellingverschil zelf).
Door een groot 3antal van dergelij'{e simulatie resultaten te
verwerken kan de invloed van de ruis worden uit~emiddeld en
houden we een serie curven over die behoren bij verschillende
waarden van n. Door tijdgebrek hebben we slechts enkele
simulatie resultaten kunnen verwerken (te weinig om het
precieze verloop vast te kunnen stellen). WeI blee~ dat aIle
individuele "hyperbolen" beneden de hyperbool van Beneken
Iagen en tussen (of vla~ in de buurt van) de in figuur 7.2
door de vie rkan tj ~s en dr i ehoe~ j e s aa nge~even "h yo.~rbo 1en" •

De liggin~ van ~et "hyperbolisch" verband geeft een sO'Jrt maat
'100 r d e ~wali t e i t van d e t r end de t ec tie met hod e. De" hyo e r boo 1"
relateert de benodigde observatietijd aan de onnauwkeuri~heden

van de 2 belangrijkste grootheden van de trenddetectie~ n.~.

de schatting van het begintijdstip en de schattin~ van de
helling. De onnauwkeurigheid van de helling komt impliciet in
het verband tot uitdrukking'

Vergelijl<en we de ligging van de "hyoerb'Jlen" behorend bij
onze methode met de voor een vereenvoudigd signaalmodel
(i.h.b. uniform verdeelde ruis), op basis van geometrische
overwegingen, afgeleide hyoerbool van Ben~ken, dan zien we dat
onze methode, door de andere manier waarop de schattingen van
de diverse grootheden gemaakt worden, een iets betere methode
is. lmmers we zien in ~rafie~ 7.2 dat bij een bepaalde
observatietijd een kleinere onnauwkeurigheid van het
begintijdstio hoort.

Zinvoller zou het zijn om onze methode 00 basis van het
"hyoerbool-criteriu'11" te vergelijken met reeds eerder
onderzochte, in de ora~tijk bestaande trenddetectie methoden
(zie bijv. S~RANUMM1, 1982). Het probleem daarbij is echter,
dat vrijwel geen van rle in de Iiteratuur besch~even methoden
expliciet een schatting van het be~intijdstip (met de
bijbeh~rend~ onnauw~eurigheid) ~aakt, en dus is een dergelijke
vergelijking (vooralsnog) on~ogelij~.

Wat betreft de door 3~R~NU~Ml aan~evolen trenddetectie
methode, die gebaseerd is op een tweede orde Kalman-filter in
combinatie ~et een "extreme tails" methode als ontwik~eld door
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de groeo van Taylor (HTTCliTNG et al, 197';), \'OJn1en we wel
aangeven waarin deze in kwalitatief opzicht verschilt van onze
methode. We hebben deze verschillen ~ort samengevat in Tab~l

7.1. We zien dat onze methode duidelijk een aa1tal voordelen
biedt.

Tabe17.1

TRSND5 /TRENDI~

Model voor fysiologisch sig
naal bestaat uit:
-gemiddelde waarde term
-helling term
-systeemruis term

Tn het signaal- en observatie
model komen twee (witte) ruis
bronnen voor met een duide
lijke fysische betekenis:
-(witte) ruisbron waaruit de
gecorreleerde systeemruis
ontstaat

-(witte) meetruisbron

Methode is zelflerend en adap
tief in die zin dat hij zelf
de variantie van de witte
(systeem)ruisbron bepaalt en
volgt. (De variantie van de
de meetruisbron kan, indien
hierover geen a priori in
formatie beschikbaar is, met
goed resultaat gelijk aan de
variantie van de systeemruis
bron worden gen~men.)

Indien een nieuwe trend gede
teerd w~rdt, wordt de hellin~

informatie beh~rend bij het
vorige signaalstuk weggegooid.

SAR~NUMML

2e orde Kal~an + extreme tails

Model voor fysiologisch sig
naal bestaat uit:
-gemiddelde waarde term
-helling term

Modelfouten worden geco~pen

seerd door ~unstmatig j

(witte) ruisbron1en i~ te
"oeren:
-"gemiddelde waarde ruis"
-"helling ruis"
- meetrui. s
De eerste 2 hebben geen
fysische bete~enis

Alle j varianties van de ge
noe~de ruisbronnen moeten a
priori worden opgegeven. Een
ver~eerde keuze gaf slechte
res'll taten.
De ~ethode is niet zelflerend
en niet adap~ief.

De helling infor~atie behorend
bij een afgelooen signa31stu~

verdwijnt slechts geleidelijk
uit de schatting van de
(nieuwe) helling.
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Snelle veranderingen in het
si~naal ~unnen snel worden ~e

dete~teerd (vaa~ zelfs al na
1 "sample").

Er wardt (indien ~ogelij~) een
schatting van het begintijd
stio van een trend gemaa~t met
een betrouwbaarheidsinterval.

Methode onderzae~t de aard van
een verandering in ~et signaal
en bepaalt of er een nieuwe
trend begonnen is of een
ster~e-niet-stationariteitis
opgetreden. In het laatste ~e

val wordt onderscheid gemaa~t

tussen "stap" of "impuls".

De extreme tails methode sig
naleert snelle veranderingen
relatief traag (vertragingen
groter da'1 ca 12 'I s3'T101es II,

afhankelii~ van de ~euze van
bepaalde parameters).

Het begintijdstip wordt niet
geschat.

De hiernaast genoemde analyse
wordt niet gemaakt.
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3. Conclusies en suggesties

In Dar 1.3 wqrd de afstudeeroodracht ~efor~uleerd, als het
ontwik~elen va~ een al~oritme, dat heoaalt of in een met ruis
verontreinil2;d sig;naal een tre'1d aanwezig is e:1, zo ja, e2n
schatting; ~aa~t van de helling; en net begintijdstip va~ de
trend. Yet al~oritme moest aa:1 de volgende randvoorwaarden
voldoen:
1. eenvoudi~ qn snel
2. beoerkt l2;eheu~en~ebruik

3. de schattin~en van hellin~ en begintiidstip moeten worden
g; e 1eve r d met eensc hat tin p.; v00 r hun na 'J w'< e uri ghe i d

4. zelflere!1d
S. adaptief
6. stabiel
7. toeoasbaar 00 een 20 groot mo~elijk scala van signalen.

M.h.t. het ~erealiseerde algorit~e ken t.a.v. bovenbeschreven
taak en randvoorwaarden worden oogemerkt:
1. ~et algori tme detecteert :1iet aIleen signa81-overgan3en. va~

de vor~ "geen trend - trend", maa'" 00\( van de vorm "trend 
a'1dere trend". Van el\( nieuw sig;naalstIJ'< '..vordt de helling
geschat en, indien de schattingen van rle hellingen van voor
en na de diverl2;entiemelding (die de overp.;a~p'; signale2rt)
significant van elkaar verschillen, wordt oak een schatting
van het begintijdstio ge~aakt. Zowel de schatting va'1 de
helling; als van het begintijdstio wordt geleverd met een
maat voor de nauwkeurigheid. De kwaliteit van de.
schattingen is i.h.a. redeliik (zie o~r. S.3 en ~.3).

~. Er wordt niet exoliciet gemeld of er 00 een beoaald moment
al dan niet een trend in het signaal aanwezig is. Omdat het
al~orit~e echter een schatting van de hellin~ ~et de
b i .i be h0 r end eonn a U 'N 1< e IJ r i~he i d ma a kt, i seen va'Jdig e en t est
in te bouwen, die bij een si~nific~nt van Q verschillende
schatting een meldinlS "trend" levert.

3. Yet al~orit~e is eenvoudig en snel genae~ voor real time,
simultane trenddetectie (1 recursiestao van TRS~DS kost ~a

O.O·2S sec.).

4. Yet Kalman-filter vereist ~een data-oosla~ (in de vorm van
ree~sen meetwaarden). De diver~entietest heeft een ~eh~lJgen

nodig van 30 olaatsen (waarin de la3tste 30 residuen worden
bewaard). De voortschrijdende middeling, die ~ebrlJikt werd
O~ een schatting van de variantie Q en ~e correlatie
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coefficient a te ~enalen, vereiste SO a 120

geheu~ennlaatsen (afhan~elijk van het aantal elementen in
de middeling).
Om een geringere geheugenbehoefte te berei~en (vereist voor
simulta.,e trenddetectie), wordt aanbevolen om i.p.v.
voartschrijdende middelin~ EMP-middelin~ te gebruiken
(zoals aangegeven in par 3.3).

5. Het algoritme is zelflerend wat hetreft de variantie Q van
de witte ruis (waaruit we de systee01rlJis ontstaan de1 '<en)
en de correlatie coefficient a. (De va~iantie R van de
meetruis ~an, indien hierover geen a priori infor~atie

b esc h i '< ba a r is, met goP. d res III t a a t gel i j k aand e va ria '1 tie
Q worden genomen.)
De huidige imnlementatie vereist een leertijd van S0 a 12J

samples (d.l. 5 a 10 minuten bij T ='5 sec.). Deze leertijd
kan worden verkort, indien we genoegen nemen ~et een (iets)
minder nauw~eurige beginschatting van Q en 8. (Dit laatste
kan resulteren in e~n aanvankelij~ lets tragere
convei~entie van het Kalman-filter, maar het voordeel is,
dat de eerste schattin9;en nu eerder beschi'<baar '{orne~.).

6. Yet algoritme is adaotief: veranderingen in de variantie
van de ruis en de correlatie coefficient worden gevolgd.

7. am convergentie Droble~en te voorkornen (~ij schattingen va.,
de correlatie coefficient vlak In de bW.1rt van 1), wordt
aa.,bevolen om deze schattingen kunstrnatig te begre.,zen op
bijv.0.8.

3. Het algoritme is getest 00 slechts 4 verschillende
fysiologische signalen. O~ een betere indru~ van de
toeoasbaarheid te verkrijgen, worden nadere tests 00 een
breder s~ala van si~nalen aanbevolen.

9. De trenddetectie methode bleek zodani~ uit~ebreid te kunnen
worden, dat onderscheid tussen la.,~za~~ vera"derin~en

(trends) en s.,elle vera.,derin~en (sterke-niet
stationariteiten) mo~elij~ werd. Aij een ster~e-niet

stationariteit 'tlerd gediscrimlneerd tussen "stao" en
"imOI]ls".
O~, in het geval van een stao, info,matie te ver~rijgen

over de staogrootte, wordt aan~evolen, om als maat hiervoor
te nemen ~et verschil van de schatting van de gemiddelde
waarde 00 het mo~ent dat de stao ge~eld wo,dt en de
schatting behorend bij het tijdstip vlak voor de
diver~entie melding.
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Appendix A: Enige begrippen ~it de mathematische statistiek

Stel x' en y' zUn toevalsvariabelen:

-Verdelingsfunctie : F(x):=P(x'<x) P=kans (A.1)

-Verdelings- (of kans_)dichtheidsfunctie:

-Verwachtingswaarde van f(x)

-n-de moment

-Simultane verdelingsfunctie

-Simultane kansdichtheidsfunctie

p(x) :=dF(x)/dx
c:.o

E(f(x)):= f f(x)p(x)dx
E(x n ) -co

F(x,y) :=p(x'< x,y'<y)

p(x,y):=o2 F (x,y)/d X dY

(A.2 )

(A. 3 )

(A. 4)

(A. 5 )

(A. 6)

-VoorwaardelUze kansdichtheidsfunctie va~ x gegeven Y'=Y:

: p(xIY) :=p(x,y)/p(y)

x en y en combinatie met (A.7) vinden

-Eigenschappen van voorwaardelUke

(A. 7)

(A. 9)

: p(xly)=p(y!x) .p(x)/p(y) (A.B)

gegeven Y'=Y:

: E(xly)= x.p(xly)rlx

venvach ting:

van x'

-Door verwisseling van

we de regel van Bayes

-VoorwaardelUke verwachting

die van de simultane,

is een toevalsvector.

E(x;;::E(E(x!y))

: E(g(y)[y)=g(y)

: E(xly)=E(x)Indien x' en y' onafhankel~k z~n. .
-Een belangrUke kansdichtheidsfunctie is

M"I

normale verdelil2Sl. Stel ~=(x1"'" , xn).L

(A.10)

"(A.11)

(A.12)

E(~):= [E(~1)-j
E(x ~

n

Px:=E {(~-E(~)) (~-E(~) )T) ;:: covariantiematrix

(A.13)

(A.14)

E(x
1
-E(X1 )) (x -E(x ))

n n

?.................... E(x-E(x»)-
n ~

cov(x
1

,x 2 ) 1
Ci~V(x1,Xn) I

varCxn ) J
Simultane, normale kansdichtheidsfunctie:

p(~)=[(2'tT)n/2 Ipxl~]-1'exp{-t(~-E(~))TP
x

(~-E(~))}

Ip xr det(p) Vaak schrijven we x,,-N(E(x) P )
x - - , x

(A.15)

(A.16)
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Appendix 8

8ewi~s van de bew2ring uit § 3.1.1 dat het voorwaarde1ijk gemidde1de

E(~~IY1) de minimum variantie schatter is (3.12).

Laat ~k een schatter z~n die afhangt van Y1 en 1aat

dan ge1dt voor het verwachte ver1ies m.b.v. vg1. (3.11) en (A.l0):

EtL (~k )} == E { (~k - ~k ) T (~k - xk JJ
== E tE { (~k - ~k ) r (~k - ~k) IY111

==E{E{(~k-P-k+Mk-ik) T(~k-Mk+~k- ~k)IY1J} (8.1)

==E {S { (~k -Mk) T (~k -,gk) + (~k -P-k) T Y!:k-~k) + ~k -.8.k ) T (~K-Bk) +

+ ()!k -.8.k ) T (#k - ~k) IY 1 H
Omdat Et~h:IY1l ==E(E(~kIYl) IY1)==E(~kIY1)==~k (dit vo1gt uit vgl.

A.ll) en evenzo E(~k)IY1)= ~k' vinden we voor de l
e

~ruisterm:

E { (~k -)1k ) T ()!k -~ ) IY 11 == - (M k - ~k ~T E { (~k- ~'( )1Yl}

== CJlk-~k) (#k-~k) == 0
..

Op deze1fde wljze kunnen we aantonen dat ook de 2
e

kruisterm in

(8.1) 0 is, en omdat E{(~k-}lk)T(~k-~k)l onafhankelijk is van .8.k
kunnen we voor (8.1) schrUven:

Het is duidelUk dat (8.2) geminima1iseerd wordt door te ste11en:
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Appendix C

Pormule (3.31) van par. 3.1.3 luidde:

UitschrUven van deze formule levert:

"... k+l
T

~k+l

T
Gelijkstellen van de termen met ~k+l ( ..... ) ~k+l levert:

Ten gelijkstellen van de termen met ~k+l ( ..... ) geeft:

(C.l)

(C. 2)

(C. 3 )

(C.4)

(C. 5 )

(C.6)

(C. 7)

We maken gebruik va~ de volgende matrix-identiteiten (p~O en R>O)

(zie Jazwinsky, 1970):

P-1 +MTR-
1

M= ~I+PMTR-1M)-lPJ-l

(I+PMTR- 1M)-1= I_p~T(MPMT+R)-lM

~-PMT(MPMT~R)-lMPJ MTR- 1 = PMT (MPMT+R)-l

(C. 3) word t m. b . v. (C. 5 ) :

Pk +1 Ik+l =(I+P k +1 !kM TRk:~ M) -1 Pk +1 [k (C.B)
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(C.8) kunnen we met (C.6) schriiven als:

Pk +1 Ik +1 = (I - Pk +1 Ik MT (M Pk +1 Ik FT+Rk +1 ) -1 MO) Pk +1 Ik

Pk +1 \k - KK+1 M Pk +1 lk

T T -1
met Kk +1 = Pk +1 1k M (MP k +1 / k M ~Rk+l)

Indentiteit (C.7) kunnen we met (C.l0) ook schr~ven als:

(C.9 )

(C.l0)

(C.ll)

en dus vinden we V00r de "correctie vergelijking" (C.ll) m.b.v. (C.12):

XA R K M R + K Y
-k +1 Ik +1 =-I<: +1 Ik - k +1" -k +1 Ik k +1 k +1

=~k+llk + Kk +1 (Yk+l- M ~k+l/k) (C.13)

(C.13),(C.9) en (C.l0) zijn nu juist de vgl. (3.32),(3.33) en

(3.34) uit pac 3.1.3 (C.9) kunnen we nog in een andere vorm

schrijven die beter geconditioneerd is voor numerieke berekeningen:

BewUs (we laten voor het gemak de indices k+l en k+1lk weg):

Uit (C.12) volgt:

(C.14)

KR (C.15)

Vgl. (C.14) schrijven we nu m.b.v. (C.15):

(C .15).-+

[I-KMJ P [I_KM]T + KRKT

P-KMP _ p~TKT + KMPMTKT + KRKT

P-KMP [p KMPl MTKT + KRKT

P-KMP KRK
T

+ KRKT

P-KIV1P (C.16)
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Ao~endix D Afleiding van formules (3.94 a en b)

We gaan uit van vgl. (3.90) en (3.91):

~xx( )

<pxx(l)

b 2+ 2~zz (0) - 2~zz (1)

b 2_ ~zz (0) + 2~zz (1) - ¢z~ (l)/~zz (0)

( 0.1 )

( D. 2 )

Uit (D.l) volgt: <Pzz (1) = -t~xx(O) + Q>zz (0) + tb 2

\tJe vermenigvuldigen (0.2) met ~ zz(O) en vullen in de dan

verkregen vergel~king (0.3) in:

~ zz( 0 )~xx( 1) =b2~zz(0 )-~z~( 0) +2~zz(1 )qzz( 0 )-~z~( 1)

(o. 3 )

( 0.4)

<P z z ( 0 ) <p x x ( 1 ) =b2~ z z ( 0 )-~ z ~ ( 0 ) - ~x x ( 0 )~ z z ( 0 ) +2~ z ~ ( 0 ) +b 2~ z zJ 0 )

r/4 ~x~(0)+~z~(O)+1/4 b4_~xx(0)~zz(O)-t b2~xx(O)

+ b'2q>zz(0)1

( 0 • S )

Ui t (;). 5) vo 1 9 t: q, z z ( 0 )
2~ ~2 4tb ~xx(O)-1/4~xx(0)-1/4b

<Pxx( 1 )_b 2
(0.6)

(0.6) en (0.3) zUn de gezochte vergelUkingen (3.94a) en

(3.94b).
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EMP-middelinq

stel we hebben de beschikking over de elementen

We definieren het EMP- gemiddelde van xl tim xk

Xl x ~ ••• x k, ~, , .
als:

Voor een goede middeling is de som van de gewichtsfactoren

gelijk aan 1.

(E.l )

Ok [ 1 2 k-l J 1 ( E • 2 )+P +P + . . . . +p =

of Ok
1_pk

= 1 ~ c\ - 1=..E- ( E • 3 )1-p - k
1-p

(E.l) kunnen "-"Ie 001<: schri4ven als;

X .=01<:. { xk+ P(xk_ 1+P x1<:._2+
1<:.-2

xl]}k +p
=01<:. \ xk + P )(1<:._1 1J1<:._l J (E.4 )

Hbv. (E.3) wordt (E.4);

(k=1,2,3, ••• ) ( E • 5 )

Def inieer: c k = Pk • Hiervoor kunnen life schrijven
1<: k-l .

ck=P =PP = Pc k_1. We kunnen het El\1P gemiddelde dus recur-

sief schr~ven als:

[:k
= P c k_ 1 met Co = 1 k 1,2,3, •.•.• (E.6 )

1 { )(k-l)xl( 1-c C1-f) x - (p -c, ) k 1,2,3, ••••• (E.7)
k k :z

...

Voor de coefficienten van xken xk_1 uit (E.5) geldt indien
k

p'<.< 1 :

d
k

= (l_P)/C1_pk) ~ C1-p)

(f_pk) 1 C1_pk) == f (l_p1<:.-l)/ C1_p1<:.) ~ f
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Hiermee vinden we (indien pk<~l):

met ¥=l-f (S.B)

m.a.w. het nieuwe gemiddelde is het oude gemiddelde gecorrigeerd

~et een fractie van het verschil tussen het nieuwe element en het

oude gemiddelde.

Met k voldoende groot kunnen we voor (E.l) schr~ven:

(E.9)

komdat p ~O als k-.oo werken de oudste elementen nauwelijks meer

door in het gemiddelde. We willen nu graag een maat verkrUgen

voor het aantal elementen dat effectief in de EMP- middeling

van (E.8) of (E.0) is betrokken. We bekUken daartoe de som SN

van de gewichtsfactoren van de jongste N elementen in (E.9):

SN=C1-p) [l+p+ .... +pN-l] = (l-p) g-e~)-p
Nl-p (E.l0)

We spreken nu af dat we met het effectieve aantal elementen N

in de EMP- middeling die N bedoelen, waarvoor de som der gewichts

factoren SN een bepaald gedeelte van de totale som (=1) is.

VJe nemen bijv. SN= l-e- 2 ::t,0.865. Hieruit volgt m.b.v. (E.l0)

voor N:

p exp (-2/N) (E.ll)

en N = -2/ l np (E.12)

Deze definitie van N betekent dat het EMP gemiddelde voor 86.5%

door de jongste N elementen wordt bepaald.
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steekproefvariantie van een signaal met trend.

Beschouw een signaal met trend b en ruis z:

Yk = a+b. k + zk

Voor het steekproefgemiddelde van N samoles van het signaal

(F.l )

geldt:
N-_1.. ~

Y- N i=l Yi
1 [ f\f= N Na + b ~1 i

=a + t(N+l)b + z

N

+ ~1

( F • 2 )

Voor de steekproefvariantie van diezelfde N samples geldt:

2 1
s ---
y-N-l

1

N-l

1

N
~ "1l=_

1 N
(y._y)2= -N1 ~1 (a+b.i+z.-a-t(N+l)b-z)2

l - l= l

( F • ] )

De eerste term van (F.3) is gel~k aan de steekproefvariantie

van de ruis z: s; . De derde term is (voor N niet al kl~in) na

genoeg ge lijk aan 0, ornda t b ongecor rei eerd is me t de ruis en de

ruis gemiddeld 0 is. Voor de som in de tweede term geldt:

N
S =~=1 (i - t ( N+1 ) ) 2 = {O-t (N+1 ) ) 2+. (2 - t (N +1 ) ) 2+

\ (t(N-l) )2+ (t(N+l)-1)2+ .... +

+ (N-t(N+l))2}

(t(N-l) )2} (F.4)

t(N-l) 2 1)
=2. i~l i = 2. (1/6) -tW-l;. t(N+l).N

N(N+l)

=(1/12) (N-l)N (N-c.l)

Optellen van de termen in (F.4) voor even N levert dezelfde S

op als in (F.S) en dus kunnen we voor (F.]) schr~ven:

2 2 b 2
sy = Sz +12

( F • 5 )

(F.6)

1) n 2
~ k = n(n+l)(2n+l)/6
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