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Het gelijktijdig schatten van parameters, inclusief looptijden en toestands

grootheden, staat in dit verslag centraal. Nadat voor niet-lineaire systemen 

zonder looptijden een Kalmanachtigl filter is afgeleid en toegepast, wordt 

dit filter uitgebreid, zodat het toegepast kan worden op systemen met loop

tijden. Er wordt ingegaan op mogelijke vereenvoudigingen van het filter. 
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1 • 1 NTROVUKTI E 

Om eigenschappen van een proces te beschrijven kan dat proces opge

vat worden als een verzameling relaties tussen variabelen. Hier

door is een wiskundige representatie van de werkelijkheid mogelijk. 

De wiskundige beschrijving van de - van belang zijnde - eigenschap

pen van een proces (systeem) wordt model aenoemd. 

Het doel, waarvoor een model gebouwd wordt, bepaalt mede de etsen 

die eraan gesteld worden. De eisen aan een model ten behoeve van 

proces-stabilisering kunnen geheel anders zijn, dan in het geval, 

waarin het model als basis dient voor de optimale instelling van 

een proces. Het tweede orde model met looptijden, dat in dit ver

slag een centrale rol speelt, wordt vaak als goed genoeg beschouwd. 

het bepalen van .~en model kan op verschillende manieren geschieden. 

Een ervan, namelijk het uit meetgegevens bepalen van de variabelen 

bij een gegeven struktuur in de relaties, is het onderwerp van dit 

verslag. In paragraaf 1.2 wordt ingegaan op de belangrijkste begrip

pen, die hierbij een rol spelen. In I. 3 wordt ingegaan op de plaats,, 

van mijn afstudeerwerk binnen de vakgroep. In 1.4 wordt een over

zicht van het verslag gegeven. 

Het bepalen van een model van een systeem, binnen een klasse van mo

dellen, op basis van kennis over in- en uitgangsgrootheden, zodanig 

dat model en systeem "equivalent" ZlJn, wordt in navolging van Zadeh (I)• 

identificeren genoemd. 

Ue struktuur van de wiskundige relaties (klasse van modellen) kan ge

kozen worden op basis van bestaand inzicht in het te beschrijven proces. 

Bij onvoldoende kennis over het proces of indien de beschikbare kennis 

tot te ingewikkelde modellen leidt kan de struktuur gepostuleerd wor

den (Black-Box methode). 

het "equivalent" zijn kan gedefinieerd worden m.b.v. een of ander kri-

De literatuurlijst bevindt zich achteraan in dit verslag. 



p.2 

terium, bijvoorbeeld eente minimaliseren kostenfunktie. 

Een vorm van identificeren is parameterschatten. 

hierbij worden schattingen van parameters aan de hand van, met ruis 

behepte, metingen bepaald. 

Naast de kennis van een proces over model-struktuur en parameter

grootte bestaat een derde soort kennis: de waarde van de toestands

grootheden. Het schatten van deze, vaak niet-deterministische, 

grootheden wordt filteren genoemd. Dit is de taak van een gegevens

verwerker: filter genaamd, 

Door middel van wiskundige transformaties kunnen met filters toe

standsgrootheden gelijktijdil (simultaan) met parameters geschat 

worden. De te schatten parameters worden daarbij in de oorspronke

lijke toestandsvektor opgenomen. Het begrip toestandsvektor wordt 

dan beschouwd als een vektor, met als componenten: 

- toestandsgrootheden 

- parameters 

- combinatie van parameters en toestandsgrootheden. 

Modelbouw door middel van het bepalen van bovengenoemde toestands

vektor heeft tot gevolg dat het filter uitgaat van een niet-lineair 

proces-model (Eykhoff (2)). Zo ontstaat een niet-lineair filter

probleem: hoe kan de toestandsvektor van een model, bestaande uit 

niet-lineaire systeemvergelijkingen geschat worden? 

In de vakgroep Systeem- en Regeltechniek worden "moderne" regeltheoriën 

op hun bruikbaarheid onderzocht. Bij die theoriën wordt uitgegaan van 

een bekend model, terwijl juist het ontbreken van een geschikt model 

een van de grootste obstakels is bij de toepassing van die regel

theoriën. Binnen de vakgroep is in het verleden onderzoek verricht 

aan de bouw van tijd-modellen. De Mol (3), Van de Sande (4) en Van den 

Dungen (5) hebben een start gemaakt om de eigenschappen van het Kalman 



Filter (K F) als identificatie-mechanisme te onderzoeken. 

Janssen (6) heeft verscheidene parameterschattingsmetheden voor 

lineaire systemen (zonder looptijden) vergeleken. Hij bepaalde 

o.a. de uitgangsgrootheden van een tweede orde proces nadat de 

parameters geschat waren. 

p.3 

Ik heb gewerkt aan een verdieping van het inzicht in de werking 

van het door (3), (4) en (5) gebruikte filter. Onder andere is de 

bruikbaarheid vergroot van deze, tamelijk unieke methode om ge

lijktijdig toestandsgrootheden en parameters, inclusief looptijden, 

te schatten. 

In dit hoofdstuk zijn reeds enkele begrippen omtrent filteren om

schreven. In hoofdstuk 2 wordt een filter afgeleid, waarmee het mo

gelijk is om de"'invloed van de door mijn voorgangers gebruikte li

nearisaties na te gaan. Door het meenemen van niet-lineaire termen 

worden de mogelij~heden, wat betreft het gelijktijdig schatten van 

parameters en toestandsgrootheden, vergroot, en ontstaat een dui

delijker beeld van de invloed van de meetruis op het identificeren 

van een gesimuleerd tweede orde proces zonder looptijden. 

In hoofdstuk 3 wordt een vrij onbekende methode afgeleid voor het 

schatten van looptijden gelijktijdig met de andere grootheden. 

Het blijkt uit simulaties dat de benaderingen en aanna

men, die gemaakt zijn tijdens de uitwerking van de filtervergelij

kingen voor een 2de orde proces, tot divergentie kunnen leiden 

(divergentie: het steeds groter worden van de verschillen tussen 

proces- en model uitgangsarootheid). Er is aangegeven hoe die moge

lijkheid tot divergentie vermeden kan worden. 

Aan het eind van hoofdstuk 3 worden enkele resultaten beschreven, 

die verkregen zijn m.b.v. metinaen aan het potten- en pannen proef

proces van de vakgroep Systeea- en Reaeltechniek. 

Hoofdstuk 4 geeft een afsluitende besc~uwing. 



Z. NIET-LINEAIRE FILTERS VOOR SYSTEMEN ZONVER LOOPTIJVEN 

2.1 !~~~~9 

K.F. Gauss ontwikkelde bijna 2 eeuwen geleden een schattingsmethode 

om "zo goed mogelijke" schattingen voor constante grootheden te be

palen aan de hand van meetgegevens van lineaire, stationaire pro

cessen. Zijn oplossing is bekend geworden als de kleinste kwadraten 

methode. 
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Wiener ontwikkelde omstreeks 1940 een filter voor het schatten van 

stationaire, lineaire processen, behept met ruisprocessen, waarmee 

ook niet constante grootheden geschat kunnen worden. Voor een gegeven 

aantal waarnemingen moet de zogenaamde Wiener-Hopf vergelijking op

gelost worden. 

Kalman (7) publiceerde in 1960 een methode, voor discrete, l_ineaire 

systemen in het tijddomein, waarbij de schattingen verkregen worden 

door middel van een recursief filter: een schatting van een groot-

heid op het tijdstip t•k wordt bepaald uit een schatting op het tijd

stip t•k-1 en de meting op het tijdstip t•k. De benodigde computer

geheugenruimte wordt hierdoor onafhankelijk van het aantal waarnemingen. 

Dit Kalman Filter heeft verder voordelen ten opzichte van het Wiener 

Filter, wat betreft de computer implementatie. 

Het Kalman Filter is een lineair filter. In dit afstudeerverslag wor

den filters besproken voor niet-lineaire systemen. Laatstgenoemde 

filters zullen aangeduid worden als niet-lineaire filters. 

Bij de afleiding van niet-lineaire filters is een onderscheid te maken 

tussen 2 methoden. 

De ene gaat uit van bekende, voorwaardelijke kansdichtheidsfunkties 

van de te schatten grootheden. De daaruit voortvloeiende berekening•n 

zijn dikwijls niet uitvoerbaar, zodat vereenvoudigingen nodig zijn 

(8, 9, JO). 

De andere methode neemt als uitgangspunt de theorie van de lineaire 

filters. De volgende onderverdeling is daarbij te maken: 



I. Linearisering van de modelvergelijkingen en vervolgens een 

lineair filter toepassen. 

2. Niet-lineaire filters afleiden op basis van eigenschappen 

van lineaire filters b.v. de struktuur der filter

vergelijkingen. 

p.S 

In dit hoofdstuk wordt een niet-lineair filter afgeleid, zoals in 

punt 2 is aangegeven. De struktuur van het Kalman Filter is hierbij als 

uitgangspunt genomen, o.a. vanwege de gebleken toepasbaarheid (3, 4, 

5' 11). 

Tijdens de probleemstelling (par. 2.2) zal daarom eerst op het KF 

ingegaan worden. 

Aan het einde van dit hoofdstuk wordt tenslotte ingegaan op enkele 

eigenschappen van het in 2.3 afgeleide niet-lineaire filter, toege

past op een tweede orde proces met onbekende parameters. 

We beschouwen een dynamisch proces, dat in het tijd-domein beschre

ven kan worden door het stelsel differentievergelijkingen: 

~(k)- f(~(k-l),k) + ~(~(k),k) + ~(k) 

met k tijdindex 

x n-dimensionale toestandsvektor 

u p-dimens ionale stuurvektor 

e u-dimensionale procesruisvektor 

met t' { !_ (k) !_T (k)} .. E(k) 

waarbij [het verwachtinaawaardesymbool voorstelt en 

Ede procesruis-covariantiematrix 

f n syateemfunkties 

h n stuurfunkties. 

Indien het proces beschreven kan worden door lineaire vergelijkingen 

verandert 2.1 in: 

met ~ systeeumatri• 

B stuurmatrix. 

- --'- - 1 - - , ! " - ._ , .. - - .1 ~ ~ -- -- - ., 

2. I 
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. 
Verondersteld wordt dat aan het door 2.1 beschreven model op elk 

tijdstip k de metingen z(k) verricht worden volgens: 

2.2 

met r m dimensionale meetruisvektor 

meit{.!,(k).!,T(k)} • R(k) 

R: meetruis-covariantiematrix 

~ : meetfunkties. 

Indien voor de metingen lineaire relaties gelden dan wordt 2.2: 

met M : meetmatrix. 

De stuurfunkties ~ en de systeemfunkties ! en ~ worden bekend 

verondersteld. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen stuprsignalen 

en ingangssign~len. De ingangsgrootheid wordt steeds opgebouwd 

gedacht uit een bekende grootheid (het stuursignaal) en een onbekende 

grootheid (ruis op de ~ngang). 

De procesruis kan beschouwd worden als een verzamelterm van onvoo~r 

spelbare invloeden, die op het model 2. I inwerken. 

Het filterprobleem (par. 1.2) kan nu omschreven worden als: bepaal 

~(k): de schatting voor de toestandsvektor ~(k), gebruikmakend van 

de waarnemingen: 

Y(k) • {z(o) ,z(l), .... ~(kK)l 

zodanig dat de kostenfunktie: 

'\. '\. '\. Tl L(_!(k)) • Spoor[{_!(k)_!(k) Y(k)} 

geminimaliseerd wordt. Hierbij is ~(k) de schattingsfout: 

2.3 
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2.4 

en c{ .JY(k)} de verwachtingswaardeoperatie gebaseerd op Y(k). 

In Jazwinski (9) wordt het schatten van toestandsgrootheden uitge

breid behandeld. Voor lineaire systeem- en meetver&elijkingen, 2.3 als 

kriterium en indien ~(o), ~(k) en ~(k) onafhankelijke, stochastische 

grootheden zijn met als gemiddelde nul en : 

{
o als k :r/= I 

waarbij ók1 : kronecker (delta) symbool ókl • 1 als k. 1 

. . . 
luldt de oploss1ng ln recurrente vorm: 

I_R(k) .. ~'(k) + W(k).(x_(k)-î'(k)) 
1 

_!' (k) "" q, (k,k-1 )_!(k-1 )+B(k)~(k) 

i_'(k) • M(k).8_'(k) 

P'(k) • rj>(k,k-l)P(k-l)rj>T(k,k-1) + E(k) 

P(k) • P'(k)-W(k)M (k)P'(k) 

Hierin is: .8.' (k) geëxtrapoleerde schatting: [{,!_(k)JY(k-1)} 

. ~ 
Die oplossing is,indien .!_(o),~ en~ een Gaussische kansverdeling 

bezitten, optimaal voor ieder kriterium L, dat voldoet aan 

L(O) • 0 

L(a) > L(b) als a~b~O 

b(a) < L(b) als a~b~O 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2. 10 



i' (k) verwachte meetwaarde f { l(k) I Y(k-1 )} 

W(k) gewichten matrix 

P(k) covariantie matrix van de schattingsfout, nadat 

meting zCk) verwerkt is. 
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pI (k) covariantie matrix van de fout in de geëxtrapoleerde 

schatting 

De vergelijkingen 2.5 t/m 2.10 vormen tezamen het Kalman Filter 

(K F). 

Bij de interpretatie van het algorithme kunnen twee elementen een 

rol spelen: I) Datagenerering: Bepalina van ~· (k), i'(k) en P' (k) 

volgens vergelijkingen 2.6, 2.7 en 2.9. 

2) Datareduktie Het tot een optimale schatting samen

voegen van E_' (k), î.'(k) en :f(k) vol

gens 2. 5, 2. 8 en 2. I 0. 

Een essentieel element hierbij is het procesmodel, omdat dit bere

kening van statistische grootheden mogelij~ maakt (bijvoorbeeld P, 

die een maat is voor de betrouwbaarheid van de schattingen). 

De struktuur van het K F wordt nu als uitgangspunt gekozen voor 

het oplossen van het niet-lineaire filterprobl•em. 

We bepalen extrapolaties ~'(k) en î.'(k) uit de aanwezige proces

kennis op het tijdstip t•k-1. Daarna voegen we deze extrapolaties 

en de meting z<k) samen tot !Ck) volgens 2.s. zodanig dat de kosten

funktie 2.3 geminimaliseerd wordt. 



De probleemstelling: 

Bepaal een schatting voor de toestandsvektor ~(k) van model 2. 1. 

gegeven de meting ~(k) en de schatting ~(k-1). met covariantie 

matrix P(k-1), volgens 

~(k) • .~' (k)+W(k). (~(k)-i_' (k)) 

waarbij: 

~'(k) ·[{~(k)IY(k-1)} 

i'(k) ·E{~(k)IY<k-1)} 

zodanig dat het spoor van de covariantiematrix 

'V 'VT 
P(k) •[{~(k)~(k)IY(k)} 

geminimaliseerd wordt. 

p.9 

In de volgende paragraaf wordt de oplossing van deze probleemstelling 

gegeven. 

Stel: 

Voor de covariantiematrix P(k) • t{~(k)~T(k)IY(k)} kan geschreven 

worden 

T 
P(k)- P'(k)+[{ <,!'(k)-~(k))(~(k)-i_'(k))TIY(k-l)}W(.k~ 

+ W(k)[{ (~(k)-i_' (k)) (~' (k)-~(k))TIY(k-1 )} 



Volgens de probleemstelling moet van deze matrix P het spoor 

geminimaliseerd worden. Dit minimum wordt gebruikt voor (zie 

bijlage 1): 

Dit geldt onder de voorwaarde dat de te inverteren matrix 

positief definiet is. 

p.JO 

In het vervolg zullen de voorwaarden,waaronder de verwachtinga

waarden berekend moeten worden,weggelaten worden, omdat die tel

kens hetzelfde zijn. 

Samengevat zijn de filtervergelijkingen 

!(k) • ! 1 (k)+W(k).(L(k)-i'(k)} 

! I (k) - E[ ~ (~(k-1). k)+~ (~ (k) ,k)+!:_ (k)} 

2. IJ 

2.12 

2.13 

-I 

w(k) - ~{(!I (k) -~Ck) > <îl (k) -1 <k> /} [ € ~z<k) -i' (k) > <L Ck> -i. I (k) > r ~ 

P(k) • P 1 (k)-W(k).[{(î_1 (k)-l_(k))(x'(k)-~(k))T} 

De vergelijkingen 2.11 t/m 2.16 vormen te7.amen de algemene versie 

van het niet-lineaire filter. De filtervergelijkingen zullen uitge

werkt worden voor een specifiek systeem. 

2. 14 

2.15 

2.16 
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... 'V 
Een mogelijkheid is m.b.v. de substitutie~ • x-x de verwachtinga-

waarden uit te drukken in verwachtingawaarden naar de schattings

fouten. Geschiedt deze substitutie voor lineaire systemen waarbij 

de proces- en meetruis en de schattinasfouten onafhankelijk van 

elkaar zijn met gemiddelde nul, dan ontstaat het Kalman Filter. 

In Par. 2.4.2 wordt nader ingegaan op deze manier van uitwerken 

voor een tweede orde systeem met onbekende parameters. 

Het op deze manier verkregen algorithme zullen we het NLF (Niet 

Lineaire Filter) noemen. 

Een tweede mogelijkheid om de filtervergelijkingen uit te werken 

is: Ontwikkel de systeemvergelijkingen in een Taylor reeks en 

substitueer deze reeks vervolgens in de algemene filtervergelijkingen. 

d · d de d d · 1' In 1en e 2 en hogere or e termen van e Taylor reeks ontw1kke 1ng 

verwaarloosd worden ontstaat een versie van het ?.Ogenaamde Extended 

Kalman Filter ..(EKF). Deze versie van het EKF lineariseert de fil

tervergelijkinaen in iedere discretisatiestap en is door De Mol (3) 

en Van de Sande (4) gebruikt. 

In het vervolg zal alleen over deze versie gesproken worden en aan

geduid worden als EKF. 

In par. 2. 5.4 wordt ingegaan op de relatie EKF en NLF, bij toepas

sing op een 2e orde proces. 

In deze paragraaf worden de algemene filtervergelijkingen (2.11 t/m 

2. 16) uitgewerkt voor een tweede orde proces met onbekende 

parameters. het discrete proces is getekend in figuur 2.1 

~ IJ(k) 
u-

eerste or
de proces 

Figuur 2.1: Het discrete proces, besta•nde uit een serieschakeling 

van twee eerste orde processen. 

Voor dit proces worden de algemene filtervergelijkingen 

uitgewerkt. De resultaten, die in par.2.5 besproken 

v kre en met dit rocea. 



De systeemvergelijkingen zijn: 

z
0

(k) • z
0

(k-l)+óu(k)+n 1 (k) 

-6t/T 1 -At/Tl z
1
(k) • e z 1 (~~+A 1 (1-e )z

0
(k-l)+n 2(k) 

-At/T2 -A't;T2 z 2 (k~ • e z 2(k-l)+A2(1-e )z 1(k-l)+n
3

(k) 

met z 1, z2 toestandsgrootheden. 

z
0 

ingangsgrootheid. 

6t discr. periode 
Ä 

óu(k) • u(k)-u(k-1) 

De metingen worden beschreven door 

I
J o ol z<k) • o 1 o ~(k) 
0 0 I 

+ !. (k) 
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2. 17 

2. 18 

2. 19 

óu stelt de v~randering voor in het bekende deel van de ingangs

grootheid. Door de ingangsgrootheid zo te definiëren wordt het 
• • ..~_ heVVI • • 

mogellJk om - sehat·tlssen zo 1n de toestandsvektor op te nemen 

en te schatten uit meetgegevens. 

De parameters van systeem 2. 17 t/m 2. 19 worden als onbekend ver-,. 

ondersteld en in de toestandsvektor opgenomen. 

De uitgebreide toestandsvektor wordt: 

zo l 
zl I 

A 
z2 

~ e~A~/Tt x • 8 11 i 

bi ~A (1-e-At/TJ)j 
1 I .. A -At T2 ~ 

a22 • e ~ 

~ A2(1-e-6t/T2)! al2 
,~ 

I toestandsgrootheden 

parameters 

De meetvergelijkingen worden: 

y(k) • M~(k)+!_(k) 

met M (3x7) 

Voor de elementen van~, die overeenkomen met een parameter, wordt 
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de systeemfunktie 

x i (k+ I) • x i (k) + ei (k.J.-1) 

Hierin stelt e. parameter-ruis voor, die toegevoegd is om ook 
l 

veranderende parameters te kunnen schatten. 

In bijlage 2 worden de vergelijkingen 2.11 t/m 2.16 uitgewerkt 

voor de uitgebreide toestandsvektor ~van systeem 2.17 t/m 2.19. 

Voor het berekenen van de verwachtingawaarden van de schattings

fouten zijn de volgende aannamen gemaakt: 

met P .. is het element i,j uit de matrix P 
lJ 

'\, '\, '\, '\, 

[,{x.(k)x.(k)x1 (k) x(k)} • P .. (k)P
1 

(k)+P. 1 (k)P. (k) + 
1 J m lJ m 1 Jll 

i. {x. (k)~. (k)} 
J J 

'\, 

~ { r(k)x. (k)} 
{; - J 

- 0 

- 0 

+ P. (k)P .
1 

(k) 
1m J 

; {{ e_.:)k)x. (k)} • 0 
-,o~,. J -

Vergelijking 2.23 is alleen geldig voor Gaussisch verdeelde 

schattingsfouten. Met deze aanname is gewerkt omdat voor niet

Gaussisch verdeelde schattingsfouten de verwachtinaswaarden in 

het algemeen van alle hogere momenten afhangen, die dan ook 

bepaald moeten worden. 

Verder is aangenomen dat~(k)en~(k) onafhankelijk van elkaar zijn 

en gemiddeld nul. 

2.20 

2.21 

2.22 

2.23 

2.24 

2.25 

Voor het algorithme zijn de volgende startgegevens nodig:P(o) en i(o). 

De matrices E(k) en R(k) zijns~eeds bekend verondersteld. 
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2 • 5 Ru, utta.ten ----------
2.5. 1 I.~~~~g 

In deze paragraaf worden, nadat een kwaliteitsmaat voor de schattinga

prestaties gedefinieerd is,de volgende aspekten van het Niet Lineaire 

Filter besproken: 

- Invloed van de beginschattinaen en de meetruis op de schattingen 

- Relatie EKF en NLF. 

Het filter bepaalt 7 schattingen tegelijk. Als maat voor het tijdverloop 

van de 7 schattingen tezamen is gekozen: 

k 7 - x. (k) 2 x i (k) 
TRA(k) • 2 E l:" ( 1 ) X· (cc) min(k,l) 

Hierin is 

TRA 

X· 
l 

m k-lL-1) i• I l 

Totale relatieve kwadratische afwijking 

De in simulaties, bekende,te schatten grootheid. 

. m 

X· (cc) 
l 

1 

De waarde van Xi(k) voor k•cc, bij een stapsturing, 

Aantal tijdstippen, waarover de schattingsfouten van een 

meetserie zijn gemiddeld. 

m Aantal meetseries, waarover gemiddeld is. 

In tabel 2. I is de opbouw van de totale relatieve afwijking uit de 

verschillende schattinasfouten weergegeven (zie p. 15). 

De in deze en volgende paragraaf getekende grafieken zijn ontstaan 

2.26 

de 
uit verrichte simulaties bij de volgende parameterwaarden voor het 2 orde 
systeem: 

a
11 

• .90 

bi • .JO 

De sturina u(k) is in arafiek 2.1 getekend. 
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z (k) 
0 

z
1 

(k) z
2

(k) 

CESRUIS: E 0 0 0 0 El 0 0 

TRUIS : R - - - - I0- 2 I0- 2 10-2 

) 

) 

) 

.l 

2 

0,90 0,10 0,95 

0,45 0,05 0,475 

0,20 2,5 I0- 3 2.3 J0- 3 

I k ... 2 7 L ~ (x(k)-x(k)) •JO 
k-(1.-1) 

k•IO 860 120 41000 

20 7,3 2,3 3900 

30 0,2 0,2 32 

40 2,3 0,0 .. 2, I 

100 0, I 0,6 0,06 

k•50 1000 453 60000 

100 32 11 637 

150 0 0,04 93 

200 3,7 3,0 47 

250 76 73 12 

O,t).J 0 0 

0,03 0 0 

6,2 10-3 I0- 2 10-2 

IBOOlO 210 1000 

260 7,9 120 

2,0 18 4,7 

4,5 0,6 2,0 

2,2 6,7 0,2 

5880 56000 69000 

338 93000 22000 

87 28000 6700 

52 19000 1000 

17 2100~ 1100 

0 

0 

10-2 

390 

600 

280 

13 

0,8 

50000 

1200 

2500 

700 

290. 

3 TRA(k)?EIO 
m•l; 1•3 

770 

110 

I , I 

I, 8 

0,9 

ffiocJ ~~·I 

2600 

250 

60 

40 

20 

TABEL 2.1 SAHENSTE&LING VAN DE KWALITIIJ~T TRA(k) VOOR 2 VERSCHILLENDE 

SIMULATIE IWNS, NMELIJK: RUN I: STUltlMG VOLGENS GRAPlEK 2. I 

(E 1•0) en IWN 2: STURING NUL, E1•I0-2• 

Als vuistregel kan uit de kwaliteitsmaat de procentuele afwijking bepaald 

worden, voor de sturing van arafiek 2.1, volaens vft(TRA(k) • 100. 
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' 
+I 

76 91 106 
) k 

-I 

Grafiek 2.1: sturina, waarmee de schattinasresultaten verkregen zijn, 

die in de grafieken van par. 2.5.3 en 2.5.4 getekend zijn. 

De procesruis voldoet aa9 E(k)•O. 

De meetruil aan R(k)•R.I, waarbij I de identiteitsmatrix is en R 

(een skala~) de meetruiscovariantie. De schattingspreat4àies, die hierna 

1n grafieken zijn uitgezet, zijn verkregen na middeling over 5 meetreeksen 

en de laatste drie kwadratische s•hattingsfouten (m•S, 1•31 

De conclusies zijn strikt genomen, alleen geldia voor bovengenoemde 

parameters. Er zrjn echter ook aimulaties verricht met een systeem 

waarbij a 11 •.80, a22•.90, a 12•. 10, b1•.20. Deze simulaties vertonen 

dezelfde eigenschappen. 

De diagonaal-elementen van de covariantiematrix P zijn de verwachtinas

waarden van de kwadratische schattiAI•fouten. In deae paragraaf worden 

enkele eigenschappen van het Niet Lineaire filter beachreven aan de hand 

van de matrix P. 

De covariantiematrix van de fout in de geëxtrapoleerde schatting kan 

voor het Niet Lineaire filter als volgt geschreven worden: 

T 
P'(k) • ~ (k,k-1)P(k-1)~ (k,k-1)+niet-lineaire termen 

met 

De niet-lineaire termen bestaan in ons geval uit diverse produkten van 

elementen uit de matrix P(k-1) (zie bijlage 1). 

In grafiek 2.2 zijn de kwaliteitsmaten uitgezet indien P'(k) volgens 

2.27 bepaald wordt en indien de niet-lineaire termen in 2.27 verwaar

loosd worden. Uit die grafieken kan geconcludèerd worden dat de in

vloed van de niet-Hneariteiten, wat betreft de bepalina van P '(k) 

2.27 
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resulteert in iets snellere afname van de "echte" schattingsfouten 

(hogere convergentiesnelheid), maar nauwelijks invloed heeft op het 

uiteindelijke resultaat. (De niet-lineariteiten in de bepaling van 

~· (k) kunnen daarentegen een veel belanarijkere invloed hebben: zie 

par. 2.5.4). 

Voor de berekening van P(k) worden de niet-lineaire termen in 2.27 ver

waarloosd. Met behulp van matrix-selijkheden en omdat f(k,k-1) regulier 

is kan voor 2.27 geschreven worden: 

k 
P-l(k) • ~T(O,k)P(O)-l.(O,k)+ ~~~T(i,k)MTR(i)~~(i,k) 

Hierin is ~(i,k) • ~(i,i+l~ü+l,i+2) ••••• ~(k-l,k) 

~(i,k). ~-l(k,i) 

Uit 2.28 volgt: 

- Invloed P(O) : begin-onzekerheid 

De invloed van de beginonzekerheid op de verwachte kwadratische 

afwijkingen van de schattinasfout wordt voornamelijk bepaald via 

~(O,k)P(O)-J~T(O,k). 

2.28 

In grafiek 2.3 zijn voor verschillende meetruiscovarianties de 

totale relatieve afwijkingen voor verschillende ~egin-onzekerheden 

uitgezet. Uit deze grafiek blijkt dat voor het NLF de invloed van 

die beginschatting op de relatieve afwijking 

tisatiestappen zo goed als verdwenen is. 

- Invloed meetruis-covariantie~atrix R(k) 

na ca. 200 discre-

Voor R(k)•R.I en P(0)- 1•0 kan vergelijking 2.28 omgewerkt worden tot: 

( ) ( k T(. ) T (' ))-1 P k • R. J: ~ 1 , k M M~ 1 , k • 
i• I 

Hieruit blijkt dat er evenredigheid bestaat tussen de verwachte 

kwadratische afwijkingen en de meetruiscovariantie R (indien ~(i,k) 

onafhankelijk is van de meetruis). Deze evenredigheid is in de kwali

teitsmaat ook aanwezig: in grafiek 2.4 is voor verschillende 

meetruiscovarianties R het quotient TRA(k)/R uitaezet. Hieruit 

blijkt dat de gesommeerde relatieve kwadratische afwijking evenredig 

wordt met de meetruiscovariantie. Omdat, voor de sturina die gebruikt 
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is, de kwadratische afwijkingen over alle elementen van de toe

standsvektor ~(k) nagenoeg gelijk verdeeld zijn (tabel 2.1, run I) 

kan gesteld worden, dat de kwadratische schattinasfouten 

evenredig zijn met de meetruiscovariantie. 

De volgende 2 verschillen bestaan tussen het EKF en het NLF; 

I. De extrapolatie; 
rr-!-1_N_L_F~--~--1 E_KF ___ ; __ o_, 2.29 

De extrapolatie van het NLF (! 1 NLF) maakt gebruik van de kennis 

over de covariantie van de schattingsfout, dit in tegenstelling tot die van 

het EKF ( ! 1 EKF) (zie bijlage 2). 

2. De covariantiematrix P1
: 

.. I p I NLF - pI EKF ; 0 J 2.30 

De verschillen hierin zijn de niet-lineaire termen in vergelijking 

2.27. 

In de vorige paragraaf is reeds aangetoond dat de verschillen tussen 

het EKF en het NLF wat betreft punt 2 klein zijn. (par.2.5.2). 

Het verschil in 2.29 bestaat uit elementen van de covariantiematrix P. 

Uit 2.28 volgt dat die elementen evenredig zijn met de meetruiscovari

antie, zodat ook de verschillen tussen het EKF en het NLF afhankelijk 

zijn van de meetruis. Omdat de covariantiematrix ook bepaald wordt 

door de beginonzekerheid P(O), zullen de verschillen mede afhankelijk 

zijn van de beginschatting. 

In grafiek 2.5 is het quotient TRA(k)/R voor een aantal verschillende 

covarianties R uitgezet.Na vergelijking van deze grafiek met grafiek 2.4 blijkt 
dat het EKF: 
- een lagere convergentiesnelheid heeft als het NLF (De kwaliteita-

maat neemt langzamer af), 

- sterker afhankelijker is van de meetruis en beginschatting als het 

NLF. De evenredigheid tuaaen de kwaliteitsmaat en de meetruisco

variantie is voor lage meetruis aanwezig, terwijl voor hoge meetruis 

(bijvoorbeeld R>I0- 2) de evenredigheid verdwijnt en het EKF conver

geert naar een verkeerde waarde! (afwijking t.o.v. de echte waarde 

is bij R • .04, x(O)•O,Sx(O)en P .. (0) ~(0,5x.(0)) 2 ca. 30% in a 12 • 
- - ll l. 
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terwijl bij het NLF deze afwijking kleiner l& dan 4 % 

omstandigheden). 

(bij dezelfde 

Het verschil in het aantal berekeningen per discretisatiestap tussen het 

EKF en het NLF is daarentegen klein, immers 30 vermenigvuldigingen en 

28 optellingen. Dit verschil in berekeningsaantal is voor 2.28 slechts 

2 optellingen. 

SAMENVATTING HOOFVSTUK 2 

In dit hoofdstuk is het Kalman Filter als uitgangspunt genomen voor ket 

oplossen van het niet-lineaire filterprobleem (§1.2). M.b.v. de afge

leide filtervergelijkingen is het mogelijk om voor niet-lineaire systemen 

de toe.atandsgrootheden te achatten zonder dat de hogere orde termen, ver

kregen na een Taylor reeks ontwikkeling van de systeemvergelijkingen, 

verwaarloosd worden. 

Bij toepassing van dit filter op een tweede orde proces met onbekende 

tijdkonstanten en Yersterkingsfaktoren zijn de volgende verschillen met de 

door De Mol (3) en Van de Sande (4) gebruikte versie van het Extended 

Kalman Filter (EKF) opgem~rkt: 

- grotere afhankelijkheid van de beginschatting van het EKF, 

- lagere convergentiesnelheid van het EKF. 

De schattingen verkregen door het EKF convergeren bij hoge meetruis en 

hoge beginschattingsfouten naar verkeerde waarden (afwijkingen tot 30%), 

dit in tegenstelling tot het in par. 2.4. uitgewerkte filt.er. 

- Geringe verschillen in de benodigde computercapaciteit tussen beide 

filters. 

De verschillen tussen EKF en NLF worden voornamelijk veroorzaakt door de 

bepaling van de geëxtrapoleerde schatting: _!' (k). 



3. f..JIET-LINEAIRE FILTERS VOOR SYSTEMEN MET ONBEKENVE LOOPTIJVEN 

De responsie van een proces, dat uit een looptijd (dode tijd of 

voortplantingstij~bestaat is het ingangssignaal een of meerdere 

tijdsperioden later. Een dynamisch systeem met meerdere looptijden 

kan door het volgende stelsel differentievergelijkingen beschreven 

worden: 

met: k 

z 

tijdindex 

toestandsvektor 

a parametervektor (exclusief looptijden) 

Td: looptijdenvektor (TdT•(Td 1,rd2, .•. )) 

Bij onbekende loo~tijden worden de te schatten grootheden van model 
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3. I meestal met behulp van grafische methoden en/of zoekprocedures 

bepaald. Die procedures bestaan uit 2 verschillende stappen, namelijk: 

I. bepaling van een verzameling van mogelijke oplossingen 

fJi .• Td.\, j•l,2 ... }. Hierbij wordt voor iedere mogelijke schatting 
't.!.J -.]1 

van Td m.b.v. meetgegevens een schatting a. voor a bepaald. Deze - ~ -
schatting wordt verkregen m.b.v. parameterschattingsmethoden, 

waarbij de looptijden bekend moeten zijn. 

2. Uit de oplossingsverzameling{ (a., Td.),j•l,2 ... } wordt de beste 
-J -J 

combinatie (a.,Td.)gekozen. 
-J -J 

Een schattingsmethode, die de looptijden rechtstreeks uit de metingen 

bepaalt (1-stapsmethode), wordt in par.2 van dit hoofdstuk afgeleid. 

Met behulp van deze methode, waarbij de te schatten looptijden in de 

toestandsvektor zijn opgenomen, is het mogelijk om tijdsafhankelijke 

looptijden te schatten. 

De filtervergelijkingen worden in 3.4 uitgewerkt voor een tweede 

orde systeem met 6 onbekende parameters (~en Td). 

3. I 
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In 13.5 wordt ingegaan op testsignalen. Dit zijn ingangssignalen 

t.b.v. het identificeren. De schattingsprestaties worden sterk be

invloed door de helling van het ingangssignaal. Dit wordt in par. 3.5 

nader verklaard. 

In 3.6 wordt het niet-lineaire filter, dat toegepast is op een 

2e orde systeem met 3 meetpunten,in 3 segmenten verdeeld. Hierdoor 

- verslechteren de schattingen niet of nauwelijks, en 

- wordt de benodigde computercapaciteit sterk verlaagd. 

3.5 en 3.6 behandelen de toepassing van filters op een gesimu

leerd tweede orde proces. In de laatste paragraaf worden enkele 

schattinasresultaten gegeven, gebaseerd op metingen, verricht aan 

een hydraulisch-temperatuurproces (potten- en pannen proces). 

Alle te schatten arootheden worden in de toestandsvektor opgenomen, 

zodat de volgende systee~vergelijkingen ontstaan: 

met 

x(k)•f(x(k-1),x(k-1-x ) •.... )+h(u(k),k)+e(k) 
- -- - s -- -

x s onbekende looptijd Td
8 

s •1,2,3 ..... 

De meetvergelijkingen worden t.b.v. de eenvoud lineair verondersteld en 

zijn: 

z<k) - M ~(k)+~(k) 

De meetruis wordt wit, gemiddeld nul en onafhankelijk van de toe

atandsgrootheden verondersteld d.w.z. 

3.2 

3.3 



In bijlage 4 worden de filtervergelijkingen afgeleid voor het 

schatten van de uitgebreide vektor ~· Bij die afleiding wordt 

(evenals in hoofdstuk 2) uitgegaan van de volgende struktuur: 

!(k)- !'<k)+W(k).<z<k)-i(k)) 

met: !' (k) • [ { (~_(!(k-1) ,k)+!!_(~(k) ,k)+~(k)) jY(k-1 )} 

p.24 

3.4 

3.5 

waarbij F en H de systeem- en stuurfunkties zijn bij de toestands

vektor! (~de procesruis). 

W(k) is een nader te bepalen gewichtenmatrix zodanig, dat de 

verliesfunktie: 

geminimaliseerd wordt, onder de voorwaarde 3.4. 

Op bladzijde 25 ~taan de filtervergelijkingen. 

3.6 

Voor i,j,x •0 ontstaan uit de vergelijkingen 3.7 t/m 3.13 de filter-s 
vergelijkingen voor systemen zonder looptijden. 

R<k-jjk) is de schatting voor de toestandsgrootheid ~(k-j) waarin 

de meetgegevens tot en met het tijdstip t•k verwerkt zijn. Het bepa

len van dergelijke schattingen voor j~J noemt men gladstrijken (het 

is het corrigeren van vroegere schattingen op basis van latere me

tingen). 

R' (k-jjk-1) 1s de schatting voor de toestandsgrootheid ~(k-j) ver

kregen door middel van extrapolatie vanuit R<k-jlk-1). Voor j•O 

ontstaat 3.8 en voor jfO: 3.9. 

Het bepalen van de gewichtenmatrices Wj(k) geschiedt m.b.v. covarian

tiematrices van de schattingsfouten op verschillende tijdstippen. 

P(k-i,k-jjk) stelt de covariantiematrix voor van de schattingsfouten 

op de tijdstippen t•k-i en t•k-j, nadat de meetgevens van z(k) ver

werkt zijn. De covariantiematrix van de schattingsfouten in de ge

extrapoleerde schattingen, nadat de meetgegevens z(o),l(1) ..... z(k-l) 

verwerkt zijn, is P'(k-i,k-jjk-1). 
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Systeemvergelijkingen: 

x(k) • f(x(k-l),x(k-x -t), •.. )+h(u(k),k)+e(k) 
- -- - 8 -- -

3.2 

Meetvergel ijkingen: 

~(k) = M ~(k) + ~(k) 3.3 

De filtervergelijkingen voor 3.2 en 3.3 luiden: 

x(k-jlk)•x'(k-jlk-1)+W.(k).(v{k)-v'(klk-1)) j•0,1,2... 3.7 
- - J L L 

x'(klk-1)·~{ (f(x(k-t),x(k-1-x ), ••• )+h(u(k),k)+e(k))I~Ck-1)} 3.8 
- -- - I -- -

B_'(k-jlk-l)•B_(k-jlk-1) j•1,2,3 3.9 

y'(klk-J)•M B_'(klk-1) 3.10 

Wj(k)•P' (k-j,k/ k-I)MT(Mf'(k,klk-1)Mr.R(k))-l 

j •0, I , 2. • • 3. 1 I 

pI (k-i. k-j I k-1)-/{<!_' (k-i I k-1 )-~(k-i) )(B_' (k-j I k-1 )-!,(k-j)) TI y (k-1 )} 

i, j •0, I , 2. • . 3. I 2 

P(k-i,k-j /W·~P' (k-i,k-j Ik-I )-W. (k)M P' (k-i,k-j lk-1) 
l 

i,j•O,t ,2... 3.13 

Hierin is: 

g_(k-j lkl~[{~(k-j)IY(k)} 

R' (k-jlk-1)~l{!,(k-j)IY(k-l)} 

i_' (kik-I )~f{~(k) IY(k-1 )} 

j •0, I , 2 ••• 3. 14 

j-=0,1,2 •.• 3.15 

P'(k-i,k-jlk-1)~[{ (g_'(k-i/k-t)-!.(k-i))(g_'(k-jlk-1)-!,(k-j))TIY(k-1)} 

i,j•O,t,2... 3·11-

P(k-i,k-jlkl~[{(i(k-i/k)-!.(k-i))(g_(k-jlk)-~(k-j))TIY(k )} 3· 18 

i, j•O, I , 2 ••• 

Y(k).d{~(O),~(l), ... l_(k )} 

De matrices W.(k) minimaliseren de kostenfunktie 3.19 onder de 
J 

voorwaarde 3. 7. 

Spoor [. {(~.(k-j /k)-(.!_(k-j))(!_ (k-jjlÛ«(k-j))T/Y(k)} 

J 

3. 19 
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Voorbeeld: De matrices P' zijn, voor i,j!1 onafhankelijk van de 

systeemvergelijkingen en daarom eenvoudig te berekenen. 
~ 

R'<k-jlk-1)-~(k-j>=R<k-j lk-1)-<R<k-j lk-t)-~(k-jlk-t)) 

Hierin is: ~(k-jlk-1) de schattingsfout in ~(k-j) nadat de 

meetgegevens t/m tak-I verwerkt zijn. 

De vergelijkingen 3.7 t.m. 3.13 vormen te~ .. •n de a~gemene veraie van 

het niet-lineaire filter voor systemen met (onbekende) looptijden. 

Voor een specifiek systeem zullen de verwachtingawaarden berekend 

worden. 

In par. 3.4 wordt ingegaan op de uitwerking van de filtervergelijkingen 

voor een tweede orde systeem zonder looptijden. 

Voor het implementeren van het algorithme, dat ontstaat nadat de 

filtervergelijkingen zijn uitgewerkt is het noodzakelijk om een 

bovengrens aan te geven voor het gladstrijken van de toestandsgroot

heden uit het verleden ~(k-j). Deze bovengrens zullen we aanduiden 

met Td . ma x 

De afgeleide filtervergelijkingen zullen toegepast worden op het 

volgende model. 

z (k) • z (k-1) + 6u(k) + n1(k) 
0 0 

3.20 

3.21 

3.22 

waarbij ~k): wit, gemiddeld nul en onafhankelijk vanzen covariantie

matrix E(k). 



Van dit model worden de parameters en toestandsgrootheden onbekend 

verondersteld. Om de nauwkeurigheid van de schattingen ervan te 

kunnen beoordelen, worden in deze paragraaf beoordelingskriteria 

ingevoerd. 

De in de vorige paragraaf ingevoerde kwaliteitsmaat TRA (!otale 

Relatieve kwadratische !fwijking) voldoet hier niet, omdat de 

nauwkeurigheid waarmee de looptijden geschat worden, niet zo 

groot is als die van de andere te schatten grootheden. De extra

polatie geschiedt namelijk met behulp van een op een geheel aan

tal discretisatieperioden afgeronde waarde van de geschatte loop

tijd. Hierdoor zal het filter schattinasfouten kleiner dan een 

halve discretisatie periode niet opmerken. (De geschatte loop

tijdwaarde !• in principe niet gelijk aan een veelvoud van de 

discretisatieperiode). 

De volgende opsplitsing in de kwaliteitsmaat ia gemaakt: 

TRAL(k) • m 
I 
l 

TRAT(k) • ~ . I f- i: 
k-(l-1) 

waarbij TRAL (TRAT) de !otale Relatieve kwadratische !fwij~ing van 

de ~ooptijden (parameters a 11 , a 12 , a22 , b 1 en de groot

heden~), gemiddeld over m meetseries en laatste 1 schat

tingen. 

In de hierna te bespreken aimulaties is steeds gemiddeld over 5 

meetseries (tenzij anders vermeld), terwijl de kwadratische af

wijkingen van I meetserie over de laatste 3 schattingen gemiddeld 

zijn (m•S, 1•3). 

Een bezwaar van deze opsplitaina is dat voor een totale beoordeling 

van schattingspreataties een afweging tussen deze twee kwaliteits

maten moet geschieden. Als beoordelingskriterium wordt daarom nog 

ingevoerd de modelfout: 

p.27 



m I 
modelfout • 

I m ~lï ~I I î . t <k)-z . t <k) I 

Hierin is z . 
Ult 

Ul Ul 

(resp. z .t) de responsie van het procesmodel, met 
Ul 

geschatte (resp. exacte) parameters. 

I 

m 

aantal discretisatiestappen in 

de periode, waarover het absolute verschil tussen 

de responaiea gemiddeld wordt. 

aantal meetseries, waarover schattingen bepaald 

en modelfouten geaiddeld worden. 

Voor de hierna te bespreken simulaties is steeds gewerkt met: 

periode 

• waarin T1 en T2.de tijdkonatanten van het 2 orde proces zijn. 

responsie: stapresponsie 

m - 5 

De ingevoerde kwaliteitsmaten beoordelen de schattingsresultaten 

op verschillende manieren: 

p.28 

- TRAT en TRAL zijn kwaliteitsmaten voor de overeenkomst in de geschatte en 

exacte parameters: het "equivalent" zijn van de parameters. 

- De modelfout is een kwaliteitsmaat voor de overeenkomst in overdracht 

van het te beschrijven proces en het model met de geschatte parameters: 

het "equivalent" zijn van model en proces, bij een gegeven sturing. 

In het vervolg zullen we zowel de totale relatieve afwijkingen 

als de modelfout als beoordelingakriterium aebruiken. 



In deze paragraaf worden drie Verschillende uitwerkingen besproken 

van de filtervergelijkingen 3.7 t/m 3. 13, bij toepassing op het 

systeem, dat beschreven wordt door 3.20 t/m 3.22. 

p.29 

Om toestandsgrootheden en parameters te schatten, wordt de toestands

vektor z uitgebreid en gedefinieerd als: 

De bijbehorende meetmatrix is M (3x9). 

De verschillen in uitwerkingen worden voorzien van simulatiere

sultaten, die verkregen zijn m.b.v. de computer Burroughs B7700. 

De processen,waarmee de simulaties verricht zijn, zijn in tabel 3.1 

aangegeven. Voordat een filter kan starten met de verwerking van de 

metingen moet het volgende gegeven zijn: 

Beginschattingen ~(-jlo) 

Covariantiematrices P(-j,-il 0) 

E (k) en R(k). 

met 

j •0, I, 2 ... Td ma. x 

i, j-o, 1 , 2 ••• Td max 

De beginschattingen respectievelijk de covariantiematrices zijn voor 

j'O respectievelijk i,j;O,O als nulvektor respectievelijk als nulmatrices 

opgegeven. De matrices P(o,olo), Een R zijn steeds als diagonaal

matrices opgegeven. In tabel 3.1 staan de verdere filtergegevens. 

De stuursignalen worden in par. 3.5 besproken. 

Tabel 3.1 zie p.30. 
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Grootheden z (O) a 11 bI Td
1 z I (O) a22 al2 Td z2 (0) 

0 2 
proces 0 0,90 O, I 0 2 0 0,95 0,05 4 0 

proces 2 0 0,80 0,20 0 0,90 0, I 0 2 0 

_g_(OjO) 0 I ,00 1,00 0 0 I ,00 I ,00 0 0 

diag P(O,OjO 0,01 0,01 I ,00 16 0,01 0,01 I ,00 16 0,01 

diag R(k) RI R2 R3 
diag E(k) EI (k) 0 0 0 E2(k) 0 0 0 E3 (k) 

3 
. 

2
de 

Tabel . I De voornaamste proces- en flltergegevens voor het 

orde proces 3.20 t/m 3.22, waarmee de simulaties ver

richt zijn. 

Evenals in hoofdstuk 2 kunnen de filtervergelijkingen voor een 

specifiek systeem uitgewerkt worden door de verwachtingawaarden 

(3. 8 , 3. 9 en 3.12) uit te drukken in de covariantie& van de 

schattingsfouten. Dit uitwerken is op verschillende manieren verricht. 

~ 'V • 
Uitwerking 1: Substitutie~~~-~ 1n de systeemvergelijkingen, die in 

de filtervergelijkingen zijn ingevuld. 

Deze manier van uitwerken komt overeen met die 

van het NLF (hoofdstuk 2). Er ontstaan t.o.v. hoofd

stuk 2 echter verschillen, namelijk bij het berekenen 

van termen waarin een te schatten grootheid. in het 

argument van een toestandsgrootheid voorkomt, b.v.: 

f { zo (k-Td I) I y (k-l)} 

waarin Td 1 onbekend is. 

Dergelijke termen zijn door middel van een Taylorreeks 
A 

ontwikkeling van z
0 

rond Td 1(k-l jk-1) in de schattings-

fout van de looptijd uitgedrukt. 

De afgeleiden naar de looptijd zijn als volgt benaderd: 

3.23 



• 

p.31 

óz 

ar~l JT~I(k) 3.24 

.. • z
0

(k-Td
1
(k)-2)-2z

0
(k-Td 1(k)-J)+ 

(Hierin is, voor de eenvoud in schrijfwijze, het aantal 

meetpunten,dat in de schattinsen 1.
0 

en Td 1 verwerkt is, 

weggelaten) 

Na bovengenoemde Taylorreeksontwikkeling kunnen de verwa~htingswaar

den uitgedrukt worden in de verwachtingawaarden van schattingen en 

schattingsfouten. Indien (evenals in hoofdstuk 2) wordt aangenomen dat 

de schattingsfouten onafhankelijk zijn van de schattingen en dat de 

schattingsfouten Gaussisch verdeeld zijn, met gemiddelde nul, dan 

kunnen de verwachtingawaarden in de bekende covariantie& uitgedrukt 

worden. o\e ~ q.f eL~;JeYleVl 
In deze uitwerking ~ten van de schattingsfouten 

nog meegenomen. Het filter dat na deze uitwerking ontstaat zullen we 

aanduiden met het Niet-lineaire Looptijden Filter (NL). 

Uitwerking 2: Taylorreeksontwikkeling van de systeemverge~ijkingen. 

Worden hiervan de 2de en hogere orde termen verwaar
e 

loosd, dan zijn de verwachtingswaarden, in 3.~~ 
'l. 

en 3.JS, na substitutie van de reeksen, met minder 

aannamen als uitwerkina I te berekenen. 

Immer• er kan volstaan worden met het veronderstellen dat 

de schattingsfouten gemiddeld nul zijn en onafhankelijk 

van de schattingen. De afgeleiden naar de looptijden, die 

hierbij ontstaan zijn op dezelfde manier benaderd als bij uit

werking I, namelijk door: 

In het computerprogramma worden de grootheden i i (k-Tdi+ 1 (k)) ,(i•O, I) 

berekend m.b.v. een op een geheel aantal discretisatietijdstippen af-.. 
geronde waarde van Td. (k1 

1 
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(l Î. (k-Td. ) 
1 l+Y 
<lTd ,_ • 

i+ I Td. I 
1+ 

-î (k-Td· 1-1)-z. (k-Td.+l) i 1+ l l 
i•O. I 

Deze manier van aanpak komt overeen met die van het 

EKF (hoofdstuk 2). Het filter dat na deze uitwerking 

ontstaat zullen we aanduiden met het Kalman-achtige 

looptijden filter (KL). 

In tabel 3.2 zijn de verschillen in de schattingsresultaten gegeven. 

Het ingangssignaal is hierbij rampvormia met helling 0,04 en de 

meetruiscovariantie is R•I0-4 . 

Proces I 

k•S 

10 

IS 

20 

Tabel 3.2 

NL KL - -TRAL (k) TRAT (k) TRAL(k) TRAT (k) 

4,5 390 I 1 I 390 

118 4 105 1,4 120 

I JOJO 5 1014 1, 0 I , 9 

4 ïo5 5 1014 0,9 0,5 

Een voorbeeld van de schattingsresultaten van 

uitwerking I (NL) en uitwerking 2 (KL). 

Het gegeven voorbeeld toont de grote verschillen aan in de schat

tingsresultaten tussen het NL en KL filter. Omdat deze resultaten 

ook onder andere omstandigheden voorkwamen, moet de oorzaak gezocht 

worden in de aannamen, die gemaakt zijn bij het uitwerken. Omdat 

het KL filter betere resultaten vertoont en aanzienlijk minder 

termen meeneemt, zodat het eenvoudiger is• heb ik tijdens het 

afstuderen voornamelijk de werking van het KL filter verder on

derzocht. 

In uitwerking 2 worden de ''oude" toestanden gladgestreken, hierdoor 

worden metingen I,(k) op basis van kennis van het reeds "geschatte 

model" in de ''oudeH toestanden verwerkL Verkeerd geschatte paratileters 

kunnen daardoor oude toestandsschattingen verslechteren . 

Het aantal vermenigvuldigingen wordt ca. 20% lager door het 

achterwege laten van de hogere orde momenten en 2d• afgeleiden. 
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Zelfs indien de looptijden bekend zijn en exact opgegeven worden 

kunnen er aanzienlijke verschillen optreden in de schattingspres

taties van het KL filter (zie tabel 3.3), waarbij de meetruis 

covariantie R gelijk aan 25· 10-4 is en u(k)•l voor O~k~60 en u(k) •0 

voor k>60. 

proces I 

k - 20 

k • 100 

Tabel 3.3 

KL "KL" - -filter met filter zonder 

gladstrijken sladstrijken 

TRAT(k) TRAT(k) 

o, 24 0,026 

100 D, 009 

Eén voorbeeld, waarbij de schattingsprestaties ten 

gevolge van het gladstrijken verslechteren (loop

tijden zijn bekend en exact opgegeven). 

In de gevallen waarin ook de looptijden geschat worden zijn de 

verschillen tussen het wel en niet gladstrijken nog groter. Daar-

d · d 3de · · d · · 1 om wor t 1n e u1twerk1ng het gla strlJken achterwege ge aten. 

Uitwerking 3: Bij het achterwege laten van het gladstrijken moet 

toch de covariantie van de schattingsfouten op ver

schillende tijdstippen bekend zijn. Dit kan d .•. v. het 

volgende eenvoudige voorbeeld getoond worden. 

Voorbeeld: Gegeven de systeemvergelijkingen met bekende parameters 

a,b,Td: 

z2 (k+ I) • 82\k) + bz I (k-Td) 

er seldt: 
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I z 2Ck+J jk)•az2(kjk)+bz 1 (k-Tdjk) 

en 

waarbij 

i• I ,2 

De covariantiematrix van de fout in de voorspelling 

z'z(k+l ik) wordt: 

~ ~ 2 
P' (k+l )• [ {a z~(kj k)+bz 1 (k-Tdj k)) } 

•a2P(k,\t.lk)+4ab[(~ 2 (kjk)~J (k-Tdl lc)}+b 2P(k-Tdtk) 

Het kruisprodukté2ab{~2 (klk)~ 1 (k-Tdlk)} moet dus 

bekend zijn, dit is de covariantie van de schattings-.. 
fouenop verschillende tijdstippen. 

Het achter~ege laten van het gladstrijken is mogelijk door 

in de verg~~ijkingen 3.7 t/m 3.13 de weegmatrices Wj(k) met 

j:J gelijk a~ nul te stellen. De kostenfunktie 3.19 wordt 

dan echter niet meer geminimaliseerd. 

Vergelijking 3.13 wordt: 

P(k-j,k-ijk) • P'(k-j,k-ijk-1) i, j ;o 

p'(k,k-ijk-1)-W
0

(k)M P' (k,k-ijk-1) i,&O 

P'(k,kjk-1)-W (k)M P(k,kjk-1) 
0 

Het filter, dat de toestanden ~(k-j) niet gladstrijkt, zullen we in 

het vervolg het vereenvoudigd Kalman-achtig filter noemen; VKL. 

Door het achterwege laten van het gladstrijken ontstaat een grote 

verlaging in het aantal berekeningen per discretisatiestap. In ons 
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geval waar z
0

(k-j ik) en z 1 (k-j Ik) gladgestreken worden, is de 

verlaging in het aantal vermenigvuldigingen ca. 800, dit is ongeveer 

40% van het totaal(Tdl'fl~,~~) 

In de volgende paragraaf zal verder ingegaan worden op het VKL filter. 

In de samenvatting aan het eind van dit hoofdstuk worden de verschillen 

tussen de filters in een tabel weergegeven. 

Onder een testsignaal wordt verstaan het ingangssignaal ten behoeve van 

het identificeren. Filtersturing is het heinvloeden van de schattings

prestatie• door het op een of andere manier ingrijpen in de werking van 

het filter (b.v. het opzettelijk 11Verkeerd 11 opgeven van filtergegevens). 

In deze paragraaf wordt aangetoond dat het ingangs1ignaal invloed heeft 

op de kwaliteit van de schattingen en hoe filtersturing gebruikt kan 

worden om de schattingsprestaties te verbeteren. 

Het ingangssi~~aal heeft invloed op de kwaliteit van de schattingen. 

Enkele van belang zijnde punten zijn: 

I. Veranderingen in de sturingen. 

De modelparameters worden geschat met behulp van het verschil 

tussen de verwachte meting f<klk-1) en de meting z(k). Om dit ver

verschil te verkrijgen (bij verkeerde schattingen) moet in ons ge

val het ingangssignaal veranderen. 

2. Afgeleide van het ingangssignaal 

Voor de bepaling van de extrapolaties !_'(kik-I), i,'(kik-1) en P'(k-j,klk-1) 

wordt o.a •. de afgeleide van het ingangssignaal gebruikt. Deze afgeleide 

kan voorgesteld worden door de afgeleide naar de tijd immers 

--

(Vergelijk formule 3.24). 

a z (t) 
0 

at' t•k-Td -At 1 
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fout .. van de looptijd, bij 
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In grafiek 3. I is voor het systeem 

z
1
(k+I)•0,9z (k-Td) met y(k) • z 1(k)H(k) 

-4 0 
en R•10 het verloop van de covarian-

tie in de schattingstout van de loop

tijd getekend voor verschillende hel

lingshoeken van een rampvormig inganga

signaal (alleen de looptijd wordt ge

schat bij bekend veronderstelde sturing) . 

Duidelijk is in deze grafiek de snellere 

daling in de covariantie van de schat-

tingafout 1n de looptijd bij snellere 

stuursignalen te zien. 

verschillende hellingshoeken en het ingangssignaal. 

I. z(k)-z (k-1} • 0,02, 
0 0 

2. z (k)-z (k-1) • 0,04, 
0 0 

3. z (k)-z (k-1) • 0,06 
0 0 

3. Periode van het ingangssignaal. 

Voor een periodiek ingangssignaal moet de periode T groter 

zijn dan de bovengrens van de schatting van de looptijden (Tdmax)• 

omdat anders de looptijd een geheel aantal maal de periode T 

verkeerd geschat kan worden. 

Sinus,~n . met een voldoend grote periode voldoen aan deze punten. Deze 

signalen met periode T en amplitude I zijn als klasse van ingangssignalen 

onderzocht. 

Een tweede klasse bestaat uit de signalen z
0

(t)•tn (~arbij n~O). Bij deze 

signalen ontstaan steeds groter wordende afwijkingen t.o.v. de werkpunts

instelling van het proces, terwijl een van de voorwaarden voor de toe

pasbaarheid van identificatiemethoden (i1.3) juist is dat het proces zo 

weinig mogelijk heinvloed wordt door het testsignaal. Om de werkpunts

instelling van het proces niet te veel te verstoren is als tweede klasse 
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van ingangssiganlen gekozen voor zaagtanden met periodeTen amplitude I. 

Een veel gebruikt testsignaal voor het identificeren van processen is de 

stap (eenvoudig aan te brengen sturing). Mede daarom is de mogelijk

heid van een sturing, die opgebouwd is uit stappen onderzocht. Deze 

sturing wordt in het vervolg aangeduid als blokkensturing (zie gra-

fiek 3.2). 

+1 

-I 

Grafiek 3.2 ingangssignalen. 

De perioden T zijn gevarieerd. 

Blokkensturing 

Zaagtandsturing met 
periode T 

Sinussturing met 

periode T 
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In grafiek 3.3 is het verloop van de schattingen van de 6 parameters van 

proces I gegeven als funktie van de tijd (de sturing is een zaagtand 

met periode 50 ót, de meetruiscovariantie is R•I0-4 , de procesruis is 

nul). Het wilde verloop van de schattingen bij kleinek is een gevolg van 

de beginschattingsfouten, die fouten zijn voor a 12 en b1 meer dan 1000% 

t.o.v. de exacte waarde (zie tabel 3.1). Uit deze grafiek blijkt dat 

de schattingen onder de genoemde omatandigheden convergeren. 

PROCES 1 PBOCES 2 

ingangssignaal model 

periode 
TRAL (I 00) TRAT (I 00) fout TRAL(l 00) 

•102 
•102 

sinus 100 0151 2,4 2 0,19 

50 0 r I 2 1,0 12 0,23 

33,3 o~99 9,8 340 1.43 

25 Ir 14 486t000 1972 2.73 

zaaitand 100 0,07 0,20 4 0, 13 

50 0,07 0,72 5 0,07 

33,3 0,06 I ,40 I I 0,08 

25 o, 11 I, 30 32 0,05 

blokkensturing 

0,23 2,6 2 0, 12 

Tabel 3. 4 De schattingsprestaties van het VKL filter. 

Voor proces- en filtergegevens zie tabel 3.1. 

TRAT (I 00) 

•102 

0,7 

1.3 

104 

324 

0,08 

0,20 

0,17 

0,29 

0, 39 

model-
fout 

•102 

2 

9 

18 

'54 

3 

2 

8 

2 
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In tabel 3.4 zijn voor verschillende stuursignalen de schattingsprestaties 

gegevenvan het VKL. Hieruit blijkt dat de zaagtandsturingen de beste schattinga

prestaties vertonen (de proces en filtergegevens zijn hetzelfde als in 

grafiek 3.i, R•I0-4 , E•O). 

Bij de sinusvonnige ingangssignalen is er een tendens dat de schattingen 

verslechteren naarmate de periode van het ingangssignaal kleiner wordt. 

Dit kan verklaard worden door de snelle daling van de covariantie in de 

schattingsfouten in looptijd 1. Deze covariantie is in tabel 3.5 voor 

de verschillende perioden aangegeven. 

periode 
stuurs i naal Sinus 100 50 33 25 

k • I 16 I 6 I 6 16 

k - 2 1,00 0,995 o, 94 7 0, 944 

k • 3 0 I 990 0, 893 o, 798 0 I 702 

k • 4 0.100 o~ oo1 o, 002 O, OOI 

Tabel 3.5: Het verloop van de covariantie van de schattingstout 

in Td 1 voor de sinusvormige sturing bij verschillende 

perioden (proces I, dezelfde gegevens als bij Tabel 3.1) 

Uit die tabel blijkt duidelijk hoe de snelheid van het ingangssignaal 

de reduktie in de covariantie van de schattingstout in Td 1 bepaald. 

T.g.v. die snelle daling wordt de looptijd geschat uit een gering 

aantal meetpunten. 

Het filter zal daarna, ten gevolge van de lage covariantie van de 

schattingstout in looptijd I, vertrouwen op de reeds geschatte para

meter , zodat bij een verkeerde schatting grote afwijkingen kunnen 

ontstaan. Deze afwijkingen zullen groter worden bij snellere sturingen 

(zie grafiek 3.4) 



Een mogelijkheid om dit te voorkomen is gebruik maken van filter

sturing. Dit is op verschillende manieren mogelijk b.v.: 

p.41 

1. Hogere onzekerheid opgeven in de beginschatting van de looptijd. 

2. Covariantie van de schattingsfout in de looptijd tussentijds op

hogen. 

3. Opgeven van procesruis, die er in werkelijkheid niet is. 

Mogelijkheid 3 heeft tot gevolg dat de onzekerheid in de voorspelde 

schatting i' groter wordt, waardoor meer op de metingen vertrouwd 

wordt wat betreft de bepaling van 1 en minder wat betreft de bepaling 

van de te schatten parameters. Hierdoor zullen covariantie& van de 

schattinasfouten in de parametera langzamer afnemen. 

Een bezwaar van filtersturing is dat de schattingen langzamer zullen 

convergeren. Een tweede bezwaar is het bepalen van de hoeveelheid 

toe te passen filtellturing, dit zal nl. veelal experimenteel moeten 

gebeuren. 

Uit simulaties blijkt dat filtersturing d.m.v. procesruis het 

beste aan bovengenoemde mogelijkheden voldoet. Een verklaring hier

voor is dat de invloed van een verkeerd geschatte looptijd "niet zo 

snel" doorwerkt in de andere schattingen. 

De afwijkingen in z1 (kik) zijn vooral in het begin groot, zodat dan 

de filtersturing het belangrijkste is. 

In tabel 3.5 zijn de schattingsresultaten gegeven bij filtersturing 

d.m.v. procesruis (opgegeven E1•R1 en E2•R2 voor k~SO en E1•E 2•o 
voor k>SO). Opvallend zijn de grote verbeteringen in de schattinga

resultaten bij de snellere ingangssignalen (vergelijk tabel 3.4 en 

3.5). 

Uit vergelijking van de tabellen kan geconcludeerd worden dat 

- stuursignalen in de vorm van een zaagtand de voorkeur geniet. 

- filtersturing bij snellere stuursignalen tot betere schattinasresultaten 

leidt. 
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PROCES PROCES 2 

m. 'W.. 
ingangssignaal TRAL (I 00) TRAT (I 00) Model- TRAL (I 00) TRAT(lOO) Model -

ti0 2 
fout 

2 lfl0 2 
fout 

periode •10 •102 

sinus 100 0,53 I, 5 19 0,35 1 • 3 4 

50 0,51 I , I 57 0,40 I , 9 12 

33 0,45 0,7 104 0,35 I , 3 33 

25 0,47 I , 3 302 I ,0 5,4 39 

zaagtand 100 0,36 0,35 9 I ,80 4.70 

50 0,05 0,20 10 0, 15 0, I 7 I 

33 0,05 0,33 19 0, I 0 0,08 3 

25 0,05 0,48 50 0,09 o, 14 

blokkensturing 0,18 0,02 6 0,26 I , I 0 3 

Tabel 3.5 Schattingaprestaties van het VKL na toepassing van filtersturing 

op de toestandsgrootheden z 1 en z2• 
-4 -4 

E•R•I 0 voor k~50 en E"'O en R•l 0 voor Je 50. 

De filters die tot nu toe beschreven zijn, hebben in het algemeen de 

eigenschap dat elke component van de meetvektor _.aabruikt' wordt om 

alle toestandsgrootheden en parameters te schatten. In deze para

graaf wordt een filterconstructie voorgesteld die het aantal be

ïnvloedingen beperkt. De eenvoud en overzichtelijkheid van deze 

filters is erg aantrekkelijk, maar het goed functioneren ervan 

stelt een aantal voorwaarden. 

De ontwerpmethode is gebaseerd op de keuze van een aantal 

paren grootheden. Elk paar bevat één component die als inganga

grootheid geinterpreteerd wordt van een deelsysteem, terwijl de 

andere als gemeten uitgangsgrootheid gezien kan worden. Het deel

systeem bevindt zich tussen deze in- en uitgangsgrootheid. Bij elk 
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paar wordt nu apart een algorithme gemaakt, dat dient om de nodige 

parameters en toestandsgrootheden van het betreffende deelsysteem 

te schatten. De uitkomsten van dit deelfilter kunnen door een 

ander deelfilter als ingangsgrootheid van een ander subsysteem 

beschouwd worden. In figuur 3.1 is een voorbeeld hiervan ge-

geven . 

......---~ totw systeem totale systeem 

Yz y3 ingang 

totah filter 

pir zl 
Oorspronkelijk filter gestript filter 

Figuur 3.1 

Uit deze figuur volgt onmiddellijk al dat de geschatte grootheden 

die de deelfilters leveren van essentieel belang zijn voor het 

volgende deelfilter. Indien het systeemmodel waarover het totale 

filter beschikt eenvoudig in stukken verdeeld wordt (dus groepjes 

vergelijkingen vormen deelsystemen) dan verloopt de beÏnvloeding 

van deze systemen via de toestandsgrootheden. Omdat deze vaak 

beter geschat kunnen worden dan de parameters ligt een opsplit

sing als hierboven getekend enigszins voor de hand. Opgemerkt 

moet worden dat een slechte meetkwaliteit van y 1 of van Y2 deze 

constructie zinloos maakt. 

In figuur 3.2 wordt toegelicht hoe de weegmatrices en covariantie

matrices P(k,kl~) in het oorspronkelijke en in het geatripte fil-

ter van elkaar verschillen. 

[I 
. 1 . ! l ••••••••• • • * ••••••••• •••• • • ••••••••• • •••• • • ••••••••• u u • * ••••••••• • • ••••••••• •••• • • ••••••••• u:: • • ••••••••• • • ••••••••• • ••• 

oo~p~o»~elij~e W gut!Up;te W OOIU!pJtOttkilijke.. gutM.pte 
Pt~~~lkl P(k,klkl 

Figuur 3.2 



Door de bovengenoemde splitsing (en het kleinere aantal be1nvloe

dinge~daalt de vereiste computercapaciteit (zie grafiek 3.5). 

Om enige indruk te geven van de werking van dit filter zijn 

opgenomen grafiek 3.6 en tabel 3.6. Door middel van tabel 3.6 kan 

een vergelijking gemaakt worden tussen het VK en het gestripte 

filter. Beide zijn toegepast op de eerdergenoemde processen I en 

2 en wel voor verschillende stuursignalen. In de tabel zijn ook 

gegevens opgenomen die betrekking hebben op situaties met ver

schillende meetruis. De grafiek 3.6 maakt een vergelijking mo

gelijk van het NL-filter (van hoofdstuk 2) en een gestripte 

versie ervan. Hierin staat uitgezet het quotiënt TRA(k)/R voor 

verschillende meetruiscovarianties R(k) (R(k)•R.I). 

Uit de gegevens mag geconcludeerd worden dat het voorgestel

de gestripte filter een serieus alternatief kan zijn. Blijkbaar 

kan van de opsplitsing (en uitschakelina van be!nvloedingen) een 

zodanige stabiliserende invloed uitgaan dat convergentie ontstaat 

(grafiek 3.6). 

In deze paragraaf worden enkele schattingsresultaten van het ge

stripte filter beschreven, die gebaseerd zijn op meetgegevens af

komstig van het potten- en pannen proefproces van de vakgroep 

Systeem- en Regeltechniek. 

Het hoogte model van het proefproces 1s 

hiernaast getekend. Voor een verdere 

beschrijving wordt verwezen naar (20). 

D.m.v. stapvormige veranderingen in de 

warmwaterstroomhoeveelheid van een 

warmtewisselaa~~ie grafiek 3.7), voor

aan in het proces, zijn temeratuur ver

anderingen bewerkstelligd in het doorstror 

mende water. Dit water stroomt met tempe

ratuur T1 vat I in en stroomt vervolgens 

in een lager geplaatst, goed geroerd, 

buffer vat. 

De temperaturen T1, T2 en T3 (zie figuur 3.~) 
zijn gemeten en m.b.v deze meetgegevens zijn 

p.44 



PROCES 7 PROCES 2 
V KL gestript filter V K L gestript filter 

TRAL(JOO) TRAT(IOO) model: TRAL(JOO TRAT(IOO) model TRAL(l 00) TRAT (I 00) model J TRAL (I 00) TRAT (I 00) model 
fout 1 fout ingangssignaal fout I fout 

I 
eriode •JOO •JOO •100 •100 •100 •100 I 

I I 

sinus 100 0,53 I, 5 19 0,67 1.5 22 0, 35 I, 3 4 I 0, 33 
I I 

50 0,51 I , I 57 I 0,54 1.2 
I 

64 0,40 I , 9 12 
I 0,46 
~ 

33,3 0,45 0,7 104 I 0,56 0, I 156 0,35 I , 3 33 I o. 36 I 
I J 

25 0,47 I, 3 302 I 0,40 0, I 288 I , 0 5,4 39 J 0,44 
I I 
I 
I 

zaagtand 100 0,36 0,35 9 I 0, 11 0,20 6 I , 8 4,7 I 
. 

0,29 I 
I I 50 0,05 0,20 JO I 0,06 0, 17 10 O. IS 0, I 7 I 

I 
O, I 4 

I 
33,3 0,05 0,33 19 I 0,03 0,28 10 0.10 0,08 3 I 

0,12 
I I 

25 0,05 0,48 50 I 0,05 0,38 26 0,09 0' 14 I I 0' 12 

blokkensturing 
meetruis 

RI _4 R2-:4 R3 -'1 

• I Op§ • lORf • I 0~ 
I I 

• 0,02 10 I • 0,03 I • 0,01 0,2 I • 
0,18 0,02 6 I o, 13 0,04 5 0.26 I , I 3~0 I 0,53 

2.5 '25 î5 I • 0.47 39 I • 0,52 4 • 0,2é I , I I • 
0,55 0,81 I 7 I 0.68 0,71 JO 0.96 2,9 6.6 I 0,23 I 

IOO I • 0.72 2 I • 0.75 2 • 0,04 6,6 I • 
0,39 0.64 9 I o.52 0.98 I4 0,53 2,6 4,0 I o, I5 

I 
100 I I • 0,12 2 • 0.33 2 • 0, I 0,3 I • I I 0,49 0,76 11. I 0,49 0,71 9 o. I9 0,4 I, 8 0' 15 

Tabel 3-6 De schattingsprestaties voor het gestript filter en het VKL. Voor de blokkensturing zijn 

de meetruiscovarianties gevarieerd en zijn de schattingsprestaties ook vermeld bij beken

de, exact opgegeven,looptijden. 

•100 •100 

I, 3 4 

2,2 I 6 

I, 6 22 

16,5 30 

0,06 

9,9 2 

0, 24 4 

0,06 16 

0,01 0,3 
I, 20 0,3 
0,26 o;5 
0,95 2.6 
0.34 o.6 
I , I 0 2,4 
0,28 I2,0 
0,32 9,0 

't:l . 
l'
~ 
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de tijdkonstanten, versterkingsfaktoren en looptijden geschat van de, 
de als 2 orde proces opgevatte, overdracht T 1 ~r 2 ~T 3 . 

Van deze te bepalen overdracht wordt de sturing als onbekend veron

dersteld, doordat aan het gestripte filter de proces- en meetruis zo

danig opgegeven worden, dat de schattingen T1 geheel bepaald worden 

door de metingen. 

De schattingsresultaten zijn niet erg verschillend, indien de looptijd 

wel of niet als bekend wordt verondersteld. Zelfs bij erg grote ver

anderingen in de beginschatting van looptijd I treedt nog convergentie 

op (ra ~.teL "l-"f). 

Genoemde schattinasresultaten stemmen overeen met de resultaten van het 

EKF (zonder looptijden) dat door H.J.M. Vissers op de PDP 11/34 geimple-

menteerd 1s. 

Run 1 

diagon 

Run 2 

Run 3 

aal 

i(O 0) 

P(o,o!o)·· 

x(4ool4oo> 

x(O!O) 

P(o,olo 

x(4oo!4oo> 

x(OjO) 

P(o,olo> 

x(6ol6o) 

x (120 1120) 

x(l80II80) 

x<z4olz4o) 

xooo l3oo) 

I ,00 

0,01 

0,91 

0,99 

I ,00 

0,92 

0,99 

0, I 0 

0,990 

0,982 

0,972 

0,974 

0,975 

I ,00 0 

1,00 0 

0,085 0 

0,01 3 

I ,00 3 
--------------

0,080 0,04 

0,01 20 

0, I 0 30 

0,008 3,4 

0,011 -4,6 

0,012 -0,2 

0,012 -0,4 

0,012 -0,3 

I ,00 1 100 0 

0,01 1 ,00 0 

0,98 0,019 0 

0,99 9,01 I 

I ,00 I ,00 2 

0,98 0,019 -~.02 

0,99 0,01 1 

0, I 0 0, I 0 2 

0,976 0' 0234 0,85 

0,961 0,0136 -0,06 

0,973 0,0175 -0,01 

0,983 0,0179 -0,12 

0,982 0,0169 -0,15 

Tabel 3.7 De schatting verricht aan het hoogtemodel potten en pannen 

proefproces van de vakgroep Systeem- en Regeltechniek. 

Een punt voor verder onderzoek is het schatten van de parameters, die be

horen tot de overdracht van de warmwateratroom, dat de warmtewisselaar in-

gaat, naar temperatuur T1. Het bleek namelijk niet mogelijk om 

de parameters van deze els late orde opgevatte overdracht te bepalen, 

waarschijnlijk t.g.v. te dicht bij elkaar liggende discretisatieperioden en 

tijdkonstanten en gekozen sturina. 
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SAMENVATTING HOOFVSTUK 3 

In dit hoofdstuk is de struktuur van het KF als uitgangspunt genomen 

voor het oplossen van het niet-lineaire filterprobleem, bij systemen 

met looptijden. 

De~e filtervergelijkingen zijn op verschillende manieren uitgewerkt 

voor een tweede orde systeem met onbekende looptijden. Ook is de invloed 

van enkele ingangssignalen nagegaan. 

- Uit simulaties bleek dat de uitwerkingen met verschillende aannamen en 

verwaarlozingen sterk verschillende schattingsprestaties vertoonden. Evenzo 

blijkt het nuttig om een opsplitsing te maken in deelfilters. 

- Uit simulaties bleek het mogelijk om gelijktijdig de parameters en toe
de standsgrootheden van het genoemde 2 orde systeem te schatten. 

- Uit simulaties bleek dat de zaagtandvormige sturing, in ons geval, de beste 

schattingsresultaten gaf. Voor de sinusvormige stuursignalen bleek het zinvol 

om filtersturing toe te passen. 

Kalman Filter 

Extended Kalman Filter 

Niet Lineaire Filter 

KF 

EKF 

NL 

Niet Lineaire looptijden Filter NL 

Kalman-achtige looptijden Filter KL 

Vereenvoudigd Kalman-achtige 

looptijden Filter V 

Gestript Filter 

niet- hogere 
lineaire lineaire loop- orde gladstrijke 

stemen ti.den momenten 

x 

x x 

x x x x 

x x x 

x x 

x x 

Tabel van de gebruikte filters en hun belangrijkste kenmerken in de uitwerking. 
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4. AFSLUITENVE BESCHOUWING 

In dit en de voorafgaande hoofdstukken werd verslag gedaan van onderzoek 

naar algorithmes, die dienen om aan de hand van meetgegevens en voorin

formatie schattingen van grootheden te maken. Deze algorithmes hebben 

een recurrent karakter en leveren na elke bemonsteringsperiade een 

nieuwe schatting van alle grootheden. Door de beperking van de klasse 

van algorithmes (door middel van de keuze van de struktuur) bleek het 

mogelijk om algemene regels voor de constructie ervan te geven. Bij het 

uitwerken van deze regels werd gelet op de relatie tussen de drie ele

menten: a) aannamen en verwaarlozingen, b) ingewikkeldheid van het 

algorithme en C) kwaliteit van de resultaten. 

In dit verslag werden hoofdzakelijk 2e orde processen met looptijden 

bekeken. De introduktie van onbekende looptijden in Hoofdstuk 3 leidt 

tot een veel eenvoudiger voorstel voor het algorithme. Voor de een

voudigere systemen van Hoofdstuk 2 is een ingewikkelder algorithme 

zinvol. 

Een uitwerking van de ideeën over de invloed van de vorm van het in

gangssignaal en de filtersturing op de bruikbaarheid en de kwaliteit 

van de voorgestelde filters kan een onderwerp van verdere studie zijn. 



SYMBOLEN 

A 

a 

a. 
-J 
B 

E 

e 

f 

F 

G 

h 

H 

i 

j 

k 

L 

1 

m 

M 

p 

P' 

sym I 

versterkingsfactoren 

parametervektor, exclusief looptijden 

geschatte parameters, bij bekend veronderstelde looptijden 

stuurmatrix 

covariantiematrix van de schattingstout 

vektor die de procesruis voorstelt 

systeemfunkties 

systeemfunkties 

meetfunkties 

meetfunkties 

stuurfunkties 

stuurfunkties 

index 

index 

tijdindex 

kostenfaktor 

aantal schattingen, waarover gemiddeld wordt 

aantal meetseries, waarover gemiddeld wordt 

meetmatrix 

covariantiematrix van de schattingsfouten in x 
covariantiematrix van de schattingsfouten in de ge-

extrapoleerde schatting R' 
P(k-i,k-jlk) covariantiematrix van de schattingsfouten in 

"v 'v 
~(k-i) en ~(k-j) nadat de meting y(k) verwerkt is. 

P' (k-i,k-j Ik) covariantiematrix van de schattingsfouten in de geëxtra

poleerde schattingen R'(k-i!k) en R' (k-jjk) 

R 

r 

s 

T 

TRA 

Td 

u 

V 

x 

x 

covariantiematrix van de meetruis 

vektor, die de meetruis voorstelt 

index 

tijdconstanten en temperaturen 

Totale Relatieve kwadratische Afwijkingen 

vektor met looptijden (Td 1, Td 2, ... Tds''. Tdmax)T 

stuurvektor 

vektor, die de procesruis voorstelt 

toeatandsvektor 

toestandsvektor 
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v~~votg SYMBOLEN 

x 

x' 
_g_(k-j ik) 

_g_'(k-jlk) 

w 

-· :t. 
y 

z 

!uit 
llt 

n 

schatting voor de toestandsvektor 

geëxtrapoleerde schatting van de toestandsvektor 

geschatte toestandsvektor ~op t=k-j, waarin de 

metingen t~tn t=k verwerkt zijn. 

geëxtrapoleerde schatting van de toestandsvektor 

vanuit ~(k-j~ 
gewichtenmatrix 

meetvektor 

verwachte meetwaarden voor :1.. 

verzameling van meetvektoren 

toestandsgrootheden 

responsie 

discretisatie periode 

systeemmatrix 

verwachtingawaarde symbool 

Kronecker (delta) symbool 

vektor, die de procesruis voorstelt 

Gebruikte filternamen ---------------------
KF 

EKF 

NLF 

NL 

KL 

VKL 

Kalman Filter 

Extended Kalman Filter 

Niet Lineaire Filter 

Niet Lineaire Filter voor systemen met looptijden 

Kalman-achtig Filter voor systemen met lofrptijden 

Vereenvoudigd Kalman-achtig Filter voor systemen met 

looptijden. 
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B I J L A G E N 

I. Bepaling van de gewichtenmatrix 

2. Uitwerking van de filtervergelijkingen 

3. Bepaling van een benadering voor de covariantie

matrix P voor het NLF 

q. Fi~te1Z. ve~~el~ l<.i n~eV\ ve>of.l. "b~<;,.te.vv,~ VY\eb Loopb-ï&de,.v,. 

5· Computerprogramma's 



1 • 1 

BIJLAGE 1 : BEPALING VA1J VE GEWICHTENMATRIX 

1- 1 I nteA..cün ________ g 

In deze bijlage wordt bewezen dat het minimum van 

Spoor P(k) • Spoor P' (k)-2{(!,' (k)-!_(k)) (i_' (k)-x_(k)lwT (k)} 

bereikt wordt voor: 

-I 
W(k)•[{ (!_' (k)-!_(k)) (i_' (k)-x_(k)) T} [t (i_' (k)-x_(k)) (i_' (k)-x_(k)) T }] 

We laten in het bewijs de onafhankelijke k weg, omdat die steeds 

hetzelfde ··is. 

We nemen aan dat f{ (i_'-x_)(î'-x_)T} geschreven kan worden 
T -1 

met H •H 

en A • diag(À 1, À2 ..••• Ài), waarbij Ài > 0. 

T als HLIR 

Aan deze eigenschap is voldaan als de meetruis ongelijk nul is 

of als !_' niet exact bekend is, immers dan zijn de elementen van 

(i_'-x_);o en is [ {i_'-x_) (i_'-x_)T} een reële symmetrische positief 

definiete matrix. 

Definiëren we 

-L ... , T ( -i -l T} 
A • E{ (~ ~ (x_-l_) 6 H ) 

{ ( "" ... , T} ( - ~) 
• t: !.-U (:t..-y) HA 



Dan 1s P te schrijven als: 

De middelste term 1s een symmetrische niet-negatief definiete 

matrix. Het spoor van deze matrix is gelijk aan de som van 

1. 2 

de eigenwaarden (zie collegediktaat Lineaire Modellen, pag. 1-5). 

Omdat A en P' onafhankelijk zijn van W wordt het Spoor van P 

geminimaliseerd door: 



BIJLAGE 2 :UITWERKING VAN VE FILTERVERGELIJKINGE~ 

De toestandsvektor van par. 2.4.2 van het afstudeerverslag 

is te schrijven als: 

XI z 
0 

x2 a 11 

x3 bi 

x5 - ZJ 

x6 a22 

x7 a12 

x9 z2 

Hierin ontbreken de elementen x4 en x 8 ; deze zijn weggelaten 

2. 1 

B2.1 

omdat in het computerprogramma de looptijden TDI en TD2 gedefini

eerd zijn als x
4 

en x8 ; nu zijn de filtervergelijkingen direkt 

terug te virttlen in het computerprogramma. Achteraan in deze bijlage 

bevinden zich de voornaamste formules van het VKL filter. 

De systeemvergelijkingen worden 

x6 (k+l) .. x6 (k) +e 6 (k+J) 

De meetvergelijking is 

~
1000000 l 

y(k+l) s 0001000 
0000001 

_?!(k+l )+.E_(k) B2.2 



2-2 

In de tweede paragraaf van deze bijlage worden de filtervergelij

kingen 2. IJ t/m 2-16 uitgewerkt voor B2-J en B2-2. De verschillen 

met het Extended Kalman Filter (zie i2.3 hoofdverslag) worden 

in par. 3 aanaegeven. 

- De geëxtrapoleerde schatting 

B_'(k+l) -~{(!_(~(k),k+l))+,!:(~(ktl, k+l) +~(k+l)} 

•f{ <.!.<:~.(k),k+l)} + !!_(~(k+l),k+l)) 

Hieruit volgt 

x I • (k+ I ) • x. (k) 
l l 

voor i • 2,3,6,7 

I 

x 9 ck+l) - x6 (k).x9(k)+x7Ck).x5Ck)+P69 Ck)+P57 ck) 

x' 1(k+l) • x1 (k) + óu(k+l) 

'\, 

- Schattingsfout in extrapolatie f, (k+l) ~x'. (k)-x.(k) 
l l l 

fi (k+l) .. Xi (k)-ei (k) voor i• 1,2,3,6,7 

In het vervolg zullen we de onafhankelijke variabele van het 

rechterlid weglaten. 

'\, 

evenzo f 9 (k+ I ) 



- De covariantiematrix P 1 (k+l). 

pI (k+ I) t:. d <E. I (k) -.!. (k)) <E. I (k) -.!. (k) T} -
4 

pii+EI pl2 pl3 cl II pl6 PJ7 oJII • 

p 21 p 22+E2 p 23 cJzJ p26 p27 nJzl 

p31 p32 P33+E3 cJ3J p36 p37 Dj3J 

cl 1 I cJzJ c!JI OI I I cJ6l cJ7l oJzJ 

p6l p62 p63 Cj6J p66+E6 p67 Dj6J 

p71 p72 p73 cJ7l p76 P77+E7 oJ7l 

Djlj Dj2j oJ3l ojzJ nl6l nJ7l oJ3l 

Hierin zijn cjiJ enDlil met 1 • 1,2,3,6,7, als volgt gedefi-

nieerd: 

• x2Pis+xsPiz+x3Pil+xiPi3 

K x6Pi9+x9Pi6+x7Pis+xsPi7 

Voor OI Ij geldt met behulp van de aannamen van par.2.4.2 van het 

hoofdverslag 

0 !I I· E {} 5 (k+ I ) } 5 (k+ I ) } K 

x2clsl+x5clzl+x 1cl3l+x3cl 11 

+P25p25+P22p55+PI3pi3+PIIp33 + 

Z(PI2p35+P23PIS)+E5 

evenzo 0 J 21 ~ f (! 5 (k+ I )'f9 (k+ I ) } 

en oi3J ~[{} 9 (k+l)}9 (k+l)} 

2-3 



-De verwachtingswaarde van de meting f'(k+l) 

I 

evenzo y' 2(k+l) en y 3(k+l) 

Hieruit volgt dat: 

i' (k+l) • ME.' (k+l). 

- De gewichten matrix. 

W(k+l) • ~{ (g_'(k+J)-_!(k+J))(f'(k+I)-I,(k+l))T} • 

[z{ <i'<k+J>-x.<k+l))(i'<k+l)-x.<k+l))T} J -I 

• ~{ <}(k+I)M f(k+l)-!_(k))T} • 

-De covariantie mattix P(k+l) 

m.b.v. i' (k+l) • M!_' (k+l) 

en 
'V '"'I f(k+l) • .! (k+l)-_!(k+l) 

T volgt P(k+l) • P'(k+l)-W(k+l)M P'(k+l) 

2-3 V~chit EKF en NLF 

Het Extended Kalman Filter gaat uit van de linearisatie: 
3f 

'V 
x'(k+l). f(x(k),k) + (x(k)- x(k))-= 1 

d_! _!•!_(k) 

Stel: 
A • <P(k+l,k) 

3x 

De matrix ~(k+l(~k) is: 

2-4 
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0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 

i3 (k) is(k) x
1 

(k) x2(k) 0 0 0 
<fl(k+l,k)-

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 x7<k> x9<k> xs<k> x6(k) 

De extrapolatie wordt daardoor: 

x.' (k+1) • x.{~) voor i•2,3,6,7 
1 -1 

Schattinasfouten in de extrapolatie: 

i-1,2,3,6,7 

Het verschil tussen het EKF en het NLF wordt bepaald door de 

schattinasfouten in de extrapolatie en de extrapolatie zelf. 

Samenievat vinden we de verschillen: bij extrapolatie van de toe
atandsarootheden: 

A ' A f p p 
xS NLF • ~5 EKF + 13 + 25 
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bij bepaling van P': 

In de simulaties, die besproken worden in het verslag is de diago

naal van de matrix P al na enige discretisatiepunten (bv.5) kleiner 

dan I, zodat het voornaamste verschil tussen EKF en NLF bepaald wordt 

door het verschil in extrapolatie: ... , 
x . 

De elementen C(I) en D(I) worden als volgt bepaald: 

- -
(resp. x_fTd2-J)-~5 (k-Td 2 )) zijn, als Tdl (resp. Td

2
) de op a..e.V'l 

integer afgeronde waarde van de looptijd is. 
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BIJLAGE 3 BEPALING VAN EEN BENAVERING VOOR VE COVARIANTIEMATRIX P 
VOOR HET NLF. 

In deze bijlage wordt formule 2.28 van het afstudeerverslag 

afgeleid. 

We gaan uit van: 

P' (k) • ~(k,k-1)P(k-1)~T(k,k-l) 

at 
omdat de matrix ~(k,k-1) •-= I niet singulier is kan voor a!. x(k-O 
B 3-1 geschreven worden 

-) 
immers Q>(k-1,k) • Q> (k,k-1). 

Voor het tweede orde systeem 2.17 t/m 2.19 (par. 2.4.2) geldt: 

Deze matrixaelijkheid 1s als volgt te bewijzen: 

(met weglating van de onafhankelijke variabele k) 

inmers 

-
-
-

(I+P'MTR-JM)«I-P'MT(MP'MT+~-IM) • 

(I+~MTR- 1 M-P'MTR- 1 R(MP'MT+R)-IM 

-P'MTR- 1MP'MT(MP'MT+R)-IM • 

I+P'MTR- 1M-P'MTR- 1(R+MP'MT)(MP'MT+R)-IM 

I 

zodat: 

B 3-1 

B 3-2 



Voor B 3-2 kan nu geschreven worden 

Met de definitie: 

<P(i,k) • q,(i,i+I)<P(i+l,i+2) .... f(k-l,k) 

wordt B 3-3 

P-I (k) • q,T(O,k)P-J(0)4>(0,k)+ ~ ~T(i,k)MTR- 1 (i)M4>(i,k) 
i• I 

3-2 

Q.E.D. 

B 3-3 

Q.E.D. 
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BIJLAGE 4 : FILTERVERGELIJKINGEN VOOR SYSTEMEN MET LOOPTIJVEN 

In deze bijlage worden filtervergelijkingen afgeleid voor het schat-

ten van de toestandsgrootheden van niet-lineaire systemen met loop-

tijden. Indien de looptijden onbekend zijn. dan worden zij opgenomen 

in de toestandsvektor. zodat ook looptijden door het filter dat in 

deze bijlage afgeleid wordt. geschat kunnen worden. 

Gegeven de systeemvergelijkingen 

B 4-1 

en meetvergelijkingen 

~(k) • M ~(k) + ~(k) B 4-2 

Met de gebruikelijke voorwaarden voor ~:wit. onafhankelijk van x. 

gemiddeld nul en covariantiematrix R. 

Hierin is Td de grootste looptijd. die in de systeemvergelijkingen 
max 

voorkomen. 

Definieer: 

B 4-3 

De systeemvergelijkingen kunnen dan geschreven worden als: 

!(k) - !(!(k-l).k) + ~(~(k).k) + ~(k) B 4-4 

en meetvergelijkingen als: 

~(k) a ~·!(k) + r(k) B 4-5 

met: 
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!(~(k-1),~(k-I-Td 1 ), ... ,~(k-Tdmax-1)) 

~(k-1) 

~ (k-2) 
(J 

!(~(k-1) = 
~ (k-3) 

x(k-1-Td ) - max 

!!(~(k) ,k)~ ( .!!,(~(k) ,k)' .Q. • .Q., 

~(k) 

G 

~ (!.(k), .Q.. 

~ (M, 0, 0, 

Voor de vergelijkingen B 4-4 en B 4-S luiden de filtervergelijkingen 

(zie hoofdstuk 2): 

X(k) • X'(k) + W(k).(y(k)- y'(k)) - - - -
!_'(k) • f{!_(!_(k-1),k) + ,!!(~(k),k) + ~(k)jY(k-1) 

... 
Ïf<k) • f{G.!_(k) + .E_(k)} • G !_' (k) ~ 

W(k) • P'(k)GT(GP'(k)GT+R(k))- 1 

P(k) • P' (k)-W(k)G~P'(k) 

P' (k) • t <.!(k)-!_(k)) <i' (k)-~(k))T jY(k-1 )} 

De vergelijkingen B 4-10 t/m B 4-15 kunnen, bij een gegeven set 

beginwaarden berekend worden. Maar de benodigde rekentijd kan aan-

zienlijk verminderd worden door de vergelijkingen uit te schrij-

ven in componenten. Deze vergelijkingen worden verkregen door de P en 

W matrix als volgt op te splitsen in ondermatrices. 

B 4-6 

B 4-7 

B 4-8 

B 4-9 

• B 4-10 

B 4-11 

B 4-12 

B 4-13 

B 4-14 

B 4-15 
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t::. 
( W

0 
(k), w1 (k), (k)) 

T 
W(k) = Wz (k), ... WTd B 4-16 

max 
en 

P(k,kik) P(k,k-lik) P(k,k-2ik) P(k,k-Td Ik I max 

P(k-1 ,kik) P(k-1 ,k-lik) 

P(k) t::. .. 

\ P(k-Td ,kik) 
max 

P(k-Td ,k-Td I max max 

B 4-17 

evenzo P' (k). B 4-18 

en voor P': 

Worden de definities B 4-16 t/m B 4-18, tesamen met B 4-3, B 4-6 t/m B 4-9 

gesubstitueerd in de filtervergelijkingen B 4-10 t/m B 4-15 dan ontstaan 

de filtervergelijkingen, die te vinden zijn in par. 3.2 van het hoofd-

verslag. 

Het kriterium dat geminimaliseerd wordt is daarbij 

onder de voorwaarde B 4-9. 

B 4-19 kan geschreven worden als: 

L Spoorf{(~(k-j lk)-.!(k-j))(_!(k-j ik)-.!(k-j)liY(k)} 
j 

B 4-19 

J 
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BIJ LAGE 5 : COMPUTERPROGRAMMA '4 

In deze bijlage worden de computerprogramma's beschreven. 

De algorithmes verschillen slechts in het berekenen van de filter 

vergelijkingen, daarom is slechts één programma in het geheel in 

dit verslag opgenomen. 

l1 00 'Begin' 

Declaraties 

Procedures. 

64700 Het eigenlijke programma, dat als volgt is opgebouwd: 

6.7700 I discretisatiestap in het Computerprogramma. 

O~k~Tijd2 periode van het simulatieprogramma. 

67500 starten van het filter k•O. 

67200 starten van het proces k•Tijdl. 

66400-66800 Bepalen·van de sturing voor periode v/h Programma O<k<IOO! 

66300 startwaarde ruisreeks. 

66200 Aantal ruisreeksen (meetseries), waarover gemiddeld wordt. 

66100 I betekend plaatje tekenen van de schattingen. 

66000 i.v.m. ruisreeks. 

65900 welke filters gebruiken? 

65700 Test bepaalt frequentie van de periodieke sturing. 

65400 filter en proces gegevens inlezen, uitprinten enz. 

64800 Aantal keer simuleren met verschillende filter en/of 

proces gegevens. 

De gebruikte files zijn: 

UIT te printen gegevens 

MlD schattingsprestaties na middeling over ruissom ruisreeksen TRA 

GR arafiek tekenen voor de toestandsgrootheden ~' i• ~ 
GRA grafiek tekenen voor de geschatte parameters 

BAM modelresidu 

GRK voor erg grote afwijkingen. 



Procedures 

3400 

11300 

12900 

15700 

18000 

18700 

19300 

27900 

36400 

39500 

41000 

42600 

47100 

49400 

53700 

FIG 

RUIS 

FILTERSTURING 

FX(X,TIJD) 

METING 

PROCES 

DP 

FILTER 

TITEL 

PARFIG 

TOEFIG 

MODELVERGELIJK 

OUTPUTKLEIN 

OUTPUTGRAD 

UITKOMSTEN 

5-2 

Deze procedure is beschreven in 1-111 van 

P. v.d. Hijden om plaatjes te tekenen. 

Witte ruis, standaard normaal verdeel 

produceren. (RC-info 16) 

Tijdens mijn afstuderen ooit gebruikt; 

bekijkt of filter niet te ver divergeert. 

(Cin, Din, zie programma 2) 

systeemvergelijkingen 

bepalen~ (yter voor filtersturing} 

!_(k):•f(x)+ruis. 

bepalen van de vektoren c!II, oirivoor 

P' matrix (omdat P en P' matrix dezelfde 

geheugenplaatsen innemen. 

filtersoort • 

filtersoort • 2 

filtersoort • 3 

Gestript filter 

Filter VKL zodanig 

verandert dat MP'MT 

diagonaal wordt. 

filter VKL. 

In 2de programma wordt cl I~ OI I~, Oir·! 

berekend voor het NL (NLF) filter. 

De berekening van CIN en DIN geschiedt 

voor de procedure filtersturing. 

berekenen van schattingen 

30500-32700 mogelijkheid voor filtersturing 

MN•l Bij meten volgens y;•x.+r 
l l 

MN•2 Bij meten volaens y.•. 5 (x. +x. 2}+r 
l l l 

MN•3 Bij meten volgens y.•x. 2+r 
l l 

titeling output 

grafiek parameters 

grafiek toestanden 

bepalen modelresidu en middeling over ruis

reeksen 

printen van gegevens die niet gemiddeld zijn 

over ruisreeksen 

middeling schattingskwaliteiten over ruis

reeksen+printen 

berekenen kwaliteiten per discretisatiestap 



5-3 

55900 PROCESBEGIN leest, schrijft en onthoudt voor ruis-

reeksmiddeling procesgegevens 

59500 STARTPROCES inlezen procesgegevens voor k=O 

59700 STARTFILTER inlezen filtergegevens voor k .. O 

62400 FILTERBEGIN leest, schrijft en onthoudt voor ruis-

reeksmiddeling filterstart gegeven. 
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G E N U A I K A l 
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SOU~CE TAPE: <UA?91'\S311'\IGENUA/KALMORIE ON USER4. 

"'EW SYM80LlC: (lJ8?98S338l"JEWTAPE. 

'REG IN' 
1 FILE 1 lNIKlNO=REAOERloUJT,MlOtGR.GRA.SA~,GRKI 
'AOOLEAN'SINGULARoA"JOR~AL,TOEGRAFIEK,PARGRAFIEK:'INTEGER'TESTI 
1 J"'TEGER 1 IKSoTYOltTY02•LTDl•LTD?•l•J•AA"JTAL•TYOlMJ"',TY02MAX,K•l• 

STAtSl,Rl,ST•ZIKStRUJSSOM,FJLTERSOORT,RUISMIDoGRAFlEK; 
1 lNTEGER 1 'ARRAY 1 P2!1:3JoREGtDE,PFGE!l:??JI 

1 REAl 1 1 ARRAY 1 RF!l!3l•EEF,EF!]:9]• W!l!9tl!3ltFfP[]:9}; 
•REAL 1 NORMFIGloNORMFIG?,TEKEN•oP}.PP2: 
'lNTEGER'LMtNLMtMNtSTAT; 

'RF.~L'KWALl,KWAL2•KWAL3,ALFA•RETAtGAMMAloGAMMA2,XVlfR,XACHTI 
'REAL' OEToR2oS2,CI~•Dl"J,R; 
1 PEAL' 1 ARRAY'YtYYtYO,AFW,RRP,RRF!l:3loMAX!2!AJ,VAR!l!9]o 

H[J!3tl!3lt0!1!6l•SOMFOUT,FOUT•XX!l:9Jo 
P!l:25,}!?5l•F.Il:25,}:9Jl 

1 REAL 1 1 ARRAY 1 ZRFoZRP[l:3]oZXoZXOtZP!l:251,7fFo7fP(l:9]; 
'REAL 1 1 ARRAY'C•D• XOoX[l!25l,A!1:5J,YTfR,yMJ"'•YOTERoYOVOLt 

RVOL, RTERtRVfR!l:lJ; 
RrAD<TNt/tTYOlMINtTY02MAXtRUISSOMIIL!=ll 

1 AEGT"l' 
1 REAL' 1 ARRAY'VARKWALltVARKWAL2oVARKWAL3!l:TY02MAXtO:RUISSOMll 

'REAL 1 'ARRAY' UITY01MIN:TYD2MAXJ•FFOUT{l:9, O:L-11 ; 
•REAL'JARRAY'OUTKwAFouTro:TYD2~Ax.o:RurssOMJ: 
•REAL' 'ARRAY'OUTLINFOUTro:TYO?MAX.o:RutSSOMJ: 

'PROCEDURE• FIG IXoYtYSTRING,MARKoYMIN,YMAXoLAST.FILEtREGELtSTATUSI; 
'REAL' XtYtYMINtYMAXl 
1 TNTEGER 1 YSTRINGoMARKtSTATUS: 
1 R00LFAN' LAST; 
'FILE' FILE: 
1 ARRAY 1 REGEL!OJ; 

'AEGIN' 'POI"JTER' P,po.a.oo: 
'ROOLEAN' RETURN; 
'INTEGER' "'ORM: 
P:=PO :: 1 POINTER• I REGELI +1; 

"'ORM!=lOOl 
Q:=ao:=PO+INORM+lOII 
RETURN:: 'TRUE' I 
1 00' 1 CASE' STATUS 

1 0F' 
'REGIN' 

'REG!"!' WRJTF.IFILE•<"GROOTHfiO ____ MINI"'UM __ ~AXIMUM"/1>11 
5TATUS:=t: 

'EN0 1 : 

'REGIN 1 1 REPLACE' PO 'RY' MARK 'FOR' 6: 
'REPLACf' P0+6 'AY' YSTRING: 

2 

3 

4 
5 

5 
5 

00001100 
00001200 
00001300 
00001400 
00001500 
00001600 
00001700 
00001800 
00001900 
00002000 
00002100 
00002200 
00002300 
00002400 
00002500 
00002600 
00002700 
00002800 
00002900 
00003000 
00003100 
00003200 
00003300 
00003400 
00003500 
00003600 
00003700 
00003800 
00003900 
00004000 
00004100 
00004200 
00004300 
00004400 
00004500 
00004600 
00004700 
00004800 
00004900 
00005000 
00005100 
00005200 
00005300 
00005400 
00005500 

00010000:0 
003:0000:1 
003:000011 
003:0000:} 
00310000:1 
003:0000:1 
00310003:1 
003:000R:4 
00310008:4 
003:000814 
oo3:oo0914 
003:000814 
oo3:oooon 
0031001311 
00310019:} 
0031002111 
003:002414 
003:002914 
0031003011 
0031003011 
0051000415 
0051000010 
oo5:001JIO 
005I0015IO 
oos1001510 
o05IOOJ5:o 
o05IOOl510 
o05IOOl510 
005I0015IO 
005I0015IO 
0051001510 
00610000:1 
00610000:1 
006:000011 
00610008:3 
0061000912 
0061000C:O 
oo6:oooc:4 
006:000CI4 
0061000010 
oo6:oooo:o 
00610016:5 
006!0017!4 
0061001811 
006:001913 

~ 

::.. 

r 

-~~;_ 

' ·.~ 

~'; 
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.. 

!' 

'END' F"IG ; 

I EIIID I; 

'1~' PO+b ·~~Q' 4 11 40" '~OR' h 
ITHEN' WRITEIFILEo<AI•''=-"•A6oX3o2E9.2/>o 

P0+5oPO+boYMINoYMAXl; 
'IF 1 LAST 
'THEN 1 'BEGIN' STATU5:=s; 

WRITE I FILE( SPACE I 1 l J l; 
1 EIIID' 

'ELSE' RETURN:=•FALSF'; 

STATUS:= 'IF• INTEGERIP0-1•11 =39 'THEN' 5 'ELSE 1 3; 
'BEGIN' 1 REPLACE' PO 1 AY 1 4 11 40 11 1 FOR 1 131 I 

STATUS:=4; 
'END'; 
1 BEGI111 1 I INTfî.ER' PPI 

I END'; 

1 REPLACE' Q0-6 1 RY' MARK 1 FOR 1 6; 
PP:=NORM*(Y-YMINl/IYMAX-YMINl; 
'IF' PP>~ORM 
1 THEN 1 1 REPLACE' P:=PO+INORM+Il 1 AY 1 11 >" 'FOR' l 
'ELSE' 1 IF' PP<O 

'Tl-fEN' 1 REPLACE 1 ~P:=PO+INORM+ll 1 RY 1 "<" 
1 flSF' P:=PO+IPP); 

IJF' P 1 EQL 1 4"40" 1 FOR 1 1 
'THEN' 1 REPLACE' P 'AY 1 00-1 'FOR' I 
'ELSE' 'REGIN' 1 SCA~' Q:Qo 'WHILF' 1 NFQ 1 4"40 11 ; 

1 REPLACE' Q:O 'RY' P 1 FQR 1 I; 
'REPLACE' Q:O 1 RY' Q0-1 1 FOR 1 11 
1 REPLACE' Q:Q 'RY' u;n 'fr'IR' 1; 

'END'; 
'lf' LAST 
•THf~' 'REGIN' wRITEIFILF•<X8oA*oX4,A*I>t 

'END' 

NORM+loPO,ll9-NORM,QOl; 
1 REPLAC:E 1 PO-l 
'RY' INTEGERIPO-loll+l 
'FOR' 1 'fHGITS'; 
STATUS:=61 

1 ELSE' RETURN:=•FALSE'; 

'REGIN' I INTE';fR 1 ~~ 

'END'; 

N :: NQRM/10-1; 
WRITEIFILEo<l6oX2o"l">oXl: 
'THRU I 10 
1 00 1 WFHTEIFILEo<*( 11 , 11 l •"l">•Nl; 
wRITEIFILE!SPACEill 11; 
1 REPLACE 1 PO-l 1 AY 1 0 1 FOR 1 1 1 0JGITS'; 
STATUS:=6: 

'BEGI111 1 'lf' LAST 

I EIIID I; 
1 END' 

•THEIII' STATUS::?; 
RETURN:=•FALSE'; 

'UNTIL' ~RETURN; 
'. 

\"! 

' 

1 REAL 01 PROCEDURE 1 RUISI 
'BEGIN' 

6 

6 

5 

5 

5 
5 

6 

6 

6 

6 

5 
5 

5 
5 

5 
4 

3 

0000~800 

00005900 
00006000 
00006100 
00006200 
00006300 
00006400 
00006500 
00006600 
00006700 
00006800 
00006900 
00007000 
00007100 
00007200 
00007300 
00007400 
00007500 
00007600 
00007700 
00007800 
00007900 
00008000 
00008100 
00008200 
0000.8300 
00009400 
00008500 
00008600 
00008700 
00008800 
00008900 
00009000 
00009100 
00009200 
00009300 
00009400 
00009500 
00009600 
00009700 
00009800 
00009900 
00010000 
00010100 
00010200 
00010300 
00010400 
00010500 
00010600 
00010700 
00010800 
00010900 
00011000 
00011100 
00011200 
00011300 
00011400 

006:0020 3 
006:0023 0 
006!0026 1 
006:003A:2 
006:003Fl:? 
006:003D:1 
006:0043:5 
006:0043:5 
006:0045:0 
006:0045:3 
006:0049:5 
006:004C:3 
006:0040:3 
006:004E:O 
009:0000:1 
009:0004:3 
009:0007:'3 
009:0007:3 
ooq:oooc:o 
009:0000:1 
009:0010:0 
009:0013:2 
009:0015:0 
009!0017:3 
009:001A:l 
009:0018:4 
009:0010:4 
009:0020:0 
oo9:oo2o:o 
009:0020:0 
009:0022:5 
009:0036:5 
009:0037:2 
009:0039:2 
009!003A:3 
009:0038:3 
009!0038:3 
009:003C:4 
006:004F:} 
OOA:OOOO:l 
OOA:0004!2 
OOA!0013:5 
OOA:0013:5 
OOA:0026!4 
OOA:002D:5 
OOA!002F:5 
OOA:0030!5 
006:0050:2 
006!0050!2 
006!0052!1 
006:0052!5 
006:0053:2 
006!0057:0 
006!0058!2 
005 0015 0 
005 0015 0 
005 0015 0 V't 

I 
V't 



'· 
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'OWN' ·~tAL'T~ANU; 
1 IF 1 BNORMAL 1 THEN 1 RUIS ::VRANO 

1 ELSE 11 8EGIN• 
1 REAL 1 U,v.c: 
1 LAAEL 1 START: 
START:U:=2*RANDOMIIKSI-1l 

V:=2*PANDOM(IKSI-ll 
C:=U*U+V*Vl 

1 ENDt; 

1 IF'C'GTR'l 1 THEN' 1 GOT0 1 START 
'ELSE'C:=SQRTI-2*LNICI/Cll 
RUIS:=U*ClYRA~D:=V*Cl 

RNORMAL:= 1 NOT 1 BNORMAL 
1 FNO' OF RUIS; 

'PROCEOURE'FILTERSTURING; 
'BEGIN 1 YOTERI11:=X0(11l 

YOTfR!21:=X0!511XOI?1-X0(3J*XOI10+R1 l/XOI21l 
YOTER!3J:=X0[91/XOI6J-X017J*XOI1B+Sl J/XOI6ll 

'FOR 1 1!=1 1 STEP'1'UNTIL'3'DO' 
1 BEGIN'RVOLIIJ:=AFW!Il**2; 

RTERIIJ!=IYTERII1-YOTERII11**2; 
'END'; 

EF!1]::1RVOLI1 J+RTERI1 1-RF(I l*2-P(1•1l*21/2; 
EF!5J::IRVOLC2l+RTERC2J-RF(2J*?-P!So51-CINI/?l 
FF!9l:=IRVOLC3l+RTER[31-RF(31*2-PI9•91-DINI/2l 

'IF'Efl1J'LEQ'EEFC11**2'THEN' EF!1J:=FFF!l 1**2 
1 If'EF!51'LEQ'EEF151**2'THEN 1 EFCSJ:=EEFC51**2 
'IF'EF!9J'LEQ'EEFI9l**?'THEN 1 EFC9J:=EEF19l**2 

ALFA:=.Ol*RF[2JIBETA:=. 01*ALFAl 
•IF 1 EF!Sl 1 GEQ 1 ALFA•THEN'EF[6J:= EF! 7]:=RETA 

1 ELSE 1 'REGIN 1 EFC21:=EEFI21**2;EF!3J:=EEFC31**2 1 END'l 
ALFA:=.01*RF!311BETA::, 01*ALFAI 
1 IF 1 EF!9) 1 GEQ 1 ALFA 1 THEN'EF(6J!= EF! 71!=RETA 

1 ELSE 1 'REGIN 1 EFI6l:=EEFI6J••2;EF!7J:=EEF!7l•*2 1 END 1 l 

EF(l 1 :=EF!51 :=EF[ 91 ::0; 
'END'Of FtLTERSTURING; 

'PROCEOURE•FX<X•TYDI; 
~ WORDT AANGEROEPEN DOOR PROCES EN FILTER; 
1 INTEGER'TYO; 
'REAL" ARRAY' X [ *]; 
1 BEGIN 1 

I IF I 
I IF I 

IJfl 
I If I 

XI8! 1 LE0 1 0 1 THEN'XI81:=01 
XIBJ'LSS'.5 1 THEN' 51:=-13 

1 ELSE' 'BEGIN' 1 IF 1 X[8J'GEQ 1 8 1 THEN'XIB1:=8; 
S1:=Xl8l-1 '' 

I END'; 
XI41 1 LE0'0 'THEN'X[41!=0: 
XI41 1 LSS 1 ,5 1 THEN 1 R1!=-9 

• 1 ELSE 1 1 BEGIN' 1 IF 1 X(4J'r,EQ•q•THEN'XI41:=8; 
P1:=X[4J-1 

'END' I 
0!1]::X[61•X[9l+X(71*X[I8+511l 
Ol2]l:X(2l*Xl5l+X(3)*X(10+R1ll 

3 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

VVU.l&.JVV 

00011600 
00011700 
00011800 
00011900 
00012000 
00012100 
00012200 
00012300 
00012400 
00012500 
00012600 
00012700 
00012800 
00012900 
00013000 
00013100 
00013200 
00013300 
00013400 
00013500 
00013600 
00013700 
00013800 
00013900 
000]4000 
00014100 
000}.4200 
00014300 
00014400 
00014500 
00014600 
00014700 
00014800 
00014900 
00015000 
00015100 
00015200 
00015300 
00015400 
00015500 
00015600 
00015700 
00015800 
00015900 
00016000 
00016100 
00016200 
00016300 
00016400 
00016500 
00016600 
00016700 
00016800 
00016900 
00017000 
00017100 
00017200 
00017300 

oos:oooo:1 
008:0003:2 
008:0004:4 
ooc:oooo:1 
ooc:oooo:1 
ooc:0005l2 
ooc:ooo7:5 
ooc:ooo9:5 
OOC:000Al1 
ooc:oooE:o 
ooc:oo1o:4 
ooe:ooo5:2 
ooe:ooo5:2 
005:0015:0 
005:0015!0 
oos:oon:o 
OOS:001D:1 
oos:oo23:5 
005:0024:3 
005:0027:2 
005:0028:3 
oos:oo2E:2 
005!0034:1 
oo5:003A:3 
005:004}:2 
005:0045:3 
oo5:004A:2 
oo5:004Fll 
005:0055:0 
005:0058:2 
oo5:oo5o:4 
005!0063!0 
005!0066!2 
oo5:oo6c:o 
oos:oo&c:o 
oos:006C:o 
oos:oo6c:o 
oos:oo6c:o 
oo5:oo6c:o 
oos:oo6c:o 
oo5:006F:o 
oos:oo6F:t 
oos:oo6F:1 
oos:oo6F:t 
oo5:006F:1 
005: 006F ll 
005: 006F:} 
oo5:oon:o 
005:0075:5 
oo5:oo7.B:3 
005l007C:5 
oo5:oo1o:5 
005!0081:4 
005: 00fl4:3 
005: 008All 
005:00AB:J 
oos:ooac:J 
005!0093!4 

~ 
I 

o-



~ 

i ··. 
i' 

~ 

: 

1 FOR'l:=25 1 STEP'-l'uNTll'll 1 00 1 

X(1S]::X[5]: X(lOl:=X!ll& 
X( IJ ::Xfl-111 

X(1 )::X[1]+1U(K]-U(K-lll& 
X(51:=0(2l:&X(q]:=0!1l; 

'END' OF FX& 

•PROCEOURE 1 ~ETING; 
'BEGIN' 1 FOR 1 J:=1 1 STEP 1 1 1 UNTIL 1 3 1 1)0' 

1 REGIN 1 YTER[IJ:=Y~IN[J]; YMIN[l]::Y[IJ: 'fNI)' 
Ylll:=X(1J+RRP(1l*RUIS; 

Y(êl:=X[5]+RRP(2l*RUJS; 
Y!3l:=X[q]+RRP!3l*RUIS: 

1 PI0 1 OF ~ETING& 
1 PROCEOURE 1 PROCES: 
1 8EGIN 1 

FXIXtTYDll; 
1 F0R'I:=1t2t3t4t5t6t7oB•q 1 00'X[IJ:=X(Il+EEP(Il*RUIS& 
'END' OF PROCES; 

1 PROCEDURE 1 DP; 
'REGIN' 

1 IF 1 X0(4l'LSS'.S 'THEN 11 8EGIN 1 R1:=-q ;R2:=X0!10l-X0!1J: 
1 END' 

1 ELSE 1 'BEGIN' 1 IF'X0!4l 1 GEQ'7'THEN'R1:=6 
1 ELSE'R1:=X0!4l-l& 

R2:=XO!ll+R1J-XO!lO+R1l: 
'END': 

'IF 1 X0!8l'LS5',5 •THEN' 'AEGIN 1 51:=-13:52:=XO!l8l-XOI5J: 
1 ENI)' 

1 ELSE' •R~GIN' 'lF 1 XO!AJ'GE0'7'THEN' 51:=6 
1 ELSE•Sl:=XO!A1-1: S2:=xO! 1q+S1l 

-XOl18+S1l: 
'END'; 

1 FOR 1 I:=1 1 STEP 1 1'JNTIL 1 25 1 DO' CIIJ:=DIJJ:=o: 
1 TF'FILTERSOORT=1 1 THEN' 
'REGIN 11 F0R'I:= q•sTEP 1 -1 1 UNTIL'1'1)0' 

'END' 

'BEGIN' C!Ill=XOI2l*Pil•5l+XO!Sl*PII•2l 
+X0!10+R1l*P(Tt3l+X0!3J*R2*P[l,4]: 

D!Il:=X0(6J*P!lt9l+XO[q]*P(It6] 
+X0(18+Sl l*P[J,7J+X0(7J*S2*P[I,BJ: 

'END'& 
OtlJ:=X0(2l*C(5]+X0(5]*C(2]+X0(10+R1l*Cl3J+ 

X0[3]*R2*C[4]+X0[3]*X0[3]*P[10+P1,10+R1]; 
0(3]::X0(6l*D(9]+XO(q)*D[6J+X0(18+S11*0(71+ 

X0[7J*S2*DI8J+X0!7]*X0(7l*PIJB+Slol8+Sl ]; 
C!5J::0(1J: D[9J:=0!3l; 

'ELSE' 
1 AEGIN 11 FOR 1 I:z25 1 STEP'-1'UNTIL'1 'DO' 

•BEGIN' C!l)::~OI2J*P!Io5l+X0!5l*P!l•2l+X0[31*P(J,l0+R1l 
+X0(10+R1l*P(Io3l+X0[3J*R2*P[J,4J; 

ortl==x0!6J*P!I.9J+X0!9J*Pfi·6J+xor71*Pf18+s1.IJ 
+XO(l8+S1l*P[l,7J+X0(7l*S2*P(l•Bl: 

'END': 
ot4J:=crsJ: otsJ:=orsJ: 

0[l]:=X0[2J*C!5J+X0!5J*C!2l+X0!10+R1 l*C(3J+ 
X0[3)*R2*CI4l+X0[3)*C!10+R1); 

3 

3 
4 

3 

3 

3 

4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 

4 

4 
5 

5 

4 

4 
5 

5 

00017400 
00017500 
0001761)0 
00017700 
00017800 
00017900 
00018000 
00018100 
00018200 
00018300 
00018400 
00018500 
00018600 
00018700 
00018800 
00018900 
00019000 
00019100 
00019200 
00019300 
000)9400 
00019500 
00019600 
00019700 
00019800 
00019900 
00020000 
000?,0100 
000?0200 
00020300 
00020400 
000?0500 
00020600 
000?0700 
00020800 
00020900 
00021000 
00021100 
00021200 
00021300 
00021400 
00021500 
00021600 
00021700 
00021800 
00021900 
00022000 
00022100 
00022200 
00022300 
00022400 
00022500 
00022600 
00022700 
00022800 
00022900 
00023000 
00023100 
00023ZOO 

oo~:uu-;A;~ 

oo5:00A1:4 
oos:ooA7:1 
oo5:ooAo:o 
oo5:ooB112 
oos:ooBt:3 
oo5:oosu3 
oos:oos1:3 
OOS:OORZ:1 
oo5:ooRA:o 
oos:ooson 
oos:ooco:3 
oo5:ooc4:1 
oo5:ooc4:2 
oos:ooc4:2 
oos:ooc4:2 
oo5:ooc6:2 
oo5:ooE1:3 
00'5:00E4:3 
oo5:00E4:3 
oo5:00E4:3 
oo5:0oE4:3 
OOS:OOEA:O 
005:00fA:O 
oo5:ooEc:2 
oos:ooH:3 
oo5:0oF3:3 
oos:ooF3n 
005: OOF9:t 
oo5:oor9n 
005: OOFB :3 
oo5:o1oon 
005:0102:4 
005:0102:4 
005!0109:0 
005:0109:4 
oo5:o1oB:o 
oo5:011o:c; 
005!011~:3 

oos:ot1E:4 
005!0l26:z 
oos:o12q:o 
oo5:o13o:o 
oos:ol37:r:; 
oo5:0l3F:? 
005!0147:} 
oo5:014A:4 
oos:o14A:4 
005l014A:4 
oo5:0l4c:o 
oos:o1s5:3 
oos:o15D:1 
oos:o1t>1:o 
oos:o1t>E:4 
oo5:011t:2 
005:0175:0 
oo5:onc:o 
005!0181:3 
005:0181:3 - V'1 

I 

"""" 



" 

'·~ 

0121:=XOI6l*C!9l+X0!9)*CI61+XOI1~+51 l*C!71+ 
X0!7) 0S?*C!A)+X0!71*Cf1~+Sl 11 

0!31:=X0!61*0[9]+X0!9l*D!61+X0!1R+S1l*D(7)+ 
XOI71*52*DI81+XOI71*0!1A+S111 

C!9J:=0!51:=0!2ll C!51:=011lt 0!91:=0!31; 
1 FOR'I:=25 1 STEP 1 -1'UNTlL' 11 1 00''REGIN' C!I1:=CII-1ltO!IJ:=D!I-lll 

'END'; 
CI101:=CI1J: CI181:=0!4J; 

0!10J:=D!11: 0[1qJ:=0!5J; 
1 Ir 1 FILTERSOORT=2'T~EN' 'BEGIN' 

'F0R'I:=6 1 STEP 1 1 1 UNTIL 1 9°00'C!I1:=01 
1 FOR•y:=1 1 STEP 1 1 1 UNTIL 1 5 1 DO•D!IJ:=OI 

'END'; 

'ENO'OFDPI 

'PROCEOURE 1 FILTER; 
'BEGIN 11 REAL''ARRAY 1 ALFA11:6ltBETAI1:31; 

Cl 11: =0; 
'END'; 

GAMMA1:=P!2t9]+P(3,10+P11t GAMMA2::P(6o9]+P[7,]A+Sllt 
DPI 1 COMMENT'BEREKENING VAN DE SE EN 9E RVIKOLOM VAN P't 
•FOP' I:=25 1 STEP•-1•UNTTL'11•no• 
•FOP.' J:=25'STEP'-1'UNTIL'11'00' P(J,JJ:=PiltJJ::P(T-loJ-1 ); 
'FOR'I:= 1t2•3•4•6•7•8 •no• 
•FOR'J:=25 1 STEP 1 -l'UNTJL' 11 1 00' P(loJl:= P(J,J1:=PIJ-lol)l 
tfQR' J:=25 1 STEP 1 -l 1 UNTIL 1 l '00' PIJo1AJ::PI1BoJ1 := Pf5,J1; 
tfOR' J:=25 1 STEP'-l'UNTTL'l 1 00' PIJt101::P[10tJl := PI1•J): 
P(18•18J::P[ 5• 51: P[10tl01:=PI lt 111 
P!18•10J:=P!10ol8l!=PI1•5ll 
'f0R 1 11= l'STEP 1 1 1 UNTJL' 25'DO''REGIN' P!5oll1=Pilo5l:=Cill1 

5 
5 

s 

5 
4 

3 

3 

00023300 
000?3400 
00023500 
00023600 
00023700 
00023800 
01)023900 
00024000 
00024100 
00024200 
0002431)0 
00024400 
00024500 
00024600 
00024700 
00024800 
00024900 
00025000 
00025100 
00025200 
00025300 
00025400 
00025500 
00025600 
00025700 
00025800 
00025900 
00.026000 
00026100 
00026200 
00026300 
00026400 
00026500 
00026600 
00026700 
00026800 
00026900 
00027000 
00027100 
00027200 
00027300 
00027400 
00027500 
00027600 
000?7700 
00027800 
000?7900 
00028000 
0002A100 
00028200 
000?8300 
00028400 
00028500 
00028600 
00028700 
00028800 
00028900 
00029000 
00029100 

0051018}:3 
005101AA:5 
oo5:0I8E:2 
oo5:018E:2 
oo5:01BE:2 
005:0195:5 
00510199:2 
005:0198:2 
005:0199:2 
005:0191'112 
oos:01AI:3 
oo5:01AA:o 
005101AA:5 
00510lAE1 2 
0051011'1115 
oos:oun: 1 
oos:0199:2 
OOS:OJBEit> 
oo5:01BE:2 
oos:o1BE:2 
oo5:o1BE:2 
oo5:01BE:2 
005:01BE:2 
005101BEI? 
005:01BE:2 
005:01BE:2 
005:01BE:? 
oo5:01BE12 
005:0IBE:2 
005I01BE:2 
oo5:01Br:2 
005101BE:2 
oo5:0IBE12 
005: 019E: 2 
oo5:01BE:2 
00510lBE:2 
005:01BE:2 
005101BE12 
005:01BE12 
oo5:01BE12 
005:01BE12 
005I01BE:2 
00510IBE12 
oo5:01BE:? 
oo5:oter:2 
oos10I8r13 
oo5:0lf!E:3 
005101BE13 
0101000011 
0101000812 
010:000910 
010:0009:5 
0101001712 
0101002715 
010:0035:3 
010 :003E:2 
0101004710 
Ol01004CI2 
0101005013 
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P[9,IJ:=P!lt9]:=D!Ill 
'END' I 

fXIX0tTYDlliX0[5]::X0[5)+GAMMAl; X0[9)::X0[9]+GAMMA?: 
'If 1 ~N =l'THEN 11 BEGIN' 

Al.fA!ll:=liALFA!2J:=l:ALFA!3J::J: BfTA[JJ:=OIBETA!2l:=O!BETA!3]::0! 
'fNO'I •If 1 MN =2'THfN''BEGIN' 

AlfA[1J:= ALfA[?]:: ALFA!3J:=,S! BETA!ll:= BETA!2l:= BETA!3)::.S; 
1 ENn•; 1 If 1 MN =3 1 THEN 11 BEGI~' 

AlfA(1]:: ALFA(2]:: ALFA[3l:=O : BETAlll:= BETA[2J:= BETA[3]::1 ; 
'ENO'! 

yn(}]:=ALfA[lJ*X0!1l+BETA[1]*(XQ[I]*XO[lJ+Plltlll! 
YOl2l:=ALfAl2l*X0(5l+BETA!2l*IX0!5l*X0!5l+P!St5ll; 
Y0[3l:=ALfA[3]*X0!9l+BETA[3J*IXOI9l*X0[9J+P[9t9ll! 

GAMMAl:=ABSIXVIER-X0[4])!GAMMA?:=ABSIXACHT-X0!8lll 
'lf'fiLTERSOORT=l 1 THEN 1 •HEGIN' •If 1 GAMMA1 1 GE0 1 ,3 

1 THEN 1 Ef!4l:=IS *RF[21 
1 EL5E 1 EF!4J:=EEF!41**2! 

•IF'GAMMA2 1 GE0 1 ,05 

1 END': 

1 THf~ 1 EF!Bl:=o02 •RF!31 
1 ELSE'EF!Bl:=EEF!81**2! 

1 1F'FILTERSOORT=2 1 THEN' •HEGIN 1 •IF 1 GAMMA1 1 GEQ 1 ,3 
1 THFN 1 Ef!4J:=l5 •PF!2J 
1 ELSE 1 EF14J:=EEF!4l**2: 

1 lF 1 GAMMA? 1 GEQ 1 ,05 
1 THEN 1 ff(8J:=004.*Pfl3) 
1 ELSE 1 EF!Al:=EEF!~l**21 

'E~D': 
1 lF 1 fiLTERSOORT=3'THEN' 1 AEGIN 1 1 lf 1 GAUMA1 1 GE0',4 

1 THEN 1 Ef!4]::45 *Pf!2) 
'EL~E 1 EF!4J:=EEF!4l**2: 

1 lf'GAMMA?'GEQ',075 
1 THfN 1 EF!8l:=OO~ *RF!3) 
1 ELSE 1 Ef!Bl:=EEF!Bl**21 

I END'; 
EF!4]::EF!8l::O: 

XV1ER:=X0!4]:XACHT::XQ(AJ; 
PP]::P(4t4]!PP2:=P(A,A]I 

1 FOR 1 I:=l•STEP 1 1 1 UNTIL 1 3 'D0 1 AFW!Il:=Y!TJ-YO!IJ: 
1 FOR 1 1:= 1 'STEP' l 1 UNT1L 1 9 •OO•P!I,IJ:=P(l,JJ+EF!I ]I 
ALFA!4J:=ALfA!ll+2*BETA!ll*XO[l]l 
ALfA[5J:=ALfA!21+2*BfTA!2l*X0!5JI 
ALfA!6J:=ALfA[3J+2*8ETA!3l*X0!9JI 
0[4]:: P[1t1l*IALfA!41*ALfAl4l+2*BETA!l l•AETAlll*Pll•ll)+Rf!l 11 
0!5]:: P(S,Sl*IALFA!Sl*ALFA!51+2*BETA!2l*BETA(2l*P!5t5ll+Rf(2l! 
0[6]:: P[9,9l*IALfA[6)*ALfA[6]+2*BfTA!3l*BETA!3l*P[9•9ll+Rf[3l! 
0111:= P!1o5l*IALfA!4l*ALfA[5]+2*BETA!ll*RETA!2l*P[1•5ll; 
0[2]:= P[1,9l*IALFA!4l*ALFA!61+2*RETA[1l*BETA[3l*P!l•9ll; 
0[3]:: P(5,9l*IALFA!Sl*ALfA[6]+2*BETA!2l*BETA[3]*P[5•9ll! 
DET:=0!41*10!6l*O!Sl-0!3J*0!11l ;. 

-0!11*(0[6)*011)-0[3]*0[2)) 
+0[2)*(0[31*0[1)-0[5)*0[?]); ~ 

H!lt1l:=IO!Sl*0[6J-0[3l*0!3ll/OET; ' 
H!2t21:=(0[4)*0[6)-0[21*0!2ll/DET; 
H(3,3]::(0{4)*0[5J-0[1l*O[l)l/DETI 
H!2oll:=Hllt2)::1 -0111*0!61+0!21*0[3])/0ETI 
~(3,1J::H(],3)::( -0!21*0[5l+O!ll*0!3Jl/OET! 
H(3,2l:=Hl2•3)::( -0(3)*0(4]+0(1 l*Ol2ll/DET! 

~ SCHATTING VAN DE TOESTANDSVEKTOPI 
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°FOR 1 I:= l'STEP 1 1 1 UNTTL 1 3 1 D0"F0R'J:=l 1 STFP' l'UNTIL' 9'00' 
W{J,Il:=H{lol]*Pil•Jl*ALFA{4l+H[2,1] 0 P[5,J)*ALFAI51 

+H{1.IJ*P19,Jl*ALFAI6ll 
•FOR 1 l:= 1 1 STEP 1 } IUNTIL' 9 '00' 

XO[tJ:=XO[J)+W[l,ll*AFWil )+Wil•2l 0 AFWI2l+ W[lo3l*AF"WI3ll 
1 FOR 1 I:=1 1 STEP 1 1 1 UNTIL '25'00' 1 FOR'J:=1 1 STEP 1 1'UNTIL 1 9 1 00 1 

EII•Jl:=PIJ,IJ-WIJo1] 0 PI1•Il*ALFAI4)-WIJ•2l*PI5oll*ALFAI5l 
-W[J,3]*P[9,Il*ALFA{6)1 

°FOR 1 I:=10 1 STEP 1 1 'UNTIL '25'D0''F0R'J:=l'STEP 1 1 1 UNTIL'9'00 1 

P[J,JJ::P[J,I)::EII,Jll 
• FOR • I :=1 i STEP'I • UNTIL '9 • DO• • FOR' J:=1 •sTEP•1 • UNTIL '9' oo• 

PIJ • I l :=EI I • J l ; 
'f.NO' OF FILTER: 

0 PPOCEDURE 1 TITELCOUT); 
'riLf I OUT; 
1 1'!EGIN 1 

WPtTECOUTo<1 C/l •"DE-MET_PARAMETERS_EN_OUOE_TOESTAN[)EN_TnT_EN_MET_ZifK 
-9l_UlTGERREIDE_TOESTANDSVEKTOR 11 oX26,u OAT!,JM_:",X6oA2•"-"•A2o 11 -19 11 oA2o 

1 C ll > • TI ME C 15 l • { 31 : 1 ~ J • TI ME C 1 5 l • { 4 7: 16, • TI ME ( 1 S l • I 1 S: 161 ) ; 
WRIT~COUT•<"VAN_HET_SYSTFFM_DAT_LlNEAIR_IS_EN_ALLEEN_nE_fER 

STE_NEGEN_ TOESTANOE'l_SCHAT"• X36 •"DIT _IS_ 
POGING_NUMMER_ 11 • I 2> • AANTAU; 

WRITECOUTo< X 109o"TYD1_= 11 ol4oX3o 11 TYD2-="oi4,/>• 
TYD1oTYD2l: 

0 IF 1 FlLTERSOORT=1 1 THEN 1 WPITECOUTo<"$$$~$~$~$$~~$$$$$~$$$$$$$$$$$$$$$$ 
~$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$?0NDER_KR0ISTERMEN_$$$$$ 

$$$$$$$~$$$$$$$$$$$"•/>); 
1 IF•FILTf.RSOORT=2 1 THEN'WPITECOUTo< 11 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ONTKOPPELD_$$$$~$$_$$$$$ 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"•/>); 
1 IF 1 FlLTFRSOORT=3 1 T~EN'WRtTECOUTo< 11 $$$$$$$$$$$$$$$$$~$$~$$$$$$$$$$$$$ 

~$~$$$$~$$$$$$$$$$$$$$$$$$$SALS_GEHEEL_$$S$$$$_$$$$$ 

$$$$$$$~$$$$$$$$$$$"•/>); 

•JF 1 MN ""1'THEN'WRITECOUTo<"$'f.$$$'f,$$$$$$$'r>$$$'f.$$$$$$SS'f.$$$$Sn 
$$$$$$~~$$$$$$$$~$$$$$$$$LlN_MET_V=X ____ $$$$$$$$$$$$ 
I$,$$$$,$$$$$$$$$$$"•/>) I 

•IF 1 MN =2 1 THEN'WRlTECOUTo<''$$~\\$$$\$~$\$$\$'f.$~$$~\~$$~$$$$$~ 
~$$$$$~~~$$$$$$$~\$$$$$$\METINGEN __ V=.~*(X+X* 0 2)_$$$ 

$"~$$$$$$$$$$$$$$$$"•/>); 

• rr • MN =3' THEN • wRt TE couT, <"\SU\sssss•nsssss~ssssssss1>SSS$S~<t 

I END I OFT ITEU 

$$~$$$$$~$$$\$5$$$$$$$$$\METINGfN __ V=.S*I X**2).\$$ 
$$~$$$$$$$$$$\$$$$$"•/>); 

1 PROCEOURE 1 PARFIGCKoVll 
'INTEGER'K; 
0 REAL 1 'ARRAY 1 V[1ll 
•~EGIN' 

FIGCK , V(21o"X012l_","l"• .10,1.10 ,•FALSE'.GRA,QEGoSTAl; 
FIG CK • VI 31 o11 XO[ 31_ 11 o11 3 11 • oOSt .1 5 o •FALSE 1 oGRA,REGoSTAl; 
fiGCK , V{4lo 11 X0[41_","4 11 o0oMAX[4Jo'FAL5E 1 •GRAoREGoSTA); 
F"IGIK , V!6lo 11 XO[f>l_"•"f>"••7~0,1.1SO , 1 FALSE 1 oGRA,RfGoSTA); 
FIG<K, V{7),"X0[71_ 11 , 11 7"••000,.100 o 1 FALSE 1 oGRAoREGoSTA); 
FIGCK , V18lo 11 X0[8l_ 11 ,"~"•0oMAX{8J, 'FALSE',GRAoRfG,STAl; 
FtGCK , 0 •"------"•"1"o0o 1 , 'FALSE 1 oGRAoREGoSTAl; 
FIGCK , O.S •"------"•"1 11 •0• 1 • 1 FALSE 1 oGRAoREGoSTA); 
FIGCK , 1 •"------"•"1"•0• 1 o 1 TRUE' ,GRAoREGoSTAH 

'fND' OF PARFJG; 

3 

3 

3 

3 

3 

00035100 
00035200 
00035300 
00035400 
00035500 
00035600 
00035700 
00035800 
00035900 
00036000 
00036100 
00036200 
00036300 
00036400 
00036500 
00036600 
00036700 
00036800 
00036900 
00037000 
00037100 
00037200 
00037300 
00037400 
00037500 
00037600 
00037700 
00037800 
00037900 
00038000 
000313100 
00038200 
00038300 
00038400 
00038500 
00038600 
00038700 
000313800 
00038900 
00039000 
00039100 
00039200 
00039300 
00039400 
01'1039500 
00039600 
00039700 
00039800 
00039900 
00040000 
00040100 
00040200 
00040300 
00040400 
00040500 
00040600 
00040700 
00040800 
00040900 

010:0140:0 
010!0l4El2 
010:0158!3 
010!0163:3 
010!0164!1 
010:0171:2 
010:0112:4 
010l017F:o 
010:01BA:o 
010:018B:3 
010!0197!3 
010:0198:5 
010:01A2:4 
oos:o1BE:3 
oo5:o1BE:3 
oos:otBE:3 
oo5:01BE:3 
oos:o1co:3 
oos:o1co:3 
005:0104:5 
oos:OIDf>:s 
oos:o1D6:s 
oos:o1E4:2 
oo5:o1E6:2 
oos:o1rs:s 
oos:otF9:o 
OOS:01F9:0 
oos:otro:s 
005:0201:1 
005:0201 :t 
005:0206:5 
oos:o2oA:I 
oos:o2oA:t 
oos:o2or:5 
oos:o213:o 
005!0213:0 
005:0217:5 
oos:o21R:1 
oos:o21R:1 
005:0220:5 
005:0224=1 
oos: 0224=1 
005:0229:5 
005:0230:4 
005:0230:4 
005:0?30:4 
005:0230:4 
005:0230!4 
oos:0230:4 
oos:oz4o:4 
oos:o2so:4 
oos:02SE:3 
oos:026E:4 
005:0270:4 
oo5:028B:3 
oos:o297:s 
oos:o2A4:s 
oos:02Bo:s 
oo5:031D:4 
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1 PROCEDURE'TOEFIGI 
1 REGIN 1 

1 lf 1 K 1 MOD 1 10=0'T~E~ 1 ST:=51 
FIG (Kt XO! 11-X! 1] t 11 XOI 11."•"1"·-.3· .3. I FALSf I ,c;R,RFtST) 
fiGIKoX0!5l-X!51t 11 X0!51."•"5"•-·3•.3• 'fALSf' tGRoPEtSTI 
FIG (I< • XO [ 9 ]-X[ 9] o11 X0[ 91."•"9"•-· 3• .3• 1 FALSE 1 oGRoREtST) 

FlGIKoY!11•"------"•"Y 11 ,-1.5•1.5•'FALSE'oGPoREoSTII 
FIG ll<oY[ 21 •"------"•"Y",-1.5•1.5• 1 FALSE 1 oGRoREoSTI; 
FIG (l(,y[ 3l•"------"•"Y"o-1o5o1.5• 1 FALSE 1 oGRoREtSTl I 
F"IGII<t 0 •"------"•''1"• 0 , 1 , 1 FAL5E'oGPtRE•STI I 
FIGIK, 0 •"------"•''l"o-0.5o4.5o 1 FAL5E' ,c;P,RE,c;TI I 
FJGIKo 0 •"------"•"l"•-2 •3 •'FAL5E 1 oGPoRE•STl; 
F"IGIKo 0 •"------"•"l 11 o-3.5•1•5•'fALSf 1 oGR,RE,c:;Tll 
FIGIK, 1 •"------"•"1''• 0 • 1 oiTRUE' oGRoREoSTll 

1 FND 1 OF TOEFIGI 

'PROCEOURE 1 MODELVERGELIJK; 
1 REGJN' 

•TNTEGER 1 VERG1oVERG2,VERGoALtAK,ASI 
1 REAL'OUTKWAERRORtOUTLINERRORI 

X0[1J:=X!1Jl=11X0[5J::X[5J:=X0[9J:=XI9Jl=O! VERG1:=1/11-XI2Jll 
VFRG?:=1/11-XI6Jl !All=X!4)1AK:=X[811VERG:=2*1VERG1+VERG21+AL+AKI 
VERG:=MlNIVERG,TYD2~AXl!AL:=I2/3l*VERG!OUTKWAFRROR:=AKl:AS:= 

OUTLINERROP: =0; 
1 1F'RUISMID=1 1 T~E~' 1 FOR'I:=1 1 STEP 1 1 1 UNTIL 1 VERG 1 00'0UTKWAFOUT!lo01:= 

OUTLINFOUT[J,OJ:=OI . 
'IF 1 RUJSMID=1 'l~EN' 1 BEGIN 1 

TITEL ISAt-11 I 
WRITEISAMo</•"DE.MODELUITt<OMSTEN.GEVEN.T.O.V •• HET.PROCES.DE.VOLGENDE. 

_AFWIJI<INGEN 11 o/oX18o"llNEAIR. 11 X2611 KWADRATISCH 11 >1 I 
I END' I 

'WHILE'AS'LSS'VERG'DO' 
1 REGIN 1 ASl:AS+11UIAS1l=11PROCES;FXIXO,TY01ll 

1 IF'AS~AL 1 THE~ 11 BEGlN'OUTKWAERROR:=OUTLlNERROR:=O!AK:=AS 1 M00'51 
1 [NI) I 1 

UUTLi~ERROR:;QUTLINERROR+ABSIX0[9)-X!91ll 
OUTKNIERROR:=OUTKWAERROR+IX0!9l-X!91l**21 

'IF'0UTLJNERROR 1 GE0 1 1000000 1 THEN 1 

'BEGIN 1 AS:~vERGIWRITE<SAMo<lo 11 0~.MODEL0VEREENKOMST.TS.ZO. 
SLECHT __ DAT_ER_EXPONENT-OVERFLOW.OPTREEOT">ll 

'END' I 

'IF'RUISSOM>1 1 T~EN 1 OUTLtNFOUT!AS,RUISMI01:=0UTLINFOUT!ASoRUISMIO 
-1 J+OUTLINERPOP: 

1 1F 1 RUISSOM>1 1 THEN 1 OUTKWAFOUT!AS,RUISMIOJ:=OUTKWAFOUT[Ac;,RUISMID 
-1J+OUTI<WAERRORI 

1 IF 1 RUISSOM=RUISMID'ANO'RUISMID>1 •THEN 1 

1 13EGIN' 
'IF'AS=1 1 THEN' 

WRlTEISAMo<I•"AANTAL.PUISREEKSEN.= __ ?",X10•"3" 
oX6tl4,XIOo 11 2"•XlOo 11 3 11 oX10•l4•>oRUlSSOMtRUI5SOMll 

'IF'AS'MOD 1 5=AK 1 THEN 11 REGIN' 
WRITE<SAM,</o 11 VOOR_t<_=-"ol4•"-l">,ASll 
WRITEISAM,<6E11.2>o0UTLINFOUT[AS,2112o0UTLINFOUTIAS,3J/1, 

OUTLINFOUT!AS,RlJISSOMJ/RUISSOM,OUTKWArOUT(ASo2l/2oOUTKWAFOUT 
!ASt3)/3tOUTKWAF"OUTIAS•RUISSOM]/RUISSOM ll 

1 END' l 
'END' 
'END' 

3 

3 

3 

4 

4 

4 
5 
5 

5 

5 

5 

6 

6 
5 

00041000 
00041100 
00041200 
00041300 
00041400 
00041500 
00041600 
00041700 
00041800 
00041900 
00042000 
00042100 
00042200 
00042300 
00042400 
00042500 
00042600 
00042700 
00042800 
00042900 
00043000 
00043100 
00043200 
00043300 
00043400 
00043500 
00043600 
00043700 
00043800 
00043900 
00044000 
00044100 
00044200 
00044300 
00044400 
00044500 
00044600 
00044700 
00044800 
00044900 
00045000 
00045100 
00045200 
00045300 
00045400 
00045500 
00045600 
00045700 
00045800 
00045900 
00046000 
00046100 
00046200 
00046300 
00046400 
00046500 
00046600 
00046700 
00046800 

005:0310:4 
oo5:0310:4 
005:0310:4 
005:0320:1 
005:0330:4 
005:0341:4 
005:035214 
oos:o36214 
005:0372:4 
005:038214 
005: 038fl 5 
005:0390:4 
oo5:o3AA:2 
oo5:o3B9:4 
oo5:03C5:5 
oo5:044A:4 
oo5:044AI4 
oo5:044A:4 
oo5:044A:4 
01110000:1 
011:oooon 
01l:OOOR:4 
011:0013:5 
011:0019:1 
Oll:OOP1:4 
011:0022:2 
01}:002414 
0111002515 
011:oo21:o 
011:002815 
011:002015 
0111002015 
Olt:002E:4 
011:0034:) 
011:003813 
011:0038:3 
011:0038:4 
0111003E:5 
01110041:} 
01110044:3 
011:0049:2 
011:0049:2 
011:0049:2 
Ol1l004C:3 
011l004E11 
01110051:2 
011:0053:o 
0111005414 
011:oo55n 
01110055:5 
01110058:1 
011:0067:2 
01110069:t 
01110078:2 
01110087:2 
01t:008E12 
01 }:009AI2 
0111009AI2 
01}:009AI2 
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1 fN0' OF ~OOELVERGELIJ~: 
1 PROCEDURE 1 OUTPUTKLEIN; 
'REGIN' 'lF 1 PARGRAFIEK'THEN' 

1 8EGIN 1 PARFIGIKoXOI; 

1 E"'D'; 
'IF'TOEGRAFIEK 1 THE"''TOFFIGI 

'BEGIN' 
WRITE tUIT o<2 (/) o 11 VOOR_t<:_="ol4o 11 _: 11 oXl0o"SPR~$2_=_ 11 >tKl; 

WRJTEIUIT •<Ell.2>•'FOR'T:=l'STEP'l'UNTIL'9'00'VARllll: 
WRJTE tUIT t<X3•"VOOR_SCHATTERS_DIAGONAAL !PI-=-">); 
WRJTf!UJT •<Ell.2>•'f0R'll=l'STEP'l'UNTIL'9 1 DO'Pll•llll 
WRITE<UIT •< Xl3o"~OOFDELE~ENTEN<WI_=-">J; 
WRITECUJT o<9Ell.2>tWllolltWl2o2l•Wl3o2ltWl4o2ltW{5•2lo 

W(6,3ltW{7,3],~!8o3ltW[9,3]l; 
WR ITE !UIT • < • !t"KWAL ITEITEN-VAN-DE-SCHATT ING"> l; 

~RITECUIT•<X3,"ALLEEN_LOOPTIJOEN11 oEll.2tX3 11 DE_4_PARA~ETERS"•fl1.2,X3 
•"TOESTANDEN 11 oE11.2>oKWAL1tKWAL2tKWAL311 

'E"'O' 
'fNO•OFOUTPUTKLEINI 

'PROCEDURE 1 0UTPUTGROOTI 
·~EG1N 1 'lF 1 RUISMIO=l 1 A"'D 1 K=l'THEN' 
'FIEGtN' 

'FOR•J:~1'STEP'l'UNTIL 1 TYD2 1 DO' 
VARKWAL1{ItOJ:=VARKWAL2ll•Ol:=VARKWAL3lloOJ:=OITITEL!MlDl; 
WRJTEI~ID•<I•"DE_FILTERPRESTATJE_GEMIDDELO_OVER_MEEPOERE_RUIS 
REEKSEN"•I•X40t 11 ALLEEN_LOOPTIJOEN11 tX?3t"DE_4_PARA~ETERS" 

tX16, 11 TOESTANDEN 11 t/o>l; 

WR ITE HHD• <I o11 AANTAL_RU ISREEKSEN_=-"• X 12>1; 
1 FOP 1 I:=1'STEP 1 1 1 UNTIL'3'00 1 

WRlTE!MIDo<X10o"2"oX10o"3"oX7ti4>oRUISS0"411 
'END'; 

OUTPUTKLEIN: 

VARKWAL1(K,RUISMIDll=KWAL1+VARKWAL1(K,RUISMJD-11 
VARKWAL2(K,RUISM1Dl:=KWAL2+VARKWAL2[K,RUISMID-1l 
VARKWAL31KoRUISMIDll=KWAL3+VARKWAL3[KoRUlSMID-ll 
1 IF•RUISMID=RUISSOM 1 THEN' 
•REGIN 11 IF'K 1 ~0D 1 5=0'THEN' 

1 BEGIN 1 1 If'K'M0D'25=0'THEN 1 WRITEC~IDISPACE!llll; 
WRITEIMIDo< 11 VOOR_K_=-"•l4o 11 _:u,x6•"KWALITEIT_=_ 11 >oKI; 

WRITEIMID,<9E11.2>oVARKWALl[Ko2l/2,VARKWALl[Ko3l/3oVARKWA 
Ll-(KoRUISSOMJ/RUISS0MoVARKWAL2!K,?l/2oVARKWAL21Ko3l/3oVAR 

KWAL2lKoRUlSSOMJ/RUISSOM,VARKWAL3[Ko2l/2oVARKWAL3{Ko3)/3o 
VARKWAL 3 l K, PIJl SSO~ J /RU I SSOM I ; 

NORMFIGll: I,}*PF(1)l; 
NORMFJG?l:NORMFJG1*100: 
TEKEN:: C\IARKWAL3!KoRIIISSOMl/RUlSSOMI; 

'IF'TEKEN<INORMFIG2+41 'THEN' 
'BEGIN' 

4 00046900 
00047000 

3 00047100 
00047?00 

3 00047300 
4 00047400 

00047500 
00047600 
00047100 

4 00047800 
p 00047900 

00048000 
4 00048100 

00048200 
00048300 
00048400 
00048500 
00048600 
00048700 
00048800 
00048900 
00049000 
00049100 

4 00049200 
3 00049300 

0004941)0 
0004951)0 

3 00049600 
4 00049700 

00049800 
00049900 
00050000 
00050100 
00050200 
00050300 
00050400 
00050500 
00050600 

4 00050700 
00050800 
00050900 
00051000 
00051100 
00051200 
00051300 

4 00051400 
5 00051500 

00051600 
00051700 
00051800 
00051900 
00052000 
00052100 
00052200 
00052300 
00052400 
00052500 
00052600 

& 00052700 

011l009Al2 
01I:009A:2 
oo5:044A:4 
oo5:044A:4 
005l044B:o 
005: 044D:} 
005l044Dll 
oo5:044Dll 
005: 044D: 1 
oo5:044D:1 
005:044E:4 
005:044[:4 
005:044[:4 
005:0450:5 
005:0471:2 
005:0478:5 
005:048D:2 
oo5:0494:5 
oo5:04AA:4 
005:0488:5 
oo5:04C2:2 
oo5:04C4:1 
oo5:04D5:2 
oos:o4DS:2 
oo5:04DF:4 
oos:o4DF:4 
oo5:04DF:4 
oo5:04E1:t 
oos:o4EJ:4 
oo5:04E6:1 
005:04ED:o 
oos:o4EE:5 
oo5:04EE:s 
oos:o4F3:s 
oos:o4F3:s 
oos:o4f"A:5 
oos:o4FB:3 
oo5:050D:4 
oo5:o5oo:4 
oo5:05oe::2 
oos:o5oe::2 
005:0512:4 
oo5:osn:o 
005:0511'1:2 
oo5:o51cn 
oo5:051D:5 
005:0526:5 
005:0535:5 
005:0545:4 
005:055}:4 
oo5:ossD:4 
005:0566:5 
005:0569:2 
oo5:056A:2 
005:0560:0 
oos:o56o:o 
oo5:0S6D:o 
oos:os&e::o 
oo5:056E:J 
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I 

~ 

'·. 
"";".,· 



" 

'END' 
'EL5E'WRlTEIGRKo<o/o 11KWAL_=11 oEll.2>oVAR~WAL3(KtRUtSSOMl/RUISSOMl: 

I END'; 
I fND'; 

'fND' OF OUTPUTGROOT; 

1 PROCEOURE 1 UlTKOMSTEN; 
1 REGTN' 

J::K 1 1o100 1 LI 
1 FOR 1 l:=l'STEP'l 1 UNTIL'9 1 00 1 

'BEGIN' 
FOUT(IJ:=IXO!IJ-X[Ill~~2; 

SOMFOUT!Il:=SOMFOUT!Il+FOUT!Il-FFOUT(J,J]; 
FFOUT[J,JJ:=FOUT!Ill 
VAR(IJ::SOio1FOUT(l]/MINIKoLl 

'E"'D': • 
'1F'K 1 MOD 1 10=0'0R 1 K=TY02'THEN 11 BEGIN'STA:~ST:=S'END': 
~WALl:=KWAL2:=KWAL3:=o: 
1 FOR 1 I1=4,R'D0' •BEGIN' 1 IF 1 XX!Il=0 1 THFN'KWAL11=KWAL1+VAP!ll 

1 FLSE'KWALll=KWALl+VAR[l]/IXX[Il~~2l; 

'E"'D': 
1 FOR 1 I:=2o3t6t7 1 00 1 KWAL2:=KWAL2+VAR!ll/IXX[ll*~2); 
1 FOP'J:=1o5o9 '00 1 ~WAL3:=KWAL3+VAR[Ill KWAL3l=KWAL3+KWAL2: 
I IF 1 RUISSOM=1 'THEN'OUTPIJTKLFIN --

'ELSE'OUTPUTGPOOTI 
'lr 1 K=TYD2'THEN 1 ~ODELVERGELIJKl 

1 E"'D' OF UITKOMSTEN; 

'PROCEDURE•PROCESBEGINI 
1 RFGIN' 

READIJN •I•'FOR 1 !l=1'STEP 1 1 1 UNTIL 1 3'D0 1 7RP(llll 
READIJN •I•'FOR 1 ll=1'5TEP 1 1'UNTIL'9'00'7fP[IJl; 
READIJN •I•'FOR 1 Il=2o3o4o6o7o8°00 1 ZXllll; 

ZXl1ll=UlTY01J;ZX!Sl:=ZX[9]::0; 
'FOR 1 I1=10 1 STEP 1 l'UNTTL 1 25 1 00 1 ZX [IJ:=OI 
1 FOP'I:=2o3•4•6o7oR 1 D0 1 XX[Ili=ZX[IJIXX[ll:=XX[5] :=XX!9]::}; 
1 IF'AANTAL>1'THE"' 1 WRITEIUIT lSKlPillJ);TlTELIUIT ); 
WP ITE CU TT • <11 114 I DOEL INGSPER I OOE_ SPR_ I S-"• I 2, 11 _STAPPEN", X74, 

"1KS-="•IlRo1 1/l>oL,ZIKSl; 
WRITEIUIT o<11/lo 11 IN_DF7E_SIMULATIE_WOROFN_DE _VOLGENDE 

TOESTANDSGROOTHEDEN_GESCHAT"•ll/loX3So 11 X(2l=ZlOJ_X(21=1-l/T1_ 
X(3J=A11T1 __ X[4l=LT01_X[5l=Zlll_X(61=1-1/T2_X[7J=A?/T2 __ X[8J 
=LTD2_X!91=Z!Ol __ ">l; 

WRITE lUIT •<1 1/l o 11 VOOR_K_>_ TYDl I-- PPOCESRUtS_EfP-=-">l; 
WRtTEIUIT o<El1.2>o 1 FOR 1 Il=l 1 STEP 1 l'UNTIL 1 9'00 1 ZEP(Jlll 
WRITE lUIT •< · 11 VOOP_K_> ___ O_ I ____ MEETPUIS_PRP_ =-">); 
WPITfiUIT o<Ell.2oX33oF11.2oX33•Ell.2>•ZPP(lloZRP!2loZRP[3J); 

1 If'T0EGRAFIEK'THEN' 1 BEGIN' 
0 IF 1 AANTAL>1 1 THEN'WR1Tf!GR !SKIP<ll Jl;TJTEL!GR 11 
WRITE IGR ,<1 !ll o11 PROCESPUIS_ I _EEP_=_ 11 >1; 
WPITE!GR ,<Ell.2>o 1 FOR't:=1'STEP'1 1 UNTIL 1 9 1 00'EEP!Ill; 
WRITE!GP ,<1 lllt 11MEETRUIS ___ :_RPP_=_ 11 >1; 
WPITEIGR ,<E11.2tX33oEl].2tX33tE11.2>• 

RRP!1loPRP!2)tRRP[3]ll 
WRITEIGP (5PACE12l)l;ST::o;TOEFIG; 
WRITEIGR (SPACE12llll 

000'52800 oo5:056E:3 
000'52900 005:056E:3 
00053000 oos:o56E:3 
00053100 oos:o56E:3 

6 00053200 0051056[:3 
00053300 o05I057F:2 

5 00053400 oo5:057FI2 
4 00053500 0051057FI2 
3 00053600 0051058714 

00053700 0051058714 
00053800 0051058714 
00053900 0051058714 

3 00054000 005:058911 
00054100 0051058915 

4 00054200 005:058915 
00054300 0051058Eio 
00054400 oo5:0593:4 
00054500 005:0596:4 
00054600 00510599:3 

4 00054700 oo5:059E:3 
4 00054800 oo5:05A2:4 

00054900 oo5:05A412 
4 00055000 005:05ACI1 

00055100 00510581:2 
4 00055200 00510584:3 

00055300 oo5:05C4:3 
00055400 005:0501:5 
00055500 oo5:o502:3 
00055600 oo5:05D4:s 
00055700 005:0506:5 

3 00055800 oos10SD8:1 
00055900 005:0508!1 
00056000 00510508!1 
00056100 00510508!1 

3 00056200 oo5:05EB:2 
00056300 005:05FE!2 
00056400 OOSI061FI2 
00056500 00510623!4 
00056600 00510628!5 
00056700 0051063F:3 
00056800 005!0649!0 
00056900 0051064A:5 
00057000 oo5:065A:2 
00057100 005I065C:1 
00057200 0051 065C:} 
000'57300 0051065CI 1 
00057400 00510661:5 
00057500 oo5:0668:s 
00057600 oo5:067C:? 
00057700 00510683:5 
00057800 oo5:06981? .. 

4 00057900 005: 0699:} 
00058000 oo5:06A2:o 
00058100 005106A8:s 
00058200 005106BCl2 
00058300 oo5:06C3:5 
00058400 oo5:06C514 
00058500 00510608:2 
00058600 005106E0:1 V. 
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'1-'WOCt.UUKt.':O.IAWII-'W\IL.t.~• 

tREGJNt 'FOR 1 1:=1'5TfP'l 1 UNTTL'25'00'K!IJ::lK(lll 
1 FOR 1 l:=l 1 STEP 1 1 1 UNTTL 1 3'D0 1 PRP(I]::ZRP(I]I 
1 FOR'I:=l•STEP 1 1 1 UNTIL' 9 1 DO'EEP!Il!=ZEP!Il1 

'ENO' OF STARTPROCES; 

1 PROCEDURE'5TARTFILTER; 
1 REGIN' 'FOR'l:=l 1 STEP 1 1 1 UNTJL 1 25 1 DO' 

• BEGIN' • FOR' J:=1' STEP'1'UNTIL '25' oo•Pr I, Jl :=o :xor I 1 :=zxor I 1; 
P(I,Il:=ZP!l]; 

'END' I 
KVIER:=X0!4)1XACHT:=X0(8ll 

1 FOR 1 1:=1 1 STEP'l'UNTJL 1 3 1 D0' 
'BEGIN'RRF!IJ:=ZRF!IJIRf[ll:=RRF!Il**21 
'END' I 
·~u~·t:=l'~IEP 1 l 1 UNTIL 1 9'DO' 
1 BEGIN 1 EEF!IJ:=ZEF!TJIEF!Il:=EEF!Tl**21~0~FOUT!IJ:=OI 

1 FOR•J:=0 1 STEP'l'UNTIL'l-1 1 00 1 FFOUT!ItJl::O 
'END'; . 
1 FOR 1 J:=2t3t4t6t7t8 1 DO' 1 8EGIN'~AX!Il:=2.00°KX!Il: 

'lf 1 MAX(lJ'LfQ 1 0 1 THEN 1 MA~!IJ!=l 
1 END': 

'lf 1 RUIS~l0=1'T~EN'TITELIUITl: 
1 lf 1 PARGRAFJEK 1 T~EN' 

'If'RUISMI0=1 1 THfN' 
1 8EGIN' 

'I F I AANTAL> 1 'OR' F IL TP~SOORT> 1 I THEN I WR ITf ( GRA [ Stq p ( 1) I) ; 
WRITEIGRA!SPACEt?.) ll1TITELIGRAIISTA::O;PARFIGI-1•ZX0)1 

PAPFIGIO,ZXOI: 
A~ tf!,jf)l 
,. 'FNO' Of STARTfll TER; 
. 

•PROCEDURE'flLTERREGIN; 
'BEGIN' 

REAOtiN t/t 1 FOR 1 I:=1 1 STEP'l'UNTIL'3'00 1 7RF!Illl 
READIIN t/t 1 f0R'l!=l 1 STEP 1 1 1 UNTIL 1 9'D0 1 7EF!Ill; 
REAO(JN t/t 1 f0R 1 1:=2•3•4•6•7•8'D0 1 ZXO(Tll; 
'fOR 1 I:=lO'STEP 1 l'UNTIL'25 1 D0'ZXO(JJ::o: 

ZXO!lll=U!Ol1ZXO!SJ:=ZX0!9J:=O: 

VVY-..1 I VVV 

00059100 
3 00059200 

00059300 
00059400 
00059500 

3 00059600 
00059700 
00059800 

3 00059900 
4 00060000 

00060100 
4 00060200 

00060300 
000(,0400 

4 00060500 
4 00060600 

00060700 
4 00060800 

00060900 
4 00061000 
4 00061100 

00061200 
4 00061300 

OOQ61400 
00061500 
00061600 
00061700 

4 00061800 
00061900 
00062000 
00062100 

4 00062200 
3 00062300 

00062400 
00062500 
0006?600 

3 00062700 
0006?800 
OOOf-2900 
00063000 

vv _,. _..., .. - -~ 

oos:o6F7:4 
oos:06fD:4 
005:0703:4 
oo5:o1o9:4 
oos:o1o9:4 
oo5:0109:5 
oo5:0109:5 
oo5:0109:5 
oo5:070A:3 
005:0712!5 
oos:o716:1 
oo5:0119:o 
005!0719!4 
oos:o11c:2 
005:0121:4 
005!0724::3 
005: 0725:] 
oo5:012c:o 
005:0732!2 
005!0736!1 
005:0748!3 
oos:074R:5 
oo5:074F:3 
oo5:074F:3 
oos:o75J:5 
005: 0752!} 
005:0753!2 
005!0753!5 
oo5:075C:5 
oo5:016a:2 
oos:o76A:5 
oo5:076A:5 
oo5:076f:4 
oos:o76f:4 
oos:o76F:4 
oo5:076F:4 
005!0782 5 
005:0795 5 
005:0786 2 
oos:o7BB 3 

'-"' 
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' -.;;_ 

READIJN o/o 1 f0R'll=1 1 STEP 1 1 1 UNTIL 1 9 1 00'7P!Illl 
WRITE (UIT o<1 lllo"VOOR_K_= ___ o_:"oX15o 11 X_=_ 11 >l I 
WRITE<UIT o<E11.2>o'f0P 1 ll=1'5Tf:P 1 ! 1 11NTTL 1 9 1 00'ZX(Illl 
WRITE!UIT o<X?Bt 11 XO_=-">ll 
WRITEIUIT o<E11.2>o 1 FOR 1 I:=1 1 STEP 1 l'UNTll 1 9 1 00'ZXO!IJll 
WRITE lUIT •<1 llloX21•" (XO-Xl ""2-=-">l I 
WRITEIUIT o<E11,2>,•FOR•I:=1 1 STEP 1 1 1 UNTIL 1 9 1 DO' 

!ZXO!Il-?X!Ill**2ll 
WRITE <UIT o<XlBo"DlAGONAAL IPl -=-">l I 
WRITE!UIT o<El1.2>o 1 F0R'l:=l'STEP 1 1 1 UNTYL'9 1 DO'ZP!Illl 
WRITE <UIT o<1 !lloX27o"EEF -=-">l; 
WRITE!UIT •<El1.2>o'FOR•I:=1 1 STEP 1 1 1 UNTIL 1 9 1 DO'ZEF!Illl 
WRITE<UIT o<X27o 11 RRF_=-">l I 
WRITE!UIT •<E11.2oX33oE11.2oX33oEl1.?>•7Rfl1loZRF!21oZRf(JJI; 

'FNO'Of fiLTERBEGlNI 

% HET EIGENLIJKE PROGRAMMAl 
1 FOR 1 AANTALl=1 1 STEP 1 1'UNTIL' 4 1 00 1 

I BEGIN I READ (IN o/oTYOloTYD2oZlKS,GRAFIEK,LMoNLM)I 

!J! 0 l : :::U { 1 1 : = 0 ; 
PPOCESBEGINIFILTEPqEGINl 

MN<=1:'F0R 1 TEST:=1•2•3•4 '00' 
'REGIN' 

'If'GRAFIEK=1'THEN'TOEGRAFIEK:=PARGPAFIEK:='TRUE' 
'ELSE'TOEGRAFIEK:=PARGRAFlEK:='fALqE'I 

1 FOR 1 FlLTERSOOPT:=1, 3 1 00 1 

'BEGIN 1 BNORMALl= 1 fALSE': 
1 lf 1 GRAFIEK=1'THfN'PARGRAFIEKl= 1 TRUE 1 l 

1 FOR 1 RUISMID:=1 1 STEP 1 l'UNTIL'PUISSOM'DO• 
'BEGIN' li(S::RtJISMIO*?IKS:t< ::TY01 I 

1 Tf'AANTAL<3'THEN' 
1 FOR 1 J:=0 1 STEP 1 1 1 UNTIL'100'~0'U!JJ:=SJN(,062835*J*TESTl 
'ELSE' 1 REGIN' •FOR'J::O'STEP 1 l 1 UNTIL 1 100'DO' 'BEGIN' 

U!Jll=IIJ*TESTl 1 MOD 1 100l/501 
1 lf'UIJJ>l'THEN 1 UIJJ:=U!JJ-21 'END'; 

I ENI)' I 

STARTPROCES I 
1 WHILE'K'LSS 1 0 1 00 1 

'8EGIN'Kl=K+11PROCfSI 
'END 1 1STARTFILTERI 
'WHILE 1 K1 LSS 1 TYD?'D0' 
1 BEG!N 1 Kl:K+11PROCES:METINGIFILTERIUITKOMSTEN 

; 
1 If'K=50'THEN'Efl5ll=Ef[9)::o; 

1 END 1 1TO~GRAftEK:=PARGRAFIEK:= 1 FALSE'I 
'END' 

'END' 
'END' I 
1 END 1 

'END' 
'END'. 

00063100 
00063200 
00063300 
00063400 
00063500 
00063600 
00063700 
00063800 
00063900 
00064000 
0001>4100 
00064200 
00064300 
00064400 
00064500 

3 0001>4600 
00064700 

p 00064800 
00064900 
00065000 

3 p 00065100 
p 00065200 
p 00065300 

00065400 
c 00065500 
c 00065600 

4 00065700 
000.65800 

p 00065900 
00066000 

5 00066100 
00066200 

p 00066300 
6 c 00066400 

p 00066500 
p 00066600 

8 C 00066700 
c 00066800 

B P 00066900 
7 p 00067000 

p 00067100 
c 00067200 

00067300 
00067400 

7 00067500 
7 00067600 

00067700 
7 c 00067800 

c 00067900 
00068000 

7 0006!'1100 
6 00068200 
5 00068300 
4 00068400 
3 00068500 
2 00068600 

005 078F:4 
005 07D2:5 
005 07D9:5 
oo5:07ED:2 
oo5:07F4:5 
oo5:oaoa:2 
005:0AOF:S 
005:0~18!4 

oo5:0824:s 
oo5:082A:s 
005: 0~3F!?. 
oo5:0B46:s 
oo5:0~5A:~ 
oo5:0A6t:5 
oo5:0A76:? 
oo5:oaaA:4 
oo5:08BA:4 
oo5:0FIBA:4 
oos:o8aB:2 
oos:oaaA:;> 
oo5:0RA3:5 
oo5:08A3:5 
oo5:0AA3:5 
oo5:08A6l4 
OOS:OAAB!O 
oo5:0BR1:5 
005:0ARllS 
oos:oAR3:o 
oo5:0~Bs:s 
oo5:0BR9:5 
oos:oaRA:3 
005l088Cl2 
oos:oaco:5 
oo5:oac3:2 
oo5:08C4:t 
oo5:oac9:3 
oo5:0BCE:z 
oo5:oaot:4 
005:080Al0 
oo5:0RDA:o 
oo5:oaDA:o 
005l08DA!O 
oo5:oaDA:4 
oo5:oRDR:2 
oo5:oF1oo:5 
oo5:o8DF:o 
005lOAOF:s 
005:0BE3:4 
oo5:0BE4:2 
oo5:oan:5 
oo5:08E9:3 
oo5:0BE9:3 
005l08EA!O 
oo5:oaron 
005: 08FO :3 
oo5:oan:2 

V'l 
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&~R~mmt.:~ CJ.. 

'~EGIN' YTFR!ll::YMJN!lll YMIN!ll:=Y!tl: 'E~D' 
Y( ll :=XI 1J+RQP( 1l*QIJISZ 

Y!21:=X!5l+RRP!2l*RUISI 
Y!1l:=X!9J+QRP!3J<>PlliS; 

·~~~· OF METI~GI 
1 PROCEDURE'PROCES: 
1 REGIN' 

FX 1XoTYD1 H 
1 F0R'I:=1o2o3o4o5o6o7o8o9 100 1 Xlll:=X!Il+EEP!ll"'RUIS: 
1EN0 1 OF PROCfS; 

1 PROCEOURE'OP: 
1 REGIN 1 

1 IF 1 X0(4J'LSS' .5 1 THEN 1 'REG1N'R1:=0 IP2:=XO!JOJ-XO!l J; 
R3:=0 ;R4:=X0!1ll+X0!1J-2"'X0!10J 

1 fN0 1 

'ELSE 1 'REGT~' 1 lF 1 X0!4l 1 GEQ 1 7 1 THEN 1 PJ:=~ 
! 'ELSE'PJ::X0!4l-11 

1 1F 1 X0!4l 1 GEQ 1 6'THEN'R3::c; 
'ELSE'P3:=X0[4J-1; 

P2:=XOI1J+R1J-X0(10+Rlll 
R4l=X0!12+R3J+X0(10+R3J-2<>XOI11+R3] 

'END'; 
1 IF 1 X0!81 1 LSS' .5 1 THEN''8EGIN'Sl:=O 1Së::XO!JBJ-X0{5]: 

53:=0 ;S4:=X0(19l+X0(5]-2"'X0!18l 
'ENO' 

'ELSE 1 1 REGIN 1 1 lF 1 XO!AJ'GEQ'7 1 THFN'S1:=h 
'ELSE 1 S1:=XO[q]-1: 

'lF 1 X0{8l'GEQ'6'THE~'53::c; 
'ELSE'S3:=XO!Al-11 

52:=X0[19+S1J-X0(18+Sl]l 
S4:=X0!20+S3J+X0!1A+S3l-2*X0(19+53J 

'END' l 
1 FOR 1 Il=l 1 STEP 1 1 1 UNTIL 1 25 1 D0 1 C!IJ:=D!TJ::o; 

1 IF 1 FJLTERSOORT=1 •THEN' 
1 REGIN 1 'F0R 1 l:= 9 1 STEP 1 -1 1 UNTIL 1 1'00' 

'END' 

1 BEGIN 1 C!lll:X0!2l*P!lo5l+XO!SJ<>P!lo2J 
+X0(10+R1l"'P!lo3l+X0(3l*R2°P!lo4]l 

O!lll=XO!~l*P!lo9l+X0!9l*Pil•61 
+X0!18+S1 l*P!lo7l+X0!71*S2*P[loAl; 

1 END'& 
0!1Jl:X0!21*C!Sl+X0!51*C!21+X0!10+R1l*C!31+ 

X0(3]*P?°C[41+X0!3l*XOI31*P!10+R1o10+R1]; 
0!3Jl~X0[6]*0(9J+X0(91*0!6l+X0(18+S11*0!71+ 

X0[7l*S?*O!Al+X0(7J*X0!7l*P!18+Sl•18+S1J; 
C!SJ:=0!111 0!91:=0!31: 

'ELSE' 
1REGJN1 •FOP I I :=25 I STEP I~) I UNT IL I 1 1 f)Q I 

•BEGIN' C!IJ::XOI2l*P!Io5l+X0!5l*P(lo2l+X0!3J*P!It10+R11 
+X0(10+R1 l*P!lo1l+X0(3] 0 R?•P!lo4) 

+.5*R4*(P!To3l*P(4,4)+P!lo4l*P!3o41*2ll 
D!l)l:X0(6)*P{lo9J+X0(9)*P(lo6)+X0[7) 0 P[18+S1oll 

+XO!l8+S1 l*P[To7J+X0[7l*S2*P(loR) 
+.5*'54°1P!Io71*P!Bo8l+P!loR]*P!7oBJ 0 2l I 

·E~o·; 
0!41:=C!5ll 0!51:=0!51: 

0!1ll=X0(2J*Ct5J+XO!S)*C(?l+XO(l0+P1J*C!31+ 
X0!3l*P2*C!4J+X0(3J*CllO+Rll& 
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;. ,· 

0!2J:=X0!6l*C!9)+X0[9J•C!6l+X0[18+S1 l*C[7)+ 
X0!7l*S?*C!8l+X0!7J*C!l8+Sl 1: 

0[3):=X0[6)*D(9]+X0[9)*n[6l+X0[1R+Sll*0[7J+ 
X0[7)*52*0[8)+X017l*D(lA+SlJ; 

O!lJ:=OilJ+,5*R4*1PI4t4l*IXOI2l*PI3t5l+X0!5l*P[3,21+X0[31*P(10+Ql•31 
+XO[lO+R) 1*P[3,3J+R2*X0[3)*P[3,4)1 

+2*(P[3o4l*(X0[2)*P[4t5l+X0[5)*P[4t2l+X0[3)•P!l0+Rlt4) 
+XO!lO+Rll*P[3,4l+R2*X0!3l*P[4o4llll 

-X0[3)*R4*PI3o4l*P[4,4l*R2 -P(4,4]*P !3tlO+R1l*X0[3J*R4°? 
-2*P!2t5l*PI3olO+Rl J-2*P[2t5l*P[3o4l*R2 

+XOI3J*R4°(P(2o5l*P[4o4l+P[4o5l*P[?t4l*21 
-R4°X0[3) *P[2t5l*P[4t41 -2*R2*P[3t4]*P(3•lO+Rll 

+X0(3) * R4*(P[3t4l*P(4t10+R1 1*2+P[4o4]*P[],}0+R1ll 
+2*R2*1P[3t4)*P[l0+R1t3]*2+P!3•3)*P(}0+R1t4ll 

+P[?t2]*PI5t5)+2*P[2t51**2+2*1P[2t5)*P[3t10+R1 )+P{3t51°P[2o)O+R1) 
+P(?•3J*P!5tlO+R11 I +R?*R2*1P[3t3l*P(4,4l +2*P[3o4l**21 

+P!3t3l*P[10+RJ,10+R1J+PI3o10+Rll**2-P!2•51**2-IR2•R2*1PI3t4)*•2Jl 
+,S*IX0[3J•R4*P!4t41)**2 

+3*X013l*P4*P[3,4)*P[4o4)*R2 
+2*R2*1P!2t3l*P[4oSl+P(2o4l*P(3•Sl+P!2t5l*PI3t4)); 

Q[3):=0!3)+,5*54*(P(8t8l*IX0[6)*P[7,9)+X0(9)*P[7,6l+X0(71°P[18+Sl•7l 
+X0!1A+S1l*P[7,7l+S2*X0[7l*P[7oAJl 

+2*1P[7oA)*(X0[6)*P[8•9l+X0[91+P[Ao6l+X0[7)*P[l8+S1o8) 
+XO!lA+Sl l*P[7,Al+S2*X0[7)*P[A,AJI)) 

-2*P(6,9)*P(7ol8+S1 l-?*P!6o9l*PI7oAl*S2 
-S4*X0(7J *P!6t9l*P[Ao81*2-2*S2*P[7,8J*P!7ol8+Sll 
-S4*X0[71 *P!AoA)*P[7ol8+Sl I 
+X0!71 *S4°(P[7oAl*P[AtlA+Sll*2+P[At8)*P(7tl8+Sl )) 

}2*S2•!P(7t81*P(l8+Sl•71*2+P[7o7l*P[JA+SloA)) 
+P[6•6]*P[9t91+2*P!6t91**2+2*(P[6t9l*P[7o18+S1]+P[7o91°P[6o1A+Sll 
+P[6o71*P[9tlA+S1) ) +S?*S2*!P[7t7)*P[AtAl +2*P[7tA1**2) 

+P[7,7l*PI1B+Slo18+Sll+PI7o1B+Sll**2-P[6•91**2-IS2*S2*1P(7t8]•*21l 
+.S*IX0(71*54*P[Bt811**2 
+2*S?*IP!6t7l*PI8t91+P[6oAl*PI7o9)+P(6o9l*P[7,A11 

+X0(7)*S4*P[7,81•P[8,8)*52*2: 
0!2l:=0!21+.25*X0[3l*X0[7l*R4*54*(P[4,4l*P[AtAl+2*P(4tA11 

+,S*R4*(P[4t4l*IX0!6l*PI3t9l+X0{9l*P!3t6l+X0(7J*P[lA+S1•31 
+X0!18+511*P[7,3l+S2*X0(71*P{3oAll 

+?*IP!3t4l*IX0!6l*P{4•91+X0{91°P[4o61+X0!71*P[1A+Sl•4l 
+X0[1A+Sl1*P[7,4)+52*X0!7l•P[8,4llll 

+,5*X0[31*R4*S2*1P[4o4)*P!7t8)+P[4o7) *P!4tAl+P[4,A)*P(4o7)) 
~.5*X0!71*R2*S4*1P[8o8)*P!3t4l+P!8t31 oP[4oAl+P[4,81*P!Ao311 

+P[2•5)*P[6t9) +P!2t6l*P[5t9) +P[2,9)*P[5,61 
+52*1PI2•5l*P[7t8l +P!2t7l*P[5t81 +P[2,8l*P!5o711 
+R2*(P[3t4)*P[6,91 +P[3t6l*P[4o9l +P(3o9l*P(4,6]) 

+S2*R2*(P[3o4l*P(7t8l +P[3,71*P[4,8J +P(3o8l*P[4,711 
+P[7tlA+Sll*P!2t5l+P[5,1A+Sl l*PI2,7J+P!2ol8+SlJ*P 15o7J 

+R2*1P[7t18+Sll*P[3t4l+P[3,18+Sl l*P(7,4J+P(4ol8+Sl l*P [7,311 
+ Pl3t10+R1t*P!6t9l+P(6tlO+R1 1*P[3,9J+P[9,JO+RlJ*P [3o61 

+S2*1PI3olO+Rll*P[7oAl+P(7olO+Rl1*P!3oA1+P[AolO+R})*P (] o7)) 
-IP[2o5)+,5*X0(3] 0 R4*P(4o4)+P(3,}0+Rl J+R2*P(3,4Jl 
o(P(6o9]+,5*X0[7)*54*P(At8l+P[7,}~+Sll+S?*P[7,f!Jl 

+P[3,71• P!lO+R1t18+Sl 1 
+P[7,10+Rl l* P!3tl8+S1 1 
+P13tl0+R1l* P[7tl8+S1 1 

+.5*XOI7l*S4*(P[?t51*P[A,AJ+P[8o2l*P!5tAl*2l 
+,5*X0131*R4*(P[6,9l*P[4t4l+P(4o6)*P[9t4l*?l 
+,5*X017J*S4°1P[8t8l*P!3tlO+R1J+2°P!3oA1*P(A,10+R111 
+,5*X0(3) 0 R4*1P[4o4l*PI7olA+Sll+2*PI7•4l*PI4•l8+S111 
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C!9J:=D!5J:=0!211 C!5ll=0!1JI 0!91:=0!31; 
1 FOR'I:=25 1 STEP 1 -1'UNTIL 1 11 1 00' 'REGIN' C!l1:=CII-1110!l1:=0!I-1 J; 

'END'$ 
C!101:=C!1JI C!181:=0!41; 

D!10J:=D!111 D!1R1:=0!~1; 
1 lf 1 flLTERSOORT=2 1 THEN' 'BEGIN' 

1 FOR 1 ll=6 1 STEP 1 1 1 UNTJL'9 1 00•C!J1:=01 C!l1::01 
1 FOR 1 1:=1 1 STEP 1 1 1 UNT1L 1 5 1 00•Dt11:=01 1 ENO'I 

1 FNO•; 
1 lf 1 X0{41 1 LEQ 1 1 1 THfN 1 R1:=1 

'ELSE' 1 lf 1 X0!4l 1 GEQ'6'THEN'R1:=6 
1 ELSE•R1:=X0!4); 

A{l )::((X0!31*XO !lO+Rl J)/(X0!21••2ll; 
A[21:=-X0!10+R1 1/XO!?ll A(3J:=-X0!3J/X0{2JI 
A{4]:=1/XOI211 A{5Jl=-X0(3J/X0{?11 
Ct~:=A!11*1A!11•P!2o21+2*A{2J•P!2o3l +2*A!31*P!2o41 

+2*A(4)*P[?,~l+ 2*A[5J*P!2o10+R1Jl 
+A!21*( A!2l*P[3o3J+2*A!3l*P{3,4J+?*A{4]*P{3,51 

+2*A(5l*P{3,10+R1ll +A(3}*(~{3l*P!4o4l 
+2*A{4J•P[4,51+2*A(~]*P(4,10+Rl J) 

+A!4l*(A[41oP[5o5l+2*A[51*P{~•10+R11l +A!51*A!51*P 
!10+Rl•10+Rl11 

'IF 1 XO(R1 1 LEQ 1 1 1 TH~N'S1:=1 
'ELSE' •JF 1 X0!81'GEQ 1 6 1 THEN'S1:=6 

'ELSE'S1:=XO(RJI 
A{1}l:((X0{7J*XO 11R+S1 ll/!X0{6l**?lll 

A[2J:=-X0!18+Sl1/X0!61: A[3J:=-X0{71/X0!61l 
A{41:=1/X0!611 A(SJ:=-X0!711X0{6)1 
DINl=A!11*1A!ll•P{6,6]+2*A!2l*P{6,71 +2*A!3l*P{6o81 

+2*AI41*P{6o9]+ 2*A{5]*P{6olR+S1 11 
+A(2]*( A{2)*P{7,7]+?*A!3l*P[7,R1+2*A{41*P[7,91 

+2*A!51*P{7,18+51ll +AI31*1AI31*P!AoB1 
+2*A!41*P[A,91+2*A!5l*P!Ro18+S1ll 

+A141*1A(4l*P[9,91+2*AISJ*PI9o1B+S1ll +A!5l*A!5l*P 
!18+51.18+5111 

'ENO'OFOP: 

'PROCf.DURE 1 FILTERI 
'REGTN' 
GA~MA2::P{6o9)+ P!7o18+Sll+.S•S4*X0!71*P{8oRl+S2•P!7oA11 
GAM~Al:=P!2o51+ P(3•10+Rll+,S*R4*X0{3)*P{4•4l+R2*P{3,411 

OP; •COMMF.NT'REREKENING VAN DE SE EN 9E RY/KOLO~ VAN P•: 
•FOP' t:=25'5Tf.P 1 -1 1 UNTIL'11'00 1 

'FOR' J:=25 1 STEP 1 -1 1 UNTIL'l1'00 1 P(J,J)::P[J,JJ::P{l-1•J-1 }I 
•FOR'I:= 1•2•3•4•6•7,8 '00' 
'F0R 1 J:=25 1 STEP 1 -1 1 UNTTL' 11 1 00' P[J,Jl:= P!J,t1:=P!J-1•111 
•FOR 1 J:=25 1 ST~P 1 -l 1 UNTIL'l '00 1 P[J,1All=Pl18oJ1 := P!5oJJI 
'FOR 1 J:=25 1 STEP 1-l 1 UNTTL'l 1 00 1 P(J,JO)::P[JO•Jl := P{J,JJI 
P[l8ol8J::p[ 5• 5)1 PllOo10J::P[ 1, 111 
P!l8ol0Jl=P!l0ol81:=P!1•51: 
'F0R 1 I:= l•STEP' 1 'UNTTL' 25 1 00 1 'RfGIN' P!Solll=P!lo5J:=C!T11 

P[9,J]:=P!lo9J::O[J]I 
'ENO•; 

FXIXOtTYOll;X0{51:=X0!51+GAMMAJIX0[9J :=X0[9J+GAMMA21 
:YO!ll:=XO!lll Y0!2J:=X0!511 Y0!3ll=X0{9]: 

GA~MAl:=ABSIXVIER-X0(4l)IGA~MA2:=ABSIXACHT-XOIAill 

'lf'ftLTERSOORT=l 1 THEN 1 •BEGlN 11 lf 1 GAMMA1'GFQ 0 ,3 
1 THEN'Ef!4J:=40 •RF[?] 
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oo5:03CF:4 
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'END': 

'fLSE 1 ff(4J::EEf[4J**21 
1 lf'GA~~A? 1 GEQ 1 ,05 

1 THEN 1 ff(8J::oOA *Pf[3J 
'ELSE'Ef!81:=EEf!AJ**2: 

'lf'fiLTERSOORT=2'THEN 1 tqEGtN' 1Jf 1 GA~~Al 'GEQ 1 .3 
1 THFN 1 ff(4J:=30 *Rf[2J 
'ELSE 1 Ef!4J:=EEF!4l**?: 

1 lf'GA~~A? 1 GfQ 1 ,05 
1 THEN 1Ef(8)::00B *Rff3J 
1 ELSE 1Ef!AJ::EEf!81**2: 

1END' I 
1 lf'FILTERSOORT=3 1 THEN 1 •qEGI~' 'IF'GA~~Al 1 GEQ',3 

1 THFN 1 Ef!411=30 *Rf(?l 
1 ELSE 1 Ef!411=EEf!41**?: 

•JFtGA~~A?•GEQ 1 ,05 
1 THEN'EffBl:=002 *Rfl31 
1ELSE 1Eff8]::F.Ef!RJ**2: 

I E~D·; 

ff(4J::Ef!Ali=O: 
XV!ER::X0[411XACHT:=XO!AJI 
1 fOP' TI=1•STEP' 1 1 UNTIL 1 3 '00' AFW[JJ:=Y!Il-YO[JJ; 
1 FOP'J:: 1 'STEP' 1 1 UNTIL'9 1 00 1 P(J,IJ:=P{J,IJ+Ef[J Jl 
~REREKE~ING VAN OE GfWICHTEN~ATRIXI 
n!4):: P[1oll+RF!1JI 
0(5J:= P!5t5l+PFC211 
0[6):: P(9,9J+RF[3)1 
OfT:~OI4l*<0{6)*0[5J -Pf5o9l**?l 

~Pilo5l*IP(lo5l*0[6J-P[5,9)*P[},9J) 

+P{1o9]*(P[1o5J•P(9o5]-P[}o91*0[5)); 
Htl•ll:=<0(5l*0!61-~[5o9)**2l/OETI 
H[2,2ll=I0(4)*0!6J-Pf1o9J**2l/~ETI 
H[3,3)::(0[4)*0(5J-P[}o51**?l/DFTI 
Hf2oll:~H[lo2)1=1 -PCloS) *0[6]+ P[},9J*P(5,9Jl/DET; 
HC3olJ::H[}•3)::( -P[},Q) *0[5)+ P[}o5l*P[5o9ll/DET; 
H13.2J::H[2o3]::( -P[5,91 *0!4]+ P[},9J*P[5ol ll/DETI 

~ SCHATTING VAN DE TOESTANOSVEKTOR: 
1 FOR' I:~ l 1 STfP 1 1 1 UNTIL 1 3'D0 11 FOR'J:=l 1 STEP' l 1 UNTIL 1 25 1 ~0' 

W(JoiJ::H(l,IJ*P(},J]+H!2oll*P(5,Jl+H[3,Il*P[9,Jll 
'FOR 1 11= l 1 STEP 1 l 1 UNTIL' 25 1 00' 

XO!Ili=XO(J]+Wfioll*AFW[}J+W(Jo2l*AfW[2)+ W(Jo3l*AFw[3]1 
1 FOR'I:=l •STEP'l 1 UNTIL 1 25 1 00 1 

tqfGIN'E!loiJ::P(lolll EC2•l]::P[5o!ll EC3o!JI:P(9,JJI 
'END'! 

1 FOR 1 JI=l 1 5TEP'l 1 UNTIL '25'00 11 FOR'I:=l'STEP'l'U~TIL'?5'00 1 

P(JoJ)I:P[JoiJ-W[J,)l*ECloll- W(Jo2l*f(2oll- W[Jo3l*E[3,JJI 
'END' OF FILTER! 
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