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Inleiding en historische ontwikkeling van het parameters chat ten

Alvorens in te gaan op de technische aspecten van het schatten van parame

ters, lijkt het zinvol eerst een globaal overzicht te geven, waarbinnen dit

verslag past. Parameters, grootheden die een systeem of model karakteriseren,

zijn zowel technisch als ook maatschappelijk relevant. Ret is mogelijk dit

schatten te betrekken op parameters van maatschappelijke modellen, teneinde

een beter inzicht in die structuut te verkrijgen. De wederzijdse afhankelijk

heid tussen techniek en maatschappij mag dan weI complex zijn, maar dit

houdt nog niet in dat door dit labyrinth, de techniek met zijn vele mogelijk

heden, waarvan het parameterschatten er een is, achterwege mag blijven in

het hulp bieden bij maatschappelijke problemen, die waar nodig vereenvoudigd

zijn, zonder dat de essentie hiervan verloren gaat.

Wanneer we een complex probleem willen analyseren dan dient eerst te worden

nagegaan welke grootheden invloed hebben op het systeem,dat dit probleem

veroorzaakt. Vervolgens wordt het systeem waar nodig geidealiseerd en daarna

wordt nagegaan welke parameters het systeem karakteriseren. Bij de analyse

van het systeem, al of niet op basis van probleemgrootheden, dienen meerdere

parameters tegelijk toegankelijk te zijn. De juistheid van het abstracte

model kan getoetst worden, de statistiek Levert hiervoor het nodige kader.

Ret is zorg, eerst de eigenschappe~~t gedragvan het proces,dat beheerst

kan worden door differentiaalvergelijkingen en parameters, te kennen en

daarna pas de invloed van allerlei technische innovaties.

De toepassingsmogelijkheden zijn legio; dit variert van het schatten van

banen van hemellichamen tot het schatten van de werkingsgraad van een

specifiek geneesmiddel te midden van andere ingenomen preparaten op basis

van waargenomen symptomen. Ook andere gebieden van parameterschatting van

modellen in de biomedische sfeer mogen genoemd worden. In dit verband wordt

gewezen op modellem die de bloedsomloop, de foetale hartactie, alsmede het

foetale E.E.G. simuleren. Bij dit laatste kan wellicht, wanneer de parameter

waarden hun tolerantiegebied overschrijden, snel en doeltreffend hulp

geboden worden om aan een levensbedreigende situatie voor het kind het hoofd

te kunnen bieden.

In de toepassingsmogelijkheden komen twee typen schattingen naar voren=

a) toestandschattingen,

b) parameterschattingen.

Bet eerste is bedoeld om 83:1 signaal waarvan de: hoogste frekwentie laag 1.5
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t.o.v. de bandbreedte van de ruis en dat daarin in meer- of mindere mate

verzonken is, hiervan door een geschikt filter zoveel mogelijk te vrijwaren;

technisch gesproken:de signaal-ruisverhouding te verbeteren.

In het tweede geval t waarbij het gaat om de parameters van het filter te

schatten, wordt het filter aan de ingang voorzien van witte ruis t die niet

gekarakteriseerd wordt door parameters, zodat ~e geschatte parameters op

eenduidige w~Jze aan het systeem (proce&) k~nnaaworden toegeschreven.
,~et ?roces of het model is meestal deterministisch van aar:i. ·,..rel~e methode

wordt gekozen bij het schatten van parameters is afhankelijk van diverse

voorwaarden; Wanneer de ingangswaarden van het proces niet bekend zijn

wordt de correlatiemethode toegepast. Is voorts a11een de orde van het

proces bekend en zijn in- en uitgangsbemonsteringen beide toeganke1ijk dan

verdient de m&nimum kwadratenschatting de voorkeur. A1s bovendien ook de

covariantiematrix van de ingangsruis bekend is, gebruikt men de Markov

schattingsmethode. Is de kansdichtheidsfunctie van de witte ruis aan de

ingang van het proces als a priori informatie bekend, dan kiest men voor

de nauwkeuriger "maximum likelihood estimator". Beschikt men tot slot over

de a priori kansdichtheidsfunctie van de onbekende parameter(s) en de kosten

functie van de fout tussen model en proces dan komt de "Bayes" methode in

aanmerking. Genera1iserend mag men opmerken dat bij de opsonnning van de

genoemde schatters de a ?riori informatie toeneemt, waarbij de nauwkeurigheid

wordt vergroot.

De eerste aanzet tot de ontwikke1ing van de schattingstheorie werd geleverd

door de astronom±sche studies waarin men banen van-~ptaneten en cometen via

te1escopische meetgegevens bestudeerde. Om de problemen van deze heme11icha

men tot een op1ossing te brengen Yond de toen nog 18-jarige Gauss zijn
"1 . . ". Ifd' 'd h d .. . J:-e~enJre-l.east square est~mat~on u~t. Teze ert~J a z~]n Franse r~vaa ~n z~]n

boek "Nouvelles methodes pour 1a determination des orbites des cometes" een

soortgelijke methode ontwikkeld maar zag geen kans zijn co11ega, die in

1809 in zijn boek "Theoria motus corporum coelestiumll uitgaf te overtroeven.

Historici hebben de "least square estimation" van Gauss uitverkoren a1s de

meest duidelijke en fundamentele schattingsmethode.

Gauss ging van de veronderste11ing uit dat metingen en observaties niets

anders zijn dan schattingen van de werkelijkheid en dat berekeningen die

hierop berusten het probleem dichter naar de werkelijkheid zouden kunnen

brengen. Hij veronderste1de wel dat als voorwaarde voordeze bewering aan

de volgende punten moest worden voldaan.
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I) er moesten meer samples voor de bepaling van onbekende en plaatsvarie

rende grootheden genomen worden dan strict noodzakelijk was. De redun

dante informatie dient om de invloed van de meetruis grotendeels te

elimineren,

2) de hoogte van de orde van het probleem wordt bepaald door de relevan

tie hiervan in het dynamisch gedrag,

3) de meetfout, die wordt geintroduceerd bij het observeren van gegene

reerde samples,moet additief zijn aan deze samples,

4) de parameterschatting moet van dien aard zijn, dat de observaties

zoveel mogelijk de werlelijkheid benaderen. Daar het gesignaleerde

verschil tussen werkelijkheid en metingonbekend is wordt deze discre

pantie in de methode van Kalrnan geleidelijkaan opgeheven. Ook wanneer

de parameter uit de correlatiefunctie geschat wordt op basis van meer

bemonsteringen zal de invloed van dit verschil merkbaar kleiner worden,

5) enige linearisatie ~n de problematiek van het schatten is gewenst om

ondanks de complexiteit van de problemen toch tot een redelijke oplos

sing te komen.

Zoals terloops al ter sprake is gekomen heeft Gauss in zijn schattingstech~

niek gevonden dat de optimale schatting op basis van observaties gegeven

kan worden door de som van de kwadraten van het verschil tussen de berekende

en de gemeten waarde te minimaliseren.

Stel dat een hemellichaam zich langs een baan begeeft voorgesteld door de

vector ~i waarin i=I,2, •. ,k, •. ,n. De metingen of observaties ~I"'~' die

we doen geven slechts een indruk over de baan, daar de observaties vertroe

beld zijn met additieve ruis ~l"'~' De onderlinge relatie tussen de gesig

naleerde grootheden wordt gelegd door de observatievergelijking

~=h~ +~ met als k~ observatie ~=~hki~i+~waarin h een IDXn matrix voor-
i

stelt.

Stel nu dat we eenSehatting i yan x hebhen op basis van N hemQnsteringen.. -n

~1'~2""'~N dan is het residu verbonden met de k~ meting ~ = ~k - Hk~

met k = O,l, •.• ,N. De minimum kwadratenschatting bepaalt nu de meest

waarschijnlijke waarden van ~~~ en deze worden gedefinieerd als de waarden

die de som van de kwadraten van de residuen minimaliseert, dus:

J (~ , .. ) '" J. II .,,.. ,.. /. k/ 2 II '-.
-;;\. . -,.\ H .x.. 1'1 .. jk-+: R1•

"

vlaarbi j

de ma.trix, die de graad van vertrouwen van de individueLe metingen
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aangeeftt en ~n de Kalmanfiltertheorie de covariantiematrix van de meetruis

is.

Laten we vervolgens de verdergaande ontwikkeling op dit gebied beschouwen.

Allereerst moet de "maximum likelihood estimation" van R.A.Fischer genoemd

worden. Vervolgens maakten onafhankelijk van elkaar Kolmogorov in 1941 en

Wiener in 1942 de bovengenoemde minimum kwadratenschatting ("least square

estimation") geschikt voor computerv2rt.Terk~ngwet o.a. inhielddat...;het.

continue signaal, waarmee Gauss werkte,bemonsterd werd. Deze ontwikkeling

kreeg een aanzienlijke aandacht en legde zodoende de grands lag voor de

latere Kalman-filter theorie.

stellen:

De minimum kwadratenschatting ~Ik van ~

dJ(~lk) L.S.E.
= 0d- _

~Ik ~Ik= ~Ik
- L.S.E.

werd verkregen door te

N.B. De schatting ~Ik wordt genomen op basis van ~I""'~ waarnemingen, ~n

formulevorm genoteerd door: ~I k = .t l\ '~"
i= I ' ~ ~

Uit de kostenfunctie voigt dan dat: T
Hk

R.-
I (z - H...x.. I ) = O.

-K =k -K-K,kL • S •
E

•

ofwel: ~lkL.S.E.= (H~ ~I 1\)~1 ~ ~1 ~ = Pk ~ ~I ~,

'P (T -1 )-1 . k d k h 'd .waar~n k = Hk ~ Hk de rec~pro evan e meetze er e~ smatr~x.

O,I,.,k.o voor elke ~

Terwille van de eenvoud nemen we nu aan dat de bovengenoemde toestands

grootheden de dimensie 1 hebben, dus scalars zijn.

Een nodige en voldoende voorwaarde voor de beste lineaire schatter

~Ik ". b
l
z

1
+•..•. +·bkzk am de fout in de kleinste kwadratenschatting

~ =£{(~ - ~ Ik) T(~ - ~I k)} te minimaliseren is dat de fout in de schat-
'V

ting ~Ik =~ - ~Ik loodrecht staat op de gemeten bemonsteringswaarden,

zodat dan geldt: C ['" T} = 0
Cl~lkzi voor i=O,I, •.. ,k.

N.B. - Literatuur: Eykhoff,P. et al, Postdoctorale cursus Kalmanfilter

(1970)

£\~Ik\= £{~t - t.{~1 k}= 0 evenzo E[zil

en cov {~I kz~)=Er~~1kZ~} = 0

- Een en ander kan aanschouwelijk gemaakt worden door:
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fig 1

fig 2.

met n
k

witte ruis bemonsteringen.

Ais voorbeeld voor een lineaire

operator dient het Kalmanfilter.

Stel nu dat lR. k de ruimte is, die wordt

opgespannen door de observaties zl""zk'

Daar ~Ik een lineaire combinatie van de

genoemde observaties is, is ~I k~ I(k'

Nu maakt de toestandsgrootheid ~ niet of

niet volledig deel uit vanlRk. We breiden

door toevoeging van ~ de ruimte uit tot

geeft.

ook
T

~) dan

voor ~ = O,I, ••• ,k.

combinatie ~s van z. voor ~ = O,I, ••• ,k voIgt nu ook dat
~

op

x. - e . ).
1< m~n

een lineaire

loodrecht

is Xklk =
Daar ~Ik

E{~lk~1k} = 0
Uit fig1 en het voorgaande ~s nu de Wiener-Hopf vergelijking af te leiden:

E.{'IclkzI}" ~ '\.i Ehzi}

lR k+ I Het foutsignaal ~ = \, k = ~ - ~I k ligt nu ook inlRk+I'

We zoeken nu een t. die de fout in de kleinste kwadratenschatting
m~n

Ui t de tekening kunnen we zien dat £. . dan loodrecht op'R
k

staat en
m~n T

de beste lineaire schatter Xk.I k' ( AIs~ } = (xI x2 ••••

Door de ontwikkeling van de computer was de tijd rijp geworden voor het op

zetten van een discreet model. Kalman en Bucy waren weI de voornaamste onder

zoekers die hebben bijgedragen tot dit model met recursieve predictiefilters

(1960).

Vanwege de enorme vlucht van de computertoepassingen won de methode van

Kalman steeds meer terrein boven die van Wiener, die voor computerverwerking

minder geschikt is. Bovendien was de implementatie van het Wienerfilter

moeilijker toegankelijk dan die van Kalman. Dit geldt ook voor niet station

naire signalen en multivariabele processen. Bovendien maakte Kalman bij het

schatten van nieuwe toestanden onmiddelijk gebruik van de door de a priori

schattingen verkregen nieuwe informatie. Ret is misschien overbodig nog eens

te vermelden dat het Wienerfilter Ln het frekwentiedomein en het Kalmanfilter

l.n hCl tijJsdomein werkt.
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Opmerking: We moeten oppassen dat de "error covariantiematrix Rk" verkregen

door de filterresultaten niet te klein is vergeleken met de

daadwerkelijke fout ~n de schatting. Als gevolg van de kleine

computerwaarden van de matrix Pk op diens hoofddiagonaal zal de

versterkingsmatrix H van het Kalmanfilter klein worden en zal

nieuwe informatie een te geringe weegfactor in het geheel betekenen,

waardoor de convergentie van" de "errorcovariantiematrix" te gering

is. Dit geldt ook voor een systeem waarbij ~ zelfs nul is. We

moeten wei beseffen dat de matrices Pk1k- 1 (a priori) en Pk'k

(a posteriori) lineaire benaderingen zijn voor de " errorcovarian

tiematrix ~". In niet-lineaire modellen wordt vanwege linearisatie

extra fouten geintroduceerd, die de convergentie van de "error

covariancematrix ~" nadelig beinvloeden.

In dit hoofdstuk is getracht enkele schattingsmethoden de revue te laten

passeren, waarna in de volgende hoofdstukken parameterschattingstechnieken

op basis van correlatiefuncties geleidelijk aan worden opgebouwd. Daar in het

navolgende de ingangsbemonsteringen van het proces in waarde niet bekend zijn

worden de overige schattingsmethoden verlaten.
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2 Signalen en systemen

2. L Inleiding"

Wanneer we constateren dat een toestand door een stochastische grootheid

gedefinieerd is, dan moeten we aannemen dat de oorzaak die tot deze toe

stand geleid heeft, eveneens een stochastisch karakter heeft. Deze toestand

als uitgangsgrootheid kunnen we opvatten als een gevolg van een proces

(filter) met een ingangssignaal, waarbij het proces deterministisch van

aard is en de ingang een stochastisch signaal'toegevoerd krijgt. Daar we

bij de keuze van dit signaal vrij zijn, leggen we hieraan zodanige beper~

kingen op dat het proces zo goed mogelijk te schatten is en kiezen als

ingangsgrootheid witte ruis. Aan het proces kennen we een zekere orde toe

met dienovereenkomstige parameters, die geschat moeten worden. De stochas

tische ingangsgrootheid kan bestaan uit eendimensionale toestanden (scalars)

in het discrete geval voorgesteld door:

uk waarin -oQ<k<+ C>()

en resulterende uitgangsgrootheid ~ onder dezelfde condities,gevormd door

een filter hk . In een meerdimensionaal geval worden de grootheden voorzien

van een vectorteken resp. ~ en ~ en geldt matrix Hk •

Het is in de literatuur de gewoonte om een stochastische grootheid van een

streepje onder het symbool te voorzien; dit gebeurt ook wanneer de grootheid

een vector is. Om aan deze verwarrende situatie het hoofd te bieden wordt in

dit verslag verondersteld dat alle grootheden stochastisch zijn, behalve in

die gevallen waar de uitzondering hierop vermeld staap. De grootheden van
\l\ i.lJ

een streepje voorzien stelle~vectorenvoor.

In de praktijk zijn we niet geintereseerd in continue signalen, omdat deze

dan door de analoge computer, bestaande uit componenten die niet ideaal zijn,

verwerkt moeten worden en bovendien continue witte ruis moeilijk te reali

seren is. Men kiest dus voor discrete waarden (bemonsteringen) van het

signaal, die nauwkeurig en snel door de digitale computer verwerkt kunnen

worden.

Alvorens ~n te gaan op het meten van correlaties dient eerst de toestand

van het systeem beschreven te worden en bovendien het uitgangssignaal expli

ciet gesteld te worden. Voor het continue geval gebeurt dit in de appendix.

N.B. Yk en 2\. worden geLnuikt als het 'waargenor:len signaal identiek LS aan

net d,oor het pr0u..'.:' gegenereerd'? signaz:i "Y1<. resp ~.
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2.2 De toestandsbeschrijving voor discrete systemen

a) de toestandsruimte

definities 1) onder de toestandsruimte wordt verstaan die ruimte die wordt

opgespannen door de toestandsvector.

2) de toestandsvector is de verzameling van onderling onafhan

kelijke toestandsgrootheden, bijv: ~ 1,u1 2"'~ •
it, K, -K,n

3) Een (minimaal) aantal toestandsgrootheden bepalen de toestand

van een systeem.

4) Het proces is op blzUdoor een gestyleerde rechthoek aan

gegeven. De ingang bestaat uit de bemonsteringen ~ en de

uitgang uit ~.

~, 1 ~ ~ ~,l

uk ,2 -+ ~ ~,2

~= proces

~,n ~ ~
~,n

5) De uitgangsvector ~ is het gevolg van een gaussisch verdeel

de witte ruisexcitatie op de ingang van een dynamisch

lineair systeem voorgesteld door de impliciete toestandsver

gelijking:

waarin een n-vector,

een m-vector,

een nxn matrix,

en Bk een nxm matrix.

6) Wanneer we de uitgan~amples~ willen meten dan is het vaak

onmogelijk dit rechvstreeks te doen zonder introductie van

al of niet gekleurde meetruis van het meetinstrument: ~.

De observatievergelijking wordt dan ook gepostuleerd door:

~ =Ck~ + Dk~

waarin
~

een i-vector,

~
een m-vector,

Ck een lXn matrix,

en Dk een lXm matrix.

7) Van de laatste ruisvectoren worden de statistische e~gen

schappen vastgelegd door:
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de vol-

fig ~

1=1 ...N

A

No ={N als k=l,
k,l 0 als k'&l

voor k= I ••• N en

Ubk,l =fuo als k=l,
l als k'&l.

voor k= I •••• N.

Q. voor alle k=I •••• N

E.1~} = 0

EtE-kE-l}

E. t~'::l} = 0

8)

£ {~} =

t. t~'::11 =

De toestandsgrootheden en vectorvergelijkingen z~Jn door

gende: sc~e_t_s__v~~~~~~ :._u_ _ cfj~

~ B I:. c +,----'----<>.

'-----,
I
I
1
1

\
! proces
'--- - - - - - - - - - - . ---- --~

2.3 Het oplossen van ~ uit de toestandsvergelijking

De toestandsvergelijking wordt als volgt gememoreerd: ~+I=~~ +Bk~'

Nu is:

~I

~2

~3

=A x
CFO

=AI~I

=A2~2

+BOuO
+B I':: I
+B 2'::2

=AIA~ +AIB~ +B I':: I
=A2AJA~tA2AIB~ +AOB I':: I +B2'::2

Als A en B constanten z~Jn, wat het geval is in lineair tijdsonafhanke

lijke systemen en zijn de bemonsteringsintervallen gelijk, dan kan de

gedaan~van de vergelijking eenvoudiger geschreven worden.

k k-I i
~ =A ~ +~ A B~_I_i

~=O

\.]anneer deze bemons teringen bijv. door een meetins trument geobserveerd

moeten worden, dan is het duidelijk dac de bemonsteringen observeerbaar
r·, . r-- 1 Jmoeten ;.;j.jn, zodat aan de voor"waarc~: rang L(d; !\C: .•• .',A 1(.; "'11 met

4 ~ -=2::1( :"p._KC~(i Tiloe:: z~Ja voldaan. (zie. t"'iberg.. lJ.A. State space and

Linear ",y,;: !:elllS, b l'~ iLa) •
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2.4 Modelbeschrijving van n~ orde toestandsvergelijkingen

Voor het continue geval legt de volgende differentiaalvergelijking het verband

tussen de ingangs- en uitgangsgrootheden vast.

+•••• +

m m-I
=b d u(t) + b d u(t)

mdtm m-Idtm-I
+•••• + b du(t) + bOu(t)

I dt

Vanwege de eendu,di~he"d , van net uitgangssignaal moet n)m.

Voor het discrete geval legt de volgende differenti~?vergelijkinghet verb and

op analoge wijze tussen in- en uitgangsgrootheden vast.

Yk+n + an-IYk+n-1 +..••.• taIYk+1 + aOYk = bmuk+n+.· ••• + bOuk ••• (1)

In het continue geval kunnen we de Heav;side-notatie gebruiken, waarbij

gesteld wordt dat p= ~t in de differentiaalvergelijking. In analogie hierop

kunnen we in de differentievergelijking de verschuivingsoperator L introdu

ceren, waarbij L is gedefinieerd is door: L Yk = Yk+ I '

n n-l m }L Yk + an_1L Yk +.•••.. + a1LYk + aOYk = bmL uk+•••. + bIL~+ bOuk ... @

Wanneer we hierop n-maal de inverse verschuivingsoperator toepassen ontstaat

op een soortgelijke manier zoals in het continue geval

door n-maal te integreren.

een relatie voor Yk
y(t) gevonden wordt

Yk = L-l[-an_IYk +••. +

.•. + L-1[-aIYk +

Volstaan we ad hoc raet het schatten van de parameterwaarden van een tweede

orde proces uit de responsie Yk dan kan onderstaand schema als leidraad bij

het gestelde probleem fungeren.

fig 5

schematische

voorsteUing van

verg. 2.4.(2).

als de orde = 2.

-.....---- .-- .------?--t
bO ~~

: .I...---.r---'
I _ _ _ _ . _. _ ~ _ . • .L..-.-.--r---'

U
'1.(:---"T
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~.2 -I
L

schematische voorstel-

ling van verg. 2.4.(1).

als - de orde proces=2

- dim. grooth. =1.

Toestandsgrootheden: 2.4.(2) en fig~ idem 2. 4. ( I) en fi g 6

~. I =Yk

~+I.I =-al~.1 + bluk + ~.2

x.. :::I-a x.. + boukK+I.2 OK.I
In vectornotatie:

~+I = A~ + B~

waar~n:

~=(~.I'~'~ en

A : [ ~:~ ~J B - [~j =tJ

Yk =~) I

Yk + 1 =~.2

Yk+2 =-aO~)1 - al~.2 + bauk
In vectornotatie:

~+I = ~ + B~

waar~n:

~+l) I

~+I .2

COi'1cL<-Isie

~19 5 gc ... ft- Qf21'> qo..J ;o<:.\Cnt- o"'e-l~d ....
'~nviced vein de ,,~rs.ch, .'ende Qf9e1el'a:.rl
t-erw~ I 11 ~ 6 do. t doe\: vco,- de.
j'n vlc~cl Vet n de .::-c<n pone nte n 0, en
et...

(determinanten van beide matrices A

gelijk )

De algemene (omgevormde) beschrijvende

vergelijking voor deze beschouwingswijze

luidt: Yk+2 + alYk+1 + aOYk = bauk

Enkele opmerkingen over m~n~mum fasesystemen

De stabiliteit van een systeem wordt bepaald door de noemerpolynoom van de

overdrachtsfunctie of ~n verg 2.4.(3) door het linkerlid van de differentie

vergelijking. Wanneer de teller van deze functie resp, rechterlid van de dif

ferentievergelijking ook een Hurwitzpolynoom is. d.w.z. een veelterm ~s.

waarvan het ree le deel van de wortels negetief 15 , dan is het systeem een

minimum fasesysteem. We kunnen ook zeggen dat in het Laplace-domein het

rechterhalfvlak holomorf is; dus vr~J van nulpunten.

Als het ingangssignaal gekleurde ruis bevat. hetgeen gesuggereerd is ~n fig 5
treedt een nulpunt op in het rechterhalfvlak. Dit kan gecompenseerd l.0or b

l
worden door ean fasedxaaier ~n serie met een netwerk) ,vaarvan de pool in het

LHV up dezelfde afstand \leW de oorsprong ligt als het nuLpul1t: van he~ eerder-

genoemde netwe:ck in tWL HHV.
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Het nulpunt valt nu weg tegen de extra geintroduceerde pool van het vervan--'

gingsnetwerk. Door dit differentierend netwerk wordt de gekleurde ruis

"witter" gemaakt en eenduidigheid bij de parameterschatting verhoogd. Mocht

dit laatste nog niet het geval zijn, dan kan men meerdere differentiators

aan het systeem toevoegen. De amplitudekarakteristiek blijft voor het totale

vervangingsnetwerk ui teraard dezelfde als voorheen. De "minimum fase" eis

is gesteld, omdat correlaties tussen niet witte ingangsruis en teruggekop

pelde stochastische signalen aanleiding kunnen geven tot een zeer langzame

asymptotische convergentie vah parameter A. Daar men &et.aantal bemonsteringen

waaruit de correlatiefunctie samengesteld wordt relatief klein neemt vertoont

de parameterschatting in dit geval een bias.
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3 Het opstellen van correlatiefuncties

3.) Correlatiefuncties van eendimensionale processen

Een correlatiefunctie is een functie die een statistisch verband aangeeft

tussen processen of toestanden,die in de tijd of van een andere variabele

verschillen en van dezelfde origine (autocorrelatiefuncties) of van verschil

lende herkomst (kruiscorrelatiefuncties) zijn. We moeten in be ide gevallen

de simultane kansverdeling van een tweevoudige doorsnede door het ensemble

op twee willekeurige tijdstippen t) en t z kennen. (zie fig t ).
fy(t) )

fig 1
ensemble, tijd en

amplitude

Voor de autocorrelatiefunctie geldt ~n het continue geval:

rxx(t),t Z) = x(t).x(tz)·-:ns = ~ \X(t).X(tz)}..::_l""L;)xzp(X)xztltz)dx)dxZ

waarin de kansdichtheid p(x)'':>Z,t),tZ) = P[:c(t)~x), x(t Z)' xz1
Opmerking Als t)=tZ=t, dan gaat de covariantie over in de variantie van het

signaal, zodat geldt SVxx(t),tz ) =u:<t) wanneerA(t) =£rc(t)l=o

Opmerking Z Wanneer de verwachtingswaarde en de variantie van de signalen

x(t) en y(t) onafhankelijk van de tijd zijn, dan spreken we van

stationnaire signalen. M.a.w. bij het verschuiven van de tijd

schaal blijven de statistische eigenschappen van het signaal

dezelfde. De enige afhankelijkheid in deze is het tijdverschil

tussen de beide signalen:l:= t z - t).

Nu is Y'xx (t) ,tZ) :;: t xx (t z-t) )=txx (1:) en ttxx (L:) = c{x(t) xC t+L)]

voor elke t.

In de discrete situatie met bemoilsteringsinterval~geldt het

bovengestelde op analoge wijze, waarbij voor de tijdstippen t)

en t z genoteerd 'Wordt, resp k 6. en n 6. met k en n geheel.

Opmerking 3 Een autocorrclatiefunctie geeft aan hoe "snel" het signaal

fl,uctuec~:rt of Da,t 10\e.tekc:rl_ Q.Jt afh,ankeli,jk van h.et t.i.jdsverscbi 1

tU3sen t I en t
2

, hoe idei.n<::r de autocorrelac.1.cful1c tie ,Jp basis

van het tij.J,;verschil c
2
--t), hoe minder sterk de amplitudes op
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oeide tijdstippen samenhangen en hoe groter de variatiesnelheid is.

Opmerking 4 De statistische eigenschappen van stationnainenormaal verdeelde

signalen zijn volledig bepaald door de correlatiefunctie.

Voor de kruiscorrelatiefunctie geldt in het continue geval:

We kunnen een doorsnede door het ensemble nemen van bijv. x(t) op t
l

en yet)

op t 2 • de simultane kansverdeling van deze meting is:

p(x,y,t l ,t2) '" pli(tl)~x, y(t2)~Y]

De kruiscorrelatiefunctie of verwachtingswaarde van het product van beide

signalen op t l resp t 2 :

~ eas
7xy(t l ,t 2) = x(t l )y(t2) =

met£{.x(t)1 =tty(t)~= 0

In de stationnaire toestand is:

If'xy (t I' t 2) = Y;.y (t l-t 2) '" lfx/"t)
In de discrete situatie met bemonsteringsinterval geldt het bovengestelde

op analoge wijze.

Opmerking 5 Wanneer het ensemble gemiddelde en het tijdsgemiddelde aan:elkaar

voor het continue geval
Tcr (r) := lim fx(t)y'(t+"t)dt

xy T...... O

gelijk zijn is aan de ergodische voorwaarde voldaan en mogen we

schrijven:

\)Q

\..Vxy(nro:", lim -.!.- ~ (~Yk+n) voor het discrete geval
I • N~ N k=O II

Deze formule impliceert dat voor het berekenen van de correlatie-

functie over een oneindig lange tijd geobserveerd moet worden.

Voor het practisch meten van correlatiefuncties worden twee

belangrijke fouten geintroduceerd.

a) de fout ten gevolge van een beperkte observatietijd.

b) door deze korte observatietijd kan de stationnariteit in het

geding komen.

Ui-teraard geldt: Roe langer men meet, hoe betrouwbaarder het

resultaat van de correlatiemeting zal zijn.

Opmerking 6 Wanneer het geobserveerde signaal een continu verschijnsel is

dan zal voor verwerking met de digitale computer het signaal

bemonsterd moeten worden. De bemonsteringsfrekwentie speelt een

belangrijke rol bij het schatten van de parameters van het systeem

dat we observeren. Ret kiezen van deze frekwentie impliceert dat

systeemparameters voortvloeiende uit polen of eigenwaarden niet

in aile gevallen geschat kunnen worden wanneer de frekwentie te



N
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laag is gekozen. Wanneer de eigenfrekwenties van het systeem

groter zijn dan de helft van de bemonsteringsfrekwentie, dan

g~fl:.het schatten van parameters van dat systeelll moei ~.i:ii< heden.

(Aliasing effect)

Opmerking J Voor de autocorrelatie ~n het discrete geval mogen we noteren,

als het signaal stationnair is: (de kruiscorr.f. is reeds de

revue gepasseerd)

Opmerking 8 De fout die gemaakt wordt bij het nemen van een beperkte

observatietijd voor het opstellen van een correlatiefunctie

is moeilijk te schatten. Wei kan gezegd worden dat:

If:. cr) . .. = I fTX(t)X(t+1:)dt
met een observat~et~Jd van T sec T

o
is een schatting van de autocorrelatiefunctie, want

£ {~v~1:j T sec} = J.. Tf [E{x(t)x(t+~)t dt]= J.. J'Yt"r)dt=cr(t=")
TOT 0

Tot nu toe hebben we ons steeds bezig gehouden met de correlatiefuncties

van het uitgangssignaal van het proces zonder ons af te vragen hoe de

relatie met de correlatiefunctie van het ingangssignaal is.

Het verband tussen in- en uitgangssignaal wordt uitgedrukt door de

convolutieintegraal. y (t)= fh C"z:) u( t-1:) d"t =h (t) '+ u (t)
waarin: u(t) het ingangssiggaal)

h(t) een lineair dynamisch filter is~

de ondergrens van de integraal uilhoofde van de causaliteit 0

gekozen wordt.

Door dubbele convolutie van de overdrachtsfunctie h(t) met de ingangscor

relatiefunctie te nemen ontstaat de uitgangscorrelatiefunctie, als

u(t) begrensd en stationnair is.
'f (t) = h(t);tt-h(-t)~'t (t) =

yy [00 uu

:;'OC)h~t:),. !h(L I ) ~u (t-L I )d1:J =

=JJh(-T2)h(LI ) ~u (t- LI +L2)dl1 dL2'
c 0

N.B. slechts ~n die gevallen waarin men predictie pleegt is het zinvol

ulll vao!' de ondergrens van de integraal een negatieve waarde in te

'\/\111en I
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Met de convolutieintegraal voor het continue geval als uitgangspunt gaan we

weer op analoge wijze als voorheen de autocorrelatiefunctie voor het discrete

figS

de convolutiesom

T=observatietijd

~=tijd tussen twee

opeenvolgende bemon

steringen.

t
h(-"l:)

~kv'* (convolutie)

th(r)

----. k~

witte

geval opzetten aan de hand van het hieronder geschetste plaatje, waarbij de

overdrachtsfunctie in het frekwentiedomein een ideaal laagdoorlaatfilter is.
oJ

Mt++-1f--t-1'''r..-:,-------cT=---------------'l.-{ t~u tr)

*"
L.LLL.J..f----\---~-~"o::::::::"""-*~::::::::~=~. k-J

Onderstaande formule geeft de uitgangscorrelatiefunctie van het proces weer

waarbij het geobserveerde tijdsinterval eindig, Ret proces fysisch realiseer

baar is en ~ (k ) witte ruis voorstelt.

k~~~r:T/" 1r (1:) ... £.. L~ Y(kV)h CC-k"2J . h( -"t--k'l)
yy k=O k~O uu

Niet alleen de correlatiefuncties staan ons ten dienste om een indruk te

krijgen over het polen en eventueel nulpuntenbeeld op basis van gemeten of

verkregen bemonsteringen of signalen, maar ook de vermogensspectra, die

weliswaar via de Wiener-Khintchin relaties met correlatiefuncties verbonden

zijn, kunnen ons een duidelijk beeld geven van de overdrachtsfunctie met

inbegrip van de afvalf~wenties, wanneer het systeem aan de ingang van ~itte

ruis wordt voorzien. Dti theorie van de Fouriertransformatie, die de "link"

legt tussen beide methodes mag bekend worden verondersteld. Ik postuleer

als

slechts: r- u., Fourier ¢ ¢ ()(1=) = h(~). h(-I)" I (l;) Z ;: (s) = H(s) .H(-s). syy uu yy uu

yet) = h(t)*u(t) lourier als lineaireoperat3i Y(s)=H(s) .D(s)
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3.2 Correlatiefuncties van meerdimensionale processen

Op analoge wijze als bij het eendimensionale geval kunnen we de meer

dimensionale correlatiefunctie definieren:

r T --T---ens
€r~~+nvf~~+n~ ~~+nY

=

waarbij:

[>1] ~l - [tl~

~,n l,n

2 Op alle ingangen van het procesfilter staat witte ruis. De ingangen z~Jn

onder ling niet gecareleerd. Voor witte ruis aan de ingang van net filter

c: { t --ensC u = u = 0.:::t< -k -

U/ T [T
T ~~+n\l=t ~~+nY\

geldt:

= [h~&nv 0 J
h

2
&"o m ni

3 De systeembenadering blijft onveranderd. D.w.z. ~+I = A~ + B~.

4 Uitwerking van de correlatiefunctie met substitutie van de expliciete

1-1 . T1
+ ¢. Bu .;E:.. ~+n\l -l-I-~] =

~= I+nv

oplossing voor het uitgangssignaal ~ geeft:

(laat: l=k+n zijn).

{[
k-I C

r~~1=£ ¢k~ + ~¢iB~-I-i}X~l~-J

{ .T·1 T r
i BE ~-I-i~l-I-J' B ¢~+n"
~ I J..
ingangscovariantiematrix

f
k-I 1-1'

t ~ Z· ¢ T T¢T 1= . Bu,. 'U l I.B . =.. ~ -K-I-~- - -J J+nY
~=I J=I+n\7

k-I i-I

~ z rt
pol j=l+n\l

d A~met >"i =
~

Als de ingangsmatrix B=I (ident.m.) waaruit A te elimineren is

Voor het continue geval is op soortgelijke wijze de correlatiefunctie van

de uitgang van het procesfilter te bepalell. Die gebeurt in de appendix A.
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4 Het schatten van parameters op basis van correlatiefuncties

fig 9

model

4.1 Inleiding
Om meer inhoud aan dit schatten te geven dienen vooralsnog enkele randvoor-

waarden gegeven te worden of als opmerking gepostuleerd te worden.

a) Wat is de orde van het te schatten proces?

b) Kunnen de parameters van het proces eenduidig bepaald worden?

c) Kunnen de parameters van het proces nauwkeurig genoeg bepaald

worden als de correlatiefuncties gebaseerd zijn op een eindig

aantal samples?

d) Is het zeker dat de ruis aan de ~ngang van het proces wei wit is?

e) Is het proces lineair?

Deze punten, die de volledigheid van beperkingen niet pretenderen, worden

successievelijk op hun invloed bij het schatten van parameters onderzocht,

waar dat in het kader van dit verslag mogelijk is.

ad 1 De orde van het proces kan het best aan de hand van de minimum kwadraten

methode bepaald worden. (Eykhoff 1971). Als leidraad dient het neven-

uk staande schema, waarin het model een
proces

lineair, tijdinvariant en discreet

systeem is. De input(u)- output(yp en

ym, resp op het proces of het model

betrekking hebbende) relatie wordt

weergegeven aan de hand van de kano

nieke formule waarin al ••• an de para-

meters van het te schatten model.

figlO

gegeneraliseerd model
r------,

+ ....
A -I

q

~+n+aIY~+n-I+" .+an~ = b1uk+n_ I+... +bnuk .... (I)

YPk+l~IYPk+l+I+"'+~lYPk bluk+n_I+···+bnuk •.•. (2)
n. 2

De kostenfunctie V = V(yp,ym) = ~. e
k

moet nu geminimaliseerd worden
~

opdat het model zo goed mogelijk met het proces overeen stemt. Nu doet

zich de vraag voot welke waarde voor n gesubstitueerd moet worden (in het

model), oftewel welke orde aan het model moet worden toegekend. Om hierop

uk yp een antwoord te geven wordt de over-
--r---~'-----lJIIproces

drachtsfunctie van het model opgesplitst

in een teller- (B(q» en een noemer

polynoom (A(q». Vergelijking (I) krijgt

dan de gedaante:

A ym; .-= B u (A¥ - I) ym.=(B'1f -I) u
q K q k ofwei q. K q k
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waarin q-l vertragingstijden van het model voorstellen. Door reorganisatie

van het model kan een nieuwe foutenfunctie worden opgesteld~

ek ==(~-9~Pk - y~1 ==(A;-I) YPk -(B;-I) uk·

am de orde van het proces te schatten maken we gebruik van de volgende proce-

dure. We kiezen voor de orde van het model 'een'. Dit levert een fout 'e
k

(I)'

op. Vervolgens nemen we de orde 'twee' met een fout 'e
k

(2)'. Wanneer deze

fout slechts weinig verschilt van de voorgaande fout, dan was de orde van het

proces een. Verschilt deze daarentegen veel, dan berekenen we de fout 'e
k

(3)

en vergelijken deze wederom met 'e
k

(2), etc. Het zij echter duidelijk dat

deze methode erg arbitrair is daar de begrippen "veel en weinig" voor veler

lei uitleg vatbaar zijn.

ad 2 Minimum fasesystemen zijn in het voorgaande reeds aan de orde gekomen.

Bij schattingen van parameters van hogere orde of met meerdimensionale

~ngangen wordt de methode van het heuvelklimmen toegepast. Het is dan

mogelijk dat al itererende meerdere oplossingen uit meerdere lokale of

absolute minima zullen volgen, afhankelijk van de startpositie en de

methode in het heuvelklimiteratieproces.

ad 3 Het is in practische situaties niet mogelijk correlatiefuncties op basis

van oneindig veel bemonsteringen te nemen. am de invloed van het aantal

samples op het schatten van de parameter aan te geven zijn twee computer

programma's ontwikkeld, waarbij te zien is dat het programma met 4000

samples een betere schatting voor de waarde van de parameter aangeeft

dan bij 200 samples. Overigens is de spreiding in het eerste geval

4.5-maal kleiner dan in het laatste geval.

ad 5 Niet lineariteiten in het proces behoeven nog niet tot niet lineariteiten

in de parameters te leiden. Hiervoor dient het volgende voorbeeld waarbij

door transformatie het proces gelineariseerd is.

-< ( .Y = ax n~et

Dus als y = axO(

lineaire relatie alsc<,'I; Nu is:~ == }.o~ a. +~~

f 1 , , 'd f z, v wgee t ~near~sat~e oor trans ormat~e:
z = v + w.

N.B. Voor het schatten van parameters op basis van correlatiefuncties is het

niet nodig de ingangsbemonsteringen (voorstellende witte ruis) in waarde

te kennen; soms is het niet mogelijk deze te meten. A priori kennis

omtrent de statistische eigenschappen ( 2~ centrale moment ~n de

verdeling) is vaak voldoende. We beschouwen derhalve de ruisbron en het

pruc,"sfilter als G~n genarerend fitter (een GGnpoort).

\.Je l:unnen hieroij als >.anttekening opmer"ken dat de ruis geen intrinsieke
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parameters bezit wanneer deze wit ~s.

domein) zijn af te leiden.

N.B. 'Jellicht overbodig zij het hier nogmaals opgemerkt dat de relatie

parameter (tijdsdomein) - pool (frekwentiedomein) gelegd wordt door de

afbeelding van de parametermatrix op een zodanige basis vaneigenvectoren

dat hieruit de eigenwaarden (leidend tot de polen in het frekwentie-

A:II M[>.I .. ", O]M-1
o An

4.2. Ret parameterschatten van een eerste orde proces met scalaire

discrete toestandsgrootheden

Uitgangspunten:

Ret eerste orde proces laat zich beschrijven door de toestandsvergelijking

in de k~ toestand. ~+l = a~ + '\ . {E{'\J = 0
waarin: '\ w~tte ru~s

£fukul~ ufk , 1
e

~ de k- toestand van het procesfilter aan de
uitgang.

2 De correlatiefunctie is beperkt tot M bemon~ringen.

De correlatie tussen het k+i~ en het k+~ ruissample kan gegeven worden door:
~ M M

t'u.u ll = J.. >" (uk .uk+f)= J.. Z (~+l+i-a~+i)(~+l+ra~+f) = ub. f
~ ~ M k;l +~ M k=l ~,

M

ofwel: ~ (~+l+i~+l+f)

2 M
+ a :E (x. . x. -) = a

k= 1 K+~ K+t"

Verdere uitwerking Levert op: (In het
"vi

functies aangegeven door~i.p.v.'f)

~ -alf;. =a(lf: -
xi+1xf+l xi+1x f xi x1+ 1

vervolg worden de benaderde correlatie-

Uit deze recursieve

betrekking krijgen:

betrekking kunnen we door volledige inductie de volgende

If; n ~ 11.--a =a ( -aT,)
'f'x. x'" 1 x. X~ x. xLIx. X"tJ

~+n ~+ ~+n ~ ~ + ~ ~
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waaruit een eerste schatting voor de parameter a af te leiden is.

a = of uit het linkerlid a =
lUx. x,T ' ~+n -.\.+ I

Alternatieve parameterschatting op basis van Markov-eigenschappen:

Het bovenstaande resultaat kan ook op een andere wijze gevonden worden en

wei door de volgende beschouwingswijze.

Stel dat de gegenereerde bemonsteringen onder ling de Markov eigenschappen

bezitten J d.w.z. dat elke bemonstering aileen afhankelijk ~s van zijn voor-

ganger ( dus E{~l ~-Il= E{~\ xk_ 1'~-z'"'' ,xz,XI! J dan zullen deze n-be-

monsteringen n-I-dimensionale ruimte opspannen. De ongecorreleerd-

heid tussen twee bemonsteringen wordt uitgedrukt door de orthogonaliteits

conditie J wat inhoudt dat hun uitproduct nul is. Nu heeft de toestand

uk-I = ~ - a~_1 geen relatie met xi als i<k. We kunnen dit ook vastleggen

door de verwachtingswaarde van het uitproduct.

voor i(k, wat betekent voor k=i+1 a =

Daar de correlatiefuncties met toenemend aantal samplewaarden een steeds

kleinere variantie vertonen geldt dat ook de schatting voor parameter a

steeds betrouwbaarder is.

Toelichting bij het schatten van parameters met behulp van de computer

.... ( I)

lOa bemonsteringen van het genererend filter stellen we een
lOa

<f = I :£YY+
xx 1'1 100 n= Inn I

correlatiefunctie op!

Het verloop van de schattingsprocedure is als voigt.

Aan de hand van

Voor het schatten van de parameter van een eerste orde lineair proces, waar

bij de toestandsgrootheden scalars z~Jn ~s een tweede correlatiefunctie

nodig. (v I ~IOO
T. = --- Y Y ••••• (Z)

xX2V lOa n= n+1 n+2

waarbij het filter intussen het 101~ sample gegenereerd heeft, die voor deze

In iter computerprogr::tmma "PARAESTn1ATIO~~"1is dit

correlatiefunctie noodzakelijk was.

Parameter a wordt dan als voigt gevonden. a =
I

rx ;'2V ••••• (3)

'!'XX
IV

gerealiseerd door:

'FOR' F: 'STEP'

i~u .lordt (1) bert.'kell.'; T!;"',{(F+C)~Y(F+G+2); T3:=T3+T1; :~-l:""O;
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Vervolgens wordt (2) berekend: T2:=Y(F+G).Y(F+G+I); T4:=T4+T2; T2:=0; 'END'

Waaruit door deling (3) voigt: AA(F):= T3/T4;

Intussen is de 102~ bemonstering gegenereerd, die het mogelijk maakt een

tweede schatting vO~Olde parameter, nu op basis van 101 bemonsteringen te

I ~YY+ u...101 n= Inn I T xX3Va -
2 101 (l.,

I ~ Yn + IYn +2 T xX2V101 n=1

Waarbij Yde tijd tussen twee opeenvolgende bemonsteringen is.

In het computerprogramma wordt dit berekend met F:=97 en 198-97=101 sanples.

\fiOOlDe spreiding of variantie RHO(E) neemt nu met een factoryTOT af vergeleken

met de vorige parameterschatting.

In "PARAESTIMATION2" wordt met behulp van de "statements"

'FOR' F:=1998 'STEP' -40 'UNTIL' 40 'DO' en

'BEGIN' 'FOR' G:=I 'STEP' I 'UNTIL' 3998-F 'DO' gebruik gemaakt van 1998

tot 3998 samples om de correlatiefunctie te berekenen, waardoor de parameter

schatting veel zuiverder is (zie grafiek achterin).

4.3 Het parameterschatten van een eerste orde proces en een twee

dimensionale tD~standsgrootheid

Uitgangspunten:

De toestandsvergelijking in vectoriele vorm wordt genoteerd door:

2

~+I .. A~ + ~ waarin A een 2)(.2-matrix.

A. [11 a 1j
= [~'J ["k'J~ ~=

a
21 a22 ~,2 uk ,2

De correlatiefunctie wordt berekend uit M bemonsteringen.

3 De correlatiefunctie in vectoriele vorm:

~ T = ~ Ai~ T Ai+I~T met (J./ T = U als IY=O.
~IV i=1 uU IV r~I"

4 De toestandsvergelijking wordt grafisch voorgesteld door:

(figuur/l zie volgende biz.)

5 De vectoriele toestandsvergelijking herbergt twee onafhankelijke

vergelijkingen.

~+I,I = all~,I+ aI2~,2 + ~,I

~+1,2 = a21~,I+ a22~,2 + ~~2
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fig 11

eerste orde model met

tweedimensionale

toestandsgrootheden.

,+
\--,,"--'--'---410'1 del ay

time

~ = ~IAi u..,... TCAi +n \7) T
a~ biedt de verg. T ~I T uuxx ~= --n

u""J weini~oulaas ~ om de parameter-met sustitutie vanEf~~~1 =E~k I~ rUf I
l; 5 ' L'

. . ~.2.. .
matr~x u~t deze complexe op-, loss~ng te el~m~neren, vandaar dat

Voor het schatten van de parameters

gekozen wordt voor een doeltreffende oplossing, overigens een variant van de

voorgaande methode.

Als Ck~k+I~ •.. ~k+i-l)nU.~hl~... ,·f+m-l) = ~ dan geldt voor de verwachtings

waarde van het produkt der beide ruissamples:

E{c3.<+1 - A~) C~+I - A~)1 0

Als k=n en l+l=n dan levert de verdere uicwerki~g de correlatiematrixvergelij

king:

Vervang dit kortheidshalve door: R' _ AR" _ R'"AT + AR""AT = (y

dan ontstaan de volgende 4 onafhankelijke scalarvergelijkingen:

2 R"" R" +R"'-a CR''''+R'''') + R' -a CR" +R"'-a R"") =0
a I I I I-a I I I I I I 12 2 I 12 I I 12 2 I 12 12 22

_ CR" - R""-a R"")+ R' -a R" -a R"'-a R"'+a Ca R""+ R"")=Oa 12 22 a 21 21 22 22 12 I I 12 21 I I 22 12 I I 21 I I a22 12

I- -.J
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waaruit de parameters all,aI2,a21 .en a 22 z~Jn te berekenen. Meerdere

methodes kunnen tot dit doel leiden. We zullen er enkele op hun bruikbaar

heid testen.

I) De methode van de successieve substitutie. Deze methode ~s ~n de appen~

dix B beschreven en leidt zoals daarin is beschreven in soromige gevallen

tot divergentie bij het schatten van parameter A. Generaliserend moeten

we besluiten dat deze methode in het gestelde doel faalt.

2) De methode volgens Newton-Raphson. Ook deze is in de appendix B beschre

Yen. De methode is bruikbaar, temeer daar de convergentie kwadratisch

is, maar eist meer informatie, n.l. die van de tweede afgeleide van

correlatiefunctie wat bij omvangrijke matrixvergelijkingen een aanzien

lijke hoeveelheid werk vraagt, vergeleken met de hieronder beschreven

methode.

3) De gradientmethode (Steepest descent).

Hieronder worden in tabelvorm de 3 methodes onderling nog eens vergeleken en

tevens wordt de bruikbaarheid bij kwadratische potentiaalfuncties aangegeven.

Succ.Substitutie ,Gradient methode Newton-Raphson

Convergentie

gegarandeerd Neen Ja Ja

Lokale kwadra-

tische convergentie Neen Neen Ja

Matrix inversie Neen Ja Ja

Tweede afgeleide

nodig Neen Neen Ja

Gevoeligheid voor

ruis
Neen Matig Ja

Vit deze tabel blijkt dat de gradient-methode de voorkeur geniet vanwege

de zekerheid van convergentie, de matige gevoeligheid voor ruis en de

beperktheid van noodzakelijke a priori informatie.

ad 3 De gradient methode

Een niet al te bewerkelijke methode ~s de gradient methode (bijv. "steepest

descent"), waarbij de fouten- of potentiaalfunctie in een Taylorreeks ont

wiikkeld wordt, waarin aT = [a a a a]
II' 12' 21' 22- .

!(~enaderd) = !.(~xact) + :~Ia (~enaderd-~xact) + H~enaderd-~xact)Tx.
- --exact

Herkomst tabel: Collegeaantekeningen Capita Selecta der regel- en info tho



startwaarden,voor a.

nu a1s 1everancier van de

De eerste moge1ijkheid dient
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X
a~enaderda~enaderdT a

--exact

Wanneer a = a dan geeft de kwadratische term een geringe bij-
-uenaderd --exact

drage en mogen deze en hogere termen derha1ve verwaar100sd worden.

Ste1 nu dat de minimum potentiaa1functie nog niet gevonden is, dan is

~ = f(~enaderd)-f(~xact)# 0, zodat ge1dt:

EY.=-i:A~ A~= _~-1EY.
In de vo1gende iteraties1ag geld€": a. = a d + ti a.-rueuw -ou -
Wanneer we voor gemak ste11en dat deze kwadratische potentiaa1functies

e11ipsen zijn (in feite zijn het 4-dimensiona1e hyperv1akken), dan kan voor

het 2-dimensiona1e geva1 een hoogtekaart getekend worden, daar het 4-dimen

siona1e geva1 moei1ijk aanschouwe1ijk te maken is.

N.B.De gradient is van een minteken

voorzien omdat we bij elke

nieuwe iteratiestap loodrecht

aan de raak1ijn aan de poten

tiaa1functie (hier de e11ip

sorden) de he11ing afgaan.
~

----~. Ia l2 a l2
exact

Er doet zich nu de vraag voor'hoevee1 op1ossingen voor ~T =[all,aI2,a21,a2J

1eiden tot een lokaa1 of abso1uut extremum van-- de potentiaa1functie in een

gebied waarvoor ~ stabie1 is: O~<I. Men zou het gehe1e gebied met diverse

startwaarden voor a kunnen afscannen m.b.v. de computer; dit is nogal

bewerke1ijk. Uit de sca1aire corre1atieverge1ijkingen is in te zien dat

hiervoor 4X4=16 a1 of niet samenva11ende extrema in aanmerking komen.

Uit het teken van de tweede afge1eide van de potentiaa1functie is af te

1eiden of we hier met een maximum of minimum te maken hebben.

De recursieve betnkking is de meest voor de hand 1iggende verge1ijking die

de startwaarden voor all,aI2,a21,a22 1evert. We kiezen uit 3 moge1ijkheden

van de genoemde betrekking:'"R -AR = An(R -AR )
~i+l!l+1 !i+l!l ~i.2£l+1 !i~l

n.1. a) 1inker1id nul ste11en,

b) rechter1id nul ste11en,

c) A =\n/1inker1id'
V rechter1id
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Toelichting bij het schatten van parameters met behulp van de computer

In IPARAESTIMATION3" worde m.b.v. TI tim TI6 correlatiefuncties berekend op

basis van 4000 samples. Vervolgens worden geschikte startwaarden All (I) ••••

A
22

berekend, waarna voor elke iteratieslag de bijbehorende potentiaalfunctie

PVI(M) •••• PV4(M) wordt berekend. Het proces wordt gestopt wanneer af de

potentiaalfunctie een minimum waarde passeert of het aantal slagen de arbi

traire waarde 20 passeert. D.m.v. FUNKTA(K,L) wordt een 4-dimensionaal

array van de afgeleide (de gradient) van de functie !(~) =Q opgevuld.

Invertering hiervan geschiedt door CROUTDECOMPOSITION en CROUTINVERSE, waar-

na DELTAl tim 4(M) wordt berekend, die het verschil tussen a. en a d
-n~euw -ou

aangeeft.

4.4 Het parameterschatten van een tweede orde scalair proces

~IS 13a

Uitgangspunten:

De scalaire toestandsvergelijking wordt renoteerd door:

xk+ 1 = aXk + bXk_ 1 + uk-I'

2 Het aantal samples waaruit de correlatiefunctie berekend wor"t ~s M.

3 De toestandsvergelijking wordt grafisch weergegeven door:
uk- 2 ~ ~ delay ~c-I delay ~-2=Yk

time time

Uitwerking: b

We beschouwen twee opeenvolgende iteraties:

de volgende autocorrelatiefunctie op:

= O. • ••• (3)

en (2) in (3) geeft:

... (I )

••• (2)

bXk_ 1 + uk_I en

+ bXk + uk

de hand hiervan

Xk+ 1 aXk +

xk +2 aXk + 1
en stellen aan

~u = t[uk_ 1uk}

Substi~~tie van (I)
M

1 < (xk I . -axk . -bxk I .) (x-o 2 . -ax 11 I . -bx1l .) =0
-~ ++~ +~ -+~ eL++~ .1.++~ -i:.+~
M ~=l

2 2
R +a R +b R -aR -bR -aR +abR -bR +abR. =0
-1<.,~+l . k,J:'+1 k,l'+I1<. ...f k+I,.P k,I+2 . k,.f1c-1 ,f+2 . k-I ,.1+1
Rangschikking en ~et stellen van k=f+1 levert op:

2 ')
-bR +(ab-a)R +(1+a +b-)R +(ab-a)R -bR

xkxk-_ l xkxk xkxk+ J xkxk+2 xkxk +3

Hieruit zijn de paramecers a t~n b e:{~)liciet te stei.le.n, \Iat b"en _

opdracht IS en derhalve ac]- nao.r een andere methode moet ,\!orclpu :6(·2C,'';
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De methode die gebaseerd is op het eerste orde scalaire proces verlaten we,

en kiezen voor een methode die identiek is met het eerste orde 2-dimensionale

proces.

De toestandsvergelijking wordt nu grafisch "vertaald" weergegeven uit 4.4.punt3.

u
k,l -+ delay

time
delay
time

figlli

met xk 1 Yk,
xk+1 ,1 aXk 1 + xk 2, ,
xk+1 ,2 bXk 1 + cUk 1, ,

ofwel: ~+1 Ax + C~ met

[: :] c "[:]
~

A en

De con~po~ente~ uit het bovenstaande schema kunnen we nu zodanig hergroeperen

zodat een figuur ontstaat die veel analogie vertoont met figllop blz25.

Het pararneterschatten verloopt overigens op dezelfde wijze als in 4.3 behan

deld is.

a

delay ~,1
time

b
~k ~=4c

~ ~ ----+

1

~+1 ,2
~,2

fig 15



- 30 -

4.5. De mogelijkheid van het parameterschatten m.b.v. het Kalmanfilter

Het Kalmanfilter laat oak de mogelijkheid open am parameters te schatten. De

parameterschattingen uit het toestandsmodel zouden dan als toestandsgroothe

den aan het hieronder getekende Kalmanfilter toegevoerd worden.

a

Toestandsmodel

spreic'.ig \ spreiding
correl.f. pa~metersch.

RHOkl N .Akl N

akiN
bete

cov.
delay

1---------..1--1time

Kalmanfi 1ter
~ig \ 6

In dit model wordt de paraTIieter steeds op een constant aantal bemonsteringen

N "aE, het proces geschaL De spreiding van de correlatiefunctie RHO
N

en van
1\

de parameter~ blijven ;'01 i>mstant.

Er lS nog een tweede voo d&cde die het Kalmanfilter stelt en dat is, dat de

ruis waarmede de toestanc:;gn:otheden behept zijn, onderling ongecorreleerd

(wit) moeten zijn. Dit zo" L,dl kunnen verhelpen door overlappingen met

samples, waaruit de carrel cit; ~functies berekend worden, te voorkomen. (Dus

als t.. gebaseerd 1.S a lmples YI tim YI00' niet c;-:. op basis van
YkYk+] Yk+]Yk+2

Y2 tim YIG ] te nemen, maar]';;; te ba;:;eren op YIO ] tim Y200 )

Met deze remedie kunnen we tOLh nag niet voldoen aan de eis van onderlinge

ongecoreleerdheid van de parameters. Immers de parameters zijn gebaseerd op

"correlatiefuncties" die uit een eindig aantal samples zijn opgebouwd, zodat

onderlinge onafhankelijkheid 'l-1n correlatles als genoemd in bovenstaand voor-

beela tow. ~/ en r., , door eindigheid van het aantal samples
YkYk+1 Jk+IGI Yk+i02

niet verzekerd is en we derhalle de hulp van het Kalmanfilter moeten afwijzen.
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5 De gevoeligheid van een systeem

De gevoeligheid van een systeem wordt gedefinieerd als de verandering van de

uitgangsgrootheid t.o.v. de normale uitgangswaarde geceelddoor Qe Merandering

van een van Z1Jn overdrachtsparameters t.o.v. zijn nominale wa~rde.

S
d In T

k
dTk / T dTk. Po0

k
d In dp/ dp TOP

Waarin
Po e .

(modulus)T
k

de grootte van de k- u1tgangstoestand

en p de waarde van de parameter.

N.B. Ret beschouwde systeem is lineair en tijdsonafhankelijk. Ret dyna

misch gedrag wordt door het mathematisch model F(x
k

+2 ,x
k

+] ,x
k

' .. ,p,t)

vertolkt.

N.B. De dynamische gevoeligheid wordt gedefinieerd door de verandering

van de output van het

van z1Jn parameters:

filter gedeeld door de verandering van een

S = dTk
d -d-p

N.B. Ret is goed om hier

reren:
x =
-k

k
A ~O

nog even de algemene
k-] .

+ ? AJBllk_j_]
j~

oplossing voor ~k te memo-

Ret systeem is voorts stationnair. Stel dat matrix A met een bedrag ~_A

verandert, dan kan de toestandsvergelijking van het verstoorde systeem

leidt tot de volgende

k-2 k-i-2

+ ~ ~
i=O j=O

k-i-2
A ~ABu.+kwadratische

-1
en hogere
termen.

De verandering in ~Jis:6~k = ~k - ~k' Een eerste orde verandering wordt

verkregen door ~k van ~ af te trekken, nadat we de hogere or~e termen bij

deze laatste vergelijking hebben verwaarloosd.
k-] k-] k-2 k-i-2

Dan i?: A ~k IV ~ A A~O + ~ ~ Ak-i-2AAB~i
j=O i=O j=O

genoteerd worden door: ~ ~
~k = (A+~A)~_] + B~k_]

Ontwikkeling van de "verstoorde" toestandsvergelijking
.. . "'"algemene vergel1Jk1ng voor ~k:

k
k-]. K-]

'" A <:" AJB <' Ak-]A A~O
~k = ~ + ~~k-·-] + ~ ~

J=O J J=O

De gevoeligheid van het systeem vinden we nu door 6 p op deze vergelijking

te delen.
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6 Ret asymptotisch gedrag van parameterschattingen in een iteratieproces

Ret asymptotisch gedrag van schattingen van parameters, die geschat worden

op basis van correlatiefuncties kan gerealiseerd worden door correlatie

functies telkens te berekenen uit een steeds groter aantal gegenereerde

bemonsteringen. Door dit groeiende aantal samples neemt de spreiding van de

correlatiefunctie af en convergeert de schatting van de parameter op den duur

naar zijn limietwaarde.

Ret aangestipte probleem kan 1n het kort genoteerd worden door:

lim A
n

n~

A
ofwei : lim R

n
n+oo

lim A - A
n

n-Po.:>

e e
waar1n R de n- restterm tu5sen de n- schatting van A (dat is: A ) en

n n
A zelve.

Als uitgangsvergelijkingen fungeren wederom:

en
A~k + ~k '

M~k +~, met M = I.

A
n

In het algemeen kan een parameter A geschat worden op een w1Jze zoals dat

1n het eerste orde eendimensionale proces is geschiedt en wei door:
n T
Z :tk~k-2
k=3

- met als convergentiefactor:

- met (f niet singulier
R

n

Kiezen we voorts voor ~k het verschil tussen een waarneming Y
k

en de gewo

gen volgende waarneming A~k-l' dan moet op de lange duur:

~ T - hetgeen convergentie inhoudt
c:::.. ~k:tk-2
k=3

Uit de toestandsvergelijking voigt:

••••• ( 1)
k

+ A x
-0

k
genoteerd door: E{yk! = A E.{~01

Yk=~k + Uk= ~ + A~k-l + ~k-l = ~k + A(A~k_2 + ~k-2) + ~k-l=

k-l .
~ + ~ AJ~k_j_1

j;n
De verwachting van Yk wordt

De variantie door: T
2 k 1 . .

£.{~~ - N + ~ AJUA
J
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He mahn hiN stil7.wijg('nd gebruik van het fpit (lat lim 1111"1\ .. 0(11)<'1
11.'- n ,

Defini tie

Als een systeem stabiel is en voorts geldt dat hp.t proces~convergeert

(P(A)(I) en bovendien A en U niet singul~er zijn dan is ~ een eenduidige

schatter van A. We kunnen ook zeggen dat ~~A met waarschijnlijkheid een

als k-+ClO.

= E[(Y
k



= Ef (Xk

De matrices U en N zijnte schatten uit de volgende 2 vergelijkingen:
T} TAYk_I)(lk - AZk _ l ) = U + N + ANA en T

2 L T} T 2 2
- A Yk-2)(Zk - A~k-2) = U + N + AUA ~ ANA

In het algemene geval s waarbij tussen waarneming en de gewogen volgende

waarneming s die i iteratiestappen later komt s geldt op basis van n bemon

steringen:

B .
n s 1

als A en U niet singulier zijn en ~ een ZU1vere schatter van A is.

De bovengenoemde 2 vergelijkingen bepalen s wanneer A niet singulier is m.b.v.

BIs B
2

en A de covariantiematrices N en U op eenduidige w1Jze.

Om nu aan te tonen dat in de formule voor R de teller naar nul gaat s terwijl
n

de noemer eindig blijft s introduceren we enkele hulpfuncties. Allereerst

bewijzen we dat de teller:.!.. :E~k~-2~O door het begrip "martingale" te

introduceren. n k=3

Vit "Doob s Stochastic Processes s blz 342 " wordt geciteerd:

Als £. \. ~+ II ~I .. '2!:nl = 2!:n dan 1S ~n een "martingale".

waarde van ~-. A bereikt.

Nu kan ~k uitgesplitst worden in ~k = n + u - An
~ L.,-_k_-_I__-_k_-_I-I.,

N.B. Wanneer lk = Al
k

_
1

dan is de asymptotische

Op bovengenoemde wijze wordt de teller gesplitst in:
n T

P ~~kYk-2
nsl W k

n T
Pns2 = ~(~k-Ik- Agk- I )Yk-2

Voorts wordt een ruimte 3t geintroduceerd (de z.g. ruimte van Borel) waarin

xOsuO' .•.. u snl .... n meetbaar zijn.
- - -n- -n

Als (asb)€.RP dan zijn {aTpnslb;)tn; n)3} en{a
T

p
ns2

b;')in_l; n~31 martingales

voor i=1 en 2.
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Voor het eerste geval zullen we dit bewijz['n. Dan moeten volgens "Doob";

Ei aTp lIbIjt } = aTp 1b .n+ , n n,

Bewi j s : El. a 'I'pn+ 1, 1bl ~ nr - a Tpn, 1b =

£ F (~ ~k~~-2) bl~} - a",~ !!k~~-2}b ..

~Het verschil levert een uitdrukking voor k=n+1

aTEt!!n+ 1~~-Il ~n1 b
n+1

a TE {~n+ 111~-1 b
n+1

=0 0 q.e.d.

n"OO
Aan de factoren a en b die samen nu nog twee vrijheidsgraden inhouden, kennen

T
Dit houdt ~n dat lim a P .b bestaat en eindig ~s.

n, ~

we twee eigenschappen toe: t.w.
Oc:)< convergeert en b 4> 00.
~ a n
n=1 n

Het Kronecker Lemma zegt nu dat, als ~ an convergeert, 1
b

n

00

Stel nu dat: ~ an
n=1

T TnT
a p lb = a ::£. !\lk-2 b ... (2)

n, k=3 k

Dan zal na substitutie van (2) en (3) ~n (I) volgen dat:

aT(1 ~ ~k~~-2 )- <.. k .k b =0
n k=3
~ \, ...J'\......J

1 a
k

b
k

b
n

Nu moet nog bewezen worden dat de noemer van R , d.i.
n

n

~
T

v v eindig
4k-I'"'"k-2 ~s.

Keren we terug naar (I) op blz32 dan is deze te splitsen in:

00

lk = ~ + ~
j=O

k (00 )q=A ~u.-x-k '~J-I-O
J=

k=oA..,go
}

met u. en n. witte ruissamples.
-~ -~

Voorts geldt: lim ~k

k+oo

l' k= 1m A ~O = 0
k~

dus: lim.E.k - lim Sk
k+oo k~oo
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Waarmede nu bewezen is dat lim R = ~ = ~.

n-'ao n \p

N.B. In het voorgaande is steeds

P(A) = lim nAnn", J.
n~ n

verondersteld dat de convergentiefactor:

metllA\\ :=Vtrace (AA
T

)

eig~Waarde~i~en

van matrix A

De som van het produkt van de eigenwaarden. op de hoofddiagonaal

teerd zijn positief, zodat A reeel en positief is. De

vanwege de stabiliteitseis van het systeem: O<~(I.

geno-

Voor de

Het exacte bewijs vanp(A) is te vinden in: Loomis,L. (1953), Abstract

Harmonic Analysis, Van Nostrand Princeton, bIz 75.

Definitie stabiliteit:

Het systeem is stabiel als voor elke k=O met bijbehorende ~O en elke ~,

zodat n~kn'b voor elke k~ 0 er een constante E. bestaat, welke alleen

van k=O, X o enb afhangt, zodat Ib:kll< E voor k~ O.

Dit houdt met andere woorden oak in dat een begrensde input, een begrensde

output levert als het systeem stabiel is.

N•B. \I~ \I = II ¢ (k; ~,k=O) II = /I Ak (~O ' k=O) tI, nAkl\ II Zo 1\ •

correlatiefunctie geldt nU'dat,
k-I .

If'xx = ~ A~ If (Ai+n )T
--n~ . 1 \!ldu~ begrensd is voor elke 04k "OO

I' ~= .J~ \ "\- -1

eindig ~ 1 b d
aantal egrens



- 36 -

7.1. Conclusies.

I. Op theoretische gronden is aangetoond datparameterschattingen op basis

van correlatiefuncties leiden tot de exacte waarde van de parameter.

Om dit experimenteel te verif ,ieren is gebruik gemaakt van de

computer.

Om praktische redenen ~s het niet mogelijk de parameter exact te

berekenen, omdat :

a/. het aantal bemonsteringen, waaruit de correlatiefunctie berekend ~s,

eindig is.

b/. de ruis die de computer m.b.v. max~mum lengtereeksen levert niet

geheel wit is, wanneer een eindig aantal bemonsteringen wordt genomen.

c/o bij het schatten van parameters in processen die een hogere orde dan

een, en/of multidimensional in-en outputs hebben, gebruik wordt gemaakt

van de gradientmethode. De computer kent uitsluitend discrete realisaties,

zodat de minimale potentiaalfunctie bij een lokaal of absoluut minimum

niet geheel nul behoeft te zijn, maar een kromme vertoont die een zeer

klein oppervhak omsluit, waarbinnen de parameterwaarden kunnen

fluctueren.

2. Het heuvellandschap van de vierde dimensie, zoals dat in punt Ie is

aangegeven~n begrensd is door de stabiele waarden van de parameter a

t.w. O(a(I,bezit meerdere minima, met dus meerdere stelsels oplossingen

voor de parameter a. Welke gevonden wordt hangt af van de startwaarden

van de aO's.

3. Zoals boven reeds werd aangegeven zijn de parameterschattingen op basis

van een steeds groter aantal bemonsteringen mits ze begrensd zijn a
symptotisch convergent. In dit verband wordt gesproken van zuivere

schatters.

4. Ret is ouder bepaalde omstandigheden mogelijk parameters te schatten

m.b.v. het Kalmanfilter. Riervoor is het noodzakelijk dat de 'premature'

parameterschattingen,die als toestandgrootheden aan het Kalmanfilter

kunnen worden aangeboden, gebaseerd ., <, ~ zijn op correlatiefuncties die

een constant aantal, desnoods onderling verschoven, bemonsteringen moeten

hebben en bovendien onderling ongecorre' leerd moe ten zijn. Aan de

eerste eis is eenvouc te voldoen. De tweede biedt een groot aantal

problemen . Ook wanneer de verschuivingen van de 'sets' bemonsteringpn,
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waaruit de correlatiefuncties berekend worden, zodanig zijn

dat overlappingen net niet meer optreden (wat dus in totaal

zeer vele bemonsteringen vergt) is de eis van ongecorreleer'~'

heid rtiet verzekerd~ daar de correlatiefuncties nog steeds

zijn berekend uit een eindig aantal bemonsteringen. Daar aan

deze laatste eis niet kan worden voldaan, moeten we deze

mogelijkheid annuleren. (b\z 30).

5. Roe groter het aantal bemonsteringen dat deelDeemt aan de

correlatiefunctie, hoe zuiverder de parameterschatting. Dit

is ook uit de computeL"resul taten af te leiden voor het geval

"eerste orde proces met een dimensionale toestandgrootheden",

waarbij de parameter a is geschat met 200 en met 4.000 samples.

7.2. Suggesties.

We hebben stilzwijgend aangenomen dat de geobserveerde be

monsteringen identiek zijn aan de gegenereerde.

De invloed van de al of niet gekleurde meetruis is niet ter

sprake gekomen. Ret 1S intuitief in te zien dat het waargenomen

signaal, dat behept is met additieve meetruis en dient voor het

opstellen van de correlatiefunctie bij een groot aantal samples

evenaart met de correlatiefunctie berekend uit samples die geen

Als inleiding in de problema

tiek van het parameterschatten

met bemonsteringen die ge

kleurde (dus geen witte com

ponenten) meetruis bevatten,

mage het volgende dienen.

meetruis bevatten.
i-------------------~;
I X. 1" I
U -K I

delay ~'__r

time +I
I

I,
I
I

! A IL- l
black box (eenpoort)

De toestandsvergeling: ~ • ~ + ~.

De observatievergelijking: ~ =~ + ~.

waarin: f{~} • 0 t~~i\. 0 a1s k,&l

als k'&l

en £{~~il = 0 voor elke
k en 1.

voor elke k en 1.
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is gekleurd, zodat we deze ruis kunnen

beschouwen als de output van een lineair dynamisch systeem

dat geexciteerd is door witte ruis en noteren :

t [~~~} = 0 en E.{~~~} = 0 voor elke k en 1.
Tt {~~11 = v~k ,1 (wi t)

Door uitbreiding van de m-dimensionale toestandsvector

met de n-dimensionale vector ~ ontstaat:

\' .[~!j u'lf = [~j~+1
~+1

-=k

,.
UL~-~-1 . P~~-~-jA = U
o ; Gk o IN

_ I k

De beschrijvende vergelijkingeavan het systeem gaan nu

over in de gemodificeerde toestands- en observatievergelijking:x.. = A~x..1f + u *
~+l ~ -=k resp.

z = ~~
De waa~emingeft bevatten nu geen meetruis meer door dit uit-

gebreide systeem van m + n toestandsvariabelen. Parameterschatting

kan nu gepleegd worden op een wijze zoals dit gedaan is in dit

verslag.

We kunnen het schattingsprobleem ook op een andere wijze benaderen.

We spraken reeds over de uitgebreide rang van diverse vectoren en

matrices van m naar m + n, wat voor het oplossen veel rekentijd

vergt. Door toepassing van het volgende procede wordt de rang

gereduceerd tot m, zodat er maximaal m lineair onafhankelijke

variabelen bij de schatting betrokken zijn. De "kunstgreep"

bestaat hierin dat we het verschil tussen waarneming zk+l en de

gewogen waarneming Sk~ nemen:J(k = ~+l - Sk~'

Uitwerking door substitutie van toestands- en observatievergelij

kingen levert op:
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u + v-
Ck -"iY
nieu~e meetruis

+

Kiezen we G
k

= Sk dan ~s de n~euwe observatievergelijking:

~k=~~
nieuwe overdrachtsmatrix
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Appendix A

Berekening van de uitgangssignaal x(t).

Als de dynamica van het proces gegeven is door:

x(t)=ax(t)+bu(t) ••• (I)

dan kan het homogene deel (a) en het particuliere deel (J) van de oplossing

bepaald worden door:

a) dx(t)= ax(t)
dt

at at
~=ce =x(O)e

b) de particuliere oplossing van (I) is de convolutieintegraal:

I t at(!; -a"t
x (t)= h(t-1:)bute)di=e J e bu('t)dl:"

p . 0 •• 0 •
De volled~ge oploss~ng z~et er nu als volgt u~t:

at atI
t

-at:x(t)==x (t)+x (t)=e x(O)+e e ~ bu('Z;)d 1:'
n p 0

waarmee de overgangsmatrix¢(t) uitgeschreven kan worden door:

3 ~ i i
+(at) +•••••.=~a t

3 ' . -n-• .t='o·

In de herschreven vorm ziet de algemene oplossing voor x(t) er als volgt uit:

} (t-r) i bu(t:)dt= ¢ (t) x(O)
i}

t

+J¢ (t-~)b u Cr) d r
to

Berekening van de correlatiefunctie aan de uitgang van het procesfilter

voor het continue geval. b tt~

'fxx" • £{"(t),,( t+'t)} .£{[eA~Le -A"\ B~~ 't.J [ eA( t +t:~l e -A"B~'tpJ1
Verdere uitwerking met B=Identiteitsmatrix:

c~n J
= eAtf J [e-A'CI'{~""t~\21(e-A"t'.l)T (e

A
(t+"t2»T d1:.d\;"2

-00 -0() uC: "t ak Tngangscovariantiematrix
10.,/ 2

N.B. Hoewel de problematiek van de matrix-Ricattivergelijking ver buiten

het kader van dit verslag ligt, laat ik,nu we mat het bovenstaande

ons aan de rand hiervan bevinden, een hint ~n deze richting niet

ongemoeid.

Hoewel de correlatiefunctie een stationnair gedrag vertoont, zullen

afhankelijk van de waarde van de spreiding, toch enige fluctuaties in

de functies onderling te bespeuren zijn, die aanle~d~ng kunnen g(~ve',

tot snelheidsvariaties in deze functies gedurecde korLe

tijds~,lomenten. Jeze openbaren zich via:dew T ="".B lU T B'T t1:1."
~~k ~ T ~~+~d t 1. uu_,



- 41 -

Appendix B

De methode van de sueeessieve substitutie

Ret stelsel sealaire eorrelatievergelijkingen van blz25zijn van het kwadra

tisehe type met als variabelen de a's. We kunnen ze ook als voIgt noteren:

F4(all,aI2,a21,a22) = 0
Deze vergelijkingen zijn inderdaad identiek nul indien voor de parameters a

de juiste waarden zijn ingevuld. Deze waarden zijn a priori niet bekend;

hooguit kan een beginsehatting voor elk der parameters gegeven worden.

De strategie die nu bewandeld wordt verloopt analoog aan de hieronder uit de

literatuur samengevatte methode van de sueeessieve substitutie.

Ret stelsel vergelijkingen !.(~) = 0 hersehrijft men in een vorm ~ = !..(~).

Men kiest op grond van een beginsehatting (a priori-kennis) een nulde benade

ring voor de oplossing en bepaalt vervolgens:

.,.
f(a)

waarin ~ de beginsehatting ~n

~ de exaete waarde voor de parameter a .

a = f(a 1)-n -n-
De gang van zaken kan met behulp van

een prentje duidelijk gemaakt worden,

I I i ~~n
We hebben de funetie !.(~) = Q. zodanig 0 ~ ~I 1

getekend, dat de r~J ~'~l"'~ naar een limiet gaat. Dit behoeft niet in alle

gevallen waar te zijn. M.b.v. het onderstaande kunnen we dit aannemelijk maken.

De bovengenoemde veetorvergelijking kan ook uitgesehreven worden in 4 sealaire

vergelijkingen~ - - a II'
• n+l

a 22 f 4 (all ,a 12 ,a2l ,a22 )
n+ 1 n n n n

Om nu de snelheid van het oplossen van dit stelsel te vergroten maken we

gebruik van de volgende true: Gegeven is weer:

all =fl(a ll ,a 12 ,a2l ,a22 )
n+1 n n n n

de bekende waarde voor all wordt nu onmiddell~jk ~n de volgende vergelijking
n+l

gesubstitueerd:
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en zo ook: a
21

:II f 2
(a

11
,a

12
,a

21
,a

22
)

n+1 n+1 n+1 n n
De eonvergentie-of divergentiesnelheid blijft andaks deze true nag ger~ng,

want om een voorbeeld te noemen hebben ~n verg. a l I =fl(a
l

I ,a 12 ,a21 ,a
22

)
n+1 n n n n

a 12 •.• a
22

niet de exaete waarde.
n n

In nevenstaand prentje wordt ver-

duidelijkt dat voor deze !'(~)= 0

de funetie divergerend is.

Alleen de stabiele waarden voor a

zijn relevant, zodat het plaatje ~s

afgegrensd op a=O en a=l.
a2

fig 19

+a-n

De methode volgens Newton-Raphson

Bij de methode van Newton-Raphson wordt in

forma tie gebruikt van de tweede afgeleide

van de potentiaalfunetie. Tekenen we een al

of niet gekromde doorsnede door de boven

staande tekening dan ontstaat de neven

staande figuur, waarin ~ iteratief bepaald

parabo len die raken aan

t pv (I)

(2)

o

fig 20

wordt door:

~i+1

N.B. F(a)=O en
-~ - -

= a. - [<1
21 JI~pv

-~ ddT
~ ~ a=a. ~ a=a ..- ~ - ~

!(~)=pv (potentiaalfunetie)

Er is hier sprake van kwadratisehe eonvergentie. Dit levert winst op ~n het

asymptotiseh gedrag bij het sehatten van de parameter. Immers, de asymptotisehe

eonvergentiefaetor is voor kwadratisehe eonvergentie gedefinieerd door:

a •
n

2 -I
dat f(a )~Aa en aO=IO en A=I, dan is: ..n n

waaraan te zien is dat de parameter snel eonver-

,waarino( de asymptotisehe waarde voor

Voorbeeld
A

Als nu geldt
-2 -4 -6

al=IO ,a2=10 en a6=10 ,

lim a ,-0(
n+l

n+oo(q_OC)2
n

geert.
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9 Lijst van gebruikte symbolen

x het signaal aan de uitgang van het proces

u het signaal aan de ingang van het proces en is meestal witte ruis

z het waargenomen uitgangssignaal dat additieve meetruis bevat

y idem zonder additieve meetruis

zk = (in hfst.6) het verschil tussen waarneming Yk en de gewogen

volgende waarneming AYk_
1
~s deze wit)

~s deze gekleurd)7.2.

( ~n hfst

( ~n hfst

de fout in de methode van de kleinste kwadratenschatting

= de minimale fout in idem

meetruis
ede n- schatting van het signaal

meetruisv

n

X
n

~Ik='\
x' =ckl k min
~ de foutemmatrix van xK\k

de "verstoorde" toestand ~n hfst.S

J

de matrix die een relatie legt tussen x en z

een kostenfunctie

~ de k~ covariantiematrix van het residu r k = zk - Hk~

Pk de reciproke van de meetzekerheidsmatrix P~~ = H~ ~I H
k

L.S.E. Least Square Estimation m~n~mum kwadratenschatting

A

¢
parametermatrix van het proces of systeem

de overdrachtsmatrix van dit proces met ¢. = A~
~

B

C

Alt-- J
q

J3lf -I
q

I.f'
R

R
n

S

Sd

Sk

6. enY

P(A)

de ingangsmatrix van het proces

de observatiematrix

de tellerpolynoom~ die het model beschrijft

de noemerpolynoom, die het ingangssignaal beschrijft

de correlatiefunctie

de genormeerde correlatiefunctie

de n~ restterm uit hfst.6

de gevoeligheid van een systeem~ gerelateerd aan de nominale waarden

de dynamische gevoeligheid van het systeem

weegfactor bij gekleurde ruiswaarnemingen (hfst.7)

interval tussen twee opeenvolgende bemonsteringen

convergentiefactor van de asymptotische schatter A

G1• - parametermaLrix van de gekleurde ruis
"-

de ruimte van Borel

pOLentiaalfunctie (tie blz 25)

..J\..klN en RHOklN S'preiding in resp. parameterschatting en correlatiefunctie
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10 Het verslag ~n flow-chart

2

3

-Inleidig Schattingen t waarbij
-Historische ontwikk. de ingangssamples in
-Toepassingen waarde bekend zijn:

bijv. min.kwadr.sch.

Xj(+.1.

~~e~~r.
t~Jd I---'

I ~ gevoeligheidI A
~

- toest.kverg'k~+!~+~
(hfst 5)

minimum fasesyst]
- ~ = A Xo + ~ A~~_I_i ~ (hfst 2.5.

~:::l

correlatiefuncties; N

I~ orde seal. ~ :=lim!-:£" (~~+n)
~~~N'fCJON k=O

overig: y: k-I A~tf:, T (Ai+nv)TT= 'Z:
~x . 1dkl!1- -1 ~= I

parameterschatting
- --- - - - - -- ---

a
Xi X1+ 1

xix1

a=orde scalair

overige
.J

f(Q-e...<l'J.l....- _
- - - - - - - - - - - - - -- II

~ T - A w.. T - 'k T T 11/
~n+l~ ~~ ~+I~_IA +A T~n~_IAT=O

4

4.3.

Taylorreeksontwikkeling
en gradientmethode

l!il-J
A~ = (.Cfa1 pv

Aa= a. '-a
- LU eU\-1 -Dud

falende alternatieven
-succ.subst.

I -Newton-raphson
L-Kalmanfilte_r ~

11n .... oo
EmA -A::

n
n,~oa

lim A :0,\ ofwel
n

()

(p I
"">,'r .:\: .. ' ~. f.. <--..","k-i'k-l ;

! be~L]S van z~ivere schatter A. k=J j
1 schc.t rer :L3 asymptvtlsch convergE:ti~:. \
~-,--------- --"------,-..------------------_,__ - ._---1

6
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12 Samenvatting

In dit verslag worden parameters van lineaire tijdinvariante systemen, die

een- of meerdimensionale ingangen hebben geschat op basis van correlatie-
/

functies. Het ingangssignaal bestaat uit witte ruissamples en deze zijn in

het geval van een meerdimensionale ingang ook wat de ingangen betreft onder

ling ongecorreleerd. De bemonsteringen aan de uitgang zijn hier niet geaddi

tioleerd met ruis en bieden voorts de mogelijkheid tot het berekenen van

correlatiefuncties, gebaseerd op een eindig aantal samples. Dit elk nieuw

gegenereerd sample kan m.b.v. de a posteriori samples een correlatiefunctie

opgesteld worden.

Wanneer het gaat om het schatten van de parameter van een eerste orde scalair

proces, kan volstaan worden met het berekenen van de correlatiefuncte:
M

~ = 1 ~(u .u ) = a als i~l •.• (1). Substitutie van de toestandsver-
uiu l Mk=1 k+~ k+l

gelijking uk = ~+I - a~ in (I) en uitwerking van de recursieve betrekking

levert de schatting van de parameter a: ~ixl+l

a =------
rixl

In de gevallen: parameterschatting van een I~ orde 2-dimensionaal proces

en parameterschatting van een 2~ orde I-dimensionaal proces

dient de bovengenoemde recursieve betrekking om een begins chatting van de

a's van de parametermatrix te leveren. Op analoge wijze als in het I~ orde

scalaire geval kan nu een correlatiematrixvergelijking verkregen worden

uit de verwachtingswaarde van 2 niet identieke witte ruissamples, waarin

de toestandsvergelijkingen zijn gesubstitueerd.

f (a )=
- --ex o

, en ~s ~n een Taylorraks te ontwikkelen,f (a
b

d ,) = pv ~ 0 ... (2)_.. - ena erG -
waarbij door verwaarlozing van de

4~ = ~nieuw - ~ud = -[~~rlpv
kwadratisch~~ermen geldt:

r.: 11 1199''''-~

Daze a. berekend weer door substitutie ~n (2) een betere schatter voor _a,
-rneuw -12

totdat pv <10 . De parameterwaarden worden} 0..15 het minimum van de poten-

tiaalfunctia ~s bereikt, uitgeprint.

In hoofdstuk 6 wordt bewezen dat de parameter a een zuivere schatter is. We

kunnen oak zeggen, daar de correlatiefuncties met het ver loren van de tljd

steeds meer samples bavatten, de parametersJdie hieruit verkregen Wcl;'den}

asymptotisch convergent i:~~.
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(Ie orde scalair)

witte ruisgenerator

met rechthoek. verdeling

normale verdeling door

bemonsteringsloop met j=16

delay
een stap

k t------I

+

correlator
:~ ... ~

i.. Yj( Y_It.:I:.~

schatting
parameter

0= 'fI

plaatje

IT

spreiding

t==== ~
ohMO

Doordat tijdens het iteratieproces

de correlatiefunctie op steeds meer

bemonsteringen berekend wordt, bena

dert deze steeds meer zijn werkelijke

waarde en de parameter a steeds zui

verder.

Fig is gebaseerd op 200 samples,

terwijl fig. sit 4000 samples is

opgebouwd.

fig21flow-chart diagram van een eerste orde proces

met een eendimensionale witte ruissturing.
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i:T~:t ~ +GTP:t ?r:: +P-jF~!t .,:'PF(;T"lt
'<JDITF ((111T.<" C:::Drl~!npl(,= If»:
I.IOTT!=" (nIJT.<~1~~.11.)(1>.Q\-I(\rFl):

?

1
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(Je orde scalair 200samples)

\~IOTTJ=: (f)UT.<" Pf,RAMFTERSCHATTlt\I('''VAN.. A=ll»:- -
WOITF (f)U T .<FIR.ll.Xl>.AArF);
'~ 0 TTE (() LJ Tr SP AI": ~ ( 1 ) 1) :

;tl="',m;t :
;tOJnt- ;

i,/O TTF ( n 1IT[ c:; P IV:F ( 1 ) 1 ) :
:t R~ r; I N f. ;t TfH F Gf O;t 1\1 t\1 • SRr; ;

;tPP()('~I")IJREtPRfNT(NI."l?r.SIJ.SH.Ol1T.GEL):

;tVALlW;tt\J1.f\J?SV.C:;H: ;tq()I')LFANt GEL;
;t 1NT F r, F 0 1- N 1 • I\'? • SH : :tRF A'- ;t SV: ;t A RRAY ;tC r * 1; f. F TL E ;t 0 UT ;
;t qE r, T'I:tf. IN TF r,FR;t I • J • I-it M PfV • MAXV• S • R • S~ • G1 • I I • JJ :

;tR~AL;tV.MYN.MAX.~.GC:;:

:toFALtf.AOPAY:iA[Nl:"l?l: _
;tT~TFr;FR:t;tAORAY;tHULPrl:110).K[I:41.RrNl:N?1:

;tPROCJ=:nUOF;tPOSTTT~(o.NN);

:tVALIJFf.P: ;H:?FAL'iP; -tT"HI="GFR;tNN:

K : =(F NT TF P ( (0 - MT"iV ) * 1 0 0 I ( MAXV-M I 1\1 V) ) ) ;t (') T\I;t ( c; + 1 ) ;
"1!\1:=Fl\.JT1~O «D-MT~V-K) * (S+I) +0.5) + (5+1) *1<

:t~Nn;t 00STTIF:

~PO()r::~r)lIRI=";t PlI"'T (\I. H) :

-t:\lAl!JF-tV.H; ;tPFAL:tV: f.INTFGFO;tH: _
:tRFG Y1\1'i;t YI\ITFGFO-tl\'.I-l1 • H?: :f I "ITFG~R;t;t ARPAY;tHULPP [ 0: 1101 :

pnC:;YTYF (V.I\I): HI :=7R; H2:=7~:

:tI="OR:tJJ:=1f.5TI="P;tlf.UNTILtSHf.nn;t
I>J 0 TT F (0 I JT • < / • ? 0 )( 1 • II TII • * (X 1 1 • I' T " > • R - 1 ) :
\}I 0 TTF (I') I JT • < I • )(? • Fl 1 • 4 • I 6 • XI> • V*SF +GS • H) ;

;tF()R;tJJ:=O'iC:;T~P-tl;tUNTTLf.O;tnotHULPprJJJ:=f-,4:

I-lIILP p rOl:=7 A :HULPP[R):=7R:
-tTF;tI\JtF01 ;tOf.THJ="I\J-tHULPP[ 0 1 :=92

'i ~L S~1' 1- I F f.NtF QL tR ;tTHJ=:Nf.HI ItPP r P J : =Q?:
HtJLPorNl :=q?:
:t I=" 0 R;t J J : =O;t c:; T F P:t 1 tUN TIL t R:t nI) f. !AI R I TE ( 0 UT • < ~ 1 > • HilL pp r J, I J ) :
".I0TTF (01IT.<T4>.I-I);

-t ~ ~J f) :t P U 1\1 T ;

'·Qi\J:=C[Nl1: MAX:=C["ll1: GS:=Gl:=O:
:t FOP:t Y : = N] ... 1 :t c:; T I=" P:t 1:t I Ir-..I TTL ;t 1'1 2 t n0 ;t t TF ;t C r J 1t GTP ;t MAX

:fTHENf.MAX:=CrTJ
f.ELSEf.f.IF;tC[Tl;tLc:;c:;;tMIN

f.THFNt~JN:=C(IJ:

~TF;tMhX-MTNtl SC:;t]:tTI-II="N;tf.RFGI~;tM:=;tIFtARS(I/MAX);tr,TR;tA~C(I/MTN)

;tTHFNtA8S (MlIX) :tFLSE;tARS (Mll\l) ;
MAX:=MAX/M: MPI:=MII\I/M:
\AIQ I T F (t)IJT • < I" sr HAAL FACT OR .. \/ERT 1C~

.. : " • F 1 1 .4> • 11M) : AL
f.1=" "'!D f.

:tFt C:;F;tM:=I:
tT~;t:t~nT:tGFL:tT~I="Nt
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(Ie orde scalair 200 samples)

:t:QE (, Pi1'
1:. TF ct .~ " X;t L S S;t 0 1:. T ,-<~ '" t: t: P F=: G yt\i t: t F I) R:;t r : =N 1 :;t S T E P 1:. J :;t I I'" TTl :t "I? i:.f) n-:t

CfTl:=f-[TJ-MAX*M:
GI:=ENTIEQ(MAX):
GS:=MlIX:
MTN::MIN-MAX; ~AX:=Ot

-tFNQ:;t:
:t TF t~.q ",11:.(, TR:;t ():;t T ~~N1:. 1:.PF GTt# toF np:;t T: ="Jl ~s TFD:;t 1 :;t\lt'H TL :;t"J? :;tno:;t

CfTl:=C[Il-MIN*M;
Gl:=FNTTER(MIN+O.S) ;
GC::; : =M T"):
MAX:=MAX-MIN: MIN:=O:

-:tFND:t:
tp,in-t :

of. TF t (J 1 #IF ();t ();t T HFf\1 1:. 1.,0 TTE (01 JT , < /11 RTJ+-OPTFKF "'/F "I +- Tc; .. I.IF GGEL ~ TF"J+
nc:- ... hFC:;TIV,m+-('\+--"~T"1 (TVFRT .+-WAAOnENT) +-=+-". TA>.(',I):
,.10 TT ~ ( '1IIT • < /"PI\O l\MF T c:- D\II AA~DF N+- vnOP+-FF RSTF +-'1PIIF +-c:y c; TFFM+-GFnFFL II

.. nnop+- 10"»:
Ii P TT 1-- ( n \ j T r c; 0 fI. r ~ ( 1 ) 1 l :
,'P1T= (OIIT.<" P~(.:.l\~l--Tn:,}!'II\!lRr)F"1 / lr."»:
C; F : -= [ 'fi /\ X- ',1 P 1- 1 ) :I' n TV:t 1:l + 1 :
1: ~ f) I-,; 1: 1 : ="..I} i:. C; T FP -t 1 1- {I~ ITIL # j ? 1:. n n-:t -:t 8 EGI 1\q!: Y[ TJ : ::: T- ", 1 :

A( T 1 :=cr J 1/ (SF*M)

.~ ~ \1 : ::: "1 T=\, / C; F: ",j h Y. : =M 1\ l( / C; F :
'~q ",j \f : =nn TF'::» 011 "I l: ',\ t X1/ : =i I F l' PjT TF P ( MAX ) -t F 01 +.." A x;t T HF Nt M 1\ X

i:.flC;Fi:.FNTTFR(MlIXl+l:
c.. : -=P I T 1~ p ( ( 1 n1- ( M t.. X\/-M I \1 V+ 1 ) ) * C; \I / ( M t\ XV-M I '\IV) ) ;
'~:-=('~l\XV-\~I"'\I)*("+l) :
.) r) TT ~- ( '"' I ,T • < / • 17 l( 1 '» :

1:" ') P t T: =.." J 1\, V-t ST F P ~ 1of U1\1 TTL :t: MA XV- I ;t £') ()-:t
", r~ T T F (nl JT • < T4 • '~~ ( Xl) > ~ T.:t C; F + r, I • c; - :3) :

\,i P TTF (n lJ T • < I 4 '> • M A)( V* C; F -+ (, 1 ) :
,.,c:-np:tT :=\i-STFP-:tl i-U"JTTI ;tP+l;tllr);tJ.-IIJLP[ T] :=Gf,: J:=O:
H- () C) :t: T: = () :t C; T c:- P i:. c; :.t, j 1\1 TTL t c; * (M AX. V- M I "t V) 1: I) 0 1:

;!'r::wr;p,'fl:-= 1+1: yIJIP( I+JJ :=7P -iEI\lI"):t:
,:,inSTTTFU\fr-./} 1.l<rl1): "1ULP[K[lJ+l J:=g?
,,' C TT F ( r) II T • < I • X? • F 1 I .4 • Tt:; • xl> • " [ ~': 1 1* SF +r; C; ~ ~ r"'I ) } :
i I=" n p ~ T: = 1 ;t c; T L P :t 1 -:t I IN TTL ;t p + 1 t: II f) t: \\,1 q TTE ( 0 UT , < b. ) > • HI JLP ( TJ) :
./DTH·{'1UT.<T4>.P[NI n:
:t F()P 1: T : = 1 :t ST F D:t 1 :t I J,,-, T Tl :t 1\1 ? -!\J 1- J -:t n r) i: P IYH ( Ii [ 1\11 + T J • F~ r "I 1+ T 1 ) :
1: ;:- () 0 i J, J : ::: 1 :t: c::: T c:- P :I' 1 -:t Ul\.! T Tl.. :t C; !-' ;t n () 1:.
"I PIT F (n II T • </ • ? () xl. I' Til. * (Xl) • II til> • Q - I ) :
:t F n 0 -:t r : == 1 :t C; T F P:t 1 :t I '!In TL :t;':> + 1 ;t fl r) 1:. HilL P [ I ) : :::g~ : J: =() :
:tFmhT :=():tSTFp:tC::tljl\ITIL.:tS* (MA)(\I-,..qI\lV) 1:.\)0:;t

1'HFGp,!'fJ:= 1+1: H\J1P( I+Jl :=7q ;tfl\If)1:.:
,.:.}nC;TTTF(I'I("1?1,~r41): HIILP[Kr4J+I J:=q?:
,.f 0 T TF (r, II T • <I. X? • F 1 1 .4, Tf, , Xl> • Ar "j 2 1* S F + GS • q [ I\'? J ) :
:: F ('Ii:) '" T : ::: 1 i c: TF P t 1 :t \ 11\' TIL;t Q ... 1;t nn:;t I.o!R I T F (OU T • < l\ 1 > • HI II P r T1 ) :
'/~' J TF (0' IT • < T4>. Q r I\J? 1) :
",J TT r (n I IT. < / • 1 7 Xl>} :
1Tn l~ iT: =M T~I \I f C. T t- D -t 1 ill \1 TTL :t M '~ X \1-- 1~ rl () t-

id P T Tr. ( {'1 t ! T • <: T:~ ~ ,'.' ( 1, 1 ) > • I <r ,: -I- (, 1 • S- ]} :
',; q I r ~- ( ('I I 'T • < ! 'ol'" • i\l I~. ,X' \i {1' c:;, ~- .;. (:, I ) ;

'I,' 1,[,',::, P,~r:!"T ~
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(Ie orde scalair 200samples)

"'PIT~ «()UT[c:;t<TP(1)]):
;tF()Q;t 0:=1 TC:;T~P;t 1 ;t11~JTTL:t 7S ;t()();t

hA[n]:= ~~rlO~-nl*lO:

P R ~ \1 T ( (). C; 0 • '" A• 0 • S • 0 • () II T • ;t F !'>. Lc:; F: t) t
:t F 1\11'):t t

"PRE yr)! NG=

r:,.S?C;?10()0179~-OC; DARAMFTFPc:;rHATTTNG VAN A= C;.40417073ASC;@-01
S.470R707411?~-OS PARAMFTFD~rHATTING VAN A= C;.40Sq47?Al11~-nl

S.44459C;C;6nS8~-OC; PAPAMFTFRsr~ATTTN~ VAN A= ~.?8730??016C;@-nl

C;.147161qq041~-OC; PADAMFT~pc:;rHATTING VAN A= S.?Sl?616A76 A®-Ol
r:,.11113n?O?1]~-ns PAO~METFR~rHATTING VA~I A= 4.7B9R6912q47~-nl

S!21144SAC;Ol]~-OS PAPAMETFR~rHATTTNG VAN ~= 4.796S7614441~-nl

S.29R033C;R704~-OS PAOAMETFRsrHATTTNG VAN A= S.1906R84R44q~-nl

5.30Q67719S94~-OS PAPAMFTFDS~HATTING VAN A= 4.969291qq606~-nl

5.?11?9410ge4~-OS PADAMFTFRSrHATTTNr, VAN A= 4.96303R040?4~-nl

S.11SRl~6SS94~-05 PADAMFTFPc:;rHATTTNG VAN A= 4.96?94519?11@-n]
S.1360??77721~-OS PAPAMFTFDsrHATTING VAN A= 4.q54k867S?84~-Ol

5.0sn44Rg110?~-OC; PAoAMFTFDsrHATTTNG VAN A= 4.897??44446R~-nl

S.07173474163~-OC; °ADhMETFP~rHATTJNG VAN A= S.4?S?36~R?17@-Ol

4.9A461Sn2647@-OS PAPAMFTFRSrHATTTNG VAN A= S.41R703R?A7A@-Ol
S.03144R40067~-OC:; DADA~FTFRSCHATTTI\'r, VAN A= 4.67514535137~-Ol

4.97147nRA6S?~-OC; ~AD~MFT~DsrHATTTNG VAN A= 4.4S4?6406c;sq~-nl

4.R9013?73411@-OC:; P4DAMFTFPS~HATTTNG VA!'-I A= 4.3~775523?On~-nl

4.8S1171~?()?1~-OS DARAMfTFPSrHATTING VAN A= 4.685?30C:;OQ97~-nl

4.85~C;3]qq327~-OC; DAPAMfTFPSrH~TTING VAN A= 4.37813301~04~-01

4.R4C:;02C:;18qA0~-OS DAOAMFTFR~rHATTTNG VAN 6= 4.S4R161??141~-nl

4.7~~194R41~?~-OS PAOAMETFRsrHATTING VAN A= 4.S177197SQ6A~-O]

4.7C;Qn4qR701?;~-OC:; DAD.AMFTEPc;rHATTTt\IG VAt\! A= S.05175601 1 11 101-nl
4.706Rl?4Q9S~~-OS DOOAMFTFRsrHATTING VAN A= 4.BS7q4164q37~-nl

4.610026q4S31~-OC:; DaOAMETFRC;rHATTTNG VAN A= 4.A74AS247716~-nl

4~56R?92R9SS?~-OC:; PARAM~TFRSrHATTTNG VA~I A= S.02445705Pl?oo-n1
4.R7SSBn~70S1~-OC; DAPOMETFPC;rHATTTNG VAN A= S.24478191~61~-nl

4!9S0R01IB1R1'~-ns PAPAMETFPSrHATTTNG VAN A= 4.?5912766770~-n1

4.969444143S4~-OC:; PARAMFT~p~rHATTTNG VAN A= 4.9719037?O?9~-Ol

4!R94S10RR1S3~-OS PAPAM~TFRsrHATTTNG VAhi A= 5.0177926nnS7~-01

4.A?7434A117Q~-OC; PARAMFTFRC;rHATTING VAN A= S.1360111A774~-nl

4.7SA?3616031@-OC:; PARAMFTFR"rHATTTNG VAN A= S.13S03041679~-Ol

4.71?15R7q4SQ~-nS DAD~MFTFP~rHftTTTNG VAN A= S.lR4??3R]7qq~-nl

4~641Hln1511R~-OS PARAMFTFR~rHATTTNG VAN A= S.lRO?3R167q4@-Ol
4.S7~]qSC:;8601~-OS DAPAMFTFR~~HATTTNG VAN A= S.lOS77?77APl~-n1

4.S6165C;9Sq??~-05 PAPAMFTFpc;rHftTTTNG VAN h= C;.lRR617C:;493Q~-01

4.S0~R39q814R@-O~ PARAMFTFR~rHATTING VA~I A= C:;.086~9760461~-n]

4.4434371467?~-OS PADAMFTFD~rHATTJNG VAN A= S.1170R]]S13C;~-nl

4.40R52A175RS~-05 PAqAM~TFR~~HATTING VAN ~= S.lq44307A~7n~-Ol

4!44474642871~-OS PARAMFTFpsrHATTI~IG VA~ A= S.1?6123R?74q~-nl

4.49A?9ngA60q~-OC:; PAPAMFTFPc;rHATTTNr, VAN A= S.127783nR4Al~-nl

4.4773A44?784~-OS DARAMFTFPc;rHATTING VAN A= S.?74336A4ARc:;~-nl

4.41414S41q96~-OC:; PAOAMFT~DsrHATTTNr, VA~! A= S.?A4694?Q711@-01
4.3Sq777?79A7~-OS PADAM~TFRSrHATTJNG VAN A= S.lS723011qR4~-Ol

4.307004S0931~-OC; PAQAMFTFO~rHnTTJ~r, V~N A= S.344?37??476~-Ol
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(le orde scalair 200 samples)

t:;PRF I f) I ~JG=
4.?SSl170~~SR~-OS PftRAMFTFRsrHATTTNG VAN A= S.3?9?24?q000~-61

4.1q717444071~-OS PA06~FTFRt:;rHATTT~G VAN A= S.3370R07sqsl~-nl

4.14Rg217A90R~-OS PARAMFTFR~rH~TTING V~N A= 5.4??30779120@-01
4.n91q?17S43A~-ns P~PAMFTFRt:;rHATTI~G VAN A= S.43?97qlnqlq~-Ol

4~n4AqsOA4?6q~-OS PARAMFTFR~rHATTI~G VAN A= S.36q6A8nA451~-Ol

3.9q136?q3149~-OS. PARAMFTFR~rHaTTJNG VAN A= S.36R17RA911s~-nl

1.q43g1113RO]~-05 DARA~ETFR~rHATTT~G VAN A= 5.3307q06AS7A~-01

3.R97?707qq2P~-OS PAPA~~FTFQ~rHnTTTNG VAN 6= S.2948697P905@-Ol
3.9777311A9fA~-OS PARAMFTFRsrHATTT~G VAN A= 5.37524019475@-"1
3.93nlSlSOORA~-05 PnPAMFTFRt:;rHATTT~IG VAN 4= S.3106~3?A194~-n]

1.R9SRR4R5RS4~-OS PARA~FTFP~rHATTTNG VA~ A= S.04g6970]qR7~-Ol

1.871S0175743W-OS PAPA~FTFR~rHATTTNG VAN A= 4.q0194114~S?~-Ol

3.R3?743A6649~-05 PAOA~FTFRsrHATTING VAN A= 4.923017S9q3A~-nl

1.78q74?49ARO~-OS DAOAMFTFPt:;rHATTTNG VAN A= 4.A4R9004R774~-nl

1.74163430?R3~-05 PAPAMFTFPS~HATTTNG VAN A= 4.83072620S8n@-nl
3.74n 8 13?A?IA;i-OS PARAMETFPSrHATTT~G VAN ft= 4.97118034~55~-nl

1.70]n5?41094~-n~ PARAMFTFP~rHATTI~G VA~I A= 4.qO~031?sq21@-nl

1.7]~750?1~09~-05 DARAMFTFPsrH~TTT~G VA~ ~= S.2411S0~27~~@-n1

~.7~4F74RSln~0-0S OnR/:1~FTFRsrHATTTNG VAN A= S.17?g134R70q~-Ol

~ • f, q c; is g ~ S f> 3 f, 7 I 11_ 0 S P" QII M FT~ P ~ (" H6 TT T"I G \I /:1 '"~ /:1 = S. 25S 7 0 6 7 1 11 4101- 0 1
1.~C;??11~9737~-OC; P~Q~MFTFQc;rH~TTT"IG VA~ A= S.?17214A7SR1~-nl

1.h()7Q141-l,41o?c)-nc:, PAP~MI="T~PC;r'I-·L~TTl"IG V!I~i A= S.??163C;09797ril-()1
lof,]C;47?~41?S~-OS Pi\O~~FTFRc;rH~TTTNG VA~ A= S.2f,40590795f,~-nl

1.h57n87?436~~-0s D4PA~FT~Q~rHATTT~G VAN A= S.04163A24~64~-()1

1.f,1~47]qR711~-O~ DA08~FT~oc;r~~TTT~JG V~~ A= 4.99833019?lq~-nl

3.c:;po::.31s~7nQOiw-(\C; Pl\O!\~ItETFPC,r'~I\TTTc'IG VAN t>c= S.190"'P-17A8?4rril-n1
3 oS4144qlS?1?e,-Oc.: PI\PAMFTFPc:rH,\TTTr\I(; 'if,."! 1\= r;;.??S3Al?IS Q 31,n1- rl]
1.S30-~51C:;f,lq""n'-O";; PARL\MFTFP~rH~,TTT~,JG Vr..,,,: 1\= ':;.36}'1 P l:)lAC:;ORiii)-ill
1.49A09Q,93;;>Ft:;',J-OS PAP !\MFTF0C;rl-·o\TT pJG VA~'! .1\= r:; 0 172 131h()(iqq({i)-f; 1
3.C:;4?hf,?S41?A~-0S PARAMFT~RsrHATTT~G VAN 6= 4.q421717?16A~-nl
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(Ie orde scalair 200 samples)

PAP~MFTFR~AAPOEN vnnq FFPSTE opnF SYSTFF~ GFnFFLO DOOP 10

o 1 ? 1 4 .:; A
n *-------+-------+-------+-------+-------+-------+ O.OOOO~+OO

1 + * + 5.4042fQl+OO
? + * + S.40S9Hi1+00
1 + * +S.?R73ffii+OO
4 + * + 5.2513/0)+00
5 + * +4.7A99rQl+OO
A + * + 4. 791'>6raJ+00
7 + * +S.3907G1+00
~ + * +4.9693!ol+OO
9 + * + 4.96"30rQl+OO,

In + ~~ + 4.96?9rQl+00
11 + * + 4.9S49rQl+OO
I? + * + 4.R9 7 ?f@+OO
1"1 + * + 5. 4? 5 2 fQ! + 0 0
14 + * + 5.41R7rQl+OO
IS + ,,. + 4.~7S3iQl+OO

16 + * + 4.454)'iil+OO
17 + * +4.1678(1)+00
lR + * + 4.6R52iQJ+OO
19 + * + 4.378IiQl+OO
21'1 + * +4.S4R2®+OO
21 + * +4.5177rQl+00
?? + '" + 5. 05 1 Alii) + 0 0
2"1 + * + 4.'\57RffiJ+on
?4 + * + 4.~747fii1+00

25 + * +5.0?45:nJ+OO
?6 + * +5.?44Rr1il+OO
27 + * + 4.?59}fQ1+00
20, + * + 4. 97'39fiil+OO
?9 + * +S.OI78f1i1+00
30 + ~} +C;.13~Orol+OO

31 + " + 5.1 3S0iii1+00
3? + ~< + S.l A4?rQ)+on
:n + " + 5. 1802iiil+OO
34 + * + 5.1 05A{0]+00
3S + * +S.188MiJ+OO
36 + * + S. 0 R7 0 fa: + 0 0
3 7 + ,.. + S. 1 "37 1(iiJ + 0 0
30, + ~~ +5.19441(:1+00
39 + '" + 5.1?6}:til+IJO
4 I) + {;. + S. 1 ? 7 Rfoj) + 0 11
41 + * + S.?743fiil+OO
4? + * + S.?R47!ol+OO
41 + * + 5. 157?'iil+OO
44 + * +S.144?'ii1+00
45 + ,.. + 5. 129?i(i)+OO
46 + * + S. 137 I [1iJ -+- 0 0
47 + ,~ + S. 4?? 31iil+ 0 0
40, + * + S.41101nJ-+-OO
49 + ,~ + S.1i;97fii)+OO
50 +-------+-------+-------+-------+-------+--*----+S.16R?!ol+OO

o 1 ? 1 4 S A
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(Ie orde scaLair 4000 samples)

• Gt. HI [) LJ t. LUt, >-1 • ':: 4 t::; ) 7 '/-) 1 -+ L' ,lJ- \. -',

c.c:.r<5Tt. UkUt ~C"ATTlr.,j-';!\''J r)"r "'"c.lt-< ~ ~1~ r ,.~{-\~ <.t000 ~;..,"'t"'Lt.S

::>~K bC=SPr<t.I')l"~;:' CV:-<~-=:l·d [tr~;i~:_r lr_,,JLl,~ A=r',.. ... A~',.._Tt·:~ A'

,~ • .:l.=,\!-\~~IAL SA'1I-'Lt.::>

-+ '" ') '"J '+..1 ') C l " - l.'

y.. • -f ~ .": J -4 ~ l) W - \) .l
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A.::>.=cc..1tj
A.::>.=cc..·7~

A.::>.=C.,j!d
A.:,.=c.,j,:>b
A.:i.=c:>J~d

A.S.=c<+Jb
A.:,.=c-..lb
A,,~.=c~lt1

A.::>.=c::'':>o
i~.~,,=('.':>':io

u..:::>.=l:'t<3b
A.~.=cblb

J.\. .. ::>,,=-c:/ld
~ .. ~.=c(':)t\

!-<.:::'.=c:'I'id
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A.::> .. =t:::'7':>d
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A .. ::>.=,.j().Jb
4.:;,.=.J\.J7-e,
A.:,.=Jllt'J
Ll,.::>,,=Jl:Jb
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i:i .. ~.=.JC:Jtl
A... ~.=Jcl'd

A.':J.=.,jjlb
A.:::'.=,J.,j:>r'
A.::>. =.:U'iM
I-\ .. ::'.=J-..j~

A.::'.=J,+Ie.
A.::l.::::.JJ16
i-\.::' .. ==,.j:J':J?:'
A.~.=_~~';Id

i-lo.::>.=.,jt)jM
A.::>.=.,jb//'i
u..~.C=j!lb

A.:,.=jlJd
~•• '::J.=j/-jt"

k " :, • ::: J t, j t1
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(Ie orde scalair 4000 samples)

U 1 2 J 4 ~

o '~---------+---------+---------+---------+---------+ U.OUOO~+OO

I + >;. + 4.5U14LQI+OO
C + * + '+.:>J4,~,lli+UO

J + ''< + ,+.571[ilW+OU
~ + * + 4.5tllJ'0J+OO
5 + * +.4.6Jd1~+UO
b + * + '+.6~/j 71J1l+0U
7 .. * + 4.7071;£»+00
>:I + * + '+. d v , 'lol + 0 C
--j T * + '+. l~'+7 w+O(

1a + * + 4. 7 UJ "101 + 0 C
11 + * + ..... bb:;ltnw+OO
Ie + '* + 4.641':li!ll+Ou
13 + * + '-+.66'i7 ol +0U
Ii.. T * + 4.6bU3Lal+O(j
1S + * + 4. 7 02 J ,w + 0 0
lc + * + ..... bb7Lw+(JO
17 ... * + 4. 7bvLw+OO
l,j + * + ,+.7 ('+lJclli+\)U
1--+ * + <.t.b16,+,IlI+OO
;~v T * + 4.bJJ7LW+OO
;?l ... >:. + ,+.>:)c+Uyull+OO
22 T * + L+.tj.jf...J41~+OU

,.; j * + ..... b ( UJill + 0 0
2'+ * + '+. 8 ( /:) "-' (w +0 0
l:::) + *+ '+.8dl:"IlJ+OO
2t:l + * + 4. lb:>JLClI+OO
27 + {~ + 4-.cH4S'IlI+0U
('0 .. * + Lt. 7 I 1o ',Ill +0 0
2'-J .. * + 4.dc''-JOi!ll+O()
j'J + *+ ,+.ob7U,IIl+0U
31 + .;;. + ,+.b164 iw +U(J
3c ... * + 4.tHbOllli +OO
J j + .:. + '+. d 1 J 7 I~ + 0 (J
3'+ + ... + '+.bl'+'-J'1ll+00
J'::> + '* + 4.d110cLJ+UC
3 b T * + 4. 8 U 12.:lll + 0 (;
31 + *+ 4.8 140,w+(JU
j~ + *+ 4.'-Jc(:>6LIll+O(J
3) + .;< '+.96U:)LW+OO
4d + -i;. 4.96dhfll+U(j

',-+1 + *+ 4.'-JJdhlll +Oli
,... 2 + *+ ..... 9J~tL!ll+(JO
4.3 + * ,+.'1\;U':>Lw+OO
'+'+ + j~ ,+.'i'-J'+l:.Ill+UU
4~ + * 4.'-J621 llli+OU
46 T * ,+.'1oJ1 w+OO
.... 7 + * It.YbJJi!l'+OO
.... 9 +---------+---------+---------+---------T---------* '+.'-J~42_+UO

o 1 ! j '+ ~



delay

k
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(Ie orde 2-dim 4000 samples)

witte ruisgenerator

normale verdeling

aux1(k):=r1+a11.aux1(k-1)+a12.aux2(k-1)

aux2(k):=r2+a21.aux1(k-1)+a22.aux2(k-1)

f~~23 flow-Chart Qlagram van een eerste erde tweedim. proces of

van een tweede erda ~~ndim. proceb.

m.b.v. de gradi~nt-methode
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(Ie orde 2-dim 4000 samples)

G~M!I=Ol/~Ouv; ~~Mi.:u2/~vUvj

~HIT~ (OuT'<"G~MIUu~~DC.Ol="»S

w1'( I r t:. 'U 1.1 r J < l:.. 1 d • 1 111 I. 1 ;p ~ Gc: 1"1 1 ) ; ,
~~lTE COUT,c"G~~I~U~LUE.D2."»J

~KlrE (OUT,<~lb.l1,Xl>,ijl~~)1

n~ITE 'OuT(~PAC~(l)J);

, 1..1"i U ' ;

'rUK' KI=l ·~T£~' 1 'wNTIL' ~uOO ~DO'

, tj t. ~ ll~ , y 1 LK ) I =AU/" .l L1\ J • u t. ML; l' ~ ( KJ I· AUX2 CKJ • uEM2 j

't.NL.i'j

'rUK' Fa:1 '~TtP' 1 '~NTI~' 1 'UQ'
'u~~IN' 'FOR' ~:=l 'STEP' 1 'uNTI~' 37~d 'UO'
'b~~lN' Tl I=YILF+~+lJ* Yi(F+u Jj IS' I=TS1 +T1 ; T1 -0;

T2 I=YIlF.~+lJ* Y~LF.~ JI TS~ I=TS2 +T2 ; T2 -0;
r3 a=Y2lf+u+1J* Y1CF+u Jj rSJ I=TS3 +T3 j Ti -OJ
T~ I=Y~LF+G.lj* Y~LF+u J} TS~ l=rS4 +T4 I r~ -0;
T5 I=YILF+b J* T.~F+u JJ fS~ z=TSS +T5 ; 15 =0;
To I=Yll~+u i~ y,LF+~ JJ [So l=r56 +Tb ; T6 =01
r7 :=Y~LF+G ;W :~~r+~ J; IS' I=TS7 +T1 1 T1 =0;
Td I=YdLF+~ ~~ .~~.~ Ji (sa a=rSd +Td ; T5 -0;
TY I=Y1LF+~+.J. F+~·lJ; Tsw I=rs~ +TY 1 T9 -OJ
rlUa~Y1LF+~+lJ. .~+~-lJJ lS~ul=rSl0+TlU; TlU xQj
rllJ=Y2lf.~+lJw ~+~"'lJ; TS~11=T511+rll; Tl1 =01
Tl~I=YdLF+G+lJ* ~Lf+~·lJ; TS~~l:TS12.Tl2; T12 =0;
f13s=YIlF+G J* ,~lf+~-lJ; TSAJ'=TSlj+T1j; TlJ'=O;
T14a=ylLF+ij J* Y~LF+~-lJ; TSi~I=TS14+Tl4; rl~J=O;

T151~Y2[F+6 J* Y~[f+~·lJ; TSL~I=TSl5.T1S; Tljl=O;
Tloa=Y~LF+G J* t~[F+~·lJ; TS!6J=T~lb.T16; TlbS=O;

llS= 'tlLf+~ 4 ~EMl) *'YILf+Gl • bt~l);

L2:= (YILF+~J ... ~EMl) *Cf2(F+Gl ~tM2)J

l41= 'Y~LF+~J • ~[M2) *'Y~Lf+GJ ~tM~);

~i"rn 1=~PKl .,. LH
SPr<2;:a;;:d"ii2 +- Iii
::> r' K j i: ~ r l t< 2 ;
SPk4:=:,P"<64 ... Z.. ;

t L :\11 Itt) ! ;

, i. 'J 'I ''11:. N r' d t. K t. i( t. :1< ! i~ " ... " A ~d ... J t: ... CuR 1\ t L 1\ TI to F iJ NeT J. t.: ;) j

H~ilLFJ;=T~lJ "bl1LFJJ=TS~; ~~11'FJI=IS~ ; ~UL1LFJI=T~ljJ

~Ml~LFls=TS~j ~bliLfJI=rSQ; ~~12lfJ:=fSlu; ~012[FJI-r~1_J

~k~i~FJ:=T~3; R~21[FJI:l~{; ~~21LFJI~1~11; ~O~lLFJI=T~151

H~~~[f]~=T~~; Rc2~lFjl=TSQJ R~22lFl:=iS12; HU~2[FJJ=T~16J



--CD

0
t1
P.
CD

N
I "

P...... VI
a ~

~

0
0

2 0

3
III
lU.g
l-'
(I)
III
'-"

RHOltFl'-SPH1*Z/40uO i RH02eF]I-~PR2*2/4000 1 RHOJeFJ'- RH02eFH
RH04CF1'-SPR4*l/4000 1 SPR1'-0i SPR2,-OI 5PR31-01 SPR41-01

T~1'801 TS21-01 T531-01 T~4'-ul TS5, 8u; T56'-ul TS7'-01 T56'-01 T59,-01
T~10'-OI TSli'-OJ T512,-0; TSl3'-OI T514'-01 T51S'-OI T516'-01 'END';
'COMMENT' VOOR.£~KE_SET_VAN.PARAMET£R~_All'Al~,A21'A22_'4*49_5TUKS) 2
WUROT.VIA.HEUVELKLIMMEN.M~T.VARIAaE~E-M_OE_8ESTE4PARAM£TER_A.GE5CHAT,
I ~~OEl.E_ "AA-R·OE': VOL.OOENOE _NAU"I\EUR I G_Gt. SC HA T_DAN_ WO ROT -DE_OO-L, OOP_
U1T~ESCHAKELO.VIA.O£_lf·STATEMENT.I

'~OMMENT'~'(Al1+0ELTA.All'A12'A21'A22)'-PV1_EI'.(OE~TA.All'8
tUIfF.F/6IFf.~II)INVERSE*Pvi.~TCI
"OMMENT'BEGINVOOR"AAROENi
Alll11'-'R022elJ*RC11'lJ-R021\11*kC12~lJ)1
(~Dl1ell*~022el1·R012[iJ*RD2iLl1)1 '
A12[111-CRD12tl1*MCll[lJ-RDll\IJ*RC12Lll)1
( t( 012 I: U* R0 21 ell - toe 0 111: 11 *R0 22L 11 ) J
AZ11111-CR022el1*RC21Cl1-R021L1J*RC22L1J)1
(N011[11*R022el1·RD12'11*~D21Ll1); -
A~2elJ'·(R012'lJ*RC21[lJ-R011Ll1*RC~2Ll1)1

(k012(IJ*RD21elJ-RD11Ll1*riD22Ll1)J
'fOR' FI-l 'STEP' 1 'UNTIL' 1 '00'

, I •

't;EbIN'
tfOR' M'-l 'STEP' 1 'UNTIL' 20 fuD' 'BEGIN'

_ . '.. ! • t

PVltMJ'-Al1eM1 *AlltMl*RolllFJ-Al1eM1*CRB11CFJ+RC11eF1-A1ZeMJ*(R021tr1
+Hc1ZCF1»+(RAlltfl-A12tMJ* CR821eFl+RC12eFJ-AI2[MJ*RC22tF1»1
PV2eM1'--A12eMJ*(RB22lF1-A21CM1*R021tf)-A22eMJ*RD22lF1)+(RA12[FJ-Al1[M1
*NB1ZLF1-A21[MJ*RC11[FJ-A22[MJ*RClzeFJ+Al1tM1*(A21eM1*ROlleF1+A22eMJ*
Rul~LF1»1 PV)[M1'-

-A21I:M1*(RB11eF1-Al1LM1*ND11(FJ-AlztM1*RUI2[F1)+(RA21efJ-A22eM)*
Rd21eF1-Al1(MJ*HC21[FJ·Al~eM1*RC22eF1+A22tM)*'Al1eM1*~021LFJ+A12[M1*

Ru22tFJ»1 'PV4eM)'-
A22eMl*A22eMJ*RD22eFJ-A2~[MJ*CRB~2[F1+RC~2eFJ-A21[M1*CR021LrJ+

RU1~[fJ»+CRA22[F1-A21eM1*(RB12Cf1+RC~lLF1-A21eMl*RD11[,J»I

'~OMM£NT' NU-~OROT_INGE~ElEN ~OIFF.F/uIFF.Al1,ETC)1

FUNKTACl,U'- -
·(2*AlleM1*RDll[fl·'R~11eFJ+RC11CFJ·A12LM1*'R021[f1+RO12[F1»)1

FUNKTAtl,21'-
.. -(Al1[MJ*CRD21tf1+R~12tf1)-HB21~FJ-HC12Lr1+2*AI2(MJ*RO22eF1)1
FiJNI\TAtl,31'-OI



IUNKTA[l,.JI-OS
rUNKTAL2,1]1- +RB1~LrJ-A21(M]*RUll[FJ-A~Z'MJ*RD12[rJJ

FUNKTAt2,2JI~ +RB22'FJ·A21[~J*R021tfJ·A~2[Ml*RD22tFJJ
FUNKTA[~,3JI- +RCll'F]·A12LM]*RU~1[F]·Al1LM1*RDll[FJJ

FUNKTA[Z,4J'- +RC12LFJ-A12[MJ*R022[FJ-Al1LMJ*RD12[FJJ
FUNKTA[l,lJ.- +RC21'FJ-A21(M]*RUll[f]·A~2'MJ*RD21tF]J

FUNKTA[3,ZJI- +HC22LFJ-A21[MJ*RU12tFJ·A~2[Ml*RD22[fJJ

fUNKTAll,)]I- +RBllLFJ-AlllM]*RU11[f]-A12lMl*RD12tFJJ
fUNKTAtl,4].- +K821Lfl-Al1(MJ*RU21[fJ·A12t~J*RDc2[FJI

fUNKTAe4,lJI- OJ
f~NKTAt4,2]1- OJ
FUNKTA[~'3JI-

·'CA22(M]*CR021'f].RU12[~J)-H812Lfl-RC21LF]+2*A21(M]*R011[fJ»J
fVNKTAt4,4]1- -

·'2*A22[M]*R022[F]·CRB2~[f].RC2~~f]·A21LM]*(R021tFJ+RD12[fJ»)1

CROUTOECOMPOSITIONC1,4,fUNKTA,Lu,P,OtOl,SlNGULAR)J
CROUTINVERSEC1,4,LU,P,Al)J

D~LTA1[M]I-Al(1'lJ*PV1[M]+Al[1,2]*PV2~MJ+AI[1'l]*PV3[M]+Al[1,4]*PV4[M1J

. Al1[M+l].- All[M] + OELTA1[Mli
O~LTA2[MJI-Al(2'1]*PVltM]+Alt~,2J*PV2LM]+AI[2'3]*PVl[M]+Al[2,4J*PV4[MJJ

A12[M.l].- A12tMl + DELTA2[M]J
D~LTA3[M]I-AI[3'lJ*PV1[M]+AI[~,2J*PV2~~1+AI[3,l]*PVl[M]+Al[l,4]*PV4[M1J

A21(M+1]a- A21CMJ • OELTA3CMJI
O~LTA~[M]I-Al(4'11*PV1[M]+AI[~'21*PV2~MJ+AI[4'3]*PVl[M]+Alt4,~1*PV4[MJJ

A22[M+l]l- A22[MJ + OELTA~[M]J

WRITE (QUT[SPACEC1)j)J
W~ITE(OUT,C"PVI-F(Al1+DELTA.Al1'A12,A~1'A22),ETC.-"»1

WKlfE(OuTtSPACEC1)])J
WKITE(OUT,cE12.4,Xl>,PVl eM])' WRITE(uUT,<E12.4,Xl>,PV2 eMJ)J
~KITE(OUT,<E12.~,Xl>,PV3 LM]); wRITE(uUT,<E12.~,Xl>,PV4 [MJ)J

~RITE (OUT[SPAC~Cl)J)J

~KITECOUT'<"·DIFF.A/OIFF.A- "»; WRITECuUTLSPACE(1)J)J
~~lTE'OUT'<E12.4'Xl>,fUNKTAtl,lJ)J wR!TECOUT,<E12.4'Xl>,FUNKTA[1,2J)J
~~ITE'ouT'<E12.~,Xl>,FUNKTA(2'1])1~RlTE(OUT,<E1Z.4'Xl>,FUNKTA(2'2])J

~RITE COUT[SPAC~Cl)J)1

WKITE'OuT,<"OIFf.f/DIfF.A'INV~RSE)-"»J~RITECUUT[SPACECl)J)J

~KITECOUT,<E12.4,Xl>,AI (l,lJ)J ~R1TECOUT,cE12.4'Xl>, AI tl,2J)1
wKITE'aUT'<E12,~'Xl>'AI [2'1])1 WR!TECUUT,cE12.4'Xl>, AI [2,2J)J

'"'-~
0
~
~
~

~

I
~
~. ~

a C)

~ I
C)
C)
C)

m
~

~
~

~
m
'-'



• ~-------- --- -..---- --
wRiTE (OUT'SPAC~(2)J)J

WKITE(OUT,c"SCHATTING.VAN.OE.~ARAMETEHMATRIX.VAN.TwlEO£.ORoESYSTEEMa"»J
w~lTECOUT,cE9.l#Xl>,M)J ~RITE~OUTtSPA'ECl)l)J

WRITE (OUT,<El2.~,Xl>,A ilCM+l);
HRITE (OUT,c~l2.~,Xl>,A 12[M+1J);

WRITE (OUTtSPAC(l)J)J
WRITE (OUT,cEl2.~,Xl>'A ~1'M+1J)J

wRITE (OUT,CL12.~,Xl>,A ~2'M+ll)j

WRITE (OUT'SPAC~(J)J)J

'ENO';
WKITECOUT,C"CORRELATIEFUNCTIE-ft»J wRITE(QUTtSPACE(l)])1
wKITECOuT'<El2,~,xl>,RA11(fJ)# WRITECUUT,<El2.4,Xl>;RAl2tFJ)J
w~lTE(OUT'<E12.4'Xl>'RA2l'FJ);WRITECOUT,CE12.4,Xl>,RA22tFJ)1

WRITE cOUtCSPAC(l>]>J
WKITECOUT,cE12.4,Xl>,R811tFl); WRITECuuT,<E12.4,Xl>,RDlltF]>J
WKITECOUT'<Ei2.~,Xl>,RBff'FJ);~R!TE(OUT,cE12.4,Xl>'R021tFl)1

WRITE CouTtSPACECl)J)J
w~ITEcaUT'<"SPRlIOING.VAN.PARAMETERS·~»;WRITECOUTtSPACE(1)])J
WHITE~OUT'<E12.4,Xl>,KHOlLFJ); WRITECOUT,<£l2.4,Xl>'RH02CfJ)1
WKITECduTCSPACE(l»))J -~

WKITECOUT'<E12.4~Xl>'RHOj(F)IWRITE(uuT'(El2.4,Xl>'RHO4tF)J

WRITt (QUTtSPACEC1)1);
WHITE(OUT'<~BEGINVOOR"AAR~EN.~AN.PARAMETER.A.lYN-"»J

WRITE (OUTtSPACEC1)J)J -
WKITECouT'<El2,~'Xl>,All LF1)i ~RiTE(uUT'<£12.4,Xl>'Al2CF)I

WRITE COUTtSPACE(l)J)J
~~IrEcouT'<El2.4'Xl>'A21 LF1)i WRITE(UUT,<El2.~,Xl>'A22CfJ)1

"RITE COUTCSPACE(l)J)J
'l:.NU'S
'fOK' Llal 'STEP' 1 'UNTI~' 2u '00' 'BEGIN'
AllL~JlaAl1(Ll*10J Ai2LL11.Al~C~1*10S·
A~1[LJI.A2l[LJ*lOJ A22tL11·A2~CL1*lOJ '~ND'J

~RITE (OUTLSKIP(l)J)J
~RIT~COUT,</~PARAMETEHWAAROl:.N.VOOR.All.G£OE£~D.UOUR.l0"»S

WRITE (OuTtSPACE(l»))J
PK(NTCO,20'All'O.5'O,UUT,~FA~~E')'

't.NO"· 'ENO'
I

3

.......-ID
0
11
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ID

N
I

p.
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S
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~

0
0
0
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II)
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ID
Ul.......
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(Ie orde 2-dim 4000 samples)

PVI.'4A11·CE~TA.Al1~A12'A21~A22)'ETC.·

6.9952'·01 -1.~61a,.00 3.~4~6~-01 -7.2309~-01

-glF',.A/O!FF .A-
2.1J01'+01 -7.Y724.·01 ·1.3950.·01 2.06~7~.Ol

OIFF.f/OltF.A(INVlR~E)·

4.6i5d'·02 1.0123~-03 3.1730~-04 ~.8~~2~-02

SCHATTING VAN OE ~ARAMETERMATRIX VAN Ee~S~ OKOEsYSTE~~- 1.0.+00
6.116~'-Ol 1.o747p·~1

1.0077'-01 4.1546~·~1

PV'-F'Al1+0E~TA.Al1~A12~A21~A22),ETC.

5.5195'·02 2.~62U'·02 2.5317i1-02
-OlFF.A/01FF.A-

2.1U20'+01 5.~101.-01 ·1.9961p·Ol
OIFF.f/uIfF.A(INV~RSE)

4.7545'·02 ·1.~205.-01

1.1817~-02

~.0909~.01

SCHATTING VAN OE PAHAMETERMATtUX VAN §:ERSTE" QKDESYSTEt.M- 2.01'+00
6.1422'-01 1.0672.-01
1.0197'·01 4.1604~·Ol

PV• • F" , A11 • 0~ L. TA• A11 , Al2-;"A-2r" A22 ) , ETC. 
2.~~41'·04 1.0724"-04 1.0722"-04

·OlFF.A/O.lFF.A-
2.0~62'+Ol 4./126~·01 -2.3395.-01

OIFF.f/OlfF.A(lNVLRSE)-I" 7u 76'-02 -1. u766lil-Cri 5.3'1118"-04

SCHATTING VAN OE ~AHAMETERMATRlx VAN ~ERSTe OKOESYSTELM- 3.0••00
6.1423'-01 1.~e72.·01

1.019"-01 4.~604"-Ol

PV ,-.F , A1 1+DEL. TA• A11 , A12 ~ A-~ 1~ A22 )~ E.TC~
1.104~'·10 -O.UOOOP+OO ·1.4552~·11 -1.16~2.-10

·OIFF.A/O!FF.A-
2.0d61'+Ol 4.(O'JO~-01 ·2.3~09"-Ol ~.09~4~+Ol

OIFF.F/OIFF.A'lNV~RSE)-

4.7a7~~·02 ·1.U75~~-03 5.4U3~~-O~ ~.77v3~-02

SCHATTING VAN DE ~AkAMETERMATRIX VAN EE~STE' UnDESYSTE~M= 2.0f+Ol
b.l~23~·01 1.~872p·Ol

1.0(91~-Ol ~.1604~-01

CORRE~ATiIf~~CTlt·
2.4~4~~.01 9.U057~+OO 6.5U40~+OU

3.7~6~_·Ol 2.4J~3~+Ol 3.706~~+Ol

SPREIUING-VAN PARAMlTERS=
1.8~35'·02 3.0o~6~·OJ

3~0090~·03 1.J293~-02

aEGINVOQR~AARUEN VAN PARAMETE~ A ZYN=
5.616~~-Ol 2.b3b4~·Ol

9.1~2o~-02 ~.~OJ9~-Ol

1.1CHO@+Ol
6.57"0~+OO
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(2e orde I-dim 4000 samples)
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? • } Q'; f) '1 -I- f1 1 < • r, -; 1 '< ' -" 1 - ') 7 1 "7 .. _ t, h
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4.0!1'1r::rr~\_0? 1."1t.... 7()-··4''1 ...l _1 '"\"'i"l'
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?l'1?rt:,F'_f11 -1.uri'1 _1\1
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(2e orde I-dim 4000 samples}

t:' \ I : - C' ( " 1 1 -1- r'.: ! T" • ~ 1 1 • \ 1 '::;I • 1\ ? 1 • " ") ?) .-- T r • --
[~ • '-' q 1'1 """_ I' 1 ,:: • ::. '~ -I c;, _ n ;:l r::: • C, , 1 '. ,- _ ' • -;.,

_r"ITC'F.I\/f'Trr.:-.I\:c-

1.10':::1"" ... (\1 ·'.i.; 7(:-~""+(\0 .... ',l..,;:.'.'-r:l
"'Tt"C' .C"/,", TcC:- • h (T' \I'=D(~;:-)-,-

6..6. ').:,C;:r-(\? -7. '/1':;;", '_!"l1 _ ';> .A" 11 0,_1, 1

7 • 'I ? -:; <. "'" __ '1 1

? • ("'I, '" (I ~ (",,~ , __, ,\ 1

7.~O·1c:.::l_t'1

- ~-'. 1 17?"", - n :)

-
o \.1 ~ 7. C" I " 1 1 + n t" I T II • t. 1 , • !' 1 ? • .:\ ? 1 • !l ??) .;:- T e , =-

1.1'?~~-01 1.~Q?Q~_0) 1 ~r?(J'~_0?

-f"'\T~r." If'TC:-F. h=
?7~Q7Q+nl 1.?~1~~~~!-~1·' ~~:~~G01~'-~1

- -
f'T!='"': .t"/'lJr-r." (p,,\ir;~C::l='i-=

6.. <="71 ?¥.1-"? -q. (' ?'-l':::'-;'_() 1

-, , ('I? 1 1 rn,_ rt 1
? I'rl)()'l'.;_n 1

n ~ r- ?!, li.-n 1
-1.' c:;c,<':,,'o'_D?

DII: -::r ( ;, 1 1 ... nrl T (\ • " 1 1 • ., 1 ? '\ ') 1 • !' '")')) • err- .~,

? • u () t, 7 ,~, _ r, ~) -~ •~ t::; 77' _ n 1 .., • ,c." ''- 7 -, ,\ _.) -,

_r,Tr-r-.,\!r-.TC"r.~~

? • {... ,~ C; ,,.', ... 11 1 1-" • c:. '" J".'- - n 1 1 • 7):;" '" - (\ 1
n T !='" r • r I r, TF F • fI ( p"! r Dc' r-) -=-

L• • fi 6. 7 t::; ii) - (, ? - 0 • [, ? -J >=<, .t. -,-. 1 -~) • 1 '--" c, 7 ' - , , 1

c:rH~TTT'IG \,!I',~,t nr ')":;'I\,;r-Tf="D"",T~')1}, I,,"" T "r;:-1\F ''''\ "'-\C:-C;Y~·T;::-r\ .. ~:

7.nlq0~-nl C.?Q~~~_01

?0()nlP-nl _~.70,?~_r~

P \, : -=- F ( 1\ 1 1 ~ r-,I:'", T b • t, 1 , • i\. 1 ? • '" '? 1 • r ~ ') \ • ~ T (" • =
1 • Q 16.Si(,'t-()t. -h. ?QqS,·i,--I",~ _f.... f)"'--. ~7-"'- r,,:....

-f'T':F.ll/nTr-I='./I,':7;
1 .q4?4~+nl -l.l~l?~_nl

r1 TFr-. F / n TI:'" r- • !l ( T' 1\1 F DC;I:'" ) ~

4.7t..H?0-0? 1.lQ":Qu:+f\..l -? • ? ": q;J. ,,1_ f' 1

c;rH6TTT',r; II/HI

7.1 QP '1'i'_fI 1
'? (1 () n n';;1_f'I 1

n r r· ~ 'J f 'vI r T r CHi t. T ' ;. T ):
1 • 0 Q :C- ·~/c + n (j

7. 3A7~,'i;\_(i!.

("(morl ,~T T~TII~'("T T r=

Q ~ 1 17 ~ (i) ... II 1 1 ~ c:. 1 ? f 'r + f) 1 1 • Q ( :.:l r.:;',; ~ n 1
°. ? c:: '? r::. I;,' + () 1 Q • ) 1'; 1+ .i,' + (1 1 r..~ • ';:> " ? ,;:: .; + !'\ 1

C::POl:'T'lT\I(', 1/1'11-' r"\':'M.t::-Tr.pc::=
!+.t..6.7~rr"l_()? O.1,{lQ,:i'-0'{

Q.l '{RO';l)_ fl 1 1 $ PC:;()Q\i,,_"-.
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