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Samenvatting •

.'\J8 rle stlJrin,; vC.n een Diet \olledig bekend praces
1[1 et u1 tsll:i.tend tot doel he~ ft het proces optimaal
te regelen volgeDs een of ar.!!er kri terium, maar tege
] ijkertijd wordt gebrui.kt OL1 aktief te exnerimenteren
o~ daarmee het proces beter ite leren kenn~n, da~ wordt
ges}Jroken V?n dual control. '

Wil men de anaesthesie autorlatiseren, dan moet een
niet volle dig bekend patienten~odel worden ceidentifi
ceerd en tevens ~oet de toestand van de patient zo
coed Mogelijk ~orden geregeld.

Dit rapfort beschrijft het onderzoek naar de mogelijk
heden om een proces te identificeren en tevens optimaal
te regelen, en de samenhang daartussen.

De gekompliceerdheid van de oplossing van het regel
I1robleem is sterk afhankelijk van de a priori kennis,
die men veronderstelt te hebben over het proces.

Om tot een praktische realiseerbare regeling te komen
wordt het patjentenmodel benaderd door een lineair
11"0del met niet vol1edig bekende parameters.
De kansverdelingsfunkties van de model-parameters,
de toestand en de ruisbronnen worden hierbij steeds
benaderd door een caussische verdeling.

DUAL CONTROL, AN APPLICATION IN ANAESTHESIA

The input to a partially known process has a twofold
ac t.ion. One is to drive the system to an optimal state
according to a certain criterion, the other is to
actively learn about the process by experimenting.
This is called dual control in literature.

WDen it is the aim to automate anaesthesia, then one
is confronted with the task to identify a partially
known patient-model, while at the same time, the state
of the patient must be controlled as good as possible.

This thesis investigates the possibilities to identify
the process~ to control it~ and the relationship
between these two.
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The complexity of the solution of the control problem
is strongly dependent on the a priori knowledge, that
is available about the process.

To achieve a practically realizable control, a linear
patient-model with partially known parameters is used.
The probability-distributionfunctions of the parameters
of the model, the state and the noise-sources are
ap~roximated by gaussian distributions.
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Tr:l8iding:

Anaesthesie is een medisch speC'i8.1isme, Qat zich bezie;
houdt met de verdoving ( geheel of gedeeltelijk ) tijdens
een medische behandeling, evenals met de bestrijding
van pijn in het algemeen.
Verdoving tijdens een operatie hcudt in, dat een patient
slaapt en geen pijn ervaart tijdens de ingreep.
Verder is het noodzakelijk dat bepaalde spierreflexen
worden stilgelegd m.b.v. spierverslappers.

Deze drie dingen, het slapen van de patient, het uitscha
kelen van de pijnervaring en het verslappen van de spie
ren, worden gerealiseerd met voor de mens giftige stoffen.
De anaesthesist moet ervoor zorgdragen, dat dSze stoffen
de werking van de vitale levensfunkties. zo min mogelijk
n2delig bernvloeder: tijdens en na de operatie, ma2r
wel de gewenste funkties hebben.
Da?rtoe moet de patient steeds geobserveerd en met
medicRmenten en ademgassen bijgestuurd worden, zodanig
dat het lichaam zo goed mogelijk funktioneert in de
gewenste toestand.

Tijdens zijn opleiding heeft de anaesthesist geleerd,
welke metingen relevante informatie bevatten over de
lichaamsfunkties en met welke maatregelen deze te beInvloe
den zijn.
Hoe de toestand van de levensfunkties bij de gemiddelde
patient afhangt van de maatregelen, die kunnen worden
getroffen ( patient-model ) wordt de specialist geleerd
in zijn opleiding, en verder uj_tgebouwd met zijn praktijk
erv:CTinc.

Tijdens een operatie kan de anaesthesist zijn gemiddel~e

model bijsturen aan de h~',nd van observe.ties aan die ene
patient, om zo te komen tot een zo goed mogelijke be
schrijving van het gedrag van de levensfunkties van die
ens, specifieke patient.

Ret servo-anaesthesie projekt beoogt een antwoord te ge-
ven o~ de vrRag, of het zinvol en haalbaar is, de anaesthesie,
~lthans de routine-handelingen, te automatiseren.

D2Rrtoe moeten een aantal deelvragen worden beantwoord,
zoa1s:

1. Is het mogelijk met de in de geneAskun0e, 20 moge
ltjk in tet bijzonder de anaesthesie, gebruikte rou
tine matige fysische meetrnethoden die automatiseerbaar
zijn, informatie te verzamelen, die de toestand van
de relev2nte levensfunktics ~oed beschrijft1



-7-

2. Is het mogelijk een eenvnucig rati~nten-model te
vinden, dRt het verb~nd tussen de toestand van de
levensfunkties en de mogelijk te nemen maatre8elen
voldoende nauwkeurie beschrijftl

3. Kan men aan de h~nd van dit model een identifikatie
en regelalgorithme vinden, dat in staat is de sreci
fieke modelparameters van een patient,evenals de
toestand van de funkties,te identificeren om daarmee
de sturing ( maatregelen ) uit te rekenen, die de
patient in een zo gunstig mogelijke toestand brengen
en houden~

L1. Kan dit gebeuren op een realiseerbare wijze1
DRarmee wordt onder meer bedoeld:

a) Is het praktisch bruikbaar in de kliniek.
b) Geeft het geen extra belasting voor de patient.
c) Is het geheel economisch haalbaar.

Tot nu toe zijn tijdens een aantal operaties rnetingen
verricht aan patienten.
Voor deze metingen is een kompakte meetopstelling ge
bouwd.
De ~etingen werden op magneetband cpgenomen om later te
worden geanalyseerd.

Deze analyse bestaat uit het vinden van relevante in
farmatie, die de toestand van de levensfunkties beschrijft.
Ook worden hieruit gegevens bekend over de modelstruktuur.
In een later stadium kan ook het identifikatie-algorithme,
dat de specifieke modelparameters van de patient moet vinden,
evenals de toestand van de levensfunkties, met deze
gegevens worden getest.

Dit afstudeerwerk kan worden geplaatst bij de boant
woor~ing van vr2ac 3.
Ret is een studie van de mogeli_jkheden om processen
( dat is in dit geval de patient ) te sturen, waarvan
men slechts gedeeltelijke informatie bezit, maar
wa~rvan men tijdens het regelen steeds nieuwe informatie
krijgt uit de observaties.
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1. Algemene beschrijving.

1.1 Doel van de servo-anaesthesie, beschrijving van een
aantal begrippen.

Servo-anaesthesie heeft tot doel, een operatie-patient
automatisch in een, door de anaesthesist aan te geven,
gewenste toestand te brengen en te houden.

In bovenstaande zin zijn enige begrippen gebruikt, die
nadere uitleg behoevenj

Toestand
De medicus zal in dit geval denken aan een aantal
meetbare, variabele kenmerken van de patient, zoals
bloeddruk, hartslag, ademhaling enz.
Ret is zijn bedoeling met deze gegevens de toekomstige
kenmerken van de patient te voorspellen als funktie
van de toe te passen therapie.
Deze beschrijving komt dicht bij de definitie, die de
regeltechniek geeft van het begrip toestand.
De toestand bestaat uit een aantal toestandsvariabelen
( de kenmerken I).
De toestand van een proces ( patient in dit geval ) is
de verzameling van het minimum aantal toestandsvariabelen,
dat voldoende informatie bevat over het verleden van de
patient , om als we het mechanisme kennen volgens welke
de toestandsvariabelen en ingangsgrootheden elkaar wederzUds
belnvloeden, een toekomstige toestand uit te kunnen reke
nen, als funktie van de ingangsgrootheden.
De ingangsgrootheden zijn die grootheden die kunnen
worden gebruikt om het proces te belnvloeden.

Ret zal nooit mogelijk zijn om van de mens op deze wijze
een volledige toestand te definieren.
Er zal genoegen moeten worden genomen met een deelverza
menling van toestandsvariabelen.
Met deze (-deel-) toestand en de relatie van de toestands
variabelen onderling en met de ingangsgrootheden, zou het
mogelijk moeten zijn om voor dit doel - anaesthesie -
de patient in voldoende mate te beschrijven~

Deze beschrijving is het (-anaesth~sie-) model van de
patient.

De toestand kunnen we voorstellen als een vector, waar
in elke coordinaat een toestandsvariabele is. Dus als

x =
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Gewenste toestand.

Dit begrip is erg moeilijk te definieren.
Men kan zeggen, de optimale toestand is die toestand,
waarin de arts de patient graag zou willen hebben.
Op dit punt wordt een sterk beroep gedaan op de vak
kennis en de ervaring van de arts.

Als de patient niet in de optimale toestand is, wil men
hem daarin brengen d.m.v. de ingangsvariabelen.
Deze kunnen zijn; toegediende medicamenten, en daar in
geval van narcose de patient wordt beademd ook uit
concentraties van adem- en narcosegassen en de ademflow.
Ook van de ingangsvariabelen kan men een vectorvoorstel
ling geven.

~

u =

Zoals is gesteld zal met een beperkt aantal toestandp 
variabelen de patient nooit exaRt kunnen worden beschre-
ven. Er treden altijd invloeden op van niet beschouwde
variabelen. Deze kunnen worden opgevat als verstoring 
ruis - van het gekozen model, de systeemrui~ c.q. de
modelfout.
Deze ruis kan een groot aantal komponenten hebhen.
Ook deze wordt in vectorvoorstelling gegeven ( w)

..
..
x

~w
tr

-
..
u

De patient kunnen we voorstellen door onderstaand
model

fig 1, patienten
.~odel.

Met de kennis opgeslagen in het model kan men toekomstige
toestanden van de patient als funktie van de ingangsvari
abelen worden voorspeld.
Bet zou mogelijk moeten zijn een patient te brengen in
de gewenste toestand en hem of haar daarin te houden,
indien men de juiste waarden voor de ingangsvariabelen
kiest. Ret probleem isnu deze waarden als'funktie~

van de tijd te vinden.
Verder wil men dat dit op een nog te definieren optimale
wijze geschiedt.
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1.2 Meten en regelen, de regelaar.

De toestand van de patient, op een bepaald moment, kan
worden gemeten. Deze metingen van de toestandsvariabelen
zullen geschieden met een bepaalde betrouwbaarheid.

De afwijkingen kan men als ruis interpreteren.~.

We kunnen dus stellen dat de meting een ruis v toevoegt.
De metingen of observaties worden gerepresenteerd door
de vector .y.
De coordinaten zijn de diverse metingen van de toestands
grootheden.

We kunnen nu ons model van de patient van ingang tot
meting uitbreiden.

y ......

werke
lijkheid.

I

I,
fig 2, model van de patientJ

met meetmechanisme. I

.... ..w v
~- .. -u x y

-+

Ons doel is nu op de eerste plaats om te bepalen wat
er in bovenstaand blok zit, of anders gezegd, er moet
worden bepaald hoe de relatie is tussen de toestands
grootheden onderling en hun relatie tot de ingangs
grootheden.
Verder moet de systeemruis worden bepaald en zijn inter
aktie in het model.
De grootte van de meetruis wordt bekend verondersteld~

Aangenomen wordt dat deze wordt veroorzaakt door de
beperkte nauwkeurigheid van de meetinstrumenten.

Ui t de metingen ( y ) aan een patient, aan wie bepaalde
medicamenten worden toegediend en die wordt beademdt
( bepaalde u ) krijgt nou gegevens waarmee het mogelijk
is het model aan te passen aan het werkelijk gedrag van
de patient.

Als het model betrouwbare informatie over de patient
bevat kan de toestand van de patient worden voorspeld
als funktie van de therapie ( ingang u )
Indien dit mogelijk is kan de toestand van de patient
betrouwbaar gestuurd worden naar de gewenste toestand o
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In het bovenstaande zijn in het kort de drie taken van
de rege1aar genoemd te weten.

identifikatie; afregelen van het model van
de patient a.h.v. de waarden
van de ingangsvariabelen en de
metingen ,zodat dit zo goed mo
gelijk aansluit bij het werke
lijke gedrag van de patient.

Voorspellen van toekomstige
toestanden van de patient als
funktie van ingangsvariabelen.

sturing; a.h.v. kennis over de patient,
deze sturen naar de gewenste
toestand en deze daarin houden,
op een nog te definieren opti
male wijze.

Deze 3 dee1taken grijpen zeer sterk in elkaar in.

De identifikatie is zeer sterk afhankelijk van de
varia ties in de sturing en de toestand die in het
proces optreden. Als deze variaties ~l~~ij Zljn,'zal de
identifikatie slechts langzaam verlopen. M.b.v.
de sturing kan men de toestand beinvloeden.

Als de identifikatie zodanig goed is geweest dat
het model een goede en betrouwbare beschrijving
geeft van het proces, dan zal de prediktie ook
betrouwbaar kunnen geschieden.

Een betrouwbane prediktie t.g.v. een goed en betrouw
baar model maakt het mogelijk de sturing voor een toe
komstig tijdsinterval te berekenen met een redelijke
betrouwbaarheid.

identi-

fig 3, illustratie van
de onderlinge rela
tie tussen de deel
taken van de regelaar.
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In feite krijgt men een VlCleuze cirkel.
Als men weinig weet van de pati~nt dan kan men slecht
voorspellen en dus niet sturen en dus komt men weinig
te weten over de pati~nt.

Een manier om de zaak te doorbreken is om maar te gaan
sturen om zodoende snel de pati~nt te leren kennen
( aktief experimenteren ), om vervolgens deze naar een
optimale toestand te sturen.
Een andere mogelijkheid is een tijd lang het proces
te observeren, zonder aktief te experimenteren (passieve
identifikatie ).
Op dit probleem wordt verderop nog op teruggekomen.

De regelaar kan men zich als volgt in het geheel in
denken.

-x opt

-y regelaar.

kriterium.

u ...
y

fig 4, illustratie van de
relatie tussen de
patient en de regelaar.

De regelaar krijgt als ingangsinformatie de opgegeven
~ewenste toestand (~ opt) en de metingen aan de pati~nt
y en geeft als uitgang de sturing van de pati~nt.

( therapie ). Verder kent de regelaar het regelkriterium,
waarin is vastgelegd op welke wijze het regelen moet
geschieden.
Van de regelaar kan men het volgende blokschema weer
geven,waarin de verschillende deeltaken zichtbaar zijn.
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de regelaar.a le

/
..
Xopt -"-- u

alle myt schat
mogeliikA tin.&':_ sturing.- ' - -u x-u

/-- sturing ..- identi-
y fikatie. ....-prediktie ..-

fig 5, blokschema van.. identifik t" ~

Met behulp van de ingangsvariabelen en de metingen aan
de patient wordt het model van de patient bijgeregeld.
Dit model maakt het mogelijk toekomstige toestanden
van de patient de voorspellen.
Hiermee kan de optimale sturing worden bepaald.

1.3 Verdere definities en afspraken.

Na deze algemene beschrijving wordt het zinvol het
probleem verder te abstraheren. De patient zal in het ver_
vole - proces worden genoemd.
Beschouwd wordt een tijd-diskreetproces. De variabelen
worden alleen beschouwd op de tijdstippen. t = s
( s = 0,.12, ••••n).
Zoals reeds is beschreven is het hele systeem multi
variabel,zodat

= =
(

X (
s •

••
Xs ~

1 )

p )

=

alle p-dimensionaal.

=
••••

Vs (p)
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Us (1)).
• r-dimen-

us: (r ) sionaal

Indien we de meerdimensionale vectoren voor meerdere
waarden van s" willen verwerken, dan is het zinvol om
tijdsvectoren in te voeren.

(1)
A

( Xo )X - (i) xl (i) Xs (i)s - , ·..........
(i)

A
( Yo )y - (i) Yl (i) (i)s - , ·.......... Ys

(i = 1,2•••• p)
A

( Uo )U (i) - (i), ul (i) Us (i)- ·..........s
( j = 1,2 . ••r· )

CS<ll) -De kolomvector is de ruimte-tijdsmatrix Xs
X Co)s ~ ,

x (1) xl (1) • • • • • • • • • • • • • Xs0
Xo (2) ••

A. • •- • •
X - • •- •s •• •

Xo (p) x (p)s

- ~ -a. ....
Op deze wijze zijn ook Is ' Us ' Ws ' Vs' te definieren.

1.4. Beschrijving van het proces en het regelprobleem.

In 1.1 is reeds globaal aandacht besteed aan het model
van de patient.
In dit rapport zal uitgegaan worden van een tijddiskreet
model van het proces.
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D.w.z. alleen het gedrag van het proces op equidistante
tijdstippen wordt beschouwd.
Heden hiervan is, dat in de praktische realisatie het
proces zal worden geregeld door een rekenmachine.
In de machine zal met bemonsterde signalen van het
proces moeten worden gewerkt.

De nieuwe toestand van het proces kan worden bepaald uit
de toestand en de i~~angsvariabe1en op het voorgaande
diskrete tijdstip.• ),
Dit volgt uit de definitie van het begrip toestand.
Verder is er nog sprake van systeemruis W.
Voor een multidimensionaal proces kan zodoende worden
geschreven ... - ...a ..a ....

(1.4-1)x 1 = F ( s , 'w x , u )s+ s , s s
waarin - T

F = ( F1 , F2 • • • • • • • • • • • • F )
P

Deze vergelijking wordt de systeemvergelijking van het
woces genoemd.
lr is een vectorfunktie,die in het algemeen tijdsvariant
is ( afhankelijk van s.) , waarmee de nieuwe toestand
kan worden bepaald.

Aangenomen wordt dat de ruisw kan worden geparametriseerd.
D.w.z. w is te schrijven als"'vY = w (s, J1 ) , waarin

'fi een mS
_ dimensionale vector fs. D~ze vector bevat

alle variabelen om de statistiek van de q-dimensionale
ruisvectorw te kunnen beschrijven.
De kansverde!ingsfunktie van p, P (ji ) wordt bekend
veronderste1d.

De systeemvergelij~ing wordt dan;
X"'s +1" = or ( B , f ' Xs ' Us ) \1.4-2)

Ret observatie mechanisme kan worden bBschreven door

rs = H ( Xs.' vs ) (1.4-3)

~) Opmerking;
Aangenomen wordt dat het proces strikt causaal is.
Dit betekent dat de ingangsvariabelen pas na enige t~d

invloed hebben Q'P de to'estand, hier dUs na tenminste
~en sample-interval.
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FigQur 6 geeft nogmao1s het blokschema van het model
van ingang tot de observatie •

..... -ws(s,p) vs+l
It- .... -Us ... Xs +1 .... Ys+l

( ~ - -) R(Xi;+~'V8*1) .F S'-tf~X.fiI;s! ; -
( # •.'!"'

fig 6, blokschema van het
model.

Men kan nu van dit proces,aan de hand van het model,
uit de observaties en sturingen uit het verleden, kennis
opdoen.
De bedoeling is nu het proces te gaan regelen, zodanig
dat de toestand van dit proces de gewenste toestand zo
dicht mogelijk benadert.
De gewenste toestand kan in het algemeen tijdsafhankelijk
zijn.

Wat wordt verstaan onder " zo dicht mogelijk " VJordt
vastgelegd in het regelkriterium.

Stel Q.. is een bekende scalaire funktie van de werkelijke
en gewgnste toestand van het proces, welke een kleinere
waarde heeft naarmate beide variabelen meer overeen
stemmen.
Deze funktie kan tijdsvariant zijn.

- -Qs = Qs ( s, Xs ' Xopt ) (1.4-4)

Ret regelkriterium kan nu zijn; " minimaliseer deze
funktie 0 .11

"S

Een dergelijk kriterium zal ervoor zorgen dat op het
tijdstip s-l een zodanige sturing %-1" VJordt gegeven
dat op tijdstip seen toestand x optreedt, welke Qsminimaal zal doen zijn~ s
Wa t de invloed is van Us-loP de toestand op latere
tijdstippen ( als het proces van hogere orde is )
VJordt dan niet verdisconteerd. Bet is daarom beter
om een funktie te minimaliseren, die de som is van Qsop een groot aantal tijdstippen b.v.

to'
R = ~Qs (1.4-5)

s... /
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Dit laatste zou voldoen als kriteriumfunktie in het
deterministische geval. Omdat het te regelen proces
stochastische variabelen bevat, zal Q niet exact te
bepdlen zijn, maar slechts zijn kansv~rdelingsfunktie.
Toch wil men,als in het deterministische geval, een
waarde hebben als bijdrage aan de kriteriumfunktie.
De verwachtingswaarde wordt als maat voor de niet
exact bekende Q genomen.s

De verwachtingswaarde is die waarde van een sto~astische

variabele, die men vindt als aIle mogelijke waarden
worden gewogen met hun mate van waarschijnlijkheid.

= jQs •p ( Qs ) • d (Qs )
A

In de voorbeelden in 1.5 wordt dit begrip dUidelijk.

(1.4-6)met Q =s

Voor het stocnastische proces zal de kriteriumfunktie
daarom luiden: N

R ~L£{Qs\
~IS'

Met deze kriteriumfunktie als uitgangspunt kan men
de sturingen op de verschillende tijdstippen niet meer
als onafhankelijk van elkaar beschouwen.
De regelaar moet in het interval [0 ~ N. - 1 ] zorgen
voor een optimale regelstrategie {uo •••••• tt~~l\'

welke R minimaliseert, gegeven de kennis over het proces.
Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit,
dat de regelaar op ieder tijdstip in het interval

(0, H - IJ nieuwe informatie krijgt betreffende dit
proces d.m.v. de observaties.

1.5. Meerstapsregeling.

Op het tijdstip t
probleem als voIgt

( 0' t' N-l ) kan het regel-
v.worden gefoTmuleerd :

Gegeven het systeem ( 1.4 - 2. )
Bepaal de sturing ~t' zodanig dat deze de kriteriumfunktie
R mede minimaliseert~ gege'wen de informatie die beschik
baar is op het tijdstip t over het systeem,en gegeven
het feit dat ook in de toekomst observaties worden gedaan,
volgens ( 1.4 - 3, ) , die zullen bijdragen tot vermeer
dering van de kennis over het systeem.

In het geval dat het proces deterministisch is, kan
op ieder tijdstip de toestand van het proces exakt worden
berekend als funktie van voorafgaande sturingen en de
begintoestand, als r bekend is.
Als het proces stochastisch is levert de observatie
informatie aan de regelaar.
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Om wat zicht te krijgen in de aanpak,die zal worden

gegeven van het hier omschreven probleem is het zinvol
om onderstaande voorbeelden te bestuderen.

Voorbeeld 1.
Beschouw een eenvoudig proces, waarvan een 3-staprege
ling moet worden bepaald.
Het proces is deterministisch. De regelaar kent twee
regelniveau's, A en B.
Uitgaande van een bepaalde gegeven begintoestand kan
men afhankelijk van de mogelijke sturingen de toekomstige
sturingen van het proces berekenen.
Stel dat het proces een zodanig karakter heeft, dat de
relatie tussen sturingen en toestanden door onderstaande
figuur is weer te geven.
Ui tgaande valJ.· x zijn op t = 1, twee, op t = 2 drie
en op t ::: 3 ,vi'er 1:;'oestanden mogeli.ik.

o

o

A

B

stuurschema.

fig 7, wegdiagram
en stuurscheme
voorbeeld 1.

21t: 0

Verder is in de figuuraangegeven wat de bijdragen ZlJn
aan de kriteriumfunktie,wanneer vanuit een bepaalde toe
stand een bepaalde sturing wordt gegeven.

De regelaar kan alle mogelijkheden exakt narekenen en zal
komen tot de regelstrategie B,A,B. , waarbij R = 0
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Opm.: Het zal duidelijk zijn, dat wanneer een regelstra
tegie over vele stappen bepaald moet worden,waarbij
het aantal mogelijke sturingen per stap veel groter
is dan twee, deze methode praktische bezwaren heeft.
Men gebruikt dan de methode van Dynamtsch
programeren.

Bovenstaand voorbeeld kan ook anders worden benaderd..
Men kan zich op het tijdstip t = 2 afvragen welke stu
ring men kiest bij elke van de drie mogelijke toestanden.
Op deze wijze legt men de sturing vast als funktie van
de toestand.
Deze funktie ziet er als voIgt uit:

toestand sturin .R
t = 2 X

2
) :z: A of B 0"

.,s:. B a
:)1C A of B 12

Verder is de minimum bijdrage aan R, vanaf t = 2 weer
gegeven. Evenzo kan op t = 1 de sturing, die een ~lnl

male bijdrage aan R.voor de rest van het reseltrajekt
geeft worden bepaald als funktie van de toestand,

t = 1 toestana sturinlJ'
A of B

A

oR
a
a

'L'enslotte Vlordt ook de eerste regelstap erbij betrokken.
Daar geldt het volgende verbQnd tussen toestand en stu
ring.

t = a toestand R
6"

De regelstrategie zal zlJn ( B,A,B ).
Onderstaande figuur illustreert de methode nog eens.

a/
R=a ~

,"~

R=a

fig 8,i11ustratie van
de feedback op
timal control
m,ethode.
I.deterministisch
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Deze methode heeft hier een triviaal.kciTakter t.o.v.
de andere methode. Als het proces niet deterministisch
is, is de eerste methode niet bruikbaar, omdat de regelaar
de toe stand op de verschillende tijdstippen niet exakt
kan berekenen.
Als men ervan uitgaat dat het proces weI op ieder tijd
stip observeerbaar is dan kan de tweede methode weI
gebruikt worden.

De methode die op ieder tijdstip de optimale sturing
bepaalt als funktie van de toestand, ervan uitgaande
dat deze,en latere toestanden kunnen worden geobser
veerd,en dus nieuwe informatie verschaffen, wordt
feedback optimal control genoemd.

Voorbeeld 2.
Ret stochastische karakter kan in het eerste voorbeeld
worden getntroduceerd door aan te nemen dat indien een
bepaalde sturing wordt gekozen, dat deze met een kans
van 3/4 ook werkelijk het gewenste effekt heeft, en met
een kans van 1/4 het effekt vertoont, dat het gewenste
effekt is van de andere mogelijke sturing.

Stel men wil de regelstrategie ( A,A,A ) aanbieden,
dan heeft men een kans van 27/64 dat de gewenste stra
tegie werkelijk wordt aangeboden en een kans van ~/64
dat in feite ( B,A,A ), ( A,B,A,) of ( A,A,B ) wordt
aangeboden enz.
Bij elke van deze mogelijkheden behoort een waarde van
de kriteriumfunktie.
De verwachtingswaarde van de kriteriumfunktie wordt

27/64. 10 + 9/64. ( 1200 + 1210 + 10 ) + 3/64.

( 10 + 0 + 12 ) + 1/64. 12 ~ 360

Een dergelijke berekening kan worden uitgevoerd voor alle
gewenste strategien. Ret blijkt danJdat ( A,A,B ) de
minimale verwachtingswaarde heeft, groot ~ 120

De methode die uitgaande van alleen de a priori-kennis
van het stochastische-proces,de optimale sturingen be
paalt en dus geen rekening houdt met toekomstige obser
vaties, wordt stochastic open-loop control genoemd.

Bij de feedback optimal control gaat men de observaties
aan het proces volledig gebruiken.
Analoog aan de beschrijving voor het deterministische
geval kan men voor elk van de drie mogelijke toestanden
op tijdstip t = 2 bepalen wat de bijdrage aan de krite
riumfunktie is ( verwachtingswaarde ) in de laatste
regelstap is.
Ook kan worden bepaald wat de sturing op t = 2 is als funk
tie van de toestand op t = 2.



t ::: 2

-?J.-

toestcmd
-CX2 1:

:II:"

:tIC-

sturin?'
A of B

B
A of B

R
5

.300
12

Gegeven deze resultaten kan de E:;turing op t = 1 als
funktie van de tcestand worden bepaald.

t ::: 1 toestand

t
sturing R

(xl) ":C -A 75:re- B 84

Tenslotte geldt voor t = °
t =° toestand sturing

B

Onderstaunde figuur geeft deze resultaten grafisch weer.

fig 9,wegdiagram in
het geval van
het stochasti
sche probleem.

~et is .duidelijk dat vanuit . (x2).:r de bijdrage aan R

1\~= ~ £{Qil ) =° zal ZlJ!1. Voor (x2~ is dit
c..

Vanuit (x?~ kiest men sturing B, maar men loopt toch
het risiccr dat A wordt gegeven.
De verwachtingswaarde van de bijdrage is daarom,
.3/4.0 + 1/4.1200 = .300

op het tijdstip t = 1 kan worden uitgerekend dut uitgaan
de van (x)~ de sturing A de verdere bijdrage brengt op
75 ( .3/4.6 + 1/4•.300 ),en de sturing B op 225 (1/4.0 + 3/4•
.300), zodat sturing A wordt gekozen.
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Vanuit (x)~ wordt de verdere bijdrage aan Rt 84 met
sturing B~ 1 1/4.300 + 3/4 .12 ).

Tenslotte wordt op t = 0 voor sturing B gekozen, zodat
de minimale waarde van de kriteriumfunktie 8~ ~ is.

Uit dit voorbeeld blijkt dat men het feit, dat op ieder
tijdstip de toestand wordt geobserveerd ( en dus dan
bekend is) volledig benut. Dit mag nogmaals blijken uit
het onderste:;ande. ( zie ook figuur9).

Uitgaande van x wordt sturing B gegeven. Dan wordt
geobserveerd. B~ijkt het proces toestand (Xl)~ te hebben
dan wordt sturing A gegeven, heeft het proces toe stand
(xi~ dan wordt sturing B gegeven enz.

Er is nog een derde methode mogelijk.
Hen kan op·t = 0 met de stochastic open-loop control de
optimale regelstrategie ( A,A,B ) bepalen.
De eerste sturing (A) wordt gegeven op t = O. Vervolgens
wordt op t = 1 het systeem geobserveerd.
Op t = 1 wordt daarna het overblijvende 2 stapsregelpro
bleem, met als begintoestand de geobserveerde toestand,
welk probleem weer wordt aangepakt met de open-loop
methode enz.

De waarde van R bij deze methode blijkt in dit voorbeeld
84 3/4 te zijn.
Deze methode wordt Open-Loop Optimal Feedback (OLFO of
OLOF) genoemd. Zie AOKI(1967).

De uit deze voorbeelden te trekken konklusies zijn al
gemeen geldig en luiden:

1) De open-loop control - methode, die geen gebruik
maakt van de observaties (feedback),levert een
grote waarde van R, de kriteriumfunktie.

2) De feedback optimal control methode, die het
gegeven,dat op ieder tijdstip in de toekomst een
observstie van de toestand mogelijk is volledig
benut, levert de kleinst mogelijke verwachtingswaar
de van de kriteriumfunktie R.

3) De open-loop - optim.al feedback control levert een
.. tussenliggende waarde van R.
Ofschoon het proces steeds wordt geobserveerd wordt
met dit gegeven geen rekening gehouden bij de bere
kening van de regelstrategie.

In de voorbeelden is er van uitgegaan dat de toestand van
het proces volledig observeerbaar is.
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Er Zl.Jn ook gevallen denkbaer waarbij dit slechts met een
beperkte betrouwbaarheid moeelijk is.
De observatie geeft dan geen volledige toestandsinformatie,
maar verkleint wel de onzekerheid over de toestand.
De genoemde oplossingsmethoden zijn ook dan bruikbaar.

Als de formulering van het regelprobleem. nu wordt herlezen,
dan zal het duidelijk zijn, dat feedback optimal control
moet worden gebruikt om het probleem op te lossen.

Op t = N-l, het tijdstip dat de laatste sturing tlN moet
worden bepaald, hoeft geen rekening meer te worden-tehou
den met de verdere toekomst van het proces.
UN_1 wordt zodanig gekozen dat E.~ Q \ waarbij gegeven
is "CI.at alle o"h1<servaties tim t = ~"-'.L .....~~kenJ zijn, minimaal is.

D.m.v. de uitdrukking voor Q en de ~ysteemvergelijking

(1.4 - 2) is UN_l uit te dr~~ken in xN_1J dus ook uN_l '
die hoort bij min € \QN \ •

Opm: zie de analogie met voor~eeld 2, ook daar was de
optimale sturing uit te drukken als funktie van de
toestand.

Op t = N-2, moet ~. 2 worden bepaald, zodanig dat de bij
drage aan de kriterlumfunktie van de laatste twee stappen,
"~t:QN 1 + C:{QN\] minimaal is, waarbij de observaties
t7m het tijdstipt = N,-2 bekend zijn.

Ook hier is uN weer uit te orukken als funktie van
~N 2· Als zo wo~dt doorgegaan vindt men op tijdstip t de
optlmale sturing ~t als funktie van ~t •
Op het tijdstip t (het heden ) is ~t beRend met een
bepae.lde mate van nauwkeurigheid en Ran ut ' eenduidig
worden bepaald en wordt aangeboden aan de ingang van het
proces.

Op het tijdstip t+l wordt vervolgens het proces geobser
veerd waarna ~t+l wordt bepaa1d, enz.

Of de uitdrukking van lr. in x. een eenvoudige is za1
sterk afhangen van de k~nnis,ldie men bezit over het
proces, zoals de processtrukturen.
Dit zal blijken in de komende hoofdstukken.
Deze kennis bepaalt o.a. hoe de kansverdelingsfunktie
welke voorkomt in de definitie van de verwachting kan
worden gesplitst in faktoren die interpreteerbaar zijn
c.q. berekenbaar zijn.

De algemene beschrijving uit dit hoofdstuk wordt gegeven
door BLOM(1973), de voorbeelden uit 1.5 zijn uit DREYFUS
(1961t) •
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2. 9Rlossing van het regelpropleem, voor._~et geval dQt de
processtruktuur niet bekend is.

In hoofdstuk 1.4 werd het te regelen proces beschreven door
de systeemvergelijking:

... - .. -..... ()xs+l = F(s,p, xs,u s ) 1.4-2

dat wordt geoboerveerd volgens.
... - ....Ys = H (xs,vs )

Waarvan d~ a priori kansverdeling van de ruisparameter
vector pep) bekend is.- -Als zowel F als H volledig onbekend zijn, ook wat hun
funktievorm betreft, weet men niets over de struktuur van
het proces, noch over het observatie-~mechanisme.

. -Het~is dan praktisch nlet mogelijk om informatie over F
en tl in enige vorm vast te leggen. Daardoor zal ook het
begrip toestand praktisch niet meer hanteerbaar zijn.

De informatie over het systee:n blij ft.opgesloten in de
voorgaande sturingen en observaties Ut_l,'t_l

2.1 Bijdrage gedurende een stap

Uit de beschrijving van de feedback Q,Qtimal control methode
in het voorgaande hoofdstuk is het reeds duidelijk geworden
dat wordt gerekend in termen van bijdragen aan de kriteriu~

fllnktie gedure:1de een regelstap.

Beschouw daarom de bijdrage op tjjdstip s aan de kri terium
funktie.

Rs ~ E. { Qs } , met Qs = Qs (s, 1oPt , ){s) (1.4-6)

~~ is te bepalen uit de systeemvergelijking, uitgaande
vl~p xo en alle v00rgaande sturingen.

u. . • ~ = .,.
<C. 0-1 u3-1. . .

De sturlngen US-l van een regeletperlment zlJn bekend.
Ret is echter een onmogelijke zaak om Y uit te drukken
als funktie van deze sturingen. s

Er kan 5eschreven worden.

Qs = Qs ( s'~oPt,,~s (s,ji,xo ;Us _1 )} = Qs (s,p, Us _l ) (2.1-1)

~ en 1 t worden als bekend beschouwd. •a op.....E en U zijn stochastische variabelen.
Zou~eli-~en Groot aantal keren met het proces, uitgaande
van dezelfdexo en x t' een regelexperiment uitvoeren
dan zijn nie~ steedsoge sturingen dezelfde.
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- -2en bepaalde U is een mogelijk ensemble. U is dus
~en stochastis~fi~ variabele. s-l
Us 1 wordt bepaald door de observaties t d~e tijdens ~et

experiment worden gedaan aan het proces, Ys- l ' want Ys - lis een stochastische variabele.

Uitgaande van dit inzicht kan worden geschreven.

r Q (s,p"',U l).P(P",U l'Y l).d.n.wi s s- s- s-

.n(p,Us_l'Ys_l )
(2.1-2)

waarbij dJl wordt gedefinieerd door -~ da]> lia~;:da3
als het integratiegebied wordt aangegeven met
Jl =.n (al ,a2 ,a3 )

- ~De verdere uitwerking bestaat daaruit, dat P(ji,U -1'Ys - 1 )
wordt gescireven als product van een aantal te ~erekenen
of bekende kansverdelingsfunkties.

P(P, Us-l'1s _1 ) =P(p) • P(Us-l ,Ys-ll p)
Na herhaald gebruik van deze o~rekeningsformule Al(Zie Appendix A) volgt:

p(U s _ l , YS - l ry") = P(Uo'Yo~P).F('ttl,~\I.P.;~'o'Yo).
(. .. .. .... . .... ,.. ~ ..

P u2 'Y2 p, Ul,Il).T. .P(ui'Yi P,Ui _l , Yi - l )... .. 1-'" ...• • • P(us-l'Ys_l p, Us - 2 ,Ys - 2 )·
Verdere .itwerking van de i O t~rm levert: ..
P(Ui'Yi)P,Ui_l'Yi_l) = p(Yilf,Ui,1i_l)·P(~ilp, Ui-l,Yi - l )
P(Y~l.) kan expliciet van i afhangen via de systeexverge~
li,jKlng en de uitdrukking voor W.='ih.(i,'f),zodat geldt
p(Yili,.) l l

1iis onafhankelijk van ~., ondat i3 aangenomen dat het
proces strikt causaal is;(Zie b1z.15 )
Zodoende is ... .... . ~ 1 ~ ..

P(Y·li,1i,U. ,Y. 1) = p(y. i,"p,U. 1 ,Yo 1)l F l l- l l-~ l-
]e regelaar bepaalt zijn opti::lale sturing_uit Ui 1 en
Yi - l en niet uit de mo~entane waarde van u, zodaI geldt.

p('U·l ii,U-. l'Y' 1) = P(~'Ju. l' Y. 1)l I l- l- l l- l-

p(u·IU. l'Y' 1) is de kansverdelingsfunktie van de sturingl l- l-
op het tijdstip i in een experiment, waarbij de voorgaande
sturingen en observaties zijn gegeven.

Deze funktie wordt in het vervolg r'i of r'i(~iIUi_l'Yi_l)
genoemd. (2.1-3)

Wanneer bovenstaande resultaten worden samengevoegd,
wordt verkregen:
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.t.:;! - $-/

P(tS~1;YS-1t p) =l!h lt · ;[P(Yi' i, p, Ui _1 , Yi-1 )

met ro= P(uo )

De sevonden uitdrukking voor P(p,Us - 1 'YS-l) wordt gesub
stitueerd in de formule voor Rs •

j ( - - (~J;J.. 1'. - - \Rs = (::':s s,)l,us-1)·Pf)·1~~ P(Yi l,y,Ui _1 'Yi_l)·

..n.cy,uS_1 'YS_1) 1TJ
.' r"~ -

• .(u.u. l'Y' l).d.n180 1 1- 1-

(2.1-4)
Tweede methode om de uitdrukking voor Rs af te leiden.

Bovenstaande uitdrukking is ook nog opeen andere manier
te bepa1en. Hierbij wordt niet rechtstreeks £{~ J be-
paa1d maar de voorwaarde1ijke verwachting, g~ge~e~ de
voorgeschiedenis van het 10pende experiment(U ~,Y 1Y.S-c s- 1

A {I~ --r s =£ G!,s uS- 2 'YS-11 (2.1-5)

r s = }1"8 (s,jl,Us-l) •P(y, ti s _11Us-2'YS-1). d.Q.

.n. (ji ,u
s

_
1

)

Ook in dit geva1 wordt de kansverde1ing verder uitge
werkt. I" - 1..... ..........
P(p'Us _1 US_2 'YS_1)=P(P US-2'YS-1)·p(Us-11Us-2'YS-1'p)

p(FIUs - 2 'YS-1) kan verder worden uitgewerkt met de

formu1e van Bayes ( zie appendix A )
p("'lu y ) pep) .P(US -2'1S_1~

P 's-2' s-l pc1tS_2 'YS_1).

Hierin is pep) de a priori verde1ing van p, die bekend
verondersteld is. I

p(us-2'ys-lIP) =P(~o'Yo IF) ·P(~l ;Y11,tto ' Yo;p) •.... I" .. ... .. .. J" ... ..
P(u2~Y2 Ul~Yl'f)··· P(ui'Yi Ui _1 ' Yi - 1 'Y)···

••• P(uS- 2 'YS-21 US-2~YS-2~}P(YS-1JUS-2'YS-2,;t)

Onderzoek van de 1° term... ... ... I" .. ..
P(ui ' Yi Pji-l 'Y±-l ,y) =P(yi 1Ui ' Yi - 1 'f) •p( U i ui _1 ' Yi - 1 'f)
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~_I 1
1T
~ .. - ...

• r·(u. u. l'Y. 1) .d.n1 1 1- 1-,-=0
2.2. Fysische interpretatie.

De fysische interpretatie van de oplossing is' het best
mogelijk aan de hand van de laatste afleiding.
r kan worden beschouwd als de verwachting van de bij
d¥age tot de kriteriumfunktie op tijdstip s van een
schattings-en regelexperiment,dat begonnen is op t = o.
Wanneer men het experiment verschillende keren uit zou
voeren met dez~lfde beginvoorwaarden, dan :i:s ~t i.h.a.
niet waar dat U len'1 1 steeds hetzelfde zjjn. 'T 1 en duss- s- -s-...
U zijn stochastische variabelen. Wel kan van deze va-
rfi~elen een kansverdeling worden aangegeven,als men alle
experimenten kent.
FEL~BAUM ( 1965 ) stelt nu dat geen van deze experimenten
noodzakelijk optimaal hoeft te zijn, maar dat indien men
het experiment vele malen doet,het gemiddelde optimaal is.
(ensemble gemiddelde )
Dit blijkt uit het feit dat R , de verwachting over alle
experimenten , als kriterium ~ordt gebruikt.
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2.3. Bijzondere gevallen.

Bovenstaande afleidingen ZlJn uitgevoerd voor het strikt
causale proces. FE~DBAUM besteedt veel aandacht aan het
statische proces.
In het statische proces is de toestand X niet afhankelijk
van de voorgeschiedenis" doch uitsluitena van de monentane
ingan~sgrootheidU en de systeemruis~ gekarakteriseerd
door)l ( niet stri~t causaal proces ) •.. ......

x =F(u,.u ).s J s
Ret kriterium wordt dan:

Qs=Qs ( s ,Xs (p ,us) )=Qs ( s ,p,~s ) •

Gaan we uit van de hierboven beschreven tweede methode
( eerst voorw. verwachting ) dan geldt:

r s = J Qs(S'f,tts~P(f'Us 1 s,US_l'~YS_l) .d.n

.0.( '},tt
s

)

Voor Rs vinden we dan tenslotte.
t;!. ool> .5 - ,

R = rQ (s;n,u ).P(p").\\ P(y. \i"U. ~Ul.lr~f·.d.n..s J' SIS . t.O 1 1 I' \:'0......n( F'U,Y 1)s s- -In de uitarukking voor R zien we, behalve dat voor U nuu wordt geschreven,dat y? afhankelijk is van U. en dat
Q afhankelijk is van U ~ 1

D~ardoor speel t U ook ~en rol in R. (~ )s s

In P (Yil i, Ui'f) ontbreekt,\ omdat YiVOlledlg. doo~· ~i. en U
wordt bepaald.· J
Sterk opvallend,zeker nu"in het statische geval, j.s dat
in de uitdrukking voor Rook de voorgeschiedenis van het
proces zit opgesloten, zfe ( yo.· .Ys-l!.~o··:'Us-l? en de
integratie over de voorgeschiedenis (U l'Y 1), s- s- •

Reden hiervan is de dubbexe funktie van de regelaar,het
regelen en identificeren gelijktijdig (voorgeschiedenis
voor identifikatie,identifikatie nodig voor de regeling).

In zijn boek beschrijft FE~DBAUM het statische geval op
e~n iets andere wijze.
x. blijft staan in de uitdrukking voor Qs :

o Qs = Qs (s,x
s

) .

De voorwaardelijke verwachting r wordt dan:

r s = JQs(s,xs).P(xsIS"US_l'YS_:) .dn
-0.( X

s
)
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Voor de voorwaardelijke kansverdeling
schrijven •..... I - ....P(x s,U l'Y 1) =s S-' s-

=

.d.n. =

- - ...Xs is niet afhankelijk van U 1 en ~ 1 ( voorgeschiedenis)s- s-
dus geldt. ~ ....
P(xsJs,j,us " Us-l,Ys- l ) = P Cxsls,J;U~).

Deze uitdrukking is ogenschijnlijk sterk verschillend van
de voorgaande uitdrukking van Rs •

Verdere uitwerking van r levert.

J[fQs (s'Xs ) P('xs I s ,y,its) •dD~P<ji,ilsl s, ITs_I'YS-1) •dn

.n.l (F, Us) 11 2 (xs )

Vergelijking met de andere afleiding van r voor het sta-
tische proces levert. s

Qs(s,;,us ) = JQs(s,xs )· P(xs IStJ,~s) .dA

A(xs )

Dus de laatst genoemde uitdrukking voor R is een andere
schrijfv:ijze,.waarbij Q blijft uitgedrukt Sin"5t •
In het statische gevalSk~n het zinvol zijn ditSzo te doen,
omdat mogelip'k p(~ Is,p,U 1) niec erg gekompliceerd is,
omdat x =x ( ,tt ) ¥elatie~-een niet moeilijke funktie is.s s s



(2.4-2)

uitwerken van de N-staps
worden enige nieuwe funkties
notatie vereenvoudigen.
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In het dynamische geval_ligt dat anders, vanwege het
recursieve karakter is x afhankelijk van d~ volledige
voorgeschiedenis van de fngangsvariabelen U ,
Ook zal het verband met u moeilijk uit te d~u*ken zlJn,
In dat geval heeft het ~en nut de variabele x expliciet
te maken en extra over Jl(xs ) te integreren. s

2,l+ De meerstapsregeling,

gevonden voor de bijdrage tijdens
aan de kriteriumfunktie op tijdstip S,

$-1

P(j). -n: P(Y;.li 'ui _1 ' Yi-l 'f) •
~-.
~ r (u. ju. l'Y. 1) ,d.o.. (2.1-4),I' 1 1 1- 1
L=O

Hierin is P jp) de a priori verdeling van de ruispara
metervector ~,
P(Yili,Ui _1 ,fi _1 ) de kansverdeling van de observatie
variabele, §egeven de voorgeschiedenis van het experiment
en gegeven.p. _

r· (u.)U· 1 'Y·_l) is de kansverdeling van de sturing
op het ttjd~~~p t.

Deze uitdrukking bevat alle voorgaande kansverdelingen
van de observaties en de sturingen.- ....Er wordt gelntegreerd o,a, over U enY , d,w,z,
over alle mogelJjke voorgeschiedeRr~sen~-~.a.w.ensemble
elementen van U len t l's- s-
Alvorens over te gaan tot het
regeling analoog aan blz, 23 •
gelntroduceerd die de verdere

- - AStel Q('s= o(s(Us _1 ,1s _2 ) =J...

f ..a- - '"'Tr- ~I""" .nQs(s,y,us _1 )' p<r).l.~~ P(Yi i"f,Ui - 1 'Yi-l) ,d (2.4-1)

.n(..a )f A.. $ __

(- - ) ~ 1\ r (... ,- -en r 1=(3s 1 U l' I 2 - . u. U. l' Y. 1)s- - s- s- . 1 1 1- 1-
,,20

Bet zal blijken dat~kan worden gelnterpreteerd als bijdra
ge aan de kriteriumfunktie"in een stap,
J'is het produkt van alle kansver~elingsfunktiesvan
optimale sturingen, Deze zal een ~- funktie worden.
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Beschouw het tijdstip s = N-l. Neem aan dat de regelstra
tegie ~ tim r~_2 op de een of andere manier zijn bepaald.
De bijdrage aaTI R in de laatste stap zal zijn R •
Deze bijdrage moet zo klein mogelijk gemaakt wo~den doorr N- l gunstig te kiezen

RN= Jld.N( UW- l 'YN-2)· j3N-l(UN- l 'YN-2) .dn

..n (UN_ l t YN- l )

= / j3N-2(UN- 2 'YN-3)·o(N CUN_ l 'YN_2)·rN_l· d .n..
.n (UN_ 2 'YN- l ,UN_

l
)

= J ~ N-2·KN-l (UN- 2 ;YN-l) .dP

.n (UN_ 2 ' YN- l )

met }(u_l (UN 2'YM 1)~ {,o( N(~ .~'tr ....y ) \oA d.n
1."1: -- .li~- J" uN- lt"J>i-2' N-l • I N-l·

11 (~N-l)

Er zal eenc:(N bestaan,noem deze (o{N )1 , waarvoor geldt:

}(N-l= (~N )1~r'N-l(~N-1IYN-l.UN-2).djl
.!L(u

N
_

l
)

~N_]iS een kansverdelingsfunktie,vanuW_ l die~wordt
gelntegreerd over alle mogelijke waard~n van u •
Deze integraal is per definitie gelijk aan 1, ~o!at

KN- l =(c4N) t

De uitdrukking voor RN is minimaal t.o.v.lt_ alsKN- l minimaal is, dus voor die kansverdelin~stunktie

~T-l (UN_ l ), waarvoor o{N minimaal is.

De regelaar geeft ~en waarde voor de sturing,niet een
k~n~verde~ing,en wel die wac3-rde uW_l =U;_l'waarvoor ~N
mlnlmaal ls.(dus ookk ).
Formeel kan voor deNoptirnale kansverdelingsfunktie
geschreven worden:

~-l=b(~N-l-~N~l)·
(b-funktie) •

De regelaar is dus niet stochastisch, maar deterrninis
tisch!
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Vervolgens moet de optimale kansverdeling in de voorlaatste
stap r';-2 worden bepaald,aangenomen dat deze op tijdstip
N-l wordt gevolgd door r'N:l

De bijdrage aan R van de laatste twee regelstappen zal
zijn ASN_l= RW_1+RN, waarin RN minimaal is_

Dit is,uitgaande van eerdere definities_

SN_l= J dt.N_2-(JN_2- d!1.+jmin (c(N )-,I3N_l- dn

.n ..... .n......
(UN- 2 ,YN- 2 ) (UN-1,YN- 1 )

Stel
~N-l~N-dt: _d!l.

.t\(YN-l)

Analo~ aan bovenstaande wordt optimale strategier:_2=O(UN_2-U;_2)

~N":.2 is die waarde van uN_~,wacirvoorXN_2minimaal is,of

~N-l= ttinXN-l(~N-2,UN-3'Yn-2)
£'1-2

We kunnen zo doorgaan metr;~3'~~4~--

Voor het algemene geval op tijdstip s= N-k-l,kan worden
geschreven_



Xft-k=~N-kjft:-k+l·dll
.Q.(YN- k )

met¥N=d.N
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(2.4-3a)
~4l

uN- k_1 is die waarde van ~N-k-l die KN_kmi~imaliseert.

~:-k= ~in J N-k
N-k

. . 11''' r - .-.*De regelstrategle lSIN_k_l=O(uN_k_l-UN_k_l).

Deze berekeningen z~n gedaan aan de hand van FEL'DBAUM(1965).
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3. Oplossing van het regelprobleem voor het;geval dat de

processtruktuur bekend is.

Beschouw weer het eerder genoemde proces

- 2 )

- 3 )

(

(

.... .. .. - ..
xs+l=F(s,p~xs'us)

• A ....

met observatie ys= H(xs'vs )
....

Stel nu dat de vectorfunktie F parametriseerbaar is,
m.a.w. dat de funktie in een ons bekende parameter vorm
te schrijven is, waarvan de waarde der parameters niet
volle dig bekend zijn.
Men kan dit doen als het beschouwde proces een bekende
struktuur heeft.

Bovenstaande vergelijkingen zijn dan te schrijven als,.. ""' .. ~ ....
xs +l = f(s'f,xs,us,a ) ( 3 - 1)
... ...

waarin fIn bekende funktie is en a de bijbehorende para-
metervector is, die Diet volle dig bekend is.
( ~ is een stochastische variahele ).

Verder wordt aaJtg~nomen dat.het observatie-mechanisme
bekend is, dus H=h,waarbij h een bekende funktie is.
De observatie~uis wordt parametriseerbaar verondersteld
met parameterA.

De observatievergelijking wordt dan:... - ..
h( '>t) ( 3 - 2 )ys= xs ' •

Het systeem in hoofdstuk 2 bleek aIleen oplosbaar als
het volledige ensemble van de voorgeschiedenis van
het systeem bekend is.
Deze methode is niet bruikbaar om een (toevallig lopend)
ensemble- element te optimaliseren.
Ret zal blijken dat voor systemen onder bovenstaande
aannamen een optimale regeling gevonden kan worden voor
het lopende ensemble-element.

Daarom wordt de verwachtingswaarde van Q , gegeven de
vQorgeschiedenis van het ene ensemble-el~eilt, geminimaliseerd.

Voor de bijdrage gedurende een stap voorafgaande aan
tijdstip s kan daarom worden geschreven.

Rs =E{Qs lUs - 2 ' YS - l }

met Q =Q [s,x t,ts s op s
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. -OpcemerKt wordt dat Q ook expliciet van u kan afhangen.
Een voorbeeld daarvansis het kwadratische ~Flterium:

Q _T T - - T T - (T T ..= x. .x + U 1. • u 1 en zlJn
s s x s s- u s- x Matrices)

wat zal worden besprokan in een van de volgende hoofd
stukken. Met dit kriterium is het mogelijk de grootte
van de regelinspanning bij de regeling te betrekken.

P in termen van stochastische variabelen kan luidenvs
Qs = Qs(XS'~S-l)' waarin Xs weer afhangt van

een aantal stochastische variabelen.
Geschreven kan nu worden voor R •

Rs = E{QsIYs - l 'Us - 2} =s

= ~~s(XS,US_l).P(ts'~S_1'YS_l,US_2)d~ (3 - 4 )
.n.. Ocs ' us_I)

Deze uitdrukking is in wezen identiek aan de uitdrukking
~oo~ r s (2.1-~ ) in het vorige hoofdstuk~
~eZlen het felt dat de systeemstruktuur lS gegeven is
het hier w~l zinvol om de variabele ~ ,de toestand van
het proces, te gebruiken. s

Oak hier zal een verdere uitwerking betekenen, herschrijven
van P(x ,tl 1).) iL termen interpreteerbar-e c.q. bereken
bare kaRsv~raelingsfunkties.

Allereerst worden geschreven:...... ,...... -,~..... ... ,- ...
P (Xs,us _l Ys-l'Us - 2 ) = P(xs Ys_l,Us_2,us_l).P(us_l Ys-l,Us _2

_... = P(XslYs-l,US-l)·p(~-11Ys-l,Us-2)
p(Us _ l l y l'U -2) is de kansverdelingsfunktie van

de sturing opSEet ~iJdstip s-l. die moet worden bepaald.

p(u JY U ) ~ ~ ~ 11' (tt l'Yu )s-l s-I' s-2 -, s-l - I s-l .I~s-l' s-2

Een verdere uitwerking van P(~ IY l'U 1) geeft.s s- s-

J P(~s IXS- l ,US- l 'Ys-l'f'~) .P(xS_l ,ji,~ fS-l'YS- l ) ;d.Q.
ll(xs _ l ,f ,a) •

liit de systeemvergelijking (3-1) voIgt dat

.. 1_ ... .... ... ~ ... I" - .. .a (
P(xs xs _l ' US-l'YS-l'f,a) = P(xstXs_l,us_l,y,a). 3 - 5 )

Deze Kansverdelingsfunktie beschr~jft de toestand van
het systeem, gegeven het systeem een stap eerder met
de sturing die werd gegeven. M.a.w. deze funktie beschrijft
de prediktie van de toestand over een stap.
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[Je :enllis over het systeem op tLjdstip :::;-1 (nD. lle ~

observatie op 8-1) is oPL~eslagen in P(Xs _l ,}, i3. tus-l' :t 6-1).

Deze funktie kan recursief, van stap tot stap worden
bepaald.
Niet alle stochastische variabelen komen voor in deze
uitdrukking. De invloed van de observatieruis is niet
verwerkt. Deze wordt erbij betrokken via

- .a..& I...... J....... ..A ... \....... t'\P( x. ,ll,aU. ,y.) = P(x. 'f,'~'aU. , Y).. ) • d~1.
1 I 1), Jl(~)). ).

Bedoeling i~ n~ een betrekking te vinden~ di~ _
PCki,P,i ,a lUi' Yi ) omrek~t tot P(Xi +l ,P,),11Ui+l'Yi+l)
Door te integreren over~ (mlddel~n over de observatie~
ruis!) wordt dan P(Xi+l,y,alUi+l'Yi+l) bepaald•

..l..-



--
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zodat voor het

).dn

P(Yi +1 ,ui ' Yi ) •
... ... .... -II 1......

De teller is P(Xi+l'f,~,a'Yi+llUi'Yi).

zodat; ... - J[ J
P(Y'+l'U"y.) = teller dIl

]. 1 1 1"'\ (.a .. ...)
-"''''' Xi+1 ' f ,) ,a

( 3 - 7a )

lCt;;.llerld..."O'..
j). ( xi+1 ' f ,~ ,a)

zoals eerder gesteld-'wordt... _. -1- - P .a - ....P( x. " aU. ,Y. ..... ...
1+1 f 1+1 1+1) = P(~i+l,y,~,alui+l'Yi+l)

.o..(~ )
Door deze uitdrukking kan de gevraagde verdeling voor
een zekere i steeds worden uitgerekend uit de verdeling
voor i~l

Begonnen moet worden bij
- .a - -I.... .......... -,

P(xo,y,~,a Do'Yo) = P(xo'f,~,a Yo)
omdat Uo volle dig door Yo wordt bepaald.

(- ... -:: -....P xo ,p,ll,a,yo)_
P(yo) -

- ........ .a 1.... -
Po(xo'f,~,a).P(yo xo,)

1 [tellerldA
~(Xo,ji,.~,a)..

hierin is P (x u,~,~) de a priori verdeling van
.. 0 OJ... \ xo,u,Aen a.

De uitdrukking voor de bijdrage tijdens een sample
stap aan de kriterium funktie wordt:

( 3 - 7

( 3 - 8
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N-staps regeling

Analoog aan het geval dat in het vorige hoofdstuk is
uitgewerkt, kan ook ~ier de N-stapsregeling volgens de
feedback optimal control methode worden bepaald.

Uitgegaan wordt van de uitdrukking voor Rs =E{QsIYs - l '
de bijdrage aan het regelkriterium op tijdstip s van de
voorgaande regelstap.

Op het tijdstip N-l moet eenzodanige kansverdeling loor
1de sturing Un_l worden bepaald dat~ = E {Qnl Yn_l,Un_2J

IDinimaal.
wordt.

De regelaar geeft geen kansverdeling maar een optimale

s\fring , Ill- -. -. "
uN_l " ZOQat~_l =&<UN;:l-uN':'l)....
uN_ l is die waarde van ~N-lr die~ minimaliseert.

Definieer nuK: = .!lin ~N met ~N ~N
u

N
_

l
Daaruit volgt dat:

. . £" J; 1- .... 1 •RN (':1ln) ::: mln ~ l,QN YN-l,UN-2J= Xli



tijdstip N':'2 de optimale sturin~': -U':_2 worden
b - -~= (uN_2-uN_2 ) "gegeven dat op N-l de

dus geldt:

E(~: FN-2'UN- 3} =

-39-

Daarna moet op

bepaald. ~~2

. -~stur1ng u
N

_1 is.
De bijdrage aan de kriteriumfunktie gedurende d~ laa~ste

twee regelstappen; gegeven de voorgeschiedenis YN-2,UN- 2
bedraagt:

SN_l ~ E{QN-l + RW (min) 1~-2'UN-3}

E{QN-llYN-2' uN- 3 } =J«Ji1,-l. rN_2 (ltN_2 )·d.Q
..Q( UN-2)

t(RN(min))YN_2'UN_3} = £(eY: IYN-2' uN_3}

It V..... .... - . ,. ..4 llfo
~N = 0 N (UW_2 "YN- 1 ) (uN"':l ' lS vashu N-l)

Uit de kettingregel volgt:

P(YN.-l,UN-2)iN_2,UN_3) = P(YN-llin-2'UN-2)·P(UH'-21YN-2'~-3

= P(YN-1IYN-2,UN-2)·~-2(UN-2)

~J'~.P(YN-1IYN-2,UN-2). rN_2(itN_2)dn

...n:.(YN_l'UN_2 )

Voor SN_l kan nu worden geschreven:

SN_l =Jr«ll,-l + j~:.:(YN-lliN-2,UN_~d.n.t.].rN_2.dn.1
111 (ttN_2 ) ~2(YN-l)

Analoog aan het voorgaande geldt nu.

De optimale regelstategie wordt

r:'I~2 = S(~N-2 - tN~2)' waarin U~_2 die waarde van uN_2
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is die(YN_l minimaliseer~.

. "J A y~
~lnON_l = ON-l
u

N
_

2

Ivlerk op dat in ~N-l de variabele ~N-l Liet meer voorkomt.
(uitsluitend U:_l~) zo verdergaand kan lii~eenduidig worden

bepaald. ...11 ~
Zo kunnen achtereenvolgens uN_

3
,uN_

4
,enz. worden bepaald.

Voor het algemene r,eval, als op het tijdstip N-k-l de
optimale sturing u~ k 1 moet worden bepaald geldt:

n- -

SN_k =~~N-k + ~:+k+l·P -VYN_kliN_k_l,UN_k_2)~~.~_k_l·dJlI
'111 (uN_k _l )J' .QI,(YN-k)

(3-11)
met.

~N-k ~ ~N-k +!;t:-k+l. P
..n<Y

N
_

k
)

waarbij ~1~' O(N

.... ," ... t""\(YN-k YN_k_l,UN_k_l)d~,

(3-12)

(3-l2a)

De optimale regelstrategie wordt.

r
~ (" (... ....,..) ..... ....
N-k-l = 0 U N-k-l - U N- k- l ' waarln U N-k-l die waarde

van ~N-k-l is die~N_k minimaliseert •

. ~ A8*mln --,.... N-k - N-ku
N

_
k

_
l

De berekeningen uit dit hoofdstuk z~n gedaan aan de hand
van AOKI(1967).



4. Praktische bruikbaarheid van de gevonden oplossingen.

Ret is ~ogelijk om het proces, waarvan de struktuur niet
bekend is optimaal te regelen.
rtet is bij deze methode niet zinvol om het begrip toestand
te hanteren.
Ret blijkt noodzakelijk te zijn dat men beschikt over
aIle ~ogelijke ensemble-elementen van de voorgeschiedenis.
Dit blijkt o.a. uit de uitdrukking voor R ap blz.26C'i.1-4)
waa~ de ~ntergrati~iddeling)overaIle vo8rgeschiedenissen
..Q(Us-I,Ys _I ) voorkomt.

Ret toevallig lopende regelexperiment wordt beschouwd als
een mogelijk ensemble-element.
De strategie zal dan ook niet optimaal zijn voor aIle
ensemble -elementen, maar voor het ensemble-gemiddelde.

Een dergelijke oplossing is aIleen geschikt als men een
proces wil optimaliseren, dat steeds opnieuw vanuit
een bepaalde beginsituatie wordt opgestart.
Dit zou b.v. een fabricage-proces kunnen zijn.
Is zoln proces ergodisch en stationair dan kan men een
groot aantal van deze " runs " bescho)uwen als de ensemble
elementen van dit proces.

Voor het servo anaesthesie-projekt wenst men een o;pti
male ensemble-regelaar, die in staat is met de kennis
over het juist optredende ensemble~element, dit ene element
optimaal te regelen. .

Ret zal een dUidelijke zaak zijn dat daarom het bekend
veronderstellen van de processtruktuur een noodzakelijke
voorwaarde is.

Analiseert men de oplossing van het probleem met bekende
processtruktuur dan valt het grote aantal rekenbewerkingen
op dat moet worden verricht per stap.

Beschouw de uitdrukking voor R (3-9)s

Rs=jri_l (~S-l)· rQs·p(~sl xS_I;uS_I,F,~)·p(~S_l,y,aIUS-I'YS-I~·
'n(~ ) In('~.... .. oA
""""a uS_I -'60~ xs,xs_l 'f,a) cl.Q.'1..cl~

~ ~ ... -l~ --met P(xi+l'~')' a Ui+l,Yi +I )= ~

Jp(-;'i,;.j,"8. IUi'Yi).P(Xi+lPCi,P,:,Ui)P(Yi+ll ~i+l'~ ).d-Q

..a(~i)

(3-7)
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Deze uitdrukkin~ kunnen we als volgt interpreteren:
PC~sl~s-l,ns-l,r,;) is de kennis over de toestand van het

systeem crp het tijdstip s als op :s-l de sturing u 1s-
wordt gegeven, uitgaande van de kennis over de systeem
ruis en de systeelPparameters en de toestand op :s-l.
PCx I~s l;U . ,p,a) is een multidimensionale kansver
del~ngs1unk~I~. Deze funktie geeft de prediktie weer
van de toestand,over een stap.
Als het proces tijdvariant is, is deze funktie tijds
afhankelijk.

De kennis over het. systeem op s-l is opgeslagen in
P(xs_l,ji"a 1us-l,'S-l)·

Deze is gebaseerd op de observaties en sturingen uit
het verleden van het systeem.

Deze informatie wordt iedere stap aangepast met de in
de voorgaande stap verkregen gegevens.(sturing Ui en
observatie ~, . ).
In die recurreute betrekking wordt de toestand vooruit-
ge(~chatl:~ •• ~ )
P xi +1 xi,p,a,ui en wordt de schatting van de nieuwe
obserVatie verwerkt:
P(Y'+l lx'+l' ~), aan de hand van de nieuwe ge~chatte
toe~~~Ad~en de kennis over de observatieruis ~ •
De noemer heeft een normerend-karakter, zodat aan de
eigenschap PCl}) ~ qQ,=1 voldaan word t.

....
Tenslotte wordt gemiddeld over de observatieruis~.

Voor het bepalen van de optimale sturing op N-k-l,
moet achtereenvolgens ~;'~_l•••• X~_kworden bepaald.

Daarbij moet steeds opnieuw een fUnktie~.worden
berekend, wat steeds vrijwel overeenkomt met het
beualen van R •

~ s

Er moet dus steeds voor iedere stap een zeer groot
aantal bewerkingen ( vermenigvuldigingen,integraties,
bepaling van extremen) worden uitgevoerd met multidimen
sionale,continue funkties.

Heeft men een niet eenvoudig proces, - het anaesthesie-
model van de mens is dit - dan vraagt de regelaar
een enorme geheugenruimte en ditc rekentijd.

Het on-line regelen van de patient met een rekenmachine
met redelijk kleine geheugenruimte is dan niet mogelijk.

C3-8)
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5. Verdere benaderinp;en.
5.1 Linea.ri_se!,i_~K.....

Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat het bekend zijn
van de struktuur van het proces in het algemeen niet leidt
tot een praktisch realiseerbare oplossing van het optimaie
regelprobleem.

Van het proces moet een vereenvoudigd.benaderd model
worden afgeleid, dat de mogelijkheid tot een praktische
oplossing in zich bergt •

....
Beschou~ een.f~nk!ie G, waarvoor geldt

xs+l=G(xs'us ). (5.1-1)

Deze funktie kan worden ontwikkeld rond een bepaalde
waarde van toestand,c en sturing 0, waarbij c~£(xlw=o,u=~l
m.a.w. die waarde die de toestand aanneemt als er geen
sturing en geen ruis is.

De reeksontwikkeling wordt dan

(.. oA) (... ..
xs+l-c =~ xs-c)+B.us +................. (5.1-2)

A is een nxn matrix en Been nxm matrix. ( zie blz.13 en 14 )

Als de tweede en hogere orde-termen worden verwaarloosd
dan ontstaat het lineaire model. Dit model is bruikbaar
. kl . . t d"· .....1n een e1ne rU1m e ron x=c en u=o.

-Verder kon nog worden toegevoegd de systeemruis VI ,

welke de ruisbronnen s,q. de modelfouten represeneeerd
(aangenomen wordt dat W s onafhankelijk is van xs en us).

... ... ~ {..... .. - (X +l=c+N,.X -c ) +BU -iW 5.1-3)s s s s

Dit is de systeemvergelijking van het stochastische
lineaire model van een proces, dat voldoet in een
beperkte ruimte.

Als men de ohservatie zo inricht,dat deze als lineaire
kombinaties kunnen warden beschouwd van de toestands
variabelen, verstoord door de observatieruis,dan geldt:

ooA .. ...

ys=M.xs + vs· (5.1-4)

Als y k-dimensionaal is dan is M een k • n matrix envs ensk-dimensionale vector.

Opm: De matrix A en B en de vector c kamen overeen met
de funktle par~meter ~ in
.... (-"I..)
xs +l = xs ' us' " ,a

A en B en c zijn niet bekend, althans niet in het begin
van een regelexperiment en later met beperkte
nauwkeurigheid. M wordt steeds bekend verondersteld.
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....
In het algemeen zullen A en B en_c tijdsafhankelijk zijn,
omdat niet geeist is dat het systeem tijdsvariant is.
Als de matrices slechts langzaam in de tijd varieren,
d~w,z~ zodanig langzaam dat hetidentifikatie algorithme
voor deze matrices ( zie hoo fdst. 9 ) deze variaties kan
volgen,dan kan men gedurende niet te lange perioden
het proces benaderen door een model met tijdsinvariante
matrices.

5.2 Parametriseren van kansverdelingsfunkties;voldoende statistiek

Wil men de geheugenruimte van de rekenmachine,die de
optimale regelstrategie moet bepalen,beperkt houden,
dan moeten ook de kansverdelingsfunkties kunnen worden
geparametriseerd.

Stel er_bestaat een parametervector sk,welke een funktie
is van Yk en ~k-l ( dus van de gehele vQorgeschiedenis
van h~t Rroces zodanig dat
P(. I Yk , Uk_l)=P( • r~k) (5.2-1)

dan is de relevante informatie, die verkregen is uit de
voorgeschiedenis van het systeem opgeslagen in de vector
sk. sk wordt dan voldoende statistiek genoemd.
Als de dimensie van Sk niet toeneemt met k, dan kan het
probleem betreffende de groei van de benodigde geheugen
ruimte zijn opgelost.

De nieuwe waarde van de voldoende statistiek Sk+l moet
bep&ald kunnen worden uit de oUde,s , en de ..
nieuwe informatie betreffende het s~steem'Yk+l en uk..

- tI\ .... ...
sk+l= ~(sk' Yk+l'uk )

Voor verdere informatie betreffende voldoende statistiek
zie appendix B.

In deze appendix is een voorbeeld gegeven van een voldoende
statistiek.

.. {... w. - ~ - .. - - Tl
T(xl ,x2 ·· ... xn )= x= h fu xi'Pxx=l!n0'-w(xi- x )Jxi-~) J
is een voldoemde statistiek als x gaussisch verdeeld is.

... ..
Aangenomen wordt nu dat de ruisbronnen w en v gaussisch
verdeeld zijn, evenals de toestand x.
De reden voor het feit dat de kansverdelingsfunkties
gaussisch gekozen zijn, kan op de volgende manieren
plausibel worden gemaakt.
Een kansverdeling is te ontwikkelen naar zijn momenten.
Een gaussischeverdeling is in dit verband niets anders
dan een symmetrisch kansverdelingsfunktie, waarvan de
ontwikkeling na het tweede moment wordt afgebroken.
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Van w en Vs wordt verder aangenomen dat hun gemiddelde
'0 is. s

Deze aannamen zijn vrij eenvoudig te verklaren.
Een eventuele gemiddelde waarde van de systeemruis kan men
bij t voegen ( zie systeemverg. 5.1-3) ,zonder verlies
van algemeenheid. .

Een gemiddelde waarde van de observatieruis zou duiden
op afwijkingen in de meetapparatuur, waarmee de observaties
worden uitgevoerd. .

Deze veronderstellingen worden getoetst aan de lineaire
systeem en observatie-vergelijking. Daarbij wordt aange
nomen dat A en B bekend zijn evenals c.
Xs is nl. te schrijven als i
waarde van xs en ~ gaUssiSc~

...
waarde o. zodat:... - (.. ..) --x l=c~A. x -c +B.u +ws+ s' s s

.. (~\l ....x +l=c+A x +x )+Bu +ws s s s s

uit de observatievergelijking.. ..y =M.x +vs s s.....
y =M.(~ +x ) + Vy

)S S S s

met; = M.~s s

- -+ ~ , waarin x de verwachtings-s s
verdeeld is met verwachtings-

voIgt:

(5.2-6)

-Uit bONenstaande blijkt dus dat de aanname dat x gaussisch
verdeeld is in een'lineair-systeem met bekende s~steempara
meters,inhoudt dat dit ook geldt voor xs +l ' indien de
ruisbronnen een gaussische kansverdeling hebben.

Deze aanname opent perspektieven voor de praktische reali
seerbaarheid van het systeem.
Van stap tot stap kan de informatie betreffende het systeem
worden gekoncentreerd in de voldoende statistiek van de
toestand als wordt aangenomen dat de statistieken van de
ruisbronnen bekend zijn. Het aantal parameters dat nodig
is om het systeem te beschrijven zal niet toenemen in
de tijd.
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Wanneer echter de systeemparameters niet bekend zijn
zoals in dit rapport te behandelen probleem het geval
is treden moeiljjkheden ;ap.

Als de matrix A ook stochastische variabelen bevat dan
zal,indien de verdeling van x , gaussisch is, de verdeling
van ~ + dit niet meer zijn. s
Het i§ dan niet meer mogelijk om de parameters van de
gaussische verde ling als voldoende statistiek te gebruiken.

Een mogelij-ke-benaderende-aanpak van het probleem is
dan om de elementen van de matrix A en B gaussisch
verdeeld te yeronderstellen en de verdelingsfunktie
. van de toestand toch na iedere stap weer door een gaus
sische verde ling te benaderen
Optredende hogere ordemomenten worden verwaarloosd.

Wat het effekt is van deze verwaarlozing wordt verderop
in dit rapport nagegaan. Allereerst wordt echter het
optimaliseringsprobleem opgelost voor het geval dat A,
B en c weI bekend zijn. Aan de hand van deze oplossing
kan dan globaal worden nagegaan wat de invloed is van deze
verwaarlozing voor het geval dat A,B en ~ niet volledig
bekend zijn.

Voor de kriteriumfunktie wordt een kwadratische vorm ge
nomen van de verschilvector van de gewenste en actuele
toestand.
Ook de regelin.span:rJ.ing kan in het kriterium \Vorden opge
nomen.

5~3 Probleemstelling.

Vanuit het hierboven beschreven benaderde model kan men
komen tot de volgende probleemstelling.

Gegeven is een lineair stochastisch proces, met de systeem
vergelijking:- - (_ ...~ .....x +l=c+~ x -c B.u +ws s s s

dat Vlordt geobserveerd, volgens de observatie
vergelijking Ys=MXs+~s (5.1-4)

waarin xs'~s en 1s gaussisch verdeelde
stqchastische variabelen zijn. die onderling
anafhankel~k z~n. De matrices A,B en M,
evenals de vector t z~n bekend.
De systeem-en meetruis worden wit veronder-
steld.... \
Xs """"" N {xs,Pxx(s)
~

Ws ~ N (a P 1, wwJ
~ ~ N {o,p }s, vv
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Aan~enomen wordt vproer dat de verdelings
funkties van w en V bekend zijn.

Gevraagd wordt te bepalen op het tijdstip t_de to~

komstige sturingen van het proces ut •· "uN_1
(regelsta te~ie) zodanig oat de kri teri.l.w -funktie
minimaal zal zijn.
Deze kriterium-funktie luidt:

8=0

N.../ J..Tc:J -L:'Us "t4.U S

s=o

(5.3-4)

....
Hierin is xopt de gewenste toe stand van het

proces. Deze kan tijdsafhankelijk zijn.

Qx is een positief definiete, Queen niet
negatieve definiete)symmetrische matrix.
( is 0 als men de regelinspanning niet in
het kriterium wenst te betrekken).
Deze matrices fungeren als weegfaktor voor de
verschillende toestands of st1 1urvariabelen.

5.4 O~lossing van het regelprobleem bij volledige informatie
over de toestand van het proces.

leronderstel dat de observatie matrix M=I en dat
Vs =0, dan zal steeds gelden:.. y = xs s (5.4-1)

Na iedere observatie zal dan de toestand van het
proces volledig bekend zijn. Ret probleem blijft echter
stochastisch vanwege de aanwezige systeemruis.- - """Op het tijdstip t zijn de toestandsvariabelen xo,xl •••• x tbekend.
Aangezie~ Xt bekend is kunnen de kansverdelingen van
t~ekomstlge toestanden, gegeven de voorgaande toestan
den d.m.v. de systeemvergelijking volledig worden bepaald
uit Xt en de toekomstige sturingen.
Dit volgt uit de definitie van het begrip toestand
(zie blz 8 ,)

kriteriumfunktie een deel... ..
ut •••• uN_l wordt beinvloed

~e regelstrategie tut •• ••"i!N_l \
xt en t.
Op het tijdstip~kan van de
dat niet door de sturingen
worden afgesplitst.

is dus een funktie van



... _T .... lUx t) + u Q uOp s' u· s +

Alleen de tweede term kan nog worden beinvloed door de
toekomstige regelstrategie~n, zodat alleen deze term maar
behoeft te worden beschouwd.

Stel dat net minimum van het kriterium bestaat dan
geldt: (Zie appendix C)

min £. Ii; exs... ~

u t • .•U N-l

Iedere toekomstige stap krijgt de regelaar volledige ~

informatie over de toestand middels de observatie.
Deze kennis zal worden benut, zodat voor de term tussen
accoladen de verwachtingswaarde, gegeven de toestand
op ieder tijdstip kan worden geschreven.

tmin... ...
ut····uN_l

(5.4-2)dit word gelijkgesteld aan
~

De uitdrukking voor V (xt,t) kan worden uitgesplitst
in de bijdrage die stap voor stap optreden.
_ £. ( _ ... T ...... ... T ......

V(xt,t) = ~n (x t - Xopt ) Qx (Xt.-Xopt ) + Ut.~ Ut +
t

-+ bijdragen gedurende de volgende stappen I "X;;!
Men kan zeggen, dat het totaal aan bijdragen tot tijdstip
N bestaat uLt de bijdrage op t, plus alle latere
bijdragen gegeven, dat alle latere bijdragen minimaal
zullen zijn.
Op ieder tijdstip kan men zoln redenering opzetten,
zodat men komt tot onderstaande vergelijking.
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( .min E..

Deze redenering is dezelfde als is gebruikt in het voor
beeld 2 van hoofdstuk 1 ,waarin de feedback optimal
control methode werd geillustreerd.

Gegeven de uitdrukking voor V (~t!t) kan men schrijven

....
V (xt+l,t+l) = min...

u t + l

Zodat geldt:

V(xt"t) = ~in £ {eXt -xoptT Qx(Xt -~Pt)+~t(;~'UUt +
Ut

• I~ lV(xt+l,t+l) x j

De eerste twee termen bevatten geen stochastische
variabelen meer, want xt is bekend en ut_lwordt een-
dUidig bepasld, zodat:

- ... . r, - • 1" - - ) ~T - E{ (- 1 11'"1V(xt,t) = mlnL(x t - xopt ) Qx(Xt -Xopt + UtWllU t + V xt+1,t+.J..}I x J
T ... ...... T .. ~ (5. L'r- L,)

Voor t =~ geldt V{xN-,N) = (xN - x t) Q (xN - x t)· (~ 4 ~)op x op /, -)

De laatste uitdrukking voor V (xt,t) wordt de Bellman

vergel.ijking genoemd, waarin V(xN,N)de beginwaarde is.

(5.4-6)

Het oplcrssen van deze recursieve vergel~kin~_op het ~.
t~dstip 1,1evert de optimale regelstrategieiuN_l····· u t \,
gegeven x t OPe

Aangetoond kan worden dat V(xt,t) voor alle teen
kwadratische vorm heeft, m.a.w. dat

- (- - T (- - )V(xt,t) = xt - mt) St x t - ID t + St

Waarin St een niet ne~atieve definiete matrix is en-m~ een n-dimensionale vector.
l.
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-het ,::;estelde is wa~\rvoor t =N met S" = 'iX,IDtl'i

en St =. 0
Het Oewijs door volledige induktie is geleverd als wordt
aangetoond dat het gestelde geldt voor t, indien gegeven
is dat het klopt voor t+l

.. .... T _
V(xt+l,t+l) = (xt +l - mt +1 ) St+l • (Xt +l - mt +l ) + St+l

.... -De konditionele kansverdeling van xt +l ' gegeven xt
kan worden bepaald uit de systeemvergelijking

.. - .&... ..-x t +l = c + A.(Xt - c) + B,.u
t
+ wt

p
ww

Als gebruik wor~t gemaakt van stelling
dan ~eldt:

E.{v (xt +l' t+ 1) Ix} ~ [(<+A.(~t - 0)

{ .. (- -&) -e C + A. xt - C + BUt

3 van A9Ppndix C

Als dit wordt ingevuld in de Bellman vergelijking dan
krijgt men.

De wa2rde van Ut , wa2rvoor de term tussen teksthaken
minima'c'l is, de optimale sturing ut-, kan als funktie
van 3Tt worden gevonden door differentiatie en 0' stellen
van deze term.
.... ...~ ~ T (.... ....a ... 'It ... l.
o = 2Q~.ut + c.B • St+l. C + A.(x t - C + B~t - mt+1l

T .... * T {of: (~ + B. St+leB) lit = - B.St+~ c +

- .. 'T -, T
lit = - (~+ B.St+l.B) .B. St+l~tc
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(5.4-8)

Verwerken van dit resu1taat in de uitdrukking veor
V(xt,t)geeft:

__ T _ -..

= (Xt - Xopt)Rx·(Xt -Xopt )+

f'~ + A. (Xt-C) -~t+1~TLiQ"ULt·~t+A.(~t-C)-~t+1\ +

1~+A. (xt-c)-mt'+l \T (I -BLt )1: St+1. (I -BLt ) e

{C+A.(xt-c)-rnt +1 \ + tr (Pww.St+1)+St+1

Ste1 Z

z

T T= Lt· Q"U.Lt +(I-BLt ). St+1.( ',-BLt )

= L;:'~Lt+St+1(I-BLt)-LI BTSt+1e(I-BLt )
,. T T T T

= St+1 (I-BLt)+Lt~Lt - Lt·B.St+1+LtB.St+1·BLt

= St+1 (I-BLt)+L;[-B.St +1+1~ +B:S t +1B1 Lt]

met Lt=(~+B' St+1B:.).B:;St+1' zodat

-- St+1-St+1·B1t
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... ...
+ e Z e +

.. ( .....
e= I-A) c-mt +1

... ...T T
V(xt,t)=Xt.(QX+ A.Z.A

(5.4-10)

De beginwaarden voor t=N,zijn:S~=Q
.1:'11 X

-a _

mN=xopt

sN-O

(5.4-11)

(5.4-12)

(5.4-13)

(5.4-11a)

(5.4-12a)

(5.4-13a)

Uitga~nde van t=N met de beginwaarde voor SN wordt voor
,.. T

t=N-l a11ereerst LN_1 = (~+B.SN.B). B .SN bepaa1d

t d · + - k .... "" d b k dme l,", gegeven en nt~p an uN_1 wor en ere. en •

Met de recurrente betrekkiMen 5.4~11 en 5.4-12 worden

SN_1 en ~N-1 bepaa1d, waarna het gehee1 zich herhaa1d
voor t = N-2, enz.
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~) •.5 Onlossinc; van het opt:L:'!1ale regebProbleem bij o~vollediGe

informatie over de toestand van het proces.

Als het niet mozelijk is om op ieder tijdstip de toe
s tand van het 13y8 to :s~r, exakt te bepalen, doorda t er
observatieruis optreedt, dan wordt het probleem gekom
pliceerder.

Op het tijdstip t zijn de observaties YO'Yl •••••• yt

bekend. Zoals op blz~4 reeds is gedefinieerd kan dez~

informatie worden gegeven door de ruimte-tijdmatrix It.

·············yl(t)

•
,
•
•
•

.•..•....... ·ym(t)

De probleemstelling is nu om de ontimale regelstra-
t . {-... -. L - b 1
~Gle u t ••• '':IN_11va~ ~ysteem 5,1-3 te epa en,

A~s gegeve~ lS Bat lenere stap een observatie volgens
5.1-4 wordt gedaan,zodanig dat het regelkriterium 5,3-4
minimaal wordt.

Zoals reeds in 5.3 is beschrevenJis alleen dat deel
van het regelkriterium dat kan worden beinvloed door
toekomstige sturingen, interessante

Stel da~ het mininum van het kriterium bestaat dan geldt
analoog aan de afleiding in 5.3.

~ ~.,

:nLn £['2:(x - x t)T: Q ,(x - x t) + 5"' ~ -r: CJ •U =u u .a.e s op ."X s op ~ s "'U s
to. N-l ~.

c. ,~4- -.. T .,A - ~ ...A T ~ ,... ]_ c.mlr~c. ~b(xS-Xopt),~.(xs - xopt ) + L-. us,c=!.u.u s Yt - l
u t ·· .. u~r_~ $S Ss&

Ret versc~il met het voorgaande is gelegen in het verschil
in informatie die men uit de observatie kan halen,

Deze uitdru~~ing kan~men,naar analogie met de voor
gaande paragraaf,tV(Yt_l,t) noemen,

zodat voar de Bellman vergelijking wordt gevonden,
-II. . II _ _ T ........ ... ..

V(I t-l' t) = !!llD[.l(xt-xopt) ~(Xt-Xopt) + Ut~Ut +

~V(Yt,t+l) \Yt - l \ (5.5-1)
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In hct alGe~een is deze vergelijking zeer cekomplieeerd,
da0r.o.a. d~ afmetinge~ van Yt toenemen met de tijd.
De 1.lltdruklnng voor V(Yt+l,t)wordt ook van stap tot
stap eekornplieeerder.
Dit probleem is reeds aangehaald bij de besehrijving
van de praktisehe realiseerbaarheid van de oplossing van
het niet lineaire proees (hoofdstuk 4)
Zij nogmaals herhaald dat het probleem sterk vereen
voudigd wordt als de kansverdelingen, die in het systeem
voorkomen kunnen worden besehreven door een voldoende
statistiek.

In het hier geschetste probleem zijn de kansverdelingen
gaussiseh veronderstel~.

M.b.v. de observaties(Yt _1 ) van het systeem zijn de

parameters van de verdeling van de toestand te bepalen.

... ....
zijn de voldoende statistieken van xt ' gegeven Yt - 1
Uit vergelijking 5.3 voIgt dan date

N N-I
C [~ ..... T - - c;-- -T -1" ]~in 5- £-1: (Xt-Xopt ) ~(Xt-Xopt) + '- Ut·~Ut Yt - 1

u
t
••• U

N
_

I
,s:t ~: t

N IV.' I_ -
:;in ... t [2: (Xt-XoptJ: ~.(Xt-Xopt) + LUt\Q.utit ~t/t_yPxx(tJ~-::~)
Ut·'.UN_I ~=f: ~:t: -- ~

Stel W~t/t=l,Pxx(t/~=~)~tl= V(Yt_l,t) (5.5-4)

Dan zal, analoog aan de afleiding in hoofdstuk 5.4 gelden
voor de Bellman vergelijking•

Met:
...
A

W(XN/N_l,Pxx(N/N-l),N) =

E[C;tN-XopJ~C;N-XoPt)I~N/N-l'PxxCN/N-11
(5.5-6)
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Nog~aal wornt o~Eemerkt dat deze mate van overeenstem
~inG ~et het voorgaande probleem alleen maar best&at,
vanwege de aannamen die zijn gedaan voor de vorm van
de kansverdelincen.

Or identieke wijze kan worden aangetoond dat

W{~t/t_l,Pxx(t/t-l),t}ineen kwadratische vorm te
schrijven is voor alle t.- ~

W{~t/t_l,PXX(t/t-l),t}=(~t/t_l

De Bellman vergelijking kan nll worden

Voor de eerste term in deze vergelijking geldt volgens
Aypendix C (3):

E[(xt-xopt )":"Ox(~t-XoPt) \~t/t_l,PXX(t/t-1U =
(~t/t-l-~oPtT Qx(~t/t-l-XoPt) + tr{~·pxx(t/t-l)}

Verder dien t ook E(W(~t+l/t+1) '~t/t-]lxx( t/t-l)\ te worden
bepaald. -ADaartoe moet allereersl x t +l / t te worden berekend,

bijeegeven waar~e van ~t/t-l' waarbij op tijdstip t
een observatie Yt is gedaan, want:
~

"
x t +l / t =({Xt+llYt\=E[Xt+l rtt-l,Yt\

Voor deze berekening wordt gebruik gemaakt van het
Kalmanfilter. Dit filter is uitvoerig behandeld in
hoofdstuk 6. ...
Allereerst wordt op tijdstip t, de observatie Yt verwerkt.
Dit levert:

~ ~ - ~x t / t = xt / t _ l + K(yt-Mxt / t _l ). (6-5)
-a.

VervolGens wo~dt een sturing u t gegeven en wordt uit-

cerekend wat ~t+l/l is d.m.v. prediktie
~ .. A 0& ...

Xt +l / t = c + La(Xt/t-c) + BUt (6-3)

...
+ Eu t
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H~t(t-ll = '0
""+ BUt

,7
PVUK

.... ... \T{c +
A - C) ..

A'Xt / t _1
+B.u t - mtttl ~St+l·

...
~C + '" .- ... .. 1A(xt / t _1 - c) +B.ut - mt+1r . +~

C5.5-8)

C5.5-9)

tr{St+l.K[MPxX(t/t-llMT; ;~v]KTI+
" t . 1 t . .AM. d . d ... d . dDe op l~a e s urlng u~ lS le waa~ evan Ut' le e
uitdrukking tussen te~sthaken minlmaliseert.
D.m.v. differentier~n.naariit. en 0 stellen ':JOr0.t,
anal02..i. 8-em de afleldlng op olz. en ,de ui tdrukking
voor 1.1 .....

L,

Ver'!!erking van di t resul taa t in de ui tdruk...ldng voor
W~ t t). 8eeft ; analoog aan de afleiding op biz. en,

~ T T ~;t
1;1/ CXt,~) = Xt/t_l[~ + A.z.A.JXt/t_l

+ 2.~t/t_~[-~.XoPt + A~Z.~+ 5(01)~.Qxr~oPt

+ e Z e + tr{St+l. K[1Pxx Ct/t-l)M
T

+ pvvlKTf

c J.c>t+l



-57-

(5.5-10)

-A

e = (5.5-11)

(5.5-12)

... -, [ ......"
fit = St A.Z.e-~.xOptJ

s X T Q - +- Z"e + t (p S. t = "Opt ""x Xopt e r . 'vw· t+l)

+ tr{ St+l.KCTl1Pxx( t/t_l)!'1T + Pvv]KT \

-T -+ St+l - mt·St·mt

De becinwaarde van deze reeursie voor t=N zijn

SN = ~... -mN = xopt

sN = °

(5.5-13)

(5.5-14)

(5.5-12a)

(5.5-13a)

(5.5-14a)

De berekeninc van de optimale recelstrategie verloopt
volkomen analoog aan het geval ~et volledige infor
matie over de toestand van het proees.

Merk op dat het verschil in de uitdrukking voor Ut~(5.4-7

en 5.5-e) aIleen zit in ~t en ~t/t-l

Alleen de uitdru~~ingen voor S zlJn wat versehillend.
St speelt eehter geen rol in d~ bepaling van de o,timale
regelstrategie.

St is de konstante faktor in de kwadratisehe vorm 5.4-6
resp. 5.5-7. _
G1~ien 5.4-2\ 5.5-1.en 5.5-4 is V(xO,O) resp.
WlX,Px~/O) ,,0 de waarde van de kriteriumfunktie na N
optima~e regelstappen.

wtio'Pxx(O),O~ is groter dan V(XO,O), en wel een bedrag

t'tr JSt+l.Kt'~.Pxx( tit-l) .M
T

+ Pvv) .K
T t

ho \ J
Hoewel de regelstrategie in beide gevallen dezelfde is,
zal de regeling in het ene geval beter z~n dan het andere.
Gezien de geringere kennis over de toestand in het tweede
geval is dat ook logisch.

In 5.4 en 5.5 is gebruik sema~~t van de inzichten uit
~STRt5M(1970).
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6. Het Kalman filter.

Zij gegeven het stochastische lineaire proces.
.... ... ... ...
x l=C+A(X -c)+B.ut +-ws+ s s

dat wordt geobserveerd volgens:

... ...y =M.x +vs s s

waarbij c,A en

~""'N(o P ), ww

~"'N(oP ), vv

B gegeven zijn en

(gaussische k~nsverdeling met gemid
delde vector a en covariantie matrix
Pww resp. Pvv ).

-Oak wordt aangenomen dat Xs een gaussische verdeling heeft.

Opm: Op een bepaald tijdstip s+l, wordt onderscheid ge
maakt tussen de kennis over de toestand~ Yoordat
de observatie y +1 is verwerkt ( x +1/ ) en de toe-

~ s s s
stand nadat Ys+l weI is verwerkt. (ts +l / s +l )

De kansverdeling van xs na observatie y is dan• s
N{~s/s,Pxx(s,s)J

Prediktie:

Allereerst zal worden bepaald, hoe de ke,nsverdelingsfunktie
van de toestand op tijdstip s+l wordt, als op tijdstip s,
de sturing 1t.s wordt gegeven, Yoordat de ohservatie YS+l
wordt verwerkt.
~dentiek aan,. de aflei.ding op bIz. 45 voIgt:
~ ... (A ... ) - (6 )s+l/s=c+A. xs/s-c +B.us -1- ...'" ~ ....x 1/ =A.x +ws+ s s s (6-2)

zodat de covariantie matrix p (s+l/s) wordt.
~ ~ xx. ~

A. C ~ '" T et '" ~ lit ~
Pxx(S+l/s) =~(xs+l/s.xs+l/s )= ~~A.Xs/s+Ws) (A.Xs/s+Ws

'" 'V\ ,.. T .. ~T ... =,. T . v:-
= (A.x / x/A. +W w +w x A.+A. xsws )

S s S s S s s S

- P (s) - P- v!w - ww·

c ~ ...T
=,-(xw)=o

\It waT)
W Ws s
.. ~T
w x )

.,..
Pxx(s+l/s)=A.Pxx(S/s)A.

want ( ~~T) ~ P
xx

f.(

f'.c

+Pww•

(tijdsonafhankelijk)

.. ... . fl-> ,_ I' 'kIf/ant x en VI ZlJn ona llanKe lJ-.
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De voortplanting ven de kennis over~de toestand op
tijdstip s na de observatie op ,{ 2 / ,P (s/s)£,s s xx I
na~r de kennis over de toestand het tijdstip s+l
veer de o~serv2.tie Ys+l' als op seen sturing lts wordt
iegeven,,{1s+1/s,Pxx(S+1/S)( wordt bepaald door:

{
~ +1/ ~c+A.(~ / -~)+B.~s S S, S 8

Pxx (s+l/s)= A.Pxx(s/s). I +Pww

Verwerking van de observatie:

Uitgp,ande van {~S+l/s,Pxx(S+l/S)f ,wi1 men komen tot

ie kQnsverdeling van de toestand,nadat de observ~tie

Ys+l is verwerkt.

Stel ys~ {Yo'Yl •••••••••• ys~ en

YS+l~{YO··············Ys'Ys+li

Voordat de observatie is verwerkt is

Dit is de gaussische

~ --.
bekend P (xs +1/ys)...

kansverdelingsfunktie N(~ +1/ ,P (8+1/s)
8 - s xx

•
De kansverdelingsfunktie, nadat de observatie is verwerkt,
wordt fegeven door: _

( ... .,.. ) (- j~'"
P xs +1 i s+1 =P xs+1I i s 'Y8+1).

Uitgaande van de samengestelde kansverdeling van
xs +1 en Ys+l' gegeven de voorgaande observaties voIgt.

P(xs +1 ' ys+IrIs) =P(xs +1-\1s +1 ' 1s ) .P(YS+l'\ Is)·_ _ I~ -" \~ -a. ..a. I~
P(xs +1 'YS+l I s )=P(Ys+l ~S+l'Ys)P(xS+IIYs)·

( appendix A.)

Wanneer de twee vergelijkingen worden gekombineerd geldt:

p(xs +1I'YS+l)· P(ys+ll:'is)=p(ys+1 lXs+1 ,is)· P( xs+1·\ Is).

zo~at J~ p(xs+1 Ii s)· p(Ys+ll xs+l'YS)·
P(xs +1 Ys+l)= ~ ~

P(Ys+lt Ys)·

Bovenstaande vergelijking is een toepassin~ van de
formule van Bayes.
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Met deze formule kan een a ~osteriori kansverdeling
van een variabele xc+l,gegeven een bepaalde gebeurtenis... ,;;:) ~ ..... --.
Ys+l,worden bepaald P(Xs+l'\YS+l'Ys )' als gegeven ZlJn:

1. De a priori kansverdeling van de variabele P(~S+l\YS )

2. De kansverdelingsfunktie van de gebeurtenis p(Ys+llys)

3. De kansverdelingsfunktie van de g~beurtenis,

gegeven de variabele PCYS+l\XS+l'Ys ).

.......... ...
- P(XS+l\Ys ) = PCXS+l/sh...... N{ '~S+l/S' PxxCs+l/s) ~

- P (Ys+11~s+1) wordt volledig bepaald door de observatie
vergelijking- .. -Ys+l = MXs +l + v'8 +1

~ ,. ....
zodat geldt. P CYs +l xs+l)~N(MXs+l'Pvv)

- P(YS+l'~) wordt ook bepaald door de observatie ver
gelijking. Hier is echter x +1 niet gegeven, zodat moets _
worden gerekend met zijn kansverdeling, gegeven Ys

-Er kan gesteld warden xs +l / s

.. ...
" If'= xs +l / s + xs +l / s

... -- C" \f.\) ~Ys +l = M xs +l / s + Xs+l / s + Vs+l

-YS +l -t{Ys+l} = M'~s+l/S + '#'"s+l

~ ..a.
aangezien xs +l / s en v onafhankelijk zijn•

..... - {A T }P(Ys+l\Ys)""N Mxs +1/ s ' M.Pxx(s+l/s). M + Pvv

Verwerkt men deze resultaten in de formule van Bayes
dan krijgt men.
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Deze kansverdeling blijkt oak een gaussische verdeling
te zijn. De gemiddelde vector en covariantie matrix
kunnen worden be~aald door de exnonent in een kwadra
tische vorm te schrijven.(Tevens·een bewijs,dat het een
gaussische verdeling is).

Het is oak mogelijk om te bepalen voar welke waarde van
xS+1 de verdeling een maxi~um ~eeft. Dit maximum treedt

o~ veer de gemiddelde waarde (~S+l/S+l)

d!~+lkenst. eXP.\t'(xs:rJ\=· konst. f(xs +1 ). eXP.{f(XS+l)~

- .... ...Deze afgeleide is ° voor f (x +1) = 0, zodat kan wordens ... ..
velstaan met het differentieren naar xs +1 en 0 stellen

van de exponent.

Dus
-, ,,4 T'......

-Pxx(S+l/s).(XS+l-~S+l/s)-M.Pv;·(Ys+I-Mxs+l/s) = 0

{
..., T -'}.... '1' -, ... r'

P (s+l/s) + M.P M x +1 = M.P .y' +1 + P (s+l/s·xx vv s vv s xx

~ 1 -. T ..I r'{T -..,Jo.

of x s +1/ s +1 = I Pxx(s+l/s) + M.Pvv Mr· M. Pvv·y s+l +
-,

Pxx(s+l/s).

..
A

xs +1/ s

...
~S+l/S \

Deze uitdrukking i8 verder uit te werken met de gelijk
heid

-, ,.. )
P (8+1/1) + M.P

vv
• M = P (8+1/1-xx xx

1r ' -,
- P (s+l/s).M .[M.P (s+l/s).~P , .MP (s+l/s)xx xx vvJ-xx

zodat men tenslotte vindt.
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- ...A _ A

= xs +1/ s + K.(YS+l-MXs+l/S)
T: T= Pxx(s+l/s). M.r Pxx (S+l/s). M+

(6-5)

(6-6)

K wordt de Kalmanversterking (gain) genoemd.

Uit de observatievergelijking volgt.- .. ......
Ys+l = MXs +1 + v 3+1

- ~ e\'"zodat met xs+l-xs+l/s = xs +1/ s volgt.- .._ A "'_.

xs+1-xs +l/s+1 = (I-KM). xs +1/s-K.v s+1

-"" -omd2.t xs+1/ s en v onafhankelijk zijn

of: P (s+l/s+l) = (I-KM).Pxx(s+l/s)
xx

T T
- (I-KM).Pxx(s+l/s~(fu~) + ~vv.K

Beschouw de laatste twee termen

- (I-KM). Pxx (s+1/s ).orn! + K.PVyK
T

=

TT TT T
-P (s+l/s) M K + ~.P (s+l/s) M K + K.Pyv.Kxx xx

=[- Pxx(S+l/s).M
T

+ Kef~xx(s+l/S).MT+ pvv11K~

T .,. J-'K = Pxx (S+l/S)eM.[M.Pxx (S+l/S).M + Pvv

Zodat de laatste twee termen in de bovenstaande uit
drukking voor P (s+1/s+1) een nulmatrix is.xx

m.a.w. P (s+l/s+l) = P (s+l/s)-K.M. Pxx (s+l/s) (6-7)xx xx
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Samenvattine;.

Uitgegaan wordt van het lineaire stochastische systeem
(5.1-3) met observatievergelijl~1ng <5.1-4) en gaussische
systeem en observatieruis W",",N(O,Pww),v&;\N(O,Pvv ).

~

Met bekende c,A,B en M,
Als men op tijdstip s na verwerking van

de kansverdelingsfunktie van detoestand
dersteld. -"is'" N (~s/s' Pxx (s/s) J

dan kan door prediktie de kansverdeling worden bepaald
op s+l als op s_een sturing u is gegeven, uitgaande van
ae observatiss Y s

s

i s +l ", N {2S+1/ S ' Pxx(s+l/s) \.. ..
-'\ ..a A .. ...

met xs +l / s = c + A(xs/s-c) + Bus (6-3)

T
en Pxx(s+l/s) = A.Pxx(s/s).A + P

WV1
(6-4)

Door verwerking van de observatie op s+l, kan de gaus
sische kansverdeling~funktieworden aan~epast, uitgaande
van de observaties Ys+l(verwerken van Ys+l)

~s+l "'" N (§S+l/S+l' Pxx(s+l/s+l) \

- - --'\ '" - Amet xs +l / s +1 = xs+l / s + K.(Ys+I-M xs+l / s ) (6-5)

Pxx(s+l!s+l) = Pxx(s+l/s) - K M.Pxx(s+l/s)

"'r[ Twaarbij K = P (s+1/8). M M.P (s+l/s).M +xx xx (6-6)

de Kalman gain.

We zien dat in het prediktie gedeelte het gemiddelde
zich voortplant volgens de deterministische systeem
verGelijking (~= 0)
De onzekerheid P betreffende de toestand aeemt toexx
t.g.v. de systeemruis.

De Kalmangain K is afhankelijk van de betrouwbaarheid
van de toestand P (s+l/s)xx
Is de betrouwbaarheid groot, d.w.z. Pxx~s+l/s) is klein,

dan zal K ~dein ( UK qis klein!)
Bij geringe betrouwbaarheid zal ( II K 1I) een gro.tere waarde
hebben.
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.
De bctrouwbaarheid van de toestand na de observatie
neemt toe, d.w.z. P neemt af. De mate waarmee ditxx ...
gebeurt hangt af van K. Ook ~ wordt ~ekoTrigeerd, te
wetan met het verschil tussen de waarde van de obser
vatie en de verwachte waarde.
Ook hier bepaald K de mate waarmee wordt gekorrigeerd.

Als de betrouwbaarheid van de schatting gering is zal
een observatie een grate bijdrage tot de korrektie
he'oben.
Als de betrouwbaarheid groot is,is de geneigdheid am
te korrigeren gering.

Lit~ratuur over het Kalman-filter kan warden gevonden
in ~STROM(l970) en JAZWINSKY(l970)
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7. Separatie,neutraliteit en certainty eauivdlence

Uit de in 5 uitgewerkte optimale regelproblemen
zijr. interessante konklusies te trekken:

- De oplossing van het probleem wa~rinmen iedere stap volledi~e

inTormatie over de toestand van het systeem heeft,
stemt overeen met de oplossing van het deterministische
geval. D.w.z. het goyal, wap,rin de systeemruis ook
niet voorkomt.

- Als tweede kan worden opgemerkt dat de oplossing
ven het probleem met onvolledige kennis over de toe
stand VRn het systeem dezelfde is als de oplossing
van het probleem met volledige kennis van de toestand,
met dien verstande dat\ vervangen is door tt/t_l

In het ene probleem heeft de regelaar geen identifikatie
taak ( alles is immers bekend ) in het andere probleem
wel. Toch blijkt dat de in het ene geval benodigde
identifikatie geen invloed te hebben op de regeling,
anders zouden de regelalgorithmen van beide gevallen
verschillende zijn.

De beide taken van de regelaar zijn gescheiden uit te
voeren. Identifikatie geschiedt d.m.v. het Kalman filter

(6), de regeling door de in de 5 gevonden algorithme.

In het algemene geval is een dergelijke scheiding van de
taken van de regelaar niet mogelijk. Fetdbaum beschrijft
het begrip dual control. Wat inhoudt dat de regelstrategie
bijdraagt tot vergroting van de kennis over het systeem.
De regelaar onderzoekt aktief, om later beter te kunnen
regelen.

Definitie: Een regelaar heeft dual effekt,als hij niet
aIleen de toestand van het systeem, maar ook
de onzekerheid van de toestand van het systeem
belnvloedt.

Een systeem, waarvan de regelaar geen dual
effekt vertoont wordt neutraal genoemd.

Ook kan een probleem de zgn. certainty equivalence
eigenschap hebben.
Dit is het geval als de optimale regeling die wordt ge
vonden als oplossing van dit probleem,dezelfde is als ~e ~

voor het deterministische geva1, waarbijxis vervangen x=E{x\
door

Merk op dat het lineaire systeem met gaussische kansver
deling deze eigenschap heeft. Zie daarvoor bovenstaande
konklusies. Dit wordt gelllustreerd ucor
KRAMER and ATHANS ( 1974 ).



Het probleem kan ook noc een eigenschap hebben die
zwakker is dan certainty equivalence, nl. separeerbaar
~eid.

Een probleem is separeerbaar als de optimale rege
ling die ~ordt gevonden alleen afhangt van de infor
matie via 2 • Deze regelalgorithme hoeft niet de-
~fde te zijn als die in het deterministische
geval.

Opm:Separeerbaarheid is een noodzakelijke, maar niet
voldoende voorwaarde voor certainty eguivalence.

Als voor een probleem een van de genoemde eigenschappen
neutraliteit, separeerbaarheid of certainty equivalence
geldt, dan kan de identifikatie-en regeltaak worden
gesplitst, waarbij de oplossing optimaal blijft.

PATCHELL and JACOBS ( 1971 ) geven een overzicht van de
voornaamste voorwaarden wa~raan een klasse van optimale
regelproblemen moet voldoen om de genoemde eigenschappen
te bezitten.

BAR-sa~LOM and TSE ( 1974 ) geven een aantal artikelen
die tesamen een grote klasse van optimale regelproble
men beschrijven, met de certainty equivalence eigenschap.

Steeds blijkt een lineaire-systeem en observatieverge
lijking noodzakelijk.
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Oplossingen van het optimale regelprobleem voor het

proces met onvolledige informatie over de parameters
en de toestand van het proces.

RelRtie met het nrobleem met bekende parameters.,

Zoals reeds in 5.2 is aRngehaald zijn in het anaesthesie
~odel de svsteem - en stuurmatrix aanvankelijk onbekend,

v ..

evenals de vector c.
Dit houdt in dat de aanname dat de kansverdelingsfunktie
van de toestand van het systeem gaussisch is, niet
konsistent is in de sJTsteemvergeli jking •
Het a8ntal momenten van de werkelijke kansverdeling van
de toe stand zal toenernen met de tijd.
Anderzijds kan men inzien dat naarmate de kennis over
het systeem toeneemt de invloed van de hogere momenten
geringer wordt.

De in 5 beschreven oplossingen van het probleem met
bekende matrices is hier niet bruikbaar. Ret stochastische
nroces is niet meerlineair. Het is nl al niet mogelijk om
een voldoende statistiek te vinden, om de kansverdeling
te beschrijven, vandaar ook dat de oplossing van de
Bellman-vergelijking zeer bekompliceerd wordt.
Als ven de kansverdelingsfunktie van de toestand
een groot aantal moment en stap voor stap wordt bepaald
dan kan n~uwkeurig een oplossing worden bep~ald.

Het regelalgorithme zal dan echter ontzettend ingewikkeld
worden.

Om toch nog tot een eenvoudige regelalgorithme te komen,
worot op ieder tijdstip de kansverdelingsfunktie van de
tocstand benaderd door een gaussische verdeling.
De hogere moment en van de verdeling worden steeds
verwaarloosd. Daarbij wordt ook aangenomen dat de ele
~enten van de matrices A en B en van de vector cook een
gaussische verdeling hebben.

Het is echter niet meer mogelijk om de identifikatie
en optimale sturing te scheiden, zonder dat dit aan
leiding geeft tot een suboptimale regeling.
De sturing wordt nl. ook beinvloedt door de onzekerheden
in het proces en niet louter door de verwachtin~swaarden

van de ~ariabelen C def. separeerbaarheid bIz ~6 ).

Als een globale aanduiding van dit feit mag onderstaande
gelden:

....
Uitgegaan wordt van de termtw{Q't+l/t,PxxCt+l/t),t}
in de Bellman vergeli¥-ing (5.5-5 )
Voor het bepalen van ~+l/t wordt gebruik gemaakt van
het Kalmanfilter.
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Beschouwd men de prediktie in dit filter ( zie blz 58 )
nan krijgt men omdat c,A en B gaussisch verdeeld zijn.
... ~ ... ..a _ ... _ ~

~ (" ~ A _ J\ '" .A.. -.
Xt +l / t = +c+ A+A) (Xt/t+Xt/t-C-c )+(B+B)'U

t
' ,

~::J\~ A ~-;t ;t ~= =-
=C+C+A(Xt/t-c)+A(Xt/t-C)+A(Xt/t-c)

"'" ~ -:. A.... ""_
+A(xt/t-c)+Bu +Bu

·~t t
C'" :::A~ ~... ... A_
cJ Xt +l/t) =c+:AJ: Xt/t-c)+PAx(t/t )-P/l. c (t/t)+B. UfO

met ~ x=E. fA,xl
en PAc=f.{A :~J

voorkomt dan o.a. een term
.... IT

-mt +11,St+1 •

-
In wt2t/t_l,Pxx(t/t-l),t)

f
..a - ..A"'" ". 1\... - -
c'+-A.(xt / t -c) +lB:. ut +PAx (t/t) -IA c( t/t)

{
~ A ~ :;it 1\ ~ .. ..... .... l

. c+A.(xt/t-c)+B.ut +PAX-PAc-mt+l T

zodat ook in de ui tdrukking voor ~t~ factoren die betrek
king hebben op de betrouwbaarheid van de kennis omtrent
het proces voorkomen.

Behalve de eenvoud van het regelalgorithme is er ook
nog een andere motivering voor deze aanp3k van het
probleem.

Naarmate nl. de matrices A en B en de vector t beter
bekend zijn gaat het probleem meer lijken op het in 5.5
geschetste probleem. ...
Dus asymptotisch komen de beiden over een als A,B en c
konstant zijn.

Als de kennis over A en B toeneemt zal hun ka.nsverdeling
(multidimensionaal ) smaller worden en wordt de invloed
van de hogere momenten geringer,
De fout zal afnemen als het proces beter bekend is.

De benadering leidt tot een suboptimale regelstrategie
en wel om de volgende redenen:

1. identifik2tie en regelen worden gescheiden zonder
dat separatie is toegestaan.

2. De kennis over het systeem is niet d.m.v. voldoende
statistiek vast te leggen.
De kennis over het systeem zal aanvankelijk (als
kennis nog gering is) niet o?timaal worden opgesla
gen in de -benaderende- statistiek,
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In hoeverre de door deze benaderingen verkregen sub
optimale regelstrategie afwijkt van het werkelijke optimum
is moeilijk te zeggen.
Wel kan men zeggen dat aktieve experimenten van de rege
laar om het systeem beter te leren kennen achterwegen
zullen blijven t.g.v. de - feitelijk niet geoorloofde
scheiding van identifikatie en regeling, waardoor
geen dual control kan optreden.
Er zijn echter redenen waarom aktief experimenteren
niet zinvol resp. niet geoorloofd zijn:

Dual control zal mogelijk in de aanvangsfase aanleiding
kunnen geven tot grote variaties in het stuursignaal.
Het systeem "mens" echter wat hier wordt geregeld is een
niet l:neair proces.
Indien de ingangsvariabelen sterk varieren is het mogelijk
dat men uit het stabiliteitsgebied van het proces eeraakt,
hotgeen ongeoorloofd is.
Anderzijds heeft het geen zin te trachten de matrices van
een geliniariseerd systeem te schatten bij grote
variaties van de tt en dus x.
Deze matrices zijn nl. slechts konstant voor kleine vari
aties van toestands en ingangsvariabelen.

8.2 Identifikatie tijdens het inleidingstrajekt.

Met inleidinc wordt bedoeld het klaarmaken van de patient
door de anaesthesist op de operatie.
De patient wordt in bewusteloze toe stand gebracht
met de narcose ... gassen. Met medicijnen en / of ademgassen
wordt zijn lichaam in de goede konditie gebracht en
gehouden.

Indien het mogelijk is de patient te observeren tijdens
dit inleidingstrajekt kan misschien reeds een groot
gedeelte van de hierboven beschreven moeilijkheden verme
den worden.

Gedurende deze tijd zal er t.g.v. de toegediende
medicamenten en gassen veel veranderen in de toestand
van het proces, waardoor veel informatie over het systeem
beschikbaar komt. Mogelijk zijn de systeemparameters daarna
reeds zo goed bekend dat--de geschetste moeilijkheden
vrij wel niet meer optreden.

Er zijn twee redenen waarom deze observatie tijdens
de inleiding niet zinvol resp. niet mogelijk kunnen z~n:

1. Tijdens het inleidingstrajekt veranderen de para
meters mogelijk.sterk en snel, zodat de sch attingen
toch nog geen goede informatie over de waarde van de
parameters aan het eind van het inleidingstrajekt kun
nen geven.
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2. Het is een grote psychische belasting voor de
patient, om voor de inleiding reeds te worden ver
bonden met de observatieapparatuur.
Aansluiten nadat de patient het bewustzijn heeft
verloren levert misschien een te korte identifikatie
tijd Ope
Verder is er nog het probleem dat de patient van de
inleidingsruimte moet worden vervoerd naar de operatie
kamer ( transport van apparatuur en/of kabels).

,
\
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(9.1-1)
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9. Het identifikatie algcrithme, het eendimensionale model.

In de voorgaande hoofdstukken is het optimale regelprobleem
meerdere malen uitgewerkt, steeds uitgaande van een andere
hoeveelheid kennis over het proces en het observatie
mechanisme.

Daaruit is o.a. gebleken, dat voor het lineaire stochasti
sche rroces met bekende systeemparameters en gaussisch
verdeelde ruisbronnen, waarvan de kennis over de toestand
is vastgclegd in een gaussische kansverdelingsfunktie~

de identifikatie-en regeltaak van de regelaar kunnen
werden gescheiden, waarbij de regelaar optirn~al blijft.

Als echter ook de systeempararneter niet volledig bekend
zijn, wordt het probleem veel gekompliceerder.
Ret zal niet meer mogelijk zijn om van de kansvertielings
funktie van de toestand een voldoende statistiek te geven.
Verder kunnen identifikatie en regeltaak niet meer worden
gescheiden, als men eist, dat de regelaar optimaal blijft.

O~ toch tot een praktische realiseerbare oplossing te
komen, wordt op ieder tijdstip de kansverdelingsfunktie
van de toestand benaderd door een gaussische kansverdeling,
m.a.w. alle hogere moment en worden verwaarloosd.
Regeling en identifikatie worden gescheiden, ofschoon het
regelprobleem niet separeerbaar is. De oplossing is
dan niet meer optirnaal, maar hopelijk"bijna optirnaal".

In dit hoofdstuk wordt de aandacht volledig gericht op
de inentifikatie van zowel de taestand. als oak van de
pa~ameters van het·preces~

De bepaling van de optimale regelingu· geschiedt volko
men analoog aan de in hoofdstuk 5 weer~egeven afleiding.

Bet identifikatie algorithme dat zal worden afseleid wordt
ingebouwd in een testprograrnma.Daarmee is het mogelijk het
gedrag van het algorithme te bestuderen m.b.v. een reken
machine.
Om tot een eenvoudig programma te komen zal worden uitge
gaan van het 8endimensionale proces. Het I!lultideminsionale
proces zal een volkornen analoog identifikatie-algorithme
hebben.

9.1 Uitwerking algorithme

Uitgegaan wordt van het
x~l=c+aixs-C)+b~+WsJ

dat wordt geobserveerd volgens
Ys=xs+vs • (9.1-2)
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Aangenomen wordt dat c, a en b konstan~ z~n in de t~d, doch
dat a ~ri9ri slechts een gaussische kansverdeling
bekend is van deze vnriabelen.
Vcrcter zijn Ws en Vs onderling en t.o.v. c,a,b en Xs
onafh~nkelijk. Beiden zijn witte ruisbronnen, d.w.z.
E (ws·ws+1 )= f( vs.Vs +l ) = 0

Er wordt een vector x gedefinieerd die de toestand en de
parameters als variabelen bevat.

Ax=

Pax

Pac
Pbe

xx

P~

-Uit het voorgaande voIgt dat x een gaussische verdeling
heeft, met de mornenten ~ en P~ E{(t- (~Xx- E(x~'f'}

Pbx

Pcx Pcc Pac Pbc

met pxx=E{(x-f (x»)'l
Pa~=E{(~--E(a)}( x- ((x»)1 , enz.

P is een symmetrische matrix.

De berekeningen lopen analoog aan de uitwerking in
hoofdstuk 6. Ret algorithme wordt gesplitst in een predik
tie en een observatie gedeelte.

Prediktie:

Op een tijdstip t, na verwerking van de observatie Yt'
wordt een sturing u gegeven. ~

Uitgaande van de geievens op dat ogenblik {~t/t,p(t/t)i
voor de betekenis van de indiGes zie hoofdstuk 5 en 6,
kan de statistiek van de kansverdeling van x op t+l worden
b~rekend, voordat de observatie Yt+l wordt verwerkt.
f~t+l/t'P(t+l/t)}

AIle v~riabelen ZlJn op tijdstip t gaussisch verdeeld,
zodat kan worden geschreven.

1\ V\

Ct=Ct/t+Ct/t
01'- V\

at=at/t+at/t

"" '"°t=bt/t+bt / t
,.. V\

Xt=Xt/t+Xt/t
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Waarin de"'" slaat op de gemiddelde waarde en V' op een
gaussisch verdeelde variabele met verwachtingswaarde O.

uiteraard geldt Wt=~t
vt=vt

Uitgaande van de systeemvergelijking kan voar xt +l worden
geschreven ( met w~glatjnL vaQ de _~~dices tit)

x ",. V\ .I' oAl\ lo'\ A lo'\ ,.. oA \A

t+l = c + c + (a + a)(x + x - c - c) + (b + b).ut + W

zadat
'" .$1 l ~ A ,. 1\ 1\
Xt +l / t =\..lxt +11 = ct / t +at / t • (Xt/t::-Ct/t)+bt/t. u t +Pax( t/t)-Pac( tit)

waarin Pax( t/t)~Co {~/t .~/t) (9.1-5:>

en Pac(t/t)~E{~/t.~/tl.

Als wordt aangenamen dat xt +1 een gaussische verdelin~ op
t+l heeft, hoeft alleen het ~weede moment te worden bepaald.

IA "
Xt+l/t=Xt+l-Xt+l/t=

~ A~ AV\ IAA ~A ~_ ~ •.
c + a.x - a.c + a.x - a.c + a.x - a.c - Pax + P +ac

(9.1-6)

~ ~

Ct+l/t=Ct/t
~ '"
at+l/t=at/t
~ \'\

°t+l/t=bt / t

en

hiervan is dat

Aangenomen is da.t de pracesparameters konstant zijn in
de tijd, zodat:
ct+l=c t

at+l=at

bt+l=bt

Een e;cvolg
A 1\

Ct+l/t:=Ct/t
1\ A
at+l/t=at/t
,.. J\

bt+l/t=bt/t

zodat

Pcc(t+l/t)=Pcc(t/t)

Paa(t+l/t)=Paa(t/t)

Pbb(t+l/t)=Pbb(t/t)

en Pac(t+l/t)=Pac(t/t)

P. (t+J/t)=Pb (t/t)
DC C

Pab(t+l/t)=Pab(t/t)
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i\Mn~e7.j.en de l~ansverael:i nc van x \'/e1 veranriert zu] Jen
~e caveri.anties met x oak veranderen met rie rrediktie.

Pcx(t+l/t)~E/~+l/t· ~t+l/tl=E{~t+l/t· ~/t~

E{ W' A "" A IA Vt" ~ A. "" ""= (c + a.x - a.e + a.x - a.c + a.x -

"" '" \A "" "" t- a.e - P + P + b.u t + w ).eax ac

Pex (t+lit) =~t/t·Pex (t/t)+ (~t/t-~t/t)·Pac( t/t)+u
t

•P
b

(t/t)+
(l-"S:t/t).Pee(t/t) e (9.1-8)

omdet;£l~.~.~~ enf~~~~lderde momenten zijn. In een
gaussisehe verdeling zijn deze nul.

t{Pax.clen~{Pae.clzijneerste momenten en dUB ook nul.
E{~.~\ =0 omdat w en c ongekorreleerd zijn

evenz.o seldt:

Paxe t+l/t):-::~t/t.PC.x (t/t)+ (~t/t-~t/t).Paaitit) +ut.Pab (t/t) +

(l-at/t)·Pae(t/t).

(9.1-9)

Pbx (t+l/t)=~t/t.Pbx (t/t)+ (~t/t-~t/t).Pab~t/t)+u t .Pbb( t/t)+
(l-at / t )·Pbe (t/t)

+LC{"" 2} (9.1-10)
Pxx(t+l/~~ x t +l / t =

{
'" "" A "" A _ "" ,1\ "" A iii' ""=E x t +1 It. (e + a. x - a. e + a • x - a. e + a. x

'" "" ..... '" }- a.e - P + P + b.ut + w)
ax ae I

~ 1.e{X't+l/t·~ +('X-~).E{rt+l/t·~ +

u t • ~ {~t+l't. b} +(1~).E(*\+l/t. 't\+
f F<t+l/t(8'·x - a,F,- Pax + Pae + w) i

f{rt +l/t:a\ = Pax(t+l/t), want ~::: ~t/t = ':t+l/t·

evenzo: "")
f{xt +l / t .bl = Pbx(t+l/t)

E{~t+l/t!~l = Pex(t+l/t)

E{~t+l/t .~\zal a:r..aloo['; aan de voorgaR.nde uj trl.rukkingen

zijn:
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£ {Xt+l/t·~ \ =~t/t·PXX(t/t)+(~t/t-~t/t)·Pax(t/t)+Ut·Pb~/t/t)
+(l-~t/t)Pcx(t/t). (9.1-11)

Voor Pxx(t+l/t) is dan te schrijven,

.Pxx( t+l/t)=~t/t·f ~ ~t+l/t.~t/t} + ~t/t-~t/t).Paxe t+l/t) •

.!'
+Ut·Pbx(t+l/t)+(l-at/t)·Pcx(t+l/t)+

iPax(t/t)-PRe (t/t1
1

+Paa(t/t)e{Pxx(t/t)+Pee(t/t)

-2.Pax(t/t~·pww· (.,.,- 9.1-12)
Opmerking

In deze afleiding kwamen {ierde ordetermen voor, zoals
E. {~~~)'"t{~~C't} en E{'~~~. 'C f
Als de kansverdelingen gaussisch zijn kan men deze termen
terugbrengen tot tweede momentcn.
Er ge1dt dan nl. dat:

E~~.b.C ct\ .f{~.b\. E\-c.ci} +~{~.c-}.E{b!.dl +E.{a.dl.f{b.~l
Aangezien de kansverdeling van xwordt benaderd door een
gaussische verdeling wordt aangenomen dat ook hier deze
stelling geldt, zodat wordt geschreven.

E{':~X'tl =2. Pax +Paa •Pxx

E{",'"",a.}a.c =2P +P P,',ac aa· cc

E.{~~.~ }=2.Pax· Pae+Paa· Pex

Nadat de statistiek van x op het tijdstip t+l
(xt+l/t,P(t+l/t) is bepaald wordt een observatie Yt+l
gedaan.
Deze observatie dient verwerkt

J
te worden, zodat de kennis

over x zal zijn vastgelegd met\~t+l/t+~'P( t+l/t+l)).

Dc aenpak is dezelfde als die, welke is weergegeven in
hoofdstuk 6.(Bayes ).

De kansverdeling van x op t+l, voor de ~bservatie wordt
benRoerEi door een gaussisehe vcrdeling x ~ N{2t +l / tt
p( t+l/t)}.

De observatie Yt+l heeft een gaussische verdeli!lg.
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(6...5)
(6-7)

(6-6)

Ala gevolg daa~van zRl na verwerking de observatie de
verdeling van x gauss~sch blijven.

In hoofdstuk 6 word als resultaat gevonden
:t ~ (_ A
Xt +l / t +l = t+l/t+K Yt+l-M.Xt+l/t)·

P(t+l/t+l)=P(t+l/t)-K.M.P(t+l/t)
~ T-'

met K = 'P(t+l/t).M.[M.P(t+l/t)M +pvv1
In oit ~~ndimensionale geval geldt;

Xt +l
c-£+l

a t +l

lo't+l

Xt+l=:

.... ,"

Yt+l=:M

met M=[l,O,O,O].

Yt+l~ CT)
en Pvv'-

zodat ce verwerking van de observatie voor dit geval
kan worden berekend.

9.2 Testprogramma.

Ret identifikatie algorithme kan worden bestudeerd in een
testprogramma.

Behalve uit het fdentifikatie-algorithme bestaat dit
progrcmma uit een simulatie gedeelte, waarin de observaties
"!orden berekend.
Dit deel moet de procesparameters, de begintoestand
en de statistiek van de ruis kennen.

Verder kan in dit programma, dat louter de identifikatie
bestudeert, de sturing worden gegenereerd'met een ruis
generp..tor.

Een kompleet testprograrnma is weergegeven in Appendix D.
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D.?arin wordt op ieder tijdstip een sturing gegonereerd.
Deze sturing wordt gegeven, waarna de prediktie wordt
gedaan.
Hierna wordt een observatie geda~n. Deze observatie
~ordt bepaald met een simulatie-model, dat de juiste
parameterwaarden, de toestand en~de·Btatistiek van de
ruifi kem.t.
Ten slotte wordt de observatie verwerkt,waarna het
geheel wordt herhaald enz.
Ondersta~nde figuur geeft het blokschema van dit deel
van het testprogramma.

~

genereer en geef een
sturing.

,

prediktie.

doe een observatie

"

verwerk de observatie

~r

Fig 10, blokschema van
het testprogramma.
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10. Problemen met het identifi"katie ale;orithme,ciiverc;cntie.

Met het testprogramma ui t a~~endix(Dwordt de identifikatie
aRn een proees volgens (9.1-1)bestudeerd met xO=lO,
e=lO~a=O,8 en b=O,06 .
P lW wordt Q verondersteld en P =0,01.
D~ waarde van P wordt voor h¥¥ algorithme bekend
verondersteld. vv
u wordt gegenereert met cen gaussisehe ruisgenerator met
gemidcelde o. Als een positieve waarde van u wordt gege
neert wordt deze als sturing gegeven. Is deze eehter
negatief,dan wordt een sturing u=o gegeven.

01' blz .79&80 zi jn de seha t tingen van de toesta.nd en de
proeesparameters met hun betrouwbaarheid,steeds nR de
nrediktie, weergegeven, als funktie van de ( diskrete)
tijd.
Eet verloop van de sehatting is sterk afhankelijk van
de keuze van de beginsehattingen, de sturine van het
~roees en de grootte van de observatie-en systeemruis.
Deze illustraties beogen niet meer dan het gcven
van cen globaal beeld van het verloop van de identi.fikatie.

In hct algemeen zal het proeea ook systeemruis hebben.
Tot nu toe is steeds aangenamen dat deze bekend is.
In de nraktisehe situatie eehter zal deze ruis niet
tekend~zijn. ----

Het ~aken van een goede a priori sehatting is dikwijls
onmogelijk. Het werken met een sleehte sehatting voar de
systeemruis heeft nadelen.

Neemt men voor Peen waarde aan~ die te groot is,
dan zal het resu!¥aat van de sehatting van de toestand
en de proeesparameters,niet de rnaximale kennis over
het proees bevatten die mogelijk geweest was (uitgaande
van de observaties ~ indien was uitgegaan van de juiste
aanname over de grootte van de systeernruis •

Als P I te klein wordt genornen, dan zal het identifikatie
algor!!hme kornen tot sehattingen van de toestand en de
~roeespararneters, welke een afwijking vertonen t.o.v.
de werkelijke variabelen in het proees, die veel grate:
is dan die, welke verwaeht kan worden uit de eQvariantle
matrix P(bias).

Dit laatste versehijnsel wordt divergentie van het
filter genoemd. Onderstaande figuur illustreert dit.
SC~LEE,STANDISH and TODA ( 1967 ) en FITZGERALD ( 1967 )
besehrijven dit versehijnsel.

01' blz. 81 zjjn de resul taten vlergegeven van een identifikatie
welke identiek is aan de bovenstaande, met als uitzondering
dat nu P =1.
De resul t~~en 1aten de divergen tie duideljjk zien.
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Divergentie heeft tot gevolg dat m~n aan schattingen,op
grond van de covariantie matrix Peen betrouwbaarheid
gaat toekennen, die veel groter is dan de werkelijke
be trouwbae,rheid.
Het gevolg zal zijn dat de regelaar, waar het identifika
tie-algorithme deel van uitmaakt, volkomen onbetrouwbaar
Vlordt.
Divergentie dient dus altijd voorkomen te worden.

De meest eenvoudige methode om divergentie niet te la
ten optreden, is het vast leggen van de minimale waarden
van de elementen van de covariantie matrix p.
De hoogste nauwkeurigheid van het filter ligt hiermee vast.

In feite is deze methode niets anders dan het m~~en

van een a priori schatting van de systeemruis.
Bier blijft het probleem van het maken van de goede
a priori-schatting bestaan.

Andere methoden am divergentie te voorkomen, die allen
hetzelfde effekt hebben, nl. het niet te klein laten
worden van de covariantie-matrix, zjjn:

1. Toevoegen van ruis aan de ingang van het model.
2. Toevoegen van extra variabelen aan de toestands

vector.
3. Het wegen van de informatie van het filter.

Hoe recenter de informatie, hoe groter zjjn invloed.



(10.1-2)

(10.1-3)

De waarde van P (t+l/t) zou dan
P~x(t+l/t)=•••• ~~••••••••• +q.
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10.1 Ada otieve f:;ehfl t tinr; van (If' systeemruis.

~en methode om de ruis tc sehatten, die uitgARt van de
observaties aan het proees wordt bcsehreven door
JAZWINSKY ( 1968 8, 1968 b, 1970 ) en JAZWINSKY and
BAILIE ( 1967 ).

Bij deze methode wordt getraeht om op een tijdstip t
een zodanige waRrde van de ruisvariantie P (t) te
vinden, dat de afwijking tussen een observ~ie Yt zijn
verwachtingswaarde de meest waarsehijnlijke is.

Na de prediktiefase ( zie hoof~tuk 6 ) is de kennis
over het proees opgeslagen in {xt+l/t,P(t+l/t)}.
De sehatting van de systeemruis op tijdstip t bedraagt
P\....w( t).

Definieer nu het residu als voIgt:

r t+l=yt+l- E{yt+l \~t+l/t'P(t+l/t)l (10.1-1)

M.a.w. het residu op het tijdstip t+l is het verschil
tussen de waarde v?n de observatie Yt+l en de verwaehtings-
wHarde van deze observatie op grond van d~ kennis op
t+l over het proees, v66r de observatie {xt+l/t,P(t+l/t)J

Uit de ~bserva1ievergelijking volgt:
Yt+l=M(Xt+l/t+~t+l/t)+Vt+l

E(Yt+l l:t+l~ttPt+l/t)= M.~t+l/t' zodat
r t +1=M ~t+l+Vt+l

voar M= [ 1,0,0,0 J volgt

"r t +l = Xt+l/t+Vt+l

zodat £{rt+l}=o

ftrt+i\=pxx(t+l/t)+Pvv

r t +l heeft een gaussisehe verdeline N{O,Pxx(t+l/t)+Pvv~

Pxx(t+l/t) is een resultaat van de predtktie ( zie ho.ofdstuk 6 )

Pxx(t+l/t)= •••••••••••••••••• +Pww(t).
Waarin P (t) de schatting van de systeemruis op tij~stip

\'IW

tis. Stel nu dat er een waarde van de systeemruis Pww(t)

bestaat,noem deze q, die het optredende residu 0' t+l
waarsehijnlijk zou rnaken(q~ 0 )

•zijn,P (t+l/t)tmet :xx



,
of Pxx(t+l/t)=Pxx(t+l/t)-Pww(t)+q

I

E{rt+l\=o

f{(rt+ti =

Als nu de gaussisehe verdeling van r t +l wordt uitgesehreven
P:Gl~t: I { } 1 ~1
P(rt +l )= Pxx(t+l/t)-Pww(t)+q+Pvv """"2".(211"/2'_.. ,'

exp [ -i r;+l· tPxx(t+l/t)-Pww(t)+q+pvv\ ]

De waarde van q. die de kans van r t +l maximaal maakt
voor alle r t +l is de schatting die wordt gezoeht(q).
Deze k2n worden bepa~ld uit de extremen van P(r t +l ) voor q.

Eet resultaat is:
,.. J,
q = rt+l-Pxx(t+l/t)+Pww(t)-Pvv ~ls het reehterlid positief

~s
q = 0 (rand maximum!!) als het reehterlid negatief

of nul is.

De interpretatie van deze methode is als volgt:

q-pww(t)=r~+l-(pXx(t+l/t+Pvv}.

Als lrt+ll ~ Pxx(t+l/t)+Pvv dan zal q grater zijn dan Pww(t).

Als veer r t +1 dus een waarde wordt gevanden die buiten
de l~grenzen van de verde ling ligt wordt de systeemruis
vergroot met q-P (t) tot q, zodat r t +l juist op de l~
grens van de ver¥!~ling komt te liggeIi.
Als r t +l binnen de lcr-grenzen ligt wordt de systeemruis
verkleint ~et q-f (t) tot~, zodat ook hier r t +l juist

·w Vl
op rie lar~ grens komt te liggen.
Uitereard kan de varian tie van de systeemruis niet nega
tief worden zodat q)/O·'.

Deze methode heeft een sterk ne.deel. De Ech;1.tting van q
is gebaseerd op ~~n enkel residu, en heeft daarom geringe
statistisehe betekenis.

Als eehter de best2anoe sehatting van de systeemruis Pww(t)
niet wordt aanRepast met rt+l-(P (t+l/t)+P ),. maar me~- xx vv
een fraktie daarvan, {rt+l-(PXx(t+l/t)+Pvv}L dan wordt
l1et lopende gemiddelde van q, met tijdkonsti;he -c als
schatxing van Pww'gebruikt, zadat

r t +l - Pxx(t+l/t) + Fyy (10.1-4)
P (t+~) - p,.n,,(t) = 1r

v:'lll ", yv
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10.2 Gebruik van de Gamma-2 verdeling voor het schatten van
de systeemruis.

(lQ.2-1){
ab.]

.exp 2Ct1iCtb-l) ~

2 ~-b-l - 1 b:1
(1/ rr ) • exp l - ~cr&J

In 10.1 is aangetoond, oat de residuen r gaussisch
verdeeld zijn. rV\N{o.Pxx (t+l/i}tPvv}.
TARN ( 1969,1970 ) beschrijft een filter, waarmee uit
de residuen, d~ var~antie van de systeemruis te bepalen
is. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het feit, dat de
reciproke van de variantie die bepaald wordt uit een
reeks steekproeven uit een gaussische verdeling kan wor
den beschreven met een gamma-2 verdeling.
Deze verdeling wordt beschreven door RAIFA and SCa\IFER
( 1961 ).

Pr.. ( I/~&)~

Deze kansverdelingsfunktie kent twee parameters (a,b),
die een voldoende statistiek vormen voor deze funktie.

Van deze kansvirdelingsf~nktie is E{l/et'l a,b}=l/a (10.2-2)
en var. ( 11 (j" .la, b) =2/a b 2
Vandaar dat a een zuivere schatter is voor ~ •..
De schatting van devariantie~Op tijdstip t+l, v66rdat het
residu r t +1 wo:~t verwerkt, is:

""-
crl.=p (t+l/t)+P. +P (t), (10.2-3)xx vv ww

wi3?rin pxx(t+l/t) staat voor Pxx(t+l/t)-Pww (t) •
...

De statistiek van de verdeling van1L/<Jop tiidstip t is
(a.t\b t ). Te bepalen is de statistiek van 11 (j op het tijd stip

t+l : (at+1,b t +1 ).

Het residu r t +1 is een steekproef uit een gaussische
verdeling met ~emidc'elde 0 en variantie cr' .

De k3nsverdeling,
P( r t+ 11 1f(j) oc. ( gaussB.sche

verdeling met
gemid~.elde 0)

I.
Uitgaande van P (rt+1,lfOi) kan een
van Bayes worden bep~ald.

p(r t +1 ,lf<T')=p(rt +1l1/cf).p( 1/($"1.)

=P( 1/(7"'t.lrt+l).P,(rt+1)

vorm van de formu1e
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zodat de recurrente betrekking voor de voldoende statistiek
luidt

(10.2-4)

(10.2-5)

(10.2-6)
bt +1

VerGclijk deze vorm met vg1 - 10.1-4. _
D~ tijdkonstante van dit filter wordt per stap groter.
Het filter uit 10.1 heeft een konstant tijdkcnstante.

De nieuwe schetting van de systeemruis wordt dan gevonden.

Pww( t+l) =ft<Jt:t1 - 1?XX( t+l/t)-Pvv t = (10.2-7)

E~<T?+l-PXX(t+l/t\ -Pvv

De term tussen accolade~kan niet verder worden uitge
werkt omdat Pxx en dus cr&geen stationaire kansver-
deling hebben.



Als men deze ~ethode gebruikt om de schatting voor P~v
te vinden, dan wordt data, afkomstig van de observatles
twee keer na elkaar uitcemiddeld.
Aangezien de schatting van P weer wordt gebruikt in het
filter, ~ordt een terugkoppe!!ng van orde twee gekreeerd.
Dit kan aanleiding geven tot instabiliteiten bjj de
identifikatie.

10.3 Resultaten van het komplete identifikatie-algorithme.

In de hie rna volgende grafieken zjjn de schattingen van de
parameters van het proces volgens 9.1-1 en 9.1-2 weergegeven.
In het identifikatie-filter wordt de ruis geschat volgens
de methode van 10.1, met1:" =50

In het ruisfil ter is verder de l"1ogeljjk.heid ingebouwd
am als de residuen groat worden, de P-matrix te vergroten
(~ 2,5.('). Als de residuen zeer groot worden (~ 4.ct) dan
wordt de matrix gereset op de beginwaarde.
Deze maatregelen geven het filter de mogeljjkheid om het
proces goed te bljjven schatten als de procesparameters
verlopen. ( zie subroutine UPSNOI in appendix D )

Bjj de schattingen die zjjn uitgevoerd is steeds uitgegaan
van x()=lO, c=lO, a=0,8 en b=0,06
Alleeft in het laatste geval springt a tjjdens het schatten
van 0,8 naar 0,7.

Uit de grafieken bljjkt dat er geen divergentie meer optreedt.
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Kon~~lusie s.

Indien men het patienten-model en het observatie
mechanisme lineair veronderstel~ en de kansverdelingen
van de stoehastisehe variabelen in de systeeF- en
observatievergelijking op ieder tijdstip benadert
met een gaussisehe verdeling, dan kan men tot een
praktisch realiseerbare oplossing van het optimale
regel~r0bleem komen.
Het is tevens mogelijk de systeemruis adaptief te
schatten, zodat geen divergentie van het identifieatie
filter optreedt.

Deze oplossing is niet "de best mogelijke".
Redenen daarvan zijn:

1. Het proees is benaderd met een lineair model.

2. De kansverdelingsfunkties van de stoehas
tisehe variabelen zijn benaderd door een
eaussisehe verdeling.
Voor het lineaire model met onbekende para
meters en toestand is dat een aanname die
zelfs niet konsistent is in de systeemver
gelijking.

3. Het regelprobleem van het linea ire proces
met niet volle dig bekende toestand en para
meters is niet separeerbaar.
Toeh worden identifikatie en regeling
geseheiden, waardoor de regeling sub-opti
optimaal wordt.

Opmerking: Men zou kunnen komen tot een betere oplos
sing, indien men van de kansverdelingen
van de stoehastisene variabelen meer momen
ten zou meenemen.
De oplossing wordt dan enorm gekompliceerd.
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APPENDIX A,

I, Waarsch~nlDkheid onder voorwaarden, (konditionele kans)

P(alb) = p~(~~)

zodat: P(a,b) = P(b),P(a b) (kettingregel)

ook:

P( I b) pea, btC)
c at = Pea, )

P(b,c) =~p(a,b,c),da = P(a,b),P(cla,b).da

geldt op deze w~ze:

P(a,bic) = p(blc),P(alb,c)

P(a,b,c) = P(a),p(b,cla) = P(a),P(bla),p(cla,b)

pea) = jP(a, b) .db
P(alc) =~P(a,blc),db = p(bJc),p(alb,c).db

p(alb c) = P(atb,c)
'P(b,c) I () P( I ).. P( b ) - P at b •. c at ba ,c - P(b,c)

en:

oak

3.

zodat:
=,da

in een eenvoudige vorm:

=

De uitdrukkingen in 3. z~n vormen van de formule van
Bayes.
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VI en iedere

B. posteriori
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APPENDIX B,

Voldoende statistiek.
-.. ...

Zij Vi cen parameter C WE:.n)
Zij ~ een wil1ekeurige vector eXCi S )

Stel P£ (x 1~) gee ft de kondi tionele kansverdeLi.ng weer van
x als W = W ( ~~.n)

Voar iedere a priori kansverdeling Pw(~) van
(geobserveerde ) vector x6S zij P (~I·x) de.... w
vcrdeling van W,

Neem aan dat voor iedere ~E' bij iedere a priori verrleling
Pw(=) de a posteriori verde ling bestaat en dat de
kan worden bepaald met de formule van Bayes •

Definitie
...&

ledere funktieT van de observAtie x wordt
statistiek genoemd •

...
Eer.. st3.tistiekT (x) is een voldoende statistiel{ voor )
een verzameling van verdelingsfunkties I Px(!f~a; ,n. r
o.ls Pw(~l~=Pw(~Pt2) voor iedere a priori verdeling
Pw(w) en ieder tweetal punten x.e6 en X2€ ~ wa':>,rvoor geldt

T (X]) = T (X2).

Om de a posteriori verdeling pw(wlx) te Q€palen is het

dus voldoende dat men de voldoende statistiek~(x) kent.
Het is niet nodigx te kennen.

Fisher-Neyman kriterium (faktoriseringstheorema)

Dit kriterium is bruikbaar om voldoende statisticken op
te sporen,

Ee~ statistiek~T(x) is voldoend~ voor een verza~eling van
kc.nsve~delingsfunkties{px(xt~)l w~.n} dan en slechts dan
als pex I~) in faktoren o~esnlitst kan \'Jorden voor alle- c ... ~x E: ~ en wGAals onderstaande vor-m.

Px(xlw)= uex), v [ T (~) ,wJ ..
u is een positieve funktie die onafhankelijk is van.W •
v is een niet negatieve funktie,die van x afhangt via T(x)
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Be '''l" -;,...
~W 11 Cl •

1) Stel kriteriurn klopt: ..
Dan geldt voor iedere verdelingsfunktie Pw(W) en iedere
l» • .nen Xas da t de a posteriori verdeling van"Vt is:

u(x).v[ T' (i),iO .pw(;)
= -~""""';;:"'----,.~--,;jl-w---=P""""~---':-d I."!:'u .•v T' x'. w .,

~

v [ ~Ci) ,c,J. Pw(c:.)
= ~1f"(1) .ttl']";';".p.....w...,.(-GP)-d"...,m"'""'·

Hierui t voIgt dat P (i:/1t) afhangt van x, ui tslui tend
~ w

echter via T (x). T(x) is dus een voldcrende statistiek.

2) Stel T(x) is voldoende statistiek.

Zij P_(~) iedere a priori verdelingsfunktie van~,.. -zodat Pw(u,)) 0 voor iedere ~~.n

De a posteriori verdeling Pw(~lx), die bestaat voor

iedere Q ~.n en 'X. S, is volgens Bayes:

Px(Xli3).Pw<W)
= Ipx{xfrB)·Pw(if)· d Lu'

n
DaarT(x) voldoende statistiek is geldt

pw(:pc) = ~' ex) ,w]
dus
P (xl~)= [Jp (x.liO')p <,') d~:l. r [Ti(~),W]

x n X w J Pw(ii'i)

Px(~IQ) is van het type u(i). V~' C~);&3 )

Vanwege de dubbele implikatie geldt de stelling

Voorbeeld:

Stel xr ......• xn zijn samples VEl.n een normele verdeling

met een onbekende waarde van het gemiddelde en een
onbekende waarde van de variantie.

Voor iedere ~aarde van het gemidc,elde jl en varicmtieo'
(-~<p~~,cr~O ) kan men voor de konditionele verdeling
van ( xl ••••••• x ) schrijven.n
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In bov~nstaande verdeling kan de
de obscrvaties Xl••t .. X worden

~ nA 2
getallen nl. x en (x.-x).

~I 1

afhankelijkheid van
gevat in twee

Definieer een vector funktie

T (xl•••••••••• • • xn )={~,

T is voldoende statistiek voor de gaussische verdeling.



1.

2.
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APPENDIX C.

Stellingen, die nedig z~n veer de afleidingen in
5.4 en 5.5

Stel minfl(''X,u) is het minimum van C1 ('x,'U), de kriterium-u(x)
fUnktie.
Stel dat lix,~) een eenduidig minimum heeft t.a.v. UE'U,
veer aIle x .. X
Stel, dat i1o(~) heort b~ dit minimum, dan geldt:

minE l(x,u) = E l('x,"uoCx» =E mln l(x,u)u(x) u
Deze stelling wordt gebruikt in 5.4. Daar is steeds volle
dige informatie over de toestand van het proces.

In net geval van onvolledige informatie over de teestand
van het proces zal de regelstrategie afhangen van Y, de
observatie.

StelE, ( ., y) is de konditionele verwachting" gegeven y.
§tel, datEl(x,Y,z.u)vJ een eenduidig minimum heeft t.o.v.
u& li, voor 811e yc T
Stel, dat u (y) ha:art b:ij dit minimum, dan geldt:

. t:" (. .. .. t: ( ......0 .. ) C i . ~ (... -I.. I
m1n~1 x,y,u) = ~ 1 x,Y,u (y) =~ m1n~1 x,y,u,y)u(y) y U

,.. .. -3. Te bepalen i~~x.S.x , waarb~ x een gaussische verdeling
heeft x~ N( x ,Pxx)
c ..aT... cJ ~ = ~.: l
~ (x.S.x) =cl(X + x).S.(x + x) =

=£ l~.s.~l + £ {~~s.x} + £ {~.s.~} + E (f.s.~J
= Eii.sJe) T 0 + 0 + tr[s.E{~.~·Ttl
= x.S.~ + tr{s.pxx \

De bewDzen worden gegeven door istrom(1970), op bIz 260
en 261.
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:-" ..
.l.

".: ...... !" ,'. ~,"

rk=360121.
,,'h='Kll ~)48 5 76. '
KEAO(~) X~C#A#8#XNIYN

r<EAO(2) v
V=V*V
h=0.
U= ,~] •

C,\LL SI,"iULA(UIY)
Z(1)=Y
Z(2)=Y
?(3)=(J.5

Z(4)=0."
CALL ?HESEI
K=O
K=K+1
CALL UKANu Cu)
C"\LL t'J{EDIKCU)
IFCK.\\Jt:..cK/:')*::» Ciu '104::>
uo 4V) 1=114
P (,J ( I ) =~ j i\ T ( j-' C1 # 1 ) )
~"u::~i!l'\TC h)
~~I1E(l#IJ~)~#~#Z#P~#~~

CON1 II\iuti:
CALL ~I MULA CUI Y>
R=Y-Z(l>
CALL UP SN(J I Ch:)
I J l,J =K* f,1 ( P C1 ~ 1 ) .. v)
IF(0Q.GT.4.a) Gu TO 48
CALL p;~oc ES (Y)
CONTINUE
IF ( K. ,'I E • 0(/ S ) * ~) GO TO ~ 5
Uo ~(J I =1 ~ 4
P (1( I ) =$,)~n Cr' CI ~ I ) )
~Hn it: (l ~ 1 y'}) Y ~ Z ~ PU I t(

CONTINUE
IF CK. LT. ;3::1:,,» Gt,) 10 2("
\'iR I l' E ( 1.# 1 1 ~i )

~;<I TE( 1 # 12;') Z,P
::iTOP
FIj ,\ ,'iA TO. I 1 ~ # 1;:: ( ,< ~ r' ~1 • P ) )
FI)i~l~A T ( 6X # 1 1$ I: ~ i' S • ;2 ) )

FOt~M4TClI )
F"Of(~H\T(X# 4rI2.611,l4(X# 4FJ 2.6/)11)
£!'lD, .

CIjM(VIOl'll !. L I ,., ~ c ~ d ~ U

Cur'1i"'iONI \, \',Ii, \\J
C(lMMON/VV/YN

• CUMM0N/Z~/l(4)~~C4#4)

CUf\'d"\ONI ~.N/~.

CU{-'HvIONI VN/ V
COMMONI F r 11"1<
KEAL PO(4)

3281
J29J
:J3JD
;132;',
;1330 Lin
03.i1;1
0350
'~]62 4S
;,'137::
['131311

l,j 3 :~1

;)04J
~aS3

13060
0070
0060
00910
0J~t1

01l0C
0120
~l 3.3
0140
0150
G1 6f,~

01 7;:
019;1
02D3
~21Vl

022?l
023:0
;)243
U25/J
J26~

~I<? 7J 20

339;)
(3Li'liQ

~410

13420
i'343\1 48
0440
04S!?!
1.}46~ SO
0480
049(J ~S

050;\
35 lV'
,l52,)
;)S3~)

~5.4;'1 1'l ~

:;~l).J tv:;:;
.':)56:-_' 1 10
(~570 12:)
v) 58:J
OS90C

.j.:

;

1~)~~t

l'
,"

~f

r."l\·

~ .... I



, : I) ,) ,.' L:
161 '..1
:': f,~;J

.16~:s :1
,)642 C
'!6~0

3670
0680
0693<;
W10JC
81h)
('172~~

(731)
0740
:~7)O

:<)763C

"77~

273:J
~79~

:') t-: 'J ;-1
,1",/ 1 .:).,-
J:) ~~91

'y.:unc
:~~; ~ lC
~'~b :,~,~

;J£~ 6;
; Ji~ 7 :~,

<t(jF~;)C

~):: 9q

."91 t?'
:'19 1 'j

;' 92~';
89 :3:;
,')~) Lt .•~

:lC)~i;)

;1961 1
.,

;,)97 :J
:;98 ;, ') ,

C;, .J

;)99:',
Hh)J
10 IJ,

1028
1033

\ " JnA~C
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::)1;1:l ..<0U j I j':r. Ij, .. i~I\JU (,j)

CtJ~WjON/F'ilr J\

OA TA UivlA>U 40.1

U=UMAX*HANUUM(F~)

HETUNN
END

SUbRuul1NE ~IMULA(u~Y)

COMMON/Z//X,C 6 A6b
COl"ii"HlNI \', 'v.l Xl\!
CUt": i\;1 IN/ IJ VI YI\J

C')I'<if"ll,) i\l / f F I F' 1\

;\ =C+ I~ "" ( 7. - C ) +H >ioU
I r' (/',1\1 • ,'i =: •.j .) ,,= 1\ +1\1\1" I~ANUui"l (f r'()

y=x
I F ( Yi'; • I\J r_ • ;j .) ):::: y + YN'" "'" ih~ Uu ,'j ( I- /{ )
td::"l LI;<!\

Ei\!u

~;UH/';UulII\~ i~I\E:IJIK(lj}

COM~UN/!~/(~),~(4,4)

CQi"if":ONI V:N/.,

.\ X, =! ( i J ) + I ( ;j ) -+: ( ? ( 1 ) - / ( :0'. ) ) +~ ( 1 , 3) - ,.. ( G, : ~ ) + I.. ( .t.; )¥ ,;

i J P =f> ( 1 , 3 ) - ;' ( :~ , ~~ )
I' ,J =IJ ,J * I":' + j; ( :~, :" ) '" ( p ( 1 , 1 ) + r ( 26 2 ) ~ <: • :) *,~ ( 1 ~ ;.: ) )
,dj= 1. .. / <:.0
,~h=c.( 1 }-:. CO
i~ I =t. ( ~.~ )

Uu 1 ;'. I =1 , 4

P ( 1 , 1 ) =AI *r) ( I ~ 1 ) + A G'" ," ( 1 , Co ) + AH*P ( 1 , J ) + oj*r' ( I , 4 )

uO 2:; I =2 ~ 4
P (t , I ) ={j ( I, 1 )
P(1~1}=Al*~Cl,1}+AG*P(162)+AH*PCI63)+U*P(16~}

P(1~1)=PC161}+PP+W

ZCl}=X>;
rd:.l URN
END



1~ ~ iC
1 ','-. ~

1",7.',
lil~;J

1,.:1 ci i)

1 ) >J':~: C
11 10
11:(:)
113'':;
114'.-'l
1150
1160 13-
11 7;)
113;:)
11 9~)

1:~]· j

1 ~~o4ilC

1? ');~ C
1:~ 6,;
1~ 7,1
1'2 ;:;~,

1<:'90\
1::l:Vi
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::>l}t;';~)Ulli\Jr~ P;"<\)Ci..~(y)
C() :Vi I"~ QI'J I I. I ; I / ( 4 ) , !.> ( 4, 4)
COi":ll:,CJ~\I/Vi'Jl V
1<i:..AL G(.lj)

l~ :s '( - Z ( 1 )
PYY-PC 1,1 )+V
kR=iVPYY
DO 121 I I: 1 ,4
ZC I )=z< I')+f<R*PC 1,1 )
GCI ).;:?O, 1 )
DO 33 1=1,4
DO 20 J=l,I
P(I,J)=PCI,J)-GCI)*G(J)/~YY

P(J,I)=PCI,J)
CI)NT 1NUl':
t~~ 'llJLN
b\lLJ

~Ul::"uU"l I i\:l:. (JrJ ~lI",J I ('i)

COl"; ;'" l) ,\J I \.'1\) /1/:

COMi'<ONI VCU \i

C,) ,\II ~"I \) N I ZP I i.: ( ij ) , rJ ( .Ii' /i )

U/-\l.\ 'fCI'j 'j.1
131JC

,. .~ .'

13:?'~

1 'J ", ,'" ~
13<4 'J

1 :39 I)

141 '!1\:

lL;2J
1421
14;'!2
1 4(~ J
1 ~;~ L;

14,.}S
1~~! 6
143:\
144a
1 45;.l
1470
1480
JiA90
lS1~C

20

F·; ::< =;:.; '" )0;:

"YY=,-( 1,1) +-v
I'. = ','1+ (J{i.: - r-Y y ) I TC

I~(~.LT.J.U) ~=O,0

u=(\/"I P YY
II'(U.LE.6.25) GO 10 213
l)(·I;:.16*0-1.0
DQ 3 ;'l I =1 , 4
LJO :hJ J=I,I
t:" ( I , J ) =j:' ( I , J ) + j'" ( I , J ) IjnjU

F'eJ, I );:r)( I,J)
IF<O.LE.16.) ~o 10 20
CALL Pr(t':S£T

1::10'1=0.
J~E TUr(l'J
EN:D

.
\



, ..

1:>1:;C
1~:~;~

1 ~':M

I :) "~~1

l~')~lC

1 ~ 6:3
1~ .,;;

15 i.:»
1·59.21
16:'n
161 v)

1620
16320
1643
1650C
1663C
1672'
16R0
1690
1700
171 ~l

1 7~J.r~

1., 3~)
17 iJvj

1 7~Hl

176Z1
1770

1 'n.'
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,::' '.J:::.! -.0 U 1 JNE r-H F. »r~j
CU('-W;ONIIY 1,/ ( Lj) # I' (il# -4)

co 1"1 1'''10N / VN I 'v'

uo 1 ~:i 1 =1 , 4

00 1 ..:.J J= 1.4
?(I#J)~0.0

PCl.l)=V+l.0
~(e,2l;~.0~(V+J.O)

P(3,,3l=1.0
P(4,,4}:::~d

I~ETU,.{N
END

rUNG 11 0;\1 r\~\i'-J0(H-'; ( F:<)
SUr-l =0.
DO 1 \:1 I:: 1 , 12
fR=fR*1021.
I i\=f'f~

FF= 1:<
fR=FR-F'F'
;)UM=~UM+f:(

F<ANlJtJM =SUI') - 6.
i-;£TUs(N
END
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