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Samenvatting,
'.'« ,tc, QUi

In dit veralag worden twee methodes van kleinste kwadratenachatting behandeld:

de Wiener theorie in het geval van stationaire stochastische signalen en de

Kalman theorie voor een uitgebreidere groep van signalen. Bovendien wordt nog

speciale aandacht besteed aan de lineaire kleinste kwadratenschatting en aan

enkele uitzonderingsgevallen van het Kalman filter.

Ook wordt het gedrag van de regelbaarheid,die inzicht kan verschaffen in de

efficiency van de gevolgde filtermethode, besproken zowel voor het Wiener als

voor het Kalman filter. Tenslotte worden beide methodes van filteren met el

kaar vergeleken.
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Inieiding r<<< 4 , , , ...

Zo~1 in de theo~ie ais in de pra~t~t~_VAn~,v, reseitechn!ek en telekom

munikatie neemt.de Destu~ering.vall proce~s~n,wa~rbij de invioed van stochas

tische verschijnselen een rol speeIt, een steeds belangrijker plaats in.

Enkele bekende problemen op dit gebied zijn o.a:

I. De prediktie van random signalen

2. De scheiding van signaal en ruis aan de hand van met (additieve) ruis ver

ontreinigde observaties van dit signaal.

Een belangrijk onderdeel van deze studie wordt gevormd door de schattings

theorie en in het bijzonder de lineaire schattingstheorie.

Een van de eerste bijdragen op dit gebied werd geleverd door Gauss (begin

1800) die de kleinste kwadratenschatting toepaste bij de baanberekening van

hemellichamen.

In het begin van de jaren veertig werd het probleem aangepakt o.a. door

Wiener die de lineaire kleinste kwadratenschatting van continue random pro

cessen behandelde. Hij bracht de oplossing van deze problemen terug tot de

de opl6ssing van de zogenaamde Wiener-Ropf integraalvergelijking waarbij

hij zich voornamelijk beperkte tot stationaire processen,met bekende ratio

nale vermogensspektra, waarvan de observatietijd ~'Dneindig" lang is.

De toepasbaarheid van de Wiener-Ropf vergelijking - en een equivalente be

schrijving ervan in het frekwentiedomein- stuit echter op allerlei bezwaren

van zowel theoretische als praktische aard.

Desondanks heeft de Wiener theorie op sommige plaatsen toch weI zijn waarde

bewezen. Van der Grinten (]970) voert b.v. op grond van deze theorie de z.g.

regelbaarheidsfaktor r in. (N.B. niet te verwarren met het in de regeltech

niek eveneens gebruikte begrip "controllability" ). Onder regelbaarheid wordt

verstaan: de mate waarin het effekt van ongewenste storingen onderdrukt kan

worden. Op deze Manier kunnen de diverse mogelijkheden om een door storingen

beinvloed proces te regelen op kwalitatieve wijze met elkaar vergeleken wor

den.

Voortbouwend op de theorie van Wiener en aangespoord door de toenemende be

langstelling in ee ruimtevaart heeft men zich daarna vooral geconcentreerd

op de ontwikkeling van recursieve lineaire kleinste kwadratenschattingen

van-- zowel stationaire als niet-stationaire processen met eindige observatie

tijd. Bijzonder belangrijke bijdragen op dit terre in zijn omstreeks ]960
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geleve~d dOQ~ Kal~~n en Bucy,

De welhaast ove~weldigende Delang&tell~ng die~en had ~n deze recu~s~eve

algorithmen i~ verklaaroaar als~en oedenkt dat deze o~j uitstek geschikt

zijn voor verwerking.met.een digit~~~.r~kenmachine.

Als gevolg hiervan is sinds het oorspronkelijke werk van Kalman een niet

aflatende stroom van publikaties opgang gekomen over allerlei varianten op

en uitbreidingen van het z.g. Ka~man filter.

Om m.b.v. de Kalman theorie langs recursieve weg de (zuivere) lineaire

kleinste kwadratenschatting met de bijbehorende kovariantiematrix van de

schattingsfout te berekenen moet men zich echter beperken tot die processen

die gegenereerd kunnen worden gedacht door lineaire dynamische systemen,

eventueel met tijdafhankelijke parameters, die geexciteerd worden door

witte ruis , de zogenaamde Markov processen.

Bovendien dient men te beschikken over informatie omtrent de statistische

eigenschappen van meet- en systeemruis ende:begintoestand om het probleem

op te kunnen lossen.

Een opmerkelijk voordeel van de Kalman- t.o.v. de Wienertheorie vindt,naast

het veel uitgebreider toepassingsgebied van het Kalman filter,zijn oorsprong

in het feit dat de moeilijk oplosbare integraalvergelijkingen nu omgezet zijn

in equivalente differentiaalvergelijkingen die,in recursieve vorm, uiter

mate geschikt zijn voor verwerking met een digitale rekenmachine.

Enkele gebieden waarbij het Kalman filter met succes is tgegepast zijn de

ruimtevaart en de militaire research ( de kosten die optreden bij het 8e

bruik van vaak grote rekenmachines zijn hier meestal van secundair belang)

In dit verslag zal o.a. worden nagegaan in hoeverre het Kalman filter van

nut kan zijn bij de berekening van de regelbaarheid. Het zal blijken dat we

m.b.v. digitale rekenmachines in staat zijn op snelle en eenvoudige wijze

de regelbaarheid te berekenen dit in tegenstelling tot een overeenkomstige

berekening volgens de Wiener theorie.

Over de opbouw van het verslag nog het volgende:

In hoofdstuk I wordt op beknopte wijze de Wiener theorie behandelt voor con

tinue,diskrete en continu-diskrete systemen,dit geeft aanleiding t6t'for

mules voor het optimale overdrachtsfilter en de regelbaarheisfaktor r.

In hoofdstuk 2 onderzoeken we de (lineaire)kleinste kwadratenschatting die als

uitgangspunt dient voor de berekening van het Kalman filter. Bovendien worden

enkele belangrijke eigenschappen van de lineaire schatting afgeleid.
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HOQfdstuk 3 gee(t aan hoe ~en l~ne~~~e dyn_~~,che iYite~en en MarkQV pro

celsen kan beschrijven ~et behulp van lineaire di~terentiaal- of differen~

tievergelijkingen. ~ek wordt aangegeven op welke manier de,voor de lineaire

schattingstheorie noodzakelijk~,kennisvan het eerste en tweede moment van

de Markov processen verkregen wordt.

Hoofdstuk 4 geeft de algorithmen weer van het continue en het diskrete

Kalman filter.

In hoofdstuk 5 worden enkele speciale gevallen van het Kalman filter onder

zocht (de invloed van gekleurde meetruis en/of observaties zonder meetruis)

en de methodes besproken die ter beschikking staan om deze problemen op te

lossen.

In hoofdstuk 6 wordt nagegaan onder welke omstandigheden het Kalman filter

stationair wordt en wat dan de bijbehorende overdrachtsfunktie is. Tevens

wordt het verband tussen het stationaire Kalman filter en het Wiener filter

iermeld.

lIn hoofdstuk 7 worden enkele voorbeelden behandeld, zowel volgens de Wiener

als de Kalman theorie. Het zal blijken dat het Kalman algorithme meestal

sneller tot de gewenste oplossing voert.
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1. Optimaal filteren voor het stationaire geval; het Wiener filter

t • t C0E.ti!!.u~ .!'rs..!~~n...:._

De aard van het probleem is weergegeven 1n figuur t.t

x(~)
h ll:)

wt~)
+ z:ll::)

'1lt::) .!J'll:}...
H(s) V{s)

I ~

e,~)::.y'l~) - ~l t:)I
I
I p(H

I
,ylt) IL _________ ... r--

______ -1

Pls)

fig.t.t Blokschema Wiener filter.

Een signaal x(t) doorloopt een proces met overdrachtsfunktie H(s) alvorens ter

beschikking te komenals'het signaal wet) wet) kan verontreinigd zijn met

(additieve) ruis n(t).De observatie z(t) = wet) + net) wordt door een filter

V(s) gevoerd. Gevraagd wordt de overdrachtsfunktie van het optimale Wiener

filter V(s) zodanig te bepalen dat het uitgangssignaal y'(t) zo goed mogelijk

gelijk is aan een signaal yet) dat een voorgeschreven relatie heeft met x(t).

Deze relatie is gegeven door een overdrachtsfunktie pes).

Met zQveel mogelijk gelijkenis van y'(t) en yet) bedoelen we dat de variantie

van het verschil e(t) = y'(t) - yet) minimaal moet zijn. Om tot de gewenste

V(s) te komen wordt

2 :1
e (t) = (f"e

geminimaliseerd; de

=i~(y'(t) - y(t»21

bijbehorende variantie noemen we

Bij deze bewerkingen veronderstellen we dat:

t. de ongekorreleerde stochastische processen x(t) en net) stationair zijn'

en bekende rationele vermogensspektra of autokorrelatiefunkties hebben,

dit heeft tot gevolg dat na het inschakelverschijnsel e(t) ook stationair is.

2. het optimale filter V(s) tijdinvariant, lineair en fysisch-realiseerbaar

is.

Over pes) kan men nog het volgende zeggen: de gewenste output yet) ontstaat
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dOQt een of. andere operatie op x(t).Dit heeft tot gevolg dat P(s) niet altijd

realiseerbaar is zoals b.v. bij predictieproblemen waar we het gedrag van x(t)

een tijdstip T later willen weten, in dit geval is y(t) = x(t + T ), dus
v v

P(s) = exp(sT ) •
v

Meestal willen we echter het verloop van x(t) reconstrueren uit de observatie

z(t), zodat P(s) = I

De bepaling van het optimale filter kan zowel in het tijd- als in het

frequentiedomeipplaatsvinden. (Solodovnikov, I 960; Sage,1968)

In het tijddomein ontstaat de z.g. Wiener - Ropf vergelijking:

j j (t -t)v('l)dt -" (t) = 0, t~o (1.1)o rzz rzy
met v(?:) • 0 voor 't < 0

Voor het bewijs hiervan wordt naar de appendix verwezen.

De autokorrelatie ¢ (1:') en de kruiskorrelatie rI ('r) zijn gedefinieerd als
zz r l'zy

~zz ( 't) = ~/-'" fr [ ~tt) ~(I:-/-1:) at (I. 2a)
,-.00 -T

(I • 2b)
r

4"1 1'£) = ../!.i- :l'r_[2UJY li+ '£1 d.~

pe berekening van v(t) m.b.v. de Wiener - Hopf vergelijking is vaak erg moei

lijk, daarom verkiest men de oplossing in het frekwentiedomein boven die in het

en

tijddomein.

Als realiseerbare stabiele oplossing

de overdrachtsfunktie V(s):
-I

iT

in het frekwentiedomein vinden we voor

(I .3)

Ook de afleiding van deze formule is in de appendix opgenomen.

Bij de afleiding van (1.3) is gebruik gemaakt van het feit dat een (even)

rationeel vermogensspektrum ~ (s) = ~ (s) + ~ (s) altijd ontbonden kan!zz %xx Inn
worden in een deel I (s) waarvan aile polen en nulpunten in het linker:fzz
halfvlak (L.R.V.) en in een deel I (s) met aile polen en nulpunten in hetl'zz
rechterhalfvlak (R.H.V.).

Li
l

[ ~ geeft aan dat we het deel tussen de haken eerst volgens Fourier

terugtransformeren naar het tijddomein en op de aldus ontstane f(t) enkel

zijdige Laplace-transformatie toepassen.
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Volledig uitgeschreven is V(s) dus gelijk aan: [ J
00 Lt:1O 4t

V(s} = 1 Je-&td~ 1. ( q,1ty(+) e d~(1.4)
~;Is) 2nt J ~-(~

o -L- %2
Soms ziet men voor V(s) ook weI de formule

(1. 7)

(1.6a)

(1.5)

(1.6b)

waarbij

Vis) = ~1 {jlty(s) f
q>zz is) ~ - (s)

[
CJ (s)} %Z 1=.R.
~ betekent dat van Q(s) een deel afgesplitst wordt waarvan

~.ft.

aIle polen in het L.H.V. liggen.

De gemiddelde kwadratische fout behorend bij het optimale filter 1S gelijk aan~

2 ~ 2 '1
(Tt'.", '; e It)111I" ': ~ - rr:,'

2 ~- 1.

= ~ -kS. ,v{s) I~Z%LS>ds-t_
=\T~ _ .i...;.~i.GQ I"o/'lo$) 12. d. s

21J.L .
-~-

"y{s) : Vis)~: (s)

(1 .8a)

( I •8b)

(1.9)

met GQ

Y,o}:;l j"tT) 'f I f+T) dor
()

Van der Grinten (1970) definieert nu de regelbaarheidsfaktor r als dat deel

van het gewenste signaal dat ook werkelijk door het optimale filter gerepro

duceerd wordt. In kwadratische vorm geeft dit de volgende formule:
2. 2

r t = <1j - (Ji",,,,, ::: ~ /0)
crl ¢A,.I0)

Tot nu toe is de invloed van H(s) nog steeds buiten beschouwing gelaten; 1n

het algemeen kunnen we echter stellen dat een stabiele overdrachtsfunktie

H(s).te schrijven is als:

H(s) = HI (S)H2(s)exp(-5\t ) (1.10)

H1(s) is een minimumfaseproces,

H2(s) een systeem met nulpunten in het R.H.V. en Td een looptijd.

Voor het optimale rekonstruktiefilter dat de werking van H(s) zo goed moge

lijk ongedaan maakt geldt -bij afwezigheid van storingen-
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H(s)H(-s)~ (s) = H (s)H (s)H (-s)H (-s)~ (5)
:txx 121 2 ~x:lt'

dus

~z:(s) = HI (S)H2(-S)fx:<S)'
en

~z: (s) = HI(-S)H2(s)~x:(S).
ook geldt:

PZy (s) = ~zx (s) = J (-s) = H(-s)f (s)xz xx
zodat:

v(5) = 1 L'(' [\41 l-S) eS~ ~ i' is) J
HI b) H2 l-5) ~) tf2 L&) lllC

Formule (1.11) laat zien dat voor minimumfasesystemen geldt:

(I • 11)

Vl5) : ..1
Iijl~)

In dit geval is volledige rekonstruktie mogelijk: de fout e2(t) = 0; de regel-

baarheid is dan gelijk aan 1.
2Verder voIgt uit (1.11) dat r beperkt wordt door:

I. de aanwezigheid van looptijden.

2. niet-minimumfasedelen.

3. het optreden van storingen.

4. kombinaties van I tim 3.

Uiteraard zijn nog vele andere situaties denkbaar waarvoor een optimaal fil

ter bestaat.In figuur 1.2 is een zeer algemeen systeem weergegeven, hiervoor

is op eenvoudige manier het optimale filter V(s) te bepalen als we gebruik

maken van de formules:

;Ii (s) = J; + (s),ti - (s) = H(S)H(-S)[t (s) + J: (s)l +1 (s)r zz ~%~ 1 zz ~xx J nn ~ t rr
en

~ (s) = H(-s)P(s)~ (s),zy f xx
aannemend dat x(t),n(t) en r(t) onderling niet gekorreleerd zijn •

vll-)

V(s)

.... 1:(1:)
x(~) -L ~---"",---"l...c }o----~

I
I
I
I
L ~ ~;~ I .l~f

fig. 1.2 blokschema van een te optimaliseren systeem.

elt:)
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Enkele voorbeeiden.

I. Prediktie over een tijd Td bij afwezigheid van rwis.

De gewenste overdracht is een zuivere voorspeller,dus

pes) = exp(sTd)

Het kruisspektrum ~ (s) voidoet aan:xy
~ (s)=';'~ (s)exp(sTd)xy xx

Ook geIdt:

~ (s) = ~ (s)zz xx
dus

en

nu is

dus

met

Voor een

Td+) ~1.h)dt
o

r'f1l~L=.-!- (L&'CI~ ... l!J ~ ..-.. L~)d.s:: o-f.
0) 2.lf,i J .."..... ...

e'l>\... =1~:~ d~
o

LOCO

\PL~) -=~ ( <P ~ is.) e"r Ls t) dt
21ft J-uo xx

eerste orde signaal f (s) = f (s)zz xx
vinden we dan:

dus

ret = exp(-T/Tx)

2. Prediktie en ruisonderdrukking.

Hier geIdt:

pes} exp(sTd)

izz(s) = fxx(s) + ~nn(s)

-I [~,,}.tS)e.,..pLs.T..) JVis);:....L Lr
P;i~ ~~Ls)

Voor een eerste orde signaal voIgt dan dat toevoeging van de term exp(sTd ) tot

gevoig heeft dat 'flt) met een faktor exp(-Td/Tx) vermenigvuIdigd is, en dus

ook de formule voor r

d.w.z.

rl;oteo\ = r" r n

waarbij rd de regelbaarheidsfaktor is t.g.v. de voorspelling en r n de regel-

baarheidsfaktor t.g. v. de ruis



12

1.2 Optimale digitale filters.
--------------- --

We beschouwen nu aan de hand van fig. 1.3 het volgende probleem.

Een signaal x(t),mogelijk verontreinigd met (additieve) ruis, wordt op regel~

matige tijdstippen geobserveerd. De waarneming, z-(t) bestaat dus uit een

serie impulsen ter grootte z(t) voor t = kT ,T is het tijdverschil tussens s
twee opeenvolgende waarnemingen. Ret filter V(s) dient uit deze impulsen

door interpolatie (en eventueel filtering) het oorspronkelijke signaa~x(t)weer

zo goed mogelijk te rekonstrueren.

nl~

VLs)
ztQ

I
I
I
I
I
I I
I ~ IL ~ ---__ ~I~___J

fig.I.3. Principeschema van een optimaal rekonstruktiefilter

voor bemonsterde systemen.

Naar analogie met het optimale filter voor continue signalen vinden we hier

als formule voor het optimale filter (Ragazzini-Franklin,I958; Jury,I964)

(l .12)

(1.13)

dan:

1Vis) =

waarbij

Lt -\ [ d)~y l s) ]

[<p~..~ u.)J-
+ -

~z:(s) = [q;z(S)] [iz·z(s)1 =} [Izz(s)}
Ret symbool r betekent: " Neem van de uitdrukking tussen haakjes de (dubbel-

zijdige) Z-transformatie. H

Als formule voor de filterfout

en daaruit afgeleid voor de regelbaarheid bij bemonstering:

rs = ,,\Lo)
is <I>...,.lo)

(1 1.14)
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Ook hier kunnen we voor eerste orde signalen soortgelijke opmerkingen

maken als bij het continue Wiener-filter. Voorspelling over een tijd Td
veroorzaakt n.l. een extra faktor exp(sTd) in de term tussen vierkante

haakjes in formule (1.12) en derhalve bevat de uitdrukking voor f(t) een

extra faktor exp(-Td/Tx)'

Daarom geldt:

In woorden: de regelbaarheidsfaktor rtotQal is het produkt van de regelbaarheids

faktor r s voor de zuivere bemonstering en de faktor r 4 voor de voorspel

ling.

Ret is ook mogelijk een volledig digitale benadering te realiseren; Kuo (1970)

geeft als oplossing voor het optimale diskrete Wiener-filter M(z) de formule:

(zie.fig 1.4 )

tll'2) dl~)

+
eLt:)

-

t1
d
L~)

~l~ .

fig. 1.4 pricipeschema van een optimaal diskreet filter.

met:

als dat deel van Q(z) waarvan aIle polen binnen lzl
liggen

~rr(Z), de Z-transformatie van lrr(s) ,gelijk aan :

J (z) = I-t (z)l- (z) = I (z) + if (z) + ~ (z) + ~ (z)
rr rr rr ~rs \rf\ ~r" "rs

Md(z) de gewenste diskrete overdrachtsfunktie

i + (z) resp. i- (z) dat deel van I (z) waarvan aUe polen en nul-rr rr ~rr

punten binnen resp. buiten de eenheidscirkel liggen.
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1.3 Samenvatting---------

Ten aanzien van het Wiener filter Z1Jn nog de volgende opmerkingen te maken:

I. Ret bepalen van een optimaal filter verloopt in zijn geheel langs ana

lytische weg en is meestal weinig geschikt voor berekeningen met een digitale

rekenmachine.

2. Ret Wiener-filter 1S aIleen geschikt voor toepassing op stationaire random

processen;uitbreiding naarniet-stationaire systemen stuit op veel moeilijk

heden.

3.Ret Wiener-filter geeft aIleen een oplossing voor systemen met een ingangs

signaal;uitbreiding naar multivariabele systemen is niet erg ingewikkeld maar

veroorzaakt wel een grote hoeveelheid onoverzichtelijk rekenwerk (zie b.v.

Sage, 1968)

4. Ais uitgangspunt bij de berekening van het Wiener-filter nemen we aan dat

de speKtrale dichtheidsfunkties bekend zijn. De meting of berekening van deze

funkties is niet altijd mogelijk.

5. De berekening van het optimale filter eindigt als de optimale impuls

responsie bekend is. De synthese van dit filter kan echter zeer ingewikkeld

zijn, dientengevolge moet men zich vaak tevreden stellen met een sub-optimale

oplossing. In dit verband kan dan ook opgemerkt worden dat de Wiener-theorie

slechts aangeeft wat onder de gestelde kriteria optimaal is. Met behulp van

deze gegevens kunnen we dan proberen een zo goed mogelijke benadering te rea

liseren.

6. In de praktijk is het meestal niet doenlijk een proces over een-strikt ge

nomen - oneindig lange tijd te observeren; zodat niet aan de eis voldaan is

dat de signalen die we bekijken stationair zijn.

7. Tot nu toe is het ontwerpen van een Wiener-filter gekenmerkt door de grote

mate van vrijheidjd.w.z.kennis van de vermogensspektra is voldoende om tot een

optimaal filter te komen. In de praktijk treedt echter vaak de situatie op daf

bij een gegeven "vast " proces een kompensatienetwerk gevonden moet worden zo

dat het totale proces optimaal is (Sage,1968)

Bij de behandeling van het Kalman-filter (hoofdst. 4) zal blijken dat een aan.

tal van de hierboven genoemde bezwaren verdwijnt ofweI van minder belang is.
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2. Enkele aspekten van de schattingstheorie

In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt de kleinste kwadratenschatting

(least-square estimation) besproken; hierbij drukt men een random vektor

uit in een (willekeurige) funktie van een andere random vektor.

Ret tweede deel behandelt de lineaire kleinste kwadratenschatting (linear

least-square estimation) van een random vektor als lineaire funktie van

een andere random vektor. Rierna worden enige eigenschappen van deze lineaire

schatter afgeleid.

Ret belang van laatstgenoemde schattingsmethode blijkt vooral bij de afleiding

van het Kalman fiter, maar ook in andere takken van de techniek maakt men

veelvuldig gebruik van deze schattingsmethoden.

Beschouw twee simultaan verdeelde random vektoren X en Y met dimensie n

resp. men kansdichtheidsfunktie p(o,_). Stel dat we bij een waarneming van

Y de waarde y vinden. Gevraagd wordt nu wat de beste schatting x van x is

(xEX)in die zin dat x de konditionele verwachtingswaarde

.. . rUIX-l( II"\Y=~} '" t:tlx-xt[x-x]IY=!I}
ml.nl.mall.seert.

Als oplossing vinden we voor alle y,mits p(y) # 0, de konditionele verwachtings-

waarde

x= £{x IY=9} (2.2)

Ret bewijs hiervan wordt gevonden door uitschrijven van formule (2.1) , ge

bruik te maken van de lineariteit van de verwachtingsoperator en door het aan

vUllen van het kwadraat,dus
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Deze funktie wordt juist minimaal als:

x= t€\X IY=~}
De bijbehorende minimale waarde van (2.1) is dan

f.1Il X 11
1

\ y.~} - Ilx 111.
(2.3)

Ret is duidelijk dat x i.h.a. afhangt van de bekende vektor y • We kunnen

deze methode dan ook herhalen voor elke mogelijke realisatie y van Y; op deze

manier ontstaat de random vektor:

(2.5)

(2.4)x<' ~ (y) ~ EtXIYj
We noemen deze van Y afhankelijke vektor de kleinste kwadratenschatter van X

"
als funktie €{ 11 ;t:r;O{y) Ill}
minimaal wordt. (Papoulis,1965)

N~B. merk het verschil op tussen x en x, X 1S de schatting waarvoor (2.1)

minimaal wordt terwijl X een schatter is.

Eigenschappen van de kleinste kwadratenschatter X •

"V

De schattingsfout X = X - X is ongekorreleerd met elke funktie g van Y

I. De, SChatn A~~~ly~r~ A£{XIy} -t h
en als X en Z vektoren zijn met dezelfde dimensie geldt:

Elx-+ZJyJ": €~>q"JJ + Efl.l'Y!
2. De SChatEl~ ~~~r :n£dl~J~ EalE(Xly] <' Elxl- £1xJ" 0

er geldt zeUs:

Et X - Xly1: EtXly}- ELX Iy~ = 0
...

3.

(2.6)

en ook

(2.7)

Bewij s: voor elke y E Y geldt:

(2.8)
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2.2. ~!.n.=!.~~.!<.!.~iE~t~~~a~r!i!..eE~~~0-Ea._ ...
In dit geval onderzoeken we de situatie waarbij X een Iineaire funktie

van de random vektar Y is; daartoe beschouwen we twee simultaan verdeelde

random vektoren X en Y met bekende waarde voor gemiddelde en kovariantie-

[
'T" T]T

matrix, d.w.z. dat van de vektor Z = XJY het gemiddelde gegeven is door:

(2. 9)

en de kovariantiematrix door:

(2.10)

De beste

van ~

Iineaire schatter X = AY + b van X ontstaat door het minimaliseren

€{IIX-AY-b In (2.11)

=sroor [E (LX-A'! -1.]tX -A'/- \'f}1

[

T T T=..spoor ~)( - A 'Py)t - "Pity A .... A f;y A + b'b.

We moe ten dus de (n x. m) matrix A en de (n x I) vektor b bepalenwaarvoor

(2.11) minimaal wordt.

Als ~l bekend is, is de verdelingsfunktie van Z . volledig vastgeIegd door

de verdelingsfunktie van Z - ~~ • Deze laatste vektor heeft echter gemiddelde

nul. De schatting van X als funktie van Y is dus geIijk aan de schatting van

X - ))- ¥ als funktie van Y - fiJ zolang ;U", en }<.) bekend zijn. Voortaan stel

len we dan ook dat X en Y gemidde1de nul hebben.

Vergelijling (2.11) is ook te schrijven a1s:

'roor [E {XxT l-A £{yxT
} - £t xl} A"T+AEfyy<J A"T.. bb]

]
nu moet:

en
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Hieruit voIgt:

b • 0

en voor reguliere Pyy

A = P p-1
xy yy

De lineaire kleinste kwadratenschatter: X is dan:
-i

X = P P y
xy yy

De minimale variantie behorend bij X is:

Pxx = Enlx -XIll} =~x - ?~ ~;' ~x
Opmerkingen.

(2. 12)

(2.13)

(2.14)

(2.15)

dus

I. Het bewijs van (2.13) verloopt als voIgt:
~

[APyX 1= [PXyA
T 1

~ 0 ~

spoor(AP } = spoor(Px I) = L.. L P Q.ll<
yxTon> yfn ;L; I 1(#1 l W.

spoor(AP A) = ~ \" \"0. 0 0.\ k
yy L- L- ~ ~ ~K

{ ~
4.'" 11<1 ".1

verder wordt ~ Sp llOij~ gedefinH~erd als een matrix met op de (i,j) e plaats
DA

~..{(QLj )
D.~.i

en

fA SfODr [~y A] == fA SfooY [A Rt~] =~y

fA Sf"·' [A?yy A1= 1 A Py y

2. Om onderscheid mogelijk te maken tussen de beste kleinste kwadraten schat-

ter en de beste lineaire kleinste kwadratenschatter geven we de laatste schat-

ter aan door:

EtX \'1 } -I (2.16)X = P P y
xy yy

3. Een bijzondere situatie doet zich voor als X en Y een simultane Gaussische

verdeling hebben omdat dan de kleinste kwadratenschatter gelijk is aan de

lineaire kleinste k'~adratenschatter. Voor andere eigenschappen van Gaussi~ch

verdeelde random variabelen wordt verwezen naar diverse handboeken

(Papoulis,1965; Meditch,1969)
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2 ~3 !nJ<.!.le_!..i.s.~n.J£.hi!l?l'~~ Y.~3~ .E~!.e...:..ll~~t1;..tLi£llilt.t.$.! L-

1. De beste lin~aire schatter (2.14) en de kovariantiematrix van de schat-

tingsfout (2.15) zijn alleen afhankelijk van het eerste en tweede moment

van de random vektoren X en Y en niet van hun totale kansdichtheidsfuQktie

Dit betekent dat simultaan verdeelde random vektoren met hetzelfde gemiddelde

en dezelfde kovariantiematrix maar verschillende kansdichtheidsfunkties

dezelfde lineaire schatter i = E~x 11} hebben.

2. Als X en Y ongekorreleerd zijn is

A ~ l IXIyJ: E{X}
3. X = £{X1y ~ is een zuivere schatter in die zin dat

Elxl~£{x-xJ=O
4. Als X en Z dezelfde dimensie hebben geldt:

£{X +Z Iy} ~ E(Xly} +E{Zly}
De kovariantiematrix van de schattingsfout is:

P... oJ + P_. + P_ ~ + P_ -
xx xz zx zz

5. De schattingsfout X is ongekorreleerd met Y, d.w.z.

E£X yT} : Ol\"m
Verder geldt voor een willekeurige matrix M

[IX yTMT} =E{x yTJ M
T

: 0
een gevolg hiervan is dat voor M = P P -1 :xy yy

On""

6. Voor ongekorreleerde Y en Z geldt; de beste lineaire

funktie van Y en Z is te schrijven als:

El X Iy,z} '= HX Iy} + [{XI:z}
De kovariantiematrix van de schattingsfout is dan

-I _I
P - P P P - P P Pxx xy yy yx . xz zz zx

-I
P_- -P P P

xx xz zz zx

(2.17)

schatter van X als

(2.18)

met:

en

Pxx ft Xly XI~ j
XI)' - X- £1XJy 1
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Een andere uitdrukking voor (2.18) is

e\)\ \YJ I} = ,£ {Xlv Z lot E\XlY1
ell. voor (2.lgb)

-.p..... - p p p
xx xz zz zx

P...... - P... p-t P -.J

xx xz zz zx

(2.20)

(2.21)

p- wordtxz gedefinieerd door

P..z ~ t:F<iyZ
T

}: EHx-£{XlynZ1"
~. Als Y en Z gekorreleerd zijn is de beste lineaire schatter van X als

funktie van Y en Z:

met

£[Xly,z\ ~ E{X\y.Zly}= £{Xly} tE{X\ZIY 1
= Etx\y} + £iXly IllY} (2.22)

zIy = z -£ \z IIYJ

(2.24)

(2.25)

(2.26)

De kovariantiematrix van de schattingsfout is gelijk aan:
-I T

£tXly XI;} - £{Xly ZI~ll£izl~ i\~}1/£{ZIY XI'i} (2.23)

8. Uitbreiding naar een algemeen geval.

De beste lineaire schatter i
1k

+1 = £[X\Y,l Y2.)··· y~) Yl('i'I}
van X als funktie van de random vektoren Yl'Y2' ••••••Yk'Yk+1 is op recoTsieve

wijze te schrijven als:

~ Xlk~l:;X\~ + E{)(j~ \YK+IIKl
waarbij X\lI. en y'1..+'\ l( gedefinieerd zijn door:

XI" = X - XIIC. == X -i tXly. , Yt J' • "'YI(}
Yk+'llI- -- y",•• - /£1YI<+ll'Y1 ~ y~ I - • " Y'IC.1

De kovariantiematrix van de schattingsfout luidt in recursieve vorm:
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E{ XI~ x~r-} - ELX\~ Y~~'I~ ...
[f{Y~"I~ yJ"I~1]-~E{Y~ih x~~l (2.27)

Opmerkingen.

en omgekeerd.

door een lineaire

met kennis van Y en Z

['I..J..z ~s weer te geven

1. De schatting van X als funktie van de ongekorreleerde ra~dom vektoren Y

en Z is gelijk aan de schatting van X als funktie van Y en lly omdat ken-.....
nis van Y en Zly gelijkwaardig is

Immers het verband tussen [-'1.. ]en
'2'.11

reguliere transformatie volgens:

met

2. De random vektoryl\l.-\'I,,) komt in de literatuur vaak voor onder de naam

innovatievektor. Volgens eigenschap 5 is )'k+'I~ ongekorreleerd met de

vektor [Y~,Y~, ......Y:lT en dus ook met [y~,Y; .....Y;I]Ten Yk • '9--+'11(,
kan dus beschouwd worden als dat deel van Yk+

1
dat informatie bevat die nog

. . [T T 'Jaanwez~g was 1n Y1'Y2' Yk- ....3. De innovaties Y'-\;-l en ~~H-' Z1Jn ongekorreleerd voor i t j. De reeks

{941~~llis dus te beschouwen als diskrete witte ruis met gemiddelde nul en

kovariantie

4. We kunnen aan de lineaire kleinste kwadratenschatting een meetkundige

interpretatie toekennen die erg verhelderend kan werken. Daartoe voeren we

een vektorruimte V met inprodukt in, deze ruimte V wordt opgespannen door

random vektoren. In de statistiek noemen we twee random variabelen x en l

met gemiddelde nul orthogonaal als geldt COv(~l~Poen in de lineaire algebra

gebruiken we de eigenschap: van twee onderling loodrechte vektoren x en l is

het inprod~kt (~ , l) gelijk nul



23

In de vektorruimte V. opgespannen door een eindig aantal random vektoren

defini~ren we het inprodukt van twee vektoren als:
. ~~ .. ¥) = c.ov(t:. .. ~) ~ E{~~"}

Als we nu de vektor~uimte Y bekijken. opg~p~nnen door (YJ.~2•••••Yk) dan is

het duidelijk dat A E {Y\<....'ll \ € Y en y \(~'h. .1.. 'I) dus in het bijzon-

der loodrecht op E. ~'iK""\ It1
De beste lineaire schatter van Y

k
+

1
gebaseerd op de gegevens (Y

1
.Y

2
, ••• Yk)

waarvoor C~IY... - tl y,~ l'i.) ..,. y,liltJminimaal wordt is dus to boschouwon

als de orthogonale projektie van Yk+
1

op de ruimte Y

Deze schattingsmethode zoekt dus meetkundig gezien de kortste afstand tussen,...

Yk+1 en de ruimte Y. 'i~+'\~ (de schattingsfout) is ongekorreleerd met
r--

Y1,Y 2, ...Yk ) betekent meetkundig dat Y'1£1- I \k orthogonaal staat op elke

vektor uit Y.

Aangezien de beste schatting van Yk+
1

de projekti€ hiervan op Y is kunnen

we het schattingsprobleem bekijken als de berekening van een projektie; om

deze berekening te vereenvoudigen voeren we een orthogonale basis in Y in

Een bekende methode hiervoor is het z.g. Gram-Schmidt orthogonalisatiepro

ces. (Wisk.III). Als orthogonale basis nemen we dan de innovaties, omdat

deze dezelfde ruimte Y opspannen als de vektoren Y1'Y2' •.••Yk • In het geval

van lineaire schatters bevatten beide bases n.l. dezelfde hoeveelheid infor

matie.

De formule Xk+
1

= Xk +

projektie van een vektor

som van de projekties op

(£ tX\<. 1~"+'1"\ betekent meetkundig gezien;,

op een ruimte Y opgespannen door Y1'Y2' •••Yk
elk van de orthogonale basisvektoren van Y.

de

is de
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3.De 'toestandsbeschrijving van lineare systemen en de modelbeschrijving van

stochastische processen.

eS Z.

oegepast.
ve r.s to r 109 ~ ,., eet~oi.l~ y

If . s'I:!>\-ee... . ' ~ obscarvQhshurveK\-or +~!>. sc.h mee~!!. ..... val"\A.be\en~ .... ....

S'fS,"eeW\ (t oe.s\-a rtd)
,. 5'1 ,"j \-ee"",

,.,.

In de systeemanalyse wordt naast een modelbeschrijving in het frekwentiedomein

steeds meer een beschrijving in het tijddomein toegepast.Hierbij wordt het

gedrag van een systeem vastgelegd in de vorm van lineaire differentiaalver

gelijkingen bij continue systemen of differentievergelijkingen bij diskrete

systemen.

Onderstaand schema geeft een systeem weer dat later veelvuldig zal worden

t

Fig.3.1. Blokschema voor de beschrijving van het schattingsprobleem.

Een fysisch systeem wordt beinvloed door twee grootheden n.l. de stuurvektor

~ ~ (u 1,u2, ••• um) en de stoorvektor w = (w1,w2' •••• wp); deze storingen heb

ben meestal een stochastisch karakter. Het gedrag van dit systeem wordt waar

genomen;hierbij treden onnauwkeurigheden Ope Deze worden weergegeven door de

vektor y , y = (v1,v2' •••• vq), ook deze storingen zijn van stochastische aard.

De observatie ~ is dus afhankelijk van y en de systeem- of toestandsvariabele

x •

Dit de literatuur is bekend dat het gedrag van lineaire dynamische systemen

volledig beschreven kan worden door het volgende stelsel lineaire differen

tiaalvergelijkingen (de z.g. toestandsvergeli!kingen)

!It}= F(t)!(t) + G(t)~(t) + D(t)~(t), t~to (3.Lt)

~(t) is de toestandsvektor met dimensie n •

~(t) de stuurvektor (dim. m), ~(t) wordt bekend verondersteld.

!(t) de stoorvektor (dim. p)

F(t) 1S de (n)t n) systeennnatrix.

G(t) de (n)( p) storingsmatrix,en

D(t) de (n)C. m) distributiematrix.

We veronderstellen dat F(t),G(t) en D(t) continu zijn in t. Verder nemen we

aan dat de begintoestand x(t ) bekend is en dat het tijdstip t vastligt.
- 0 0
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De waarnemingen WQrden be~chreyen dQQr de ye~selijk~ng

z(t) ~a(t)x(t) + ~(t)...... ~ ...... (3.1~2)

, ~(t)

.!(t)

R(t)

is hierin een q~dimensionale oDservatievektor.
. . .

een q-dimensionale meetfoutenvektor en

een (q In) meetmatrix.

Als de matrices F(t)tG(t) en R(t) tijdonafhankelijk zijn spreken we over kon

stante systemen.

Naast de continue systemen volgens (3.1.1) en (3.1.2)kent men ook nog diskrete

lineaire systemen t dit zijn systemen die slechts kunnen veranderen op diskrete

(meestal equidistante) tijdstippen t k (k = 1,2, ... ) Ook voor deze systemen

zijn toestands- en observatievergelijkingen op te schrijven. De toestandsver

gelijking wordt weergegeven door de lineaire differentievergelijking

~(k+l) = l(k+1 ,k)~(k) + f(k+1 ,k)~(k) + f(k+1 ,k)~(k) (3.1.3)

en de observatievergelijking door:

~(k) = R(k)~(k) + ~(k) (3.1.4)

In de vergelijkingen (3.1.3) en (3.1.4) hebben ~(k),~(k),~(k),~(k) en ~(k)

dezelfde dimensie als de overeenkomstige vektoren in (3.1.1) en (3.1.2),het

zelfde geldt voor de matrices l(k+1 ,k), r (k+1 ,k), 'f(k+1 ,k) en H(k).

Bij diskrete systemen nemen we eveneens aan dat x(t ) = x(O) bekend ~s en dat
- 0 -

het tijdstip t = to vastligt.

Meestal worden diskrete lineaire systemen ingevoerd als we een continu systeem

( (3.1.1) en (3.1.2) ) bemonsteren,m.a.w. (3.1.3) is debemonsterdeversie van

(3.1.1). Rierbij nemen we aan dat de stoorvektor ~(t) en de stuurvektor ~(t)

stuksgewijs konstante tijdfunkties zijn die aIleen op de bemonsteringstijd

stippen veranderen, dit betekent dat gedurende het tijdinterval tk~ t <:.tk+1
geldt:

~(t) = ~(t

~(t) = ~(t

Het konstant houden

circuits.

t
k

) = ~(k)

= t k ) = ~(k)

van ~(t) en ~ (t ) gedurende deze periode gebeurt met houd-

Opmerking.

Ofschoon het niet noodzakelijk is dat de bemonsteringstijdstippen equidistant

zijn nemen we aan d~t het verschil t k+1 - t k konstant is en gelijk aan Ts '

(de sample tijd)
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De oplossing van(3.I.l)is: t

x(t) = I(t, to)x(to' + ft~(t,s) D(s)l!'(s) + G(s)l1(s)} ds

voor willekeurige x(t), t en t. ~o
o

De overdrachtsmatrix f(t,t
o

) heeft de eigenschappen:

f(to,to ) = I

~(t,s)~(~;-al) = i(t,)l) voor alle t, S en '\j

(3.1.5)

~(t,t) is altijd regulier

d~(tzt) = F(t)~(t,~)
". dt

Voor konstante lineaire systemen geldt:

t3.1.9)

0.1.8)

(3.1.6)

r(k+l,k)

f(k+ 1, k)

"/J(k+l,k)

- k k~(t,t ) = exp 'F(t - t) =~ F (t - t )
o 0 L- 0

IC r o k !
M.b.v. (3.1.5)kunnen we dan voor diskrete systemen afleiden:

f
t."..,

t ~(tk+1) = ~(k+1) = i(tk+l,tk)~(tk) + l(tk+1,s)G(S)~(3)ds +

J
~I tIC

~(tk+1 ,s)D(s)u(s)ds -~3.1.7)
~~ --

Gebruik makend van de aanname dat u(s) en H(S) stuksgewijs konstant zijn voIgt

J
LK+I

t(tk+1,s)G(s)ds.
t" ~

J{(;k+1,S)D(S)dS.
£Ok

l(tk+ 1 ,tk )

VergelijkingC3.1 .3)is ook nog te schrijven als:
l(

~(k) = I(k,j)!(j) +,LI(k,i) r (i,i-l)w(i-l) +
~ t.=.H1

.L ~(k,i)t(i,i-I)'y'(i-1).
.l ='.)+4

Voor konstante diskrete systemen geldt

(3.1.10)

~(k+1,k) = exp(FT), Ts s (3.1.11)

Hieruit voIgt dan voor (3.1.'0)

K

x(k) = l.k-j~(j) +L~k-irH(i-1)
('::~I

l.k-hu 1+~ Ty(i-I) (3.1.12)
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Ret is ook mogelijk am voor konstante systemen oplossingen voor ~(t) en ~(k)

te vinden door toepassing van Laplace- of Z~transformatie. Op deze manier

vinden we: ~ _I r. ~ -I ]
I(t) .. L L5s1 - r") reap. (3.1.13)

~(k) = t[Z(ZI -t)-IJ . (3.1.14)

Aan (1l.1.11f)1 wordt alleen voldaan als T konstant is.
s

--VTe noemen deze" konstante systemen stabl.el a.ls· alTe:·"eIgenwaarden vari (" (d3)

een negatief reeel deel hebben en als van(3.1.14)de wortels van IZI -~I
binnen de eenheidscirkel liggen.

Opmerking.

In de keuze van de toestand~groothedenbestaat een grote mate van vrijheid;

men kan een lineair systeem dus op vele verschillende manieren beschrfjven,

afhankelijk van de keuze van de toestandsvektor. Door toepassing van lineaire

transformaties is het mogelijk een model in een ander om te zetten,maar met

een struktuur die beter geschikt is voor verwerking met een digitale reken

machine.
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3.2 Modelbeschrijving van stochastische processen
. ..

Bij de afleiding van het Wiener-filter verondeJ:stelden we dat de random pro-

cessen stationair waren en beschreven konden worden door hun vermogensspektra

of korrelatiefunkties. In het vervolg stellen we dat de random processen

bovendien nog voldoen aan de Markov-eigenschap m.a.w. dat ze gegenereerd

kunnen worden gedacht door lineaire dynamische systemen die geexciteerd zijn

door witte ruis. Door het vastleggen van random processen in lineaire differen

tiaal- of differentievergelijkingen zijn we in staat hun eerste en tweede

moment te berekenen,gegevens die later nodig zijn om de beste lineaire schat

ter te berekenen. Bovendien kunnen uit deze lineaire vergelijkingen formules

voor de korrelatiefunkties afgeleid worden en omgekeerd is het ook mogelijk

om van een gegeven korrelatiefunktie de bijbehorende differentiaal- of

differentievergelijking te bepalen.

De differentievergelijking voor een diskreet random proces wordt gegeven door:

~(k+1 ) ~(k+l,k)x(k) + [(k+l,k)w(k)- -
De differentiaalvergelijking voor een continu proces luidt:

Gegeven is de vergelijking:

~(k+l) = ~(k+l,k)~(k) +r(k+l,k).!(k) (3.2.1)

~(k) 1S diskrete witte ruis met gemiddelde nul en kovariantiematrix

E{~ li) ~T(l<)} =. <9 !k) <Si ~
De begintoestand x(O) heeft als statistische eigenschappen:

c{!lO)l=o
E{!{o) ~"l{o)} = l' (0)

€{ ~lo)~"'ll()}= 0 ) k-=o)~) ••.

~(~+iJn~ f{tr\.J n-')!1 (n-I) , .1,:1,·2. ....
(3.2.3)

K+ .f.

X{K+i) = p(krf)k)~LI() -+ L- - o=t<+1

Voor dit systeem is dan op simpele wijze af te leiden dat:

'P(K+I.... l<1- I ) = E{.!ll( ...,)!TL~+'\}
T T

=~ (K"'I~ KYPlk", 1<) ~lK+', ~) -to rtK-t\K) 9Lk.) rLl(t-,}~)
(3.2.2)en
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Vit (3.2.3) voIgt:

P(t<-t f J l<.) =1L\( +.f~ K) T' ( I( ~ K)

en dus ook T T

'PlK)\( ... ~) =r>Lkt'~~ \C.) : "Pi,,>l<.) ~ LK+.f)K~ ) ,t~1'1 .....
~ ,

(3.2.5)

(3.2.6)

(3.2.4)

1:1.'.4 .••

Wanneer we ons beperken tot lineaire stationaire systemen d.w.z. ~(k+l,k) en

f(k+l,k) zijn konstante matrices en de ruis w(k) is stationair (Q(k) is kon

stant) dan ontstaan de vergelijkingen
T T

'PLI<+') 1(.".) .: ~ r>l~.K) ~ 1" r 9 \"
"'PL\(+-.t)\<) = ~!"?(K,,,)

-t.
'P L\() \0 -t ) :. 'P l ~, \-<.) l~T)

Vit (3.2.4) voIgt:

Als aIle eigenwaarden van i in absolute waarde kleiner dan een zijn geldt:

/, m '"? ( k ~ "') ~.~ :: \< 0 n s \-~ ~ t
K .... _

dus

Omdat voor stationaire processen geldt:

PLK, 1) = 'f>l-e-\<)

en

gaan (3.2.5)en (3.2.6) over in

Pl-l) :: pt ~
--Pil) = ~s(pT)L

Door gebruik te maken van bovenstaande formules is het dus .ogelijk om van

een gegeven lineair systeem de korrelatiefunktie te berekenen zowel in de sta

tionaire als in de niet-stationaire toestand. Omgekeerd is het mogelijk om

van een bekende korrelatiefunktie de bijbehorende differentievergelijking te

bepalen.
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Beschouw het proces x(t) gegeven door

t"to
(3.2.7)

De witte ruis ~(t) heeft als eigenschappen
£{ ~l~ \ : 0

'E~ ~l~\ ~Tl'd1 -= Ql~) ol\:--tt.)
Voor de beginvoorwaarde x(O) geldt:

/£{ ~ IO)~ ~ 0

£~ ~lo)~lo)} :::1'lo)

E{~Lo) wT H-)1 -= O.J 1/00'(" a\\e t .

Toepassing van

geeft

t

~(t) - !(t.to)~(to) +J1(t.'t')G('t')w(T)d" (3.2.8)

1:0
TiT T

"Pl~.1 b):: E~ ~l~) ~\Hl :: ~ H, ~o\ l' (0) ~ lb, bo\ -tJ~ l~,s) qIs} ~Ls) ~ is) ~ l~,s) d$
lo (3.2.9)

en

Deze vorm is om te zetten in de differentiaalvergelijking

p:: rl~)~lt,~) + 'fltj~) -rTLl-:) + §'l~)~tt)qTL~)

met beginvoorwaarde P(O).

Bovendien kan bewezen worden dat:

f' ttl,~.l) ~ lei ~ l~l) !THJ3=~ Lb1J~.1.) ?It'l, ~.t)
I'

'P lL, b~) ='P l~" ~,\ 1> l Lt , ~I)

(3.2.10)

.. ~ I ~ '=-'2. (3 •2 • 12 )

Ook hier kunnen we ons beperken tot stationaire systemen,d.w.z. F(t) en G(t)

zijn konstant en de ruis ~(t) is stationair ( Q(t) is konstant).

Voor dergelijke systemen geldt:

Plb, ~1) ~ ~ Ll. - ~ 2.) -= e 1- r { "'F l '= I - b1.)1
• T'? ':;: T 'P l~,~) t- '? l~) \:Yf+ 11 C\> G'r

"Pth,h\-= ~Ltl-bl.)·-Pl~2.,l~\ t,~b~

·1'ltl,~1.) -= -Pn'Jt-,) ~Tlbl._~') b, ~ b-~
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Als aUe eigenwaarden van F negatief relaele delen hebben aeldt dat voor
•

t~ 00 de matrix P(t,t) konltant wordt en dUI ~ • 0 • Voor deze stationaire

proceslen

dus

voIgt ook nog

'Pl bl.~l) "'- "Ptll-b-.) -: .'P l"C)

~ h:) = ey. r (F '2:).-p

'PJ-'t) _ -p [-€7-)=> l + 1= '1:)]T 'L "7/ 0

Ook bij continue systemen kunnen soortgelijke opmerkingen gemaakt worden als

bij diskrete systemen.

3.2.3. Bet_b~2~~~~~~~n_ ~~n~i~~_E!~£.e~~~n..:...

Ret komt vaak voor dat,gegeven het continue systeem (3.2.7) gevraagd wordt dit

systeem te vervangen door het diskrete systeem (3.2.1), zodanig dat de oplossing
van ~et diskrete systeem op de sample-momenten in statistische zin gelijk is aan

de oplossing van het continue systeem. Ret probleem is dus £(k+1 ,k), ,-(k+],k)

en .£{ ~tK) J"lk) 1 uit te drukken als funktie van F(t), G(t) en I£~ ~l~) ~~H}
Uit l~TI)T

~ (~+I)::. ~ LV.rl) \() !L\I<)-t J ~ Ltk+\)T) 't) (it ~\ ~l't~ O-'t. (3.2.13)

RT
vo19t l}£:t-,)T

E. ~ rL1<.-+1) ,,) ~ L\.t) ;L\l.) rT(\(I-I) k)1-= (~ (("-+1) T) ."t) ~l 't) cr ltt) ~l,",) ~(~i-I)Tj 't)dt.
J)(T (3.2.]4)

Voor het geval dat F(t) en G(t) konstant zijn levert dit op:

(3.2.15)

£ [ ,[lcH, \<) ~ l"l ;ltl r\hl, ,,) '"
IS

Jel.r{F[T.-7.1'1 9 C1Te~r{ tl1~ - <c\}J~L
o (3.2.16)
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Opmerkingen

De voordelen van een modelbeschrijving m.b.v. differentiaal- of different ie

vergelijkingen zijn:

I. De processen zijn op gemakkel~jke wijze te simuleren.

2. De beschrijving omvat een groot aantal processen zowel stationaire als

niet-stationaire,al dan niet gaussisch verdeeld.

3. De aanname dat de variabelen ~(t) en ~(k) vektor Markov processen;resp.

reeksen,zijn brengen een aanzienlijke vereenvoudiging in het rekenwerk teweeg.

4. In veel praktische gevallen geeft de differentiaal- of differentieverge

lijking de werking weer van het fysische systeem dat het random proces vormt.
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4. Ret Kalman filter voor diskrete en kontinue systemen.

4~1. Het diskrete Kalman filter.--------------------

(4.1.1)k = 0,1,2'00

Gegeven zijn een diskreet, n-dimensionaal. lineair dynamisch systeem,lbeschreven

door de toestandsvergelijking

.!(k+l) '"' t(k+l,k).!(k) + r (k+1 ,k)~(k)

en de m-dimensionale observatie

.!(k) = H(k)..!(k) +~(k) k = 1,2,00 (4.1.2)

Het random proces{ ~(k) k = O,I, •• J stelt een p-dimensionale vektor voor

waarvoor:

£1~LI() ~ =0

'£ 1WLJ) [L\()3-: ~L\c.) &j ~ voor aIle J en k

Q(k) is een positief-(semi)definiete matrix

De m-dimensionale diskrete witte ruis vektor\!(k) k = 1,2, ••jr.eeft als

eigenschap Ie { Y L1(.\~;: 0

/£{~("').?Ll\l::: RL\C.) ~kl

R(k) is een positief-(semi)definiete matrix.

Voorlopig beperken we ons tot het geval waarbij ~(k) en y(k) niet gekorreleerd

zijn, dus
voor aIle k en I

De begintoestand ..!(O) wordt gekarakteriseerd door:

,Ei!Loll "=' 0

en de positief-(semi)definiete kovariantiematrix P(O)

~{o)"=' It { ~ lo\ llo)1

voor aIle k

voor aUe k

Verder nemen we aan dat ..!(O) ongekorreleerd is met zowel w(k) als ~(k).dus

(£~ ~lo) ;(lL)} :: 0
(£{~/o)ILk-)1 =0

Ais we de beschikking hebben over de observaties z(I),z(2), •••• ,z(j), kort

weg aangegeven door Z. wordt gevraagd wat de.beste lineaire schatter ~(~I j)
J

van x(k) is ,gegevcl.; Z.•
J

Afhankelijk van de waarden van k en j spreken we over prediktie of extrapolatie

als k) j, over filteren als k = j en over smoothing of interpolatie als k <. j
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Gebruik makend van de lineaire schattingstheorie (hoofdstuk 2) kunnen we de

schatter. X(ktl!k)='£{X[\(tl)'211.\ bepalen. De berekening is vrij eenvoudig

maar wordt i.v.m. de omvang ervan weggelaten,

Ala oploasing voor bet optimale filter gelden de volgende formules:

I, ~redikti~ over een sample-interval
~(I(+IIK);~Lt<"I.jK)!lkh<) (4.1.3)

2. &ekursief filteralgorithme ~

!{k.,., }k+'):: ~Ltt,.t(.} ~ [W.l k) + t(LI<+I) [-eLIL+I) - \-It \(+l) d>l,,~.K)gLtl~

voor k = 0,1, •••• enx(OlO) = 0 (4.1.4)

3. Voor de weegmatrix K(k+J) geldt: T ,1- i

Klk+')= 1'[K,.I!K) Hl\(t"I)[HL"l-I)1'[\(t-
I/I(J HL"H) t RLILt-')J (401 .5)

Hierin is de a-priori variantiematrix P(k+l \k) gedefinieerd als~

l'[K +' \>() -= ,t:{ [~l ItH) - i {\(+<11<.)1[~I'HI- gIk+11kUJ
"" /t! ~ (1t+11 kl ~TL~+I\kll· T

:: Pl\{i-I,I()'flI(IK) pb'+-',lL) + rb<H,~)9l.I£)fL\l.r'Jk)
(4.1.6)

De a-posteriori variantiematrix P(k'k) wordt gegeven door:

'PlKh~)":: 1£1[!SLK) - g(~\ ...)J[~L\() - &(I('kl]'}

EIX(~II() XT(k\ \(Jj
T

[I - k(\1\) \1L~)J --P[Klk-l) [I -Klt<) HlK)] +
, T

k'Lk) R(tc) K" lk\

De beginvoorwaarde voor P(k/k) is P(O)

Als K(k) voldoet aan (4.1.5) gaat (4.1.7) over in:

(4.1.8)

De formules (4.1.3) tot en met (4.1.8) beschrijvenhet z.g. diskreteKalman filter.

Naast deze formules bestaan er nog vele andere uitdrukkingen voor het Kalman

filter,die afbankelijk van het probleem dat we be~ijken,soms sneller tot het

optimale filter ':':lOnen leiden. (Meditcb,1969; Sage en Melsa,1971)

Enkele voordelen van het Kalman filter zijn:

1. Ret algorithme is geldig voor multivariabele systemen,die bovendien niet

stationair hoeven te zijn.
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2. De observaties kunnen op elk w~llekeurig tijdptip beginnen 1 de waargenomen

processen mogen dus ook niet~~tationair zijn.

3. De parameters van het systeem mogen tijdvariant zijn.

4. De beschrijving van het systeem met toestandsvergelijkingen maakt het mo

gelijk dit systeem op eenvoudige wijze te simuleren.

5. De formules worden in rekursieve vorm gegeven.

De laatste eigenschap maakt het mogelijk het optimale lineaire filter m.b.v.

een digit ale rekenmachine te berekenen zonder veel geheugenruimte nodig te

hebben. Afgezien van a-priori kennis omtrent het tijdverloop van}(k+1 ,k),

r(k+1 ,k), H(k),Q(k) en R(k),dat we al van tevoren (off-line) kunnen berekenen

en daarna in het geheugen onderbrengen,zijn x(k\k) en P(k\k) de enigste groot

heden die tijdens de on-line berekeningen veranderen. Het onthouden van deze

variabelen beperkt zich echter tot meteen na de observatie z(k+I).

De waarnemingen z(k) worden aIleen verwerkt op het moment van verschijnen

en het is niet nodig de observaties in het geheugen op te slaan.

De opeenvolgende stappen die nodig zijn om tot x(k+Ij k+l) te komen ,gegeven

x(~ k), P(klk), de matrices l(k+1 ,k), r(k+1 ,k), H(k+I), Q(k) R(k+l) en de

observatie z(k+l) zijn:

I. Bereken x(k+l\ k) .

2. Bepaal z(k+l) - H(k+l)x(k+Ij k)

3. Bereken de a-priori variantiematrix P(k+IJk)

4. Bereken de weegmatrix K(k+l)

5. Bereken de a-posteriori variantiematrix P(k+l\k+I),en berg deze matrix in

het geheugen op tot de volgende waarneming verricht wordt waarna de cyclus
opnieuw kan beginnen.

6. Bereken tens lotte x(k+l/k+l) en breng de waarde ervan over naar het geheuge~

x(k+llk+l) wordt daarna gebruikt als beginvoorwaarde voor de volgende cyclus.

Aan de hand van de formules (4.1.1) t.m. (4.1.8) zullen we eerst de struktuur

van het optimale filter bekijken. Voor het model en de observaties is het

schema volgens figuur 4.1. op te stellen en voor het optimale prediktiefilter

figuur 4.2.
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fig.4.1. Model van een diskreet lineair systeem met observaties .

..
.!'bC)L+

\ L

1 + ~r+'K
(c"he ulS-

!(It),,..) H (l<)K(\C) L

===\ v~,,+ra';"9,- +

~ll(ll(-~

~L\(.+'J)f.)

fig.4.2. Optimaal prediktiefilter, K(k) = !(k+l ,k)K(k)

Figuur 4.2. laat zien dat het optimale prediktiefilter samengesteld ~s uit

drie delen n.l.:

I. Ret model met de observaties.
•2. De tijdafhankelijke weegmatrix K(k).

3. De eenheidsterugkoppeling.

Op elk tijdstip t = kT , k = 1,2, ... , vormt de terugkoppeling de term
s

1(klk-l) = ~(k) - H(k)x(klk-l), de innovatie van de nieuwe observatie~ deze,
innovatie wordt ioegevoerd aan K(k} waardoor

,£ {~(~.,)h~(lClk-' )1:: K'{~) ~(K) - ~ ll<) XlKh<)1
gevormd wordt. Deze term is te beschouwen als een korrektie op x(k+llk) t.g.v.

de waarneming ~(k). Tegelijkertijd vormt het model van het systeem de beste
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Uit formule C4.1.6) blijkt dat P(k+l\k) onafhankelijk is van de observaties

zodat deze matrix al van tevoren Coff-line) te berekenen is. Hieruit zijn

dan achtereenvolgens ,eveneens van tevoren, de matrices K(k+l) en P(k+lt k+l)

te berekenen.

Tevens blijkt dat PCk+I'k), P(k+l\k+l) en K(k+l) i.h.a. tijdafhankelijk

Z1Jn zelfs als het systeem tijdinvariant is,dus als ~(k+1 ,k) = ~ en

r(k+1 ,k) = r, en de ruis stationair 1S .

Samenvattend kan gezegd worden dat de Kalman voorspeller ee~ ~ijdafhankelijk

lineair dynamisch systeem is met dezelfde dimensie als het oorspronkelijke

systeem. De input bestaat nu echter uit de observaties z(k) en de toestands

vektor is nu xCk+l\k), de beste lineaire schatter van de toestand x(k+1) van

het model gebaseerd op de waarnemingen Zk'

Bij de toepassing van het Kalman filter doen zich nog diverse problemen voor

waarvan er enkele hierna genoemd zullen worden.

I. Tot de a-priori informatie, nodig bij de implementatie, behoort kennis

van de matrices ~(k), RCk) en P(O). Q(k) en R(k) zijn soms te bepalen uit

de aard van het probleem of met voldoende nauwkeurigheid meetbaar. Vaak

kunnen we echter aIleen op fysische gronden grenzen aangeven voor Q(k) en R(k)

Hetzelfde kan gezegd worden over PCO); deze grootheid geeft ons vertrouwen

weer in de begintoestand.

2. Onvoldoende kennis van ICk+1 ,k) e~ rCk+1 ,k),'deprocesparameters, kan ge

deeltelijk gekompenseerd worden door deze onzekere parameters als toestands

grootheden te beschouwen. (Jazwinsky,1970)

3. Ofschoon P(k+1'k) en PCk+1\k+l) symmetrisch zijn zal in de praktijk door het

optreden van eindige woordlengtenen afrondingsfouten niet altijd aan de symmetrie

eigenschap voldaan worden. Een remedie tegen deze fouten is P(k+1 Ik) en

P(k+1\k+1) na elke cyclus symmetrisch te maken m.b.v. de formule

P( • ) =. ~ CP C .) + pTC . »
In dit verband kan ook nog opgemerkt worden dat van de formules (4.1.7) en

(4. I .8) de formule (4. 1.7) de voorkeur verdient omdat voor een fout SKbij de

berekening van K(k) als eerste orde benadering geldt:
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b:!?(k\k};=; 0 als we tormule (4.J,7) gebruUcen en

OP(klk) pi; <:" bK(klllCkH'(klk""J) 'Volgens (4.J .8)

Tenslotte willen we nog iets zeggen over de invloed vanQ(k) en R(k) op K(k).

Als eerste punt is dan op te merken dat niet de absolute waarden van ~ en~ R.

maar eerder hun verhouding. van belang zijn. Een eenvoudige berekening toont~l.

aan dat vermenigvuldiging van P(O), ~ en R met eenzelfde scala~ de waarde van

K(k) ongewijzigd laat.

Toename van R verkleint de weegfaktor. het heeft n.l. weinig zin veel vertrou

wen te stellen in observaties die ten ondergaan in ruis.

Afname van Q en/ofP(O) maakt K(k) eveneens kleiner,immers naarmate ~ kleiner

wordt verwachten we minder veranderingen in de toestand,de weging met K(k) is

dan ook minder belangrijk.
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4.2. ]~t_<:2~ti~~Kalma~fi..!.~!=-

Ale modeloeechrijving dient hier de.eerste orde vektor diffe~entiaalvergelij

king

!(t) "" F(t)~(t) + G(t}~(t)

'waarbij de witte ruis w(t) gekenmerkt wordt door:
£l~l~~ -=0-

E~ ~L~) ~T''i:)} -= §>lH &H-'t:)
Q(t) stelt hierin een positief-(semi)definiete matrix voor.

De begintoestand x(O) heeft als eigenschappen:

£{~l~} =0

E{~lo) ~o)1~ 1'lo)
Bovendien nemen we aan dat ~(O) ongekorreleerd is met w(t), voor t""7 0

De observaties worden gegeven door:

~(t) = H(t)~(t) + ~(t) (4.2.2)

De meetruis ~(t) is eveneens wit met gemiddelde nul en variantiematrix R(t}'~-~)

In tegenstelling tot de diskrete situatie eisen we nu dat R(t) positief

definiet moet zijn,d.w.z. dat elke observatie verontreinigd is met witte ruis.

We nemen ook nog aan dat de inputruis ~(t) en de meetruis ~(t) ongekorreleerd

We willen ook nu weer weten ,gegeven de observaties ~('t), O,"t't, wat de

beste lineaire schatter van ~(t) is.

De oplossing van dit probleem kan op diverse manieren bepaald worden; b.v.

als limietprocedure van het diskrete filter. Hierbij laten we dan de bemon

steringstijd naar nul naderen. Bij deze methode doet zich een moeilijkheid

voor bij de limietovergang van diskrete .witteruis naa.r cont:in~e ltiJete __ ._
. - -. - - _. - .. _.. - ... - . - .- - - . - _.. .. ..-- .

ruis. Kalman (1903) heeft aangegeven hoe deze limietovergang op aanvaardbare

wijze uitgevoerdkan worden.

Een andere oplossingsmethode,gebaseerd op de innovatietheorie, is vermeld

in een publicatie van Kailath (1968).

Beide methodes leiden tot de volgende resultaten voor het continue Kalman

filter.

'.
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\. Het filteralgorithme

j(t\ t) • F(t)E.(tI ~+ K(t)[! (t) - H(t)E.(tl t~
2. De weegmatrix K(t)

T -,
K(t) = P(t!t)H(t)R(t)

(4.2.3)

(4.2.4)

3. De variantiematrix van de schattingsfout P(t/t)

. ITTP(t t) = F(t)p(tlt) + p(tlt)F(t) + G(t)Q(t)G(t)
T -,

-P(tlt)H(t)R(t)H(t)P(t't) (4.2.5)..
Vergelijking (4.2.5) staat bekend onder de naam"Riccati vergelijking.

De beginvoorwaarden voor het optimale continue Kalman filter zijn:

x(olo) =

p(OIO)

!(O) = 0

P(O)

In figuur 4.3. is het blokschema van het continue Kalman filter weergegeven.

Ook hier blijkt dat het optimale lineaire filter de modelbeschrijving bevat,

die nu als ingangssignaal de fout tussen de observatie ~(t) en de verwachte

observatie~(t) = H(t)R(t! t) heeft. Deze fout wordt daarna gewogen met K(t).

~e toestandsvektor in het filtermodel is nu echter i(t' t)

, ~ +~ ~lt1Zlt-)It(l:') '1 L~) + )((tJ :!.I 3ll:') _ HlH
"

.r

+, 5

(a) r(l:) --

z.(t) K(O + ~ t-It
I ~

t)~

H(t:)
~ " - I,~ s• +-

-y:{!) -
A

1.£1:)

•
"t )

(b)

figuur 4.3. Blokschema van het continue Kalman filter (a) model (b) filter.
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Opmerk~ng

Vanuit mathematisch standpunt gez!en zijn de ~ormuleringen (4,2.1) en (4.2,2)

niet juist voor zover het de beschrijving van witte ruis betreft. Dit hangt

samen met de definitie van stochastische processen en in het bijzonder de

beschrijving van continue witte ruis. (Kalman, 1963)

Voor lineaire systemen kunnen we echter volstaan met een definitie van witte

ruis m.b.v. !-funkties.(ofschoon voorzichtigheid geboden is)
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In dit hoofdstuk wordt eerst de prediktie behandeld. d.w.z. gegeven de obser

vaties Zk· !(l),~(2)..... ~(k) ofZ(t l )" ('.!(1:), O~Z~tl) wordt gevraagd

wat de beste lineaire schatting van ~(k+n) • n> 0, resp.x(t2),t 2I"t l , is.

Vervolgens zal worden nagegaan wat de invloed is van gekleurde meetruis of

ruisvrije observaties.

We gaan weer uit van de volgende modelbeschrijving en de bijbehorende waarne

mingen:

!(t) • F(t)~(t) + G(t)~(t)

~(t) = H(t)~(t) + ~(t)

Zoals bekend, wordt de oplossing van (5.1.1) gegeven door:
l"

~(t2) = I(t2 ,t l )~(tl) + SI(t2,s)G(s)~(s)ds
~,

Hieruit volgt:

(5. 1. I )

(5.1.2)

(5.1.3)

~ .£ [-'5 1 ~')IZt~'l} I.

• !(t2 •t I )!1.(t I It I) + J~(t2' a)G(s) £l!!'lslIZll.l} lil

'IAls we weer aannemen dat ~(t) witte ruis is zal

/c{»,L~)IZLb) } ~ e.\ ~ ~ Go 4.,. r\ ...1 ~ ~\"'I voor s~ t 1 ,(bij de schattini van

~('z:), "C~tl ' is aUe informatie bevat in Z(t l ) van geen nut)

Dus

(5.1.4)

In plaats van (5.1.4) wordt ook gebruikt

i(t\t l ) = F(t),R(t!tlhvoor aUe t~tl' (5.1.4a)

De bijbehorende beginvoorwaarde is R(t l lt l ).

De variantiematrix van de schattingsfout.~ lhl b.). " geae~"lIeey" Ais

1'.Ll,.lb,), lEi ['5I~Ll - ~ L~.lb,I][~lj".I_~H>II,]T}
::: 1£ { ~ Lbl.l b,~ ~"T( ~.lb ,)}
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(5.1.6)

~lbll"l) 'Pi ll.lb.) ~ Llh~') +

+ r~ lbt , ,,) qh) <gltl itloz.) <f llt, ,,) ttl< (5. 1.f)

Omdat de integr:~t niet negatief~definiet is zal ~ lbtJ ~I) steeds groter

worden naarmate t
2

~ t l toeneemt.

Door formule (5.1.5) te differentr@ren ontstaat de vergelijking
• ~ T
P(t\t l ) = F(t)P(t/t l ) + P(t'tl)fll~G(t)q(t)G(t)

die geldig is voor t ~ t l ' en al5 beginvoorwaarde P(ttl t l ) heeft.

Voor diskrete systemen is af te leiden dat voor prediktie geldt~

rt ~ 0. (5. I .7)

en:

\ £f[X[I<+ft) - 'X(I(+"\K)JI~Lk"l1) - X(l(.... lv,U
Tj

P_(k+n k) = I - -
x

-r
= ~(k+n,k)p(klk)l(k+n,k) +
k+'l-' r"T"
+~ Q(k+n,i+l) r(i+l,i)Q(i) r(i+1 ,i) ~(k+n,i+l) (5.1.8)

.t=l(
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5.2. Er:.. !n"ylo~~'y~_r~~!r2-J..~ ~b.;'~"y~~~.!.~:.n_e~l.!~~:"~:':~~.!.~~_

Tot nu toe hebben we ons beperkt tot die situ.ths waarliij de meetruis wh h.

Voor diskrete systemen betekent dit dat de kovariantiematrix van de meetruis

een poeitief (semi)definiate diagonaalT/latrtx is J "Mor eontinue systemen moet

deze diagonaalmatrix zelfs positief definiet zijn.

Van de (mxn) matrix H(k) resp. H(t) nemen we aan dat de rang maximaal is.

Een rang kleiner dan min. (m,n) wil n.l. zeggen dat er afhankelijke rijen

(kolommen) zijn, de bijbehorende waarnemingen dragen niet bij tot de infor

matie en kunnen dus zonder meer weggelaten worden.

In de praktijk blijkt vaak dat de invloed van meetruis verwaarloosbaar is,

( y(k) = 0, ~(t) =0 ) ofwel dat de (equivalente) meetruis gekleurd is.

(v.d.Grinten,1970) We zullen deze situaties apart bekijken, eerst voor dis

krete~ en daarna voor continue systemen.

Als we uitgaan van een model met ruisloze waarnemingen volgens

en

!.(k+l ) ~(k+1 ,k)!.(k)+ f (k+1 ,k)~(k)

~ (k) = H(k)!.(k)

dan worden de vergelijkingen,die het diskrete Kalman filter bepalen,gegeven

door de formules (4.1.3) t.m. (4.1.8) ,echter met dien verstande dat R(k)

gelijk nul is.

Voor systemen zonder meetruis kan bovendien worden afgeleid dat:

I. H(k)P(klk-l)h(k) positief-defiuiet is voor alle k en 1.V.m.

de aanname dat H(k) maximale rang heeft volgt dan dat P(k!k-l)

positief-definiet is.

2. p(klk) positief-semidefiniet I~

3. K(k)H(k) I = H(k)K(k).

4. ~(klk) = K(k)~(k), ofwel H(k)~(klk) = ~(k)

Voor het triviale geval dat H(k) regulier is volgt:
-I

~(klk) = H(k)~(k).

waarmee we tevens de beste schatter hebben. Meestal is H(k) echter niet vier

kant zodat perfekte schatting dan niet mogelijk is. Ofschoon het dus schijnt

dat bij afwezigheid van meetruis perfekte schatting mogelijk is laten de hier_

boven vermelde res~aten zien dat dit niet algemeen het geval is.
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Beschouw een lineaib , stochastiscn. ,roeerdim.endonaal! systeem dat oeschreven

wordt door de differentievergelijking:

~(k+l) = !(k+1,k)~(k) + r(k+1,k)~(k), k ~ 0,1, •••.

en waarvoor de v9lgende aannaroen gelden:

'£t~{o)} = 0

1£ {~L")J = 0 J VOo.,. a.L.le I(. .

Ie J~ lo) ~lo)l ='P.(o)
£ {~LI/.) YfJ.JJ} ,. ~LIC.J 01<1

£, { Yjo) ;t,,)} :: 0 , V()OT a.LL~ K..

De observaties worden gegeven door de betrekking:

~(k) = H(k)~(k) + ~(k), k = 0,1, ••••

De meetruis ~(k) is gekleurd. Als we deze ruis beschouwen als de output

van een lineair dynarnisch systeern dat geexciteerd wordt door witte ruis rnogen

we schrijven

'y(k+l) ="f (k+l ,k)y(k) + n(k).

Voor de diskrete witte ruis n(k) geldt:

~{~L"11 =0 -

i { ~lK3 ~L o} -= N(~) bk.e.

;£ { ~LK.) ;Lo) 1 -= 0

;£ { ~LI(j ;iLl] ::. D) VDO\" t1.Lle Ie 41'\ 1. .

Bovendien nemen we aan dat ~(O) en ~(O) ongekorreleerd zijn.

Aan de hand van deze gegevens wordt gevraagd wat de beste lineaire schatting

van ~(k) is als we de beschikking hebben over de observaties z(o), z(l), •. ~(k)

en de beginvoorwaarden:

tEi~loll =0

I£{!: Lol ~ =0

~{~lo) !{D)} :::.~LoJ

'£ r~{oL[LtJ)} := V(o)
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Door uitbreiding va.n de n~~en§~Qnale tgel:it~diyektQ1;',¥('t)~et de m'!'"d~me~~. ..
sionale vektorv(k) ontstaat nu door te deUnU·t'en~,

[

XLK ....J ] ,,[ r(~~)_vJ..~L~ ]
x'" (hI) = ~-L:::;-J ,wlk}= ~ LK)

[ I!~ LIL+I, 1<,) : 0------:- - ------
o : 'P (1<.+1 1 K)

en

de modelbeschrijving:

lJ '" 'l' •
~(k+l) • ~ ~(k) + ~(k)

met observatie

Voor dit (uitgebreide) systeem met m+n toestandsvariabelen blijkt dus dat

de waarnemingen geen meetruis bevatten.zodat dit probleem dus behandeld kan

worden volgens hoo~st. 5.5.1.

Voor de kovariantiematrix van de a-priori schattingsfout geldt dan:

'P(K~I \~ ~ iElt

'P(K.\l\x.~*)T+ cs>.
en voor de kovariantienatrix van de a-posteriori sChattingsfout:

J
_1

'P(Klll.) -= --P(~\~_I) - '?l\(lk_I)~"')T I.H'*''Plkh,-,) (Hto)T H~-Plk'I,,_,)

Deze matrix is volgens 5.5.1. positief-semidefiniet.

Er tred'en moeilijkheden op als ~ -:::. I wordt en Q klein, immers in dit geval

is P(k+l\k) ongeveer gelijk aan P(k\k) en dit kan aanleiding geven tot ernstige
.. h . ",,,. .)fouten b1J et 1nverteren van HP(k k-I)H (ill-cond1tioning

(De situatie t~I doet zich b.v. voor bij het bemonsteren van continue sys

temen waarbij de sample-tijd veel kleiner is dan de tijdkonstanten van hetcys

teem)

Een ander bezwaar van de uitgebreide toestandsbeschrijving is dat het aantal

variabelen groot kan worden en dit leidt weer tot aanzienlijke vergroting van

de rekentijd.

Een andere manier om het schattingsprobleem te bekijken is de volgende~

. ) .....U1t ~(k • H ~(k) voIgt dat we m lineaire vergelijkingen hebben met m+n on-



50

bekenden d.w.z, ofscboon de u~tgeb~e~de toe§t«ndsyektor van d~mensie mTn is

zijn er maximaal n l~neair onafhankelijke va~~abelen bij de scbatting betrok~

ken. De kovariantiematrix P(k) k) (dimensie (m,+n)'lC(m.+n')) beett dus een rang

kleiner of gelijk n. In feite is het dus voldoende dat bet optimale filter

dimensie n heeft i.p.v. m+ri zoals bij het uitgebreide filter.

Door toepassing van een "kunstgreep" is bet mogelijk de dimensie van m+n naar

n te reduceren; daartoe bepalen we het gewogen verscbil tussen twee opeenvol

gende waarnemingen volgens:

':q. ( k) =. E lk+l) - "t LK+I J k,) £ lle.\

=H (~"'I)! h~.",) .. ~ (k.. ,) - i' llt.+IJ I'} HL~) ! LIC.} - t l"+II "') 1L"')

ofweI

'!tllof-) :: [HL~+') ~ (~\-ll\(.~ -t LIt.+I,K) Hl~)]~l,,") +

+ Htk+I\ rLY.oi-l J ,,)~ Lk) + !~.J ,,}

De nieuwe "observatie" ~(~) bevat nu alleen maar de witte rU1S term

H(k+l) r(k+l,k)~(k) + ~(k) i.p.v. de gekleurde ruis !(k).

Omdat'lllK) een funktie is van ~(k+l) zullen we de modelbeschrijving met obser

vaties als voIgt formuleren:

Toestandsvergelijking:

.!(k) = t(k,k-l ).!(k-l) + r (k,k-l )~(k-l)

Waarnemingen ~

1t (k-l) "" H~(k-l) + H(k) ,(k,k-l )~(k-l) + ~(k-l)

met

H = H(k)~(k,k-l) - ~(k,k-l)H(k-l)

en

!}(k-l) = ~(k) - ~(k,k-l)~(k-l)
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Op deze manier is probleem herleid tot het bllShp'l:'obleem volgens hootdstukA

Tevens is de di~ensie ge~educee~d van (m+n)tot n.

Opmerking 1.

De oplossing van het gewijzigde prohleem wijkt echter in een opzicht af van

het oorspronkelijke probleem omdat er nu korrelatie aanwezig is tussen de

systeemruis ~(k~l) en de meetruisH(k)r-(k,k-l)~{k-l) + ~(k-1).

Als voor een systeem met observaties volgens hoofdstuk 4. de korrelatie tussen

de systeemruis w(k) en de meetruis v(k) gegeven wordt door de relatie
lEi ~l~) IltlJ ;; S(IL) S.,.{-

dan kan bewezen worden dat het diskrete Kalman filter beschreven wordt door

de formules

~(klk) = ~(k\k-I) + K(k) [=-(k) - H(k)~(k\k-I~

&(k+1\k) = ~(k+1 ,k)x(k\k) + D(k)[z(k) - H(k)X(k}k)]

J
-1

T L .,.
K(k) = P(klk-l)H(k)LH(k)P(k\k-1)H(k) + R(k)

D(k) = r-(k+l,k)S(k)Jt(k)
T

P(kjk) = [I - K(k)H(k)]P(k\k-1)LI - K(k)H(k)] + K(k)R(k)~k)

P(k+llk) = [~(k+l ,k) - D(k)H(k~ p(kl k)[I(k+1 ,k) - D(k)H(k~-r +

T .,.

+ l(k+l,k)Q(k) f(k+1 ,k) - D(k)R(k)D(k)

In tegenstelling tot het diskrete Kalman filter volgens het vorige hoofdstuk

eisen we nu wel dat de matrix R(k) positief-definiet moet zijn. Oplossingen

voor singuliere R(k) zijn vermeld in een artikel van Bryson en Henrikson (1968)

Gebruik makend van de formules uit opmerking 1 zijn we in staat de optimale

schatting te bepalen uit het model

en de waarnemingen

--~k-l) = ~(k-1) + H(k) r(k,k-l)~(k-l) + ~(k-I)

Uitgaande van ~(k-I) kunnen we dan de schatting i(k-l )k-I) van ~(k-l) bere

kenen evenals de eenstaps voorspelling i(k'k-l) van ~(k).

Hierbij moeten we wel voorzichtig te werk gaan omdat 1Jk-1) afhangt van =-(k)~
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hetgeen betekent dat pred~kt~e yftn ~(k) geb~~eerd QP ~k~l} ~n ~eite de be~te

schatting van x(k) onder devoorwaarde:z:(k) b, J1\.a.w, .

,£[x ik) \ "-llo), .,. 1jlk.'I} ~ ,£ 111tk) I~q~ ..,.! tkj-= ~PI.)

Op dezelfde manier voIgt dat x(k\k) in werkelijkheid de eenstaps interpolatie

oplossing is dus ~

i I~toJI~lo) .....'!j-Lk)} ~ I q ~LI<) IEto)J ... :!.LH'l ~.l·l ...)
Om het onderscheid tussen de formele en de werkelijke schattingl . mogelijk

te maken zullen we laatstgenoemde schatting. aangeven met X (ilk) en de
-JW

bijbehorende kovariantiematrix van de schattingsfout met P (ilk).
w

Tabel 5.1. geeft in de linker kolom de forme Ie grootheden weer zoals deze ge

noemd zijn in opmerking I. De rechterkolom geeft aan wat de overeenkomstige

uitdrukking is voor de werkelijke oplossing. Door laatstgenoemde uitdrukkin,en
te substitueren in overeenkomstige plaatsen van de formele oplossing ontstaan
de formules voor het gemodificeerde probleem.

TabeI5.1.

Formeel. Werkelijk.
(gebaseerd op 1l(k-l) (gebaseerd op .!(k)

i(klk) iw(k\k+l)

i(k Ik-l) x (klk)-w

p(klk) P (klk+l)w
p(klk-I) Pw(k \k)

.!(k) ~(k) • ~(k+l) - ~(k+l ,k)~(k)

R(k) N(k) + H(k+l) r(k+l ,k)~(k) r<k+l ,k)H~k+l)
:TS(k) 'Q(k) r (k+l ,k)H(k+l)

H(k) H(k+I)!(k+l,k) - ~(k+l,k)H(k)
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Na de eerste obseryatie ~(O} is er nog onyoldQende into~atie aanwezig om

""0) ;::;~O) "'YO,O}z(Ol te oe1:'ekenen, III d~t geval geb:r:u~ken we de uit ...
•. "II [X{o)J .. - . . :k

gebre1.de toestandsvektor 'i lo)~ v1o~ om de oeste schatting van X (0) en de

daarbij behorende singuliere variantiematrixP(OtO) te bepalen. Na de tweede

meting ~(I) is ~(O) wel oekend zodat we dan de formules van het hiervoor

ontworpen filter kunnen gebruiken. De resultaten verkregen m.b.v. de uitge

breide toestandsbeschrij~ingdienen hierbij als beginvoorwaarden.

Omdat ~(k) = H(k)~(k) + ~(k) vinden we als schatting voor ~(k)

~(k\K)=~(I<.) - Hlk) XLK\K)
,E{VUII') vLI<IK}1 ~ HLK)'PL"\k) Hllt-}

Samenvattend kan over het gereduceerde filter opgemerkt worden dat:

I. De dimensie teruggebracht is van m+n naar n

2. De berekening van K(k) en D(k) niet "ill-conditioned" is zolang
,. l 'T'

R(k) = N(k) + H(k+l) r (k+1 tk)q(k) I (k+l tk)H(k+l) regulier is. Voor niet

reguliere R(k) wordt verwezen naar een artikel van Bryson en Henrikson (1968)

3. De berekening een extra geheugenplaats vergt voor het onthouden van de ob

servatie ~(k-l) die later nodig is om,tesamen met ~(k), ~(k-l) te berekenen.
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5.2.3. .P~J.I!.Vl~~_Yl!.n_!:.uj.!"iFj.l!:j>!?!~.:Y~~;:~_!:x:.J~~~u..:~~E\!:~t.!~~i.:-2e._h~~

continue Kalman tilte~.
-- --------- -- -- ----
We gaan uit van een systeem met observaties dat gegeven wordt door de ver

gelijkingen:

!(t) .. F(t)~(t) + G(t)~(t)

en

'.!(t) .. H(t)~(t) + .!(t)

Als de observaties zeer nauwkeurig Z1Jn mogen we aannemen dat de (witte) meet~

ruis geheel of gedeeltelijk afwezig is, in dit geval is de kovariantiematrix

van de meetruis gelijk aan nul en.kunnen we dus geen gebruik maken van de for

mules uit hoofdstuk 4 omdat daarbij geeist werd dat R(t) positief-definiet

(dus inverteerbaar) moest zijn.

Indien de meetruis yet) gekleurd is kunnen we deze vaak met voldoende nauw

keurigheid benaderen door ~(t) te beschouwen als de output van een lineair

dynamisch systeem dat geexciteerd wordt door witte ruis (het z.g. spektrum

vormende filter). Hierdoor wordt de gekleurde ruis dan een deel van de (uit

~ebreide) toestandsvektor ~(t). De observaties bestaan dus aIleen nog maar

uit zekere lineaire kombinaties van de uitgebreide toestandsvariabelen,d.w.z.

R(t) is eveneens gelijk aan de nulmatrix met aIle bezwaren van dien.

Ondanks deze moeilijkheden willen we toch komen tot een schatting van de toe

standsvariabelen voor het model:

!(t) = F(t)~(t) + G(t)~(t)

waarbij

.(t) een n-dimensionale U~tgebreide toestandsvektor is en wet) witte ruis

met kenmerken: }
(f t ~ L~) ::: 0

,f { ~(~) ~"hll -= ~lt:.) oll-:- It)

Q(t) 1S een niet negatief-definiete matrix.

Voor de beginvoorwaarden geldt:

.81:6(0)1 ~ 0

rr {~ lo) Ito)1: '1'lo)
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Door het onderbrengen V~n de gekleu~de rui~ ~n de toe&tand.var~~beleng.at

de observatievergeHjki,ng vaneen &yateem, \1\et gekleul'de.meetruis over in:.

(5.2.3.2)

waarbij tevens aan~enomen is dat de rang van H(t) maximaal is. Eenzelfde

vergelijking voor ~(t) treffen we ook aan bij systemen zonder meetruis.

Ook hier wordt weer gevraagd wat de beste lineaire schatting is als de obser

vaties geen ruis en/of gekleurde meetruis bevatten.

De waarnemingen zonder meetruis en die met gekleurde meetruis kunnen beschouwd

worden als perfekte waarnemingen in het uitgebreide model. Omdat deze obser

vaties bepaalde lineaire kombinaties van de toestandsvariabelen op exakte

wijze weergeven is schatting van deze~kombinaties overbodig.

Omdat de elementen van ~(t) geen witte ruis bevatten mogen we deze elementen

differentieren. Het gegeven dat Q(t) niet-negatief definiet is heeft tot ge

volg dat sommige elementen van i(t) opnieuw vrij kunnen zijn van witte ruis.

Om deze redenen gaan we door met differentieren,waarbij we m.b.v.

(5.2.3.1) de afgeleiden van ~(t) elimineren. Na een zeker aantal differenti

aties van elk element van ~(t) ontstaat dan een signaal dat een of meer ele

menten van ~(t) bevat.

De signalen die verkregen zijn uit het herhaalde malen differentieren van

~(t) worden vervolgens in twee klassen onderverdeeld. De eerste klasse bmvat

de oorspronkelijke observatie ~(t) en alle lineair onafhankelijke afgeleiden

ervan die geen witte ruis bevatten. De Aldus ontstane m-dimensionale vektor

(m~n) noemen we .!~(t). De tweede klasse bestaat uit alle afgeleiden van z(t)

die witte ruis bevatten en wordt weergegeven door de vektor ~,(t).

Uit bovenstaande definities van ~~(t) en ~,(t) volgt dat er matrices HI (t),

H2 (t) en D(t) bestaan zodat

~'L(t) = H1 (t)~(t )

~1(t) = H2A(t)~(t) + D(t)~(t)

{5.2.3.3)

(5.2.3.4)

H,(t) is een bekende m)( n matrix, m'~ n

H1.(t) is een bekende matrix

D(t)Q(t)if(t) is een bekende positief definiete matrix.

Als we ~1(t) als de nieuwe observatie beschouwen volgt hieruit dat de "meet

ruis" wit is en gekorreleerd met de systeemruis ~(t).

Het aantal termen van ~1(t) is gelijk aan de rang van de matrix Q(t) (Sage en

Melsa; 1971 )
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De vektor ~2(t}, ont~taan u~t !(t} en bepAalde a~gelei.den hi.ery~n, beyat geen

rub en is dus te beschouwen 8,16 een .verzfU1\el;i,ng tdeale eb$e'l:'Vaties van

lineaire kombinaties van de toestandsvariaoelen. Hi,ervan maken we gebruik

om de dimensie van de toestandsruimte te reduceren van n naar (n-m).

Daarvoor voeren een transformatie M in die de toestandsvektor x(t) trans

formeert naar een nieuwe vektor

[:~(~)~l
!2(t)

De ~~~~ensi,onale vektQr ~(t) is volledig bekend,d.w.z~dat schatting van deze

vektor overbodig is, zodat alleen de schatting van de n-m dimensionale vektor

~](t) over blijft.Bovendien stellen we dat ~1 (t) lineair onafhankelijk is van

~2 (t) •

Zij ~l(t) = M~t)~(t) zo'n geschikt gekozen vektor; dan geldt:

. [-~.] (t)1= [~1-(~~1 xll) = MIt)~l~)
'~2(E) M

2
(t)-

waarbij M(t) een reguliere nx n matrix is.

in (5.2.3.1) geeft:

1~ [n-'t~ ~;l~11=

De bere:;~n: ~~.~~tr!:~~trXl (t) en ~2(t) gebeurt dan met de formule

l~2H)

Omdat alleen geeist wordt dat M(t) regulier moet z1Jn (d.w.z. dat ~1 (t) line

air onafhankelijk is van ~2(t) ) bestaat er een grote mate van vrijheid in de

keuze van HI (t).

Substitutie van
_I

~l~ =- M (~)

ofwel
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Nu is

dus

Dit is ook te schrijven als
•
~1l~\ =~1 ~1l~) T1=;1 ~.1ll:;) + 4, n-) ~ It}

~ LI:\ -= \'"21 ~2l") + r1.J. ~2 Hl "\ 92lt) ~ l~

(5.2.3.5)

waarbij

en

(5.2.3.6)

We moeten nu alleen nog maar ~I(t) schatten.

·Uitde manier waaTop.,we ~1'(t) bepalen 'Volgt dat de informatie bevat in

~1(t) gelijk is aan de informatie bevat in ~(t~zodat we ~1(t) als de nieuwe

observatievergelijking kunnen beschouwen. Het voordeel van de vervanging van

~(t) door ~1(t) is dat er nu een observatievergelijking is ontstaan waarvan

de kovariantiematrix van de meetruis positief definiet is hetgeen een vereiste

is bij de afleiding van het continue Kalman filter.

Voordat we over kunnen gaan tot de berekening van het filter algorithme moeten

we ~1(t) nog uitdrukken in de te schatten grootheid ~l(t).

Toepassing van _I t)(.1l~]
.x. L~) : M Lt) ..:: - - -
- ~.t l ~

in (5.2.3.4) levert: [j
_I X L~

%1..[1:-) = H2.l~) M Lbo) .:~ -- + n n) ~ L~
.!2, Lt\

Als we definH~ren J
H1 m 11-' l>\ = [H,l~): t-l,ttl

Jontstaat de vergelijking

%I U')-: H~L~)~1l~\ -t \4'fL~ XJ.l~L~-DL~)~l~)

Op dit moment beschikken we dus over alle informatie die nodig is am ~1 (t) te

schatten.



(5.2.3.8)

(5.2.3.7)
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Alvorens dit problee~ te behandelen herhalen we de vergel~jk~nBen d~e daarvQor

nodig zijn.

Modelbeschrijving
.
~ft) • F]l~] (t) + F]2~2(t) +'G] (t)~(t)

Observatie

Ten opzichte van de vergelijkingen die als uitgangspunt dienen bij de bereke

ning van het filter algorithme volgens hoofdstuk 4 merken we de volgende ver

schillen op:

I. Zowel de modelbeschrijving als de observatievergelijking bevatten een be

kende term (F,~ (t)~2(t) resp. H~(t)~2(t) )

2: De systeemruis en de meetruis zijn gekorreleerd,de bijbehorende korrelatie-

matrix is: (E~ WL~)[ Dit) ~l't)]T1:= Cf ll-) 1)l~) olt:-r9

Volgens Sage en Melsa (1971) wordt het continue Kalman filter in deze situ

atie dan bepaald door de formules:

1.(Filter algorithme)

g](t\t) = FH(t)~](t\t) + F''l(t)~2(t) +

T Kl~[~I(t) - H't(t)~2(t) - H!l(t)~1 (t\t)]

2. (Weeg algorithme) _ ,

K(t) =[p,(tlt)H3(t) + G,(t)Q(t)J"(t)] ~(t)q(t)D(t)J

3. lVariantiematrix van de schattingsfout ~(t\t))

De beste

en voor

I
p,(tl t) = FII(t)~(t\t) + ~(tlt)FII(t) + G] (t)Q(t)G1(t) -

T T
K(t)D(t)Q(t)D(t)K(t)

schatting van x(t) volgt dan uit:

-X(t:\t-) ·z M-:'a·) [~!-l:I~J
.1<2.1 t}

de,bijbehorende variantiematrix g]eldt -r
_I ltl~) I 0 -I'Pl~\t) ~ M It) r-p., _ + __ [M l~~ .

L 0 10

(5.2.3.9)



59

vit de vergelijking voor het f~lter algorithms blijkt dat de input de term

~l(t) bevat. Op grand van pr.kt~lche overwel~ngen i.s het niet hand1, 3ft)

te ontwikkelen uit differentiatie van x
2

(t) omdat ~2(t) uit ruisvrije kom~

ponenten bestaat en elke term van ~ft) witte ruis bevat. Uit de manier waar~

op ~2(t) en ~(t) ontstaan is het duidelijk dat we mogen schrijven
. 1 •
~,l~) = A ~l n·)

A is dan een bekende matrix die uit louter enen en nullen bestaat.

Als we nu stellen

volgt hieruit omdat A = 0

en m.b.v. (5.2.3.8)

i~(tl = F,,(tlE. j (tl tl + F,1.(tl!!.2(t) - K(tlLH~(t)!!.2(t) + H3(tl~1 (t\ t1

- K(t)A.!2(t)

De input van het aldus ontstane filter is nu de ruisloze vektor ~2(t).

Ret blokschema van dit optimale filter is weergegeven in figuur 5.2.3.1

+

-.--NtH

:!: t~
-~------tlOi

•
K K

Fig.5.2.3.1 Blokschema voor een optimaal filter waarbij de meetruis

gekleurd is.
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Bij de keuze van de beg~nvoerwa~rden doet z~ch nos een kle~n probleem voor.

Op het moment da,t ::..(t) besch~~Da,ar komt is oak de vektor ~2 (0) bekend (in

feite is dit t.g.v. de vertraging bij het differentieren een tijdstip At la~

ter) Met behulp van de formules voor het diskrete Kalman filter is de veran

dering in i(tlt) en P(ttt) te berekenen als de tijd verleopt van t = 0 naar

t • 0+ (juist na de observatie). Omdat de kovariantie van de exakte observa

tie ~2(0) nul ~s en aannemend dat i 1(0) = 0 geldt veer het systeem
.
~(t) = F(t)~(t) + G(t)~(t)

~2(t) = M2(t)~(t)

~(O+) = K(O)~2(O)

P (0+) = [I - K(0)M
2

(O)J P (0 )

waarbij
-I

K(O) = P(0)M2(0) [M2(0)P(0)M2(08

M.b.v.

. [M1(0)1
.. - - - x(O)

M
2

(0) -

voIgt da».

.!I (0+)

.!2(0+)

PI (0+)

= M (O)x(O+)
I -

= ~2(0)

= M] (O)P(O+)MI(O)

(5.2.3.10)

(5 .2.3. 1 1)

en daar x2(0) exakt bekend is
- T

[., ~~1 -62.)(l'I-h,)T J + = M2 (0) floi-) H,.lo) -;: 0
- t~o

C [(D} - ~I)( ~l. - ~2Y] t" 0+ -= MIlo) ~Lo-t) r1Jl o): 0
Vit de laatste drie vergelijkingen voIgt dan dat de matrix P(O+) singulier is.

De vergelijkingen (5.2.3.10) en (5.2.3.11) zijn de beginvoorwaarden voor

(5.2.3.7) en (5.2.3.9).
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Opmerk~ng.

Voo~atgaAnde methode is er een u~t velen. Stea~ en Stubberud (J968) beschouwen

het probleem als er aIleen gekleurde meetruis aanwezig is • Hun benadering

verloopt analoog met het diskrete probleem (het nemen van een gewogen verschil)

Bryson en Johansen (1965) bekijken situaties waarbij tegelijkertijd witte en

gekleurde meetruis aanwezig is.

Voor diskrete systemen wordt nog verwezen naar een artikel van Brammer (1968)

Hierbij wordt een optimaal filter afgeleid m~b.v. de diskrete Wiener-Hopf

vergelijking waarbij tevens dimensiereduktie wordt toegepast.
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6. Ret ~tat~onaire Kal~an ~~lte~f
(Rt icc .",.,.". "«<'"

6.1. Ret continue Kalman filter.----------------_._-
Voor een continu stationair Kalman filter moet aan de volgende voorwaarden

voldaan zijn.

1. De modelbeschrijving en de observaties zijn tijdinvariant; d.w.z. de

matrices F(t), G(t) en R(t) zijn konstant, dus
.
.!(t) = Fx(t) + G~(t) (6.1.1)

z(t) = H~(t) + ~(t) (6.1.2)

2.De systeemruis ~(t) en de meetruis ~(t) zijn stationair. dus

'E~wl~) .~TLt+'t")l = 9 &l't)

It {.~ Lt-) x"T U: +~d::. "R b (tt)

Q en R zijn konstante matrices.

3. De waarnemingen zijn begonnen op het tijdstip ~~-oo, praktisch gezien

kan natuurlijk nooit aan deze voorwaarde voldaan worden maar als de observa

tietijd voldoende lang is zodat aIle overgangsverschijnselen uitgestorven

zijn blijft deze aanname nog geldig.

Als aan de eisen 1 tim 3 voldaan ~s,~s het schattingsprobleem tijdonafhanke

lijk in die zin dat het tijdstip waarop de metingen beginnen niet meer van

belang is. Ret probleem verandert niet als het tijdstip waarop de metingen

beginnen verschoven wordt. Op grond van deze feiten moet de weegmatrix K(t)

konstant zijn voor een eindige waarde van.t omdat er geen verschil is tussen

twee willekeurige ,eindige ,tijdstippen t. Tevens zijn de stochastische

processen ~(tlt) en dus ook ~(tlt) = .!(t) - g(t\t) stationair, zodat

p(t It) -= E~~L~h)~lt'h)} konstant is; hieruit voIgt dan P(t It) = 0

De vergelijkingen voor het optimale filter zijn in dit geval

g(t) - F~(t) + K(O) [.!(t) - R~(t) ] (6.1.3)

.!(- co) = 0

en

"' -r :T -IFP(O) + P(O)F + GQG - P(O)H R RP(O) = 0

(6.1.4)

(6.1.5)

In het stationaire geval is de Riccati vergelijking dus gereduceerd tot een
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kwadratiache aliebrat~~he ve~gelijkin8' Deze kwadrat~~che vergel~jk~ng bez~t
. .

meerdere oplouingen m...a:/:, oro,da.t'l' (0). een 'Y'a,.rbnttematrb h 'voldaet alleen

de pOlitief (semi)definiete oplossing.

We kunnen voor het stationaire Kalman filter ook een blokschema opstellen

( fig. 6. I .1 )
X ~lqt:)

~N -t + - .1.1 , HK(o) - ....

~", t' 5- T

r ~

Figuur 6.1.1 Stationair Kalman filter.

Aan de hand van deze figuur is dan af te leiden dat voor de overdrachtsfunktie

G(S') geldt:

~(s) .. G(s).! (s)

met _I

G( s) .. ~ I - F + K(0) HJK (0 ) (6.1.6)

Het is ook mogelijk voor het systeem (6.1.1) en (6.1.2) het Wiener filter te

berekenen, mits alle eigenwaarden van F negatief reele delen hebben. Dit

leidt tot de formule
~

W0 ( s) I:: [s I - F + I<H]K

waarbij

K .. RH

en R de niet negatief definiete oplossing is van de matrixvergelijking

T
FR + RF - K'K,K + GtG .. 0

~v is de variantiematrix van ~(t)

"*w is de variantiematrix van ~(t)

Vergelijking van deze resultaten met die van het stationaire Kalman filter

toont aan dat

K .. K(O)
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en

R R f(O}

In het stationaire geval is de overdrachtstunktie vanhetKal~an filter dus

gelijk aan die van het Wiener filter. Tn het algemeen verdient het Kalman

filter de voorkeur vooral vanwege het feit dat het Kalman algorithme

beter geschikt is voor verwerking met een digitale rekenmachine Maar ook

omdat berekening mogelijk is van multivariabele stationaire systemen waarbij

de observatie een vektor is.

6.2 • .B~_~!.t iC2!1!.i.r~ _dis~!~t:..e_ !$1!J.!!!!!.n_ fiJ._t~!:.:..

Ook hier wordt gesteld dat de matrices ~(k+l ,k), f(k+l,k), H(k), Q(k) en R(k)

konstant zijn en de waarnemingen lang genoeg geleden begonnen zijn.

De vergelijkingen die het optimale diskrete Kalman filter bepalen zijn dan:

i(k+llk+l) = li(k\k) + K[~(k) - HYi(klk)]

K M J[HMl + RJ-I
M ~pf+ r QrT

p = [I - KHJM

(6.2.1)

(6.2.2)

(6.2.3)

(6.2.4)

(6.2.5)

Als oplossing voor P resp. M nemen we weer de niet negatief definiete waarde.

De konstante matrices P en M zijn de stationaire waarden van p(k+llk+l) en

P(k+l \k) . P(k+l \k+l) en P(k+llk) heten stationair als

P(k+l \k+l) = P(k!k)

en

P(k+l\k) = P(k\k-l)

Uit vergelijking (6.2.1) is af te leiden dat voor de overdrachtsfunktie G(z)

van het stationaire diskrete Kalman filter geldt
I

G(z) = Z [ZI - .~ + KH~rK

Eenzelfde formule vinden we voor het diskrete Wiener filter, hierbij moeten

echter aIle eigenwaarden van min absolute waarde kleiner dan een zijn.

In de appendix zal nog besproken worden wat het asymptotische gedrag van de

matrices ~(k+llkTl) en p(k+tlk) is en onder welke voorwaarden het Kalman fil

ter in de stationaire toestand overgaat in het Wiener filter.
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7. Voot'beelden.
, Ct ••

nul en variantie <i ( q ~ 0)

nul en variantie r (r.,.. c)

We beschouwen het systeem.
x(t) ='-ax(t) + w(t), a"> 0, t) °

met de observatie

z(t) '" x(t) + v(t)

( w(t) , t ~o) is witte ruis met gemiddelde

( v(t), t~ 0) is witte ruis met gemiddelde
l

De begintoestand x(o) is een random variabele met gemiddelde nul en variantie~o'

Voor dit probleem levert toeFassing van de Kalman filter theorie het volgende

stelsel vergelijkingen op:

i(t\t) -ax(t\t) + p(t) Iz(t) - x(t\t)l
r

• l

p(t\ t) = p(t) = -2ap(t) + q - p2(t) ; t ~o, p(o) = tr;;
r

De laatste differentiaalvergelijking is op te lossen m.b.v. de methode van

scheiding der variabelen, dus:

dp dt
2 rp + 2apr - qr

AlsPI en P2 de wortels zijn van p2 + 2apr - qr = 0, krijgen we de vergelijk

ing.

I [dP _ dp 1= _
PI - P2 P - PI P - p;l

dt
r

met
+V 2

,
PI 2 do ( -a + .9....) r •- a, 1"

Orndat

PI - P2 = 2r Va2 + S-
r

geldt:

- 2 Va2
\

dp dp + ....9.... dt
p - P2 P - P2 r

={}
,

Als we nu definieren ~ + ....9.... ontstaat de vergelijking:r
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Cexp( o::'2~t)

t

De integratiekonstante C is te bepalen uit de beginvoorwaardep(O) - 0;

Rieruit volgt: i ....
o PI

C .. -':""'l--

era - P2
dus

p(t)

Obk geldt:

k(t) =

PI - P2gexp(-2 ~ t)

1 - Cexp(-2 (0 t)

P(t)
r

,t'lO

Voor t .... -=- zien we dat:

I. p(t) naar de konstante PI nadert, '1 • (- a +~)r, PI'>O.

2. k(t) naar de konstante waarde PI

r

nadert.

In het stationaire geval geldt dus:

PIx = -ax + r z(t) + ( a - ~)x

of

" PI"x = - ,x +

Ret optimale stationaire filter is dus altijd stabiel, ongeacht de waarde van

a. Ret bijbehorende schema is getekend in figuur 7.1.

__z_l_l-)_\ ~ 1--1"-Pl

fig.7.1. Optimaal stationair filter

Voor de overdrachtsfunktie vinden we aan de hand van fig.7.I.

R(s) =
z(~)
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We kunnen dit p~oblee~ ook behAndelen yolgens de Wiener theorie als we aan~

nem.en dat zowel wet) all vet) stationair z;ijn en a>O is (de fig, 7.2)

dus

fig. 7,2. Bloksche.a Wiener filter.

In hoofdstuk 3 is al aangegeven hoe we ,uitgaande van de toestandsverge

lijking, de autokorrelatiefunktie in de stationaire toestand kunnen bepalen.

nit geeft voor de bij de vergelijking

x = -ax(t) + wet)

behorende autokorrelatie ~ ('!) als oplossing"
xx

G> (rr) '=.1 e)l.f (.- a I'''d)
IOC '2 a

~ l~) -=-~ " .~q_--:-
1(11 a1_s;l ta+~)la-~J

Als we aannemen dat x(t) en de (witte) ruis vet) niet gekorreleerd zijn

±s het .vermogensspektrum ~ (s) van de waarneming z(t), z(t) = x(t) + vet),
~zz

te schrijven als:

dus

l' l~) -:: p L~) ~ ~ L~) q -+ r
z-z Xl'- \Iv - (a....s)la-s)

PH. l~)
( q 1. ~)

-: I r+o.-5
la H) ( Q -~)

~(1f:F .JrS)
a +s

it (V9;+a1. ' -5)
d-S

Voor het Wiener filter R(s) voIgt dan:

L"1"_1 [{)AA is) J
~;e Ls)

\ f'L qJ "-a +va + r
~4 Vet +~ •
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Hiermee is due aangetoond dat voo~ een sCala~~ systeem het stat~Qn~ire Kalman
. . .

filter en het mene:r tUter dezel~de (>verdJ:'acht,~unktiehebben,

Voor de regelbaarheid r 1:- geldt volgens de Wiener theode
e.

re:~ ~
<r,..

met

en

q e1\p(-a.\:)
V? (0.. 1" r-»

dus
OQ

'P
t
to\ =) rOll-) cit- =

o

waaruit volgt

:I.

--q----rT"
2Qr(a.-+~)1

'1.

~ :::.w
:1

Uiteraard is de regelbaarheid ook rechtstreeks te bepalen uit de Kalman

theorie. l.rrnners
2. 2.

~ Of:. ~la ~'Of\":II\""

met

dus

Als

'1. ::~ -r(-a+~) ~ 1
rc: '::: 2a .

3- +a.r-+ r f1K

9j:J..a 2.Q.

1. 2..
- q 1. f'e w :: re-r (C\. -+ ~)3.

.9.~o
r

zal
1

r naar nul naderen
e

.9. ~OQ nadert r 2. naar
r -' e

.9. __ 2
_a

r isr i =O,18
e

Voor goede regelbaarheid (r2~ I) moet.9. dus groot zijn
e r

We merken nog op dat de nauwkeurigheid van het optimale filter bepaald wordt



70

door de waarde van Pj ,..l-d-+~)' =l-a1-Va.1.+~IJr
In dit 'V8tband kaD nag'de ;t.nvlced van de di,'Vel:,e para,meter$ onderzocht wor<:'

den

I •

2.

'a'2. 9-
'» I' .> Jr ...... ..9.- <<. r'- 2.a

3.

p,

Opmerking.

De evenwichtstoestanden PI en P
2

zijn de wortels van de vierkantsvergelijking
2

p... 0 = -2ap - E.. + q
r

dus

Orndat peen variantie is moet de positieve oplossing PI genomen worden.

De variantievergelijking heeft een eenduidige evenwjchtstoest~nd als q >0

of als a~O. In aIle overige gevallen zijn er twee evenwichtstoestanden

n.l. 0 en -2ar ,waarvan 0 altijd de instabiele toestand is.
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Voorbeeld 2.

Ret diskrete Kalman tilter.--------------- ----

Een continu signaal ~(t), met bekende autokorrelatiefunktie,wordt op equidis

tante tijdstippen geobserveerd.

De beschrijving van het lineaire qynamische systeem waarvan x(t) het uitgangs

signaal is luidt:
.
~(t) • F(t)~(t) + G(~)~(t)

De witte ruis ~(t) heeft de eigenschappen

E{. ~ L~) ~ :: 0

£ { '!!.ll:) ~Tl'L.)1= ~"h) bl!--~)

Veer de diskreteJmet ruis verontreinigdeJebservaties ~(k) geldt:

~(k) = R(k)~(k) + ~(k)

De diskrete witte ruis v(k) werdt beschreven door:
E~ !: {.w.\} : 0-

E i yL") .lLt)~ '" R[It;) ~\(1

E.. ~ YL,,) iL!> S ::. 0 VOOT a\\e \( &t\ !.
Ret optimale filter veor dit centinu-diskrete systeem bestaat uit

lijkingen die het gedrag beschrijven op de observatietijdstippen t

( k = O~l, ..•. ) en uit vergelijkingen die het gedrag tussen twee

gende waarnemingen weergeven.

Op de observatietijdstippen geldt:

verge-

= kT
s

opeenvol-

~(k\k) = ~(klk-l) + K(k)~(k) - ~(klk-I)]

~(k\k-l) = ~(k,k-I)~(k-Ilk-I)
_-1.

K(k) = P(k\k-I)[:(k\k-I) + R(k)}

P(k+1 \k) = ~(k+1 ,k)P(klk)~(k+l,k) + r(k+1 ,k)Q(k) rT(k+1 ,k)

P(k\ k) = t! - K(k)1p (k\k-l)

~(k,k-I), r(k,k-l) en Q(k) worden berekend door ~(t) = F(t)~(t) + G(t)~(t)

te diskretiseren.

Tussen twee waarnemingen 1n geldt:.
~(t jtk ) = F(t)~(t It k) , t k ~ t .(tk+1 :.

en
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De bijbehorende beg~nvoorwaarden zijn:iHtk\tk) en ·P(tk\tk).
a. .

Voor een signaal x(t) met autokorrelatie ~ . ('0 ... <JX e~'f{-t"f,\~'j.s af te leiden. 'I'xx
dat de toestandsvergelijking gegeven wordt door

• 1
x(t) ... "T x(t) + w(t)

x

De witte ruis w(t) heeft gemiddelde nul en variantie IE i w l'c) wh·'S:: ~.. ~ l\'~~)
cr'" ::: "1 (j~ IT'f,

Diskretiseren van bovenstaande vergelijking levert:

x(k+l) ... ~x(k) + w(k)

waarbij

, = exp( -T /T ) ,(T is de sample-tijd)
s x s

Voor de diskrete witte ruis w(k) geldt:
I£~ wLIL)~~ 0

Ei wL'tC.) ;it)} =4 b'(l J ~ -:. Q""~ 1'1 - elC'p [-lTs}T)()l
De waarnemingen worden gegeven door:

z(k) ~ x(k) + v(k)

De diskrete witte ruis v(k) heeft als eigemsebap~en:

£' ~ V [\C.)} :;0

£ { V ~ x) 'I Ll)} :: r bll.l ) T" >0

/E~"L'tC.)wlt)J=o VooY' o.\\e keVIl.

Toepassing van de diskrete Kalman filter theorie levert de volgende vergelij

kingen op

KlK+I) : 1'['1<.+.)1<.)
,?l"<.+,,\<.) +r'

"PC \(,+,l K+I): K ll<+l) r' -= r [ ~l'"PLK \1<.) -\- Cll
~'l.'?(K\") +- q or r'
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Uitwerking van

levert

Dus

en

als positieve wortel van de vierkantsvergelijking de waarde

~. ·~.v(9+r-cfr)'+"'Fq;~' -C9 H -P'r\]
1 [v '1'1.. '1' ( ;k1~KJ; : {- : 2.p~ (~ + i - ~ ) + Y ~ 1 - ~ ... 1 - ':r1

XC~+dK+I) = <p -XCK.\K) + "",s [7.(~+I) - q>~(~\'o<)l

Voor de overdrachtsfunktie H(z) volgt dan:

He-e): z.K.s
2 - P~ K.s~

Berekening toont aan dat q[1 - 1< 1 begt;'ensd 1S tussen nul en een; het over
s

drachtssysteem is dus altijd stabiel.

Voor het gedrag tussen de sample tijdstippen voIgt uit

x(t\tk) = F(t)x(t\tk)

waarde x(tkl t k) dat:

- { x(t \ t k) , t k ~ t <. t k+1, en de beginvoor
x

x(tltk ) = exp( -t/Tx) x(tkltk)

Uit p(tltk) - ~ P(t\tk ) + Q-, tk~ t <tk+1 ' en de beginvoorwaarde P(tk\tk )
x

voIgt

De gemiddelde onzekerheid over een sample periode is dan

'P::~ (T'--pLtlh,,)dt
Ts J

= cr-~ - q-~ ~ [1 -e.)(? (- ,.Ts JTy;)1 + Tx "--P Lbl\\~ v..) [1 -e~ ~(-1's ITJ]
2~ J 1~

In de stationaire toestand wordtp(tk\tk) gelijk aan Ps ' voor de regelbaar

heid r 1 voIgt dan
e
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=

Uit x(t\tk ) = exp( -t/Tx) x(tkltk) volgt m.b.v. Laplace transformatie dat:

"".,j,L ..) ::' ~l~) ;. ~T~ -1:1Tl' -~; I _ '1-e-,(f(-TsJT~e'j..r(-ST$) .
- --;:-;-- e· e de; - ~+4ITvf..;. l,) )(~bltllc) ...

o
en hieruit volgt dat de optimale overdrachtsfunktie H(s) gegeven wordt door:

HLs) = ~(!» = \-I(z). -1 - ey.p (-is/TllJ.exp(-foTJ
ZL~ s T 1JT~

We kunnen bovenstaand probleem ook oplossen met de Wiener theorie voor het

diskrete geval, dan geldt: .....
~ (z) = z r~ (s)1 = L.. cAw lKT) z-l( :-

xx t xx J l(~-400

en

w (z) = ~ (z) + ~ (z)zz xx vv

waarbij

=

r + 9-
(1.- ~ Z-' )( 1- ~ z)

a~("-'b~-I)['1-b2) = ~:~ [ ..) ~~I~)
('1- ~z-,)( 'I - ~ ~)

a( ~-'pz-') aL '\-'0 z)
(1- ¢ z-') l1 - <:bz.)

2.
q + r( I + ~ )

Hieruit volgt:

1 "Z.

2-b
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Door berek7ning van a en b kan ~en a~ntQnen d~t:

K - ........"....q-:---~
.s - a1

( 1- b~)

en

OOK hier blijkt dat de overdrachtsfunktie van het stationaire Kalman filter

en het Wiener filter aan elkaar gelijk zijn.

levert op:

2. -1
r -

T.s

00

. 'ff Lo) ~ ~ flt) <i~
o

v{s)::: 1- e'J(rL-T,/T;}ellpl-sls} . ~:(1-"Jl-pL-2.T~lT)l)}
S -\' "JTx a 2. ( -1- b <t»

". 1 - eX Fl -~ /Tx) .e-;.pL- s~) .

5 +- "ITx

en

=

Berekening toont aan dat de hierboven gevonden uitdrukkingen gelijk zijn aan

de reeds eerder afgeleide formules voor de regelbaarheid en het optimale fil

ter van een stationair Kalman filter.

Als afsluiting van dit voorbeeld wordt nagegaan wat de invloed van de para

meters ~, q en r is.

Daartoe gaan we uit van de rekurrente betrekkingen
1Jl~\IC+~- r [~2.'P("(\K) +q]

~a. f'(\<\K) +- ~+i
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en

waarbij
2-

K(K ~\)::. ~ "PLt<\l() + g.
~2.'?lKh<)+ '1 + r

Geval I. r • °
uit r • °volgt:

P(k+l\k) = q , K(k+l) = I en P(k+I \k+l) = 0, dus 2(k+llk+l) = z(k+l)

Het filter heeft geen geheugen, de beste schatting is gelijk aan de laatste

observatie.

Als de evenwichtstoestand aangegeven wordt door P(k+l\k+I) = P ,(2 ~o)s s
en we definieren de afwijkingenvan de evenwichtstoestand als

&P (k+ II k+ I) = P(k+ II k+ I) - Ps
dan ontstaat de vergelijking

::...'L.
rS -P(K~II K+I) ~ _':I::'::.r__

<it~ +q+r

We zijn nu in staat de overige gevallen te bespreken.

Geval2. r;>O, q-:::'O

De evenwichtstoestand 1S in deze situatie P = ° en omdat p(klk)~O volgts

&P(k+11 k+l) ~ Op(klk) voor alle k, dus P(k+llk+I)<P(klk); P = °s
1S een stabiele evenwichtstoestand.

Geval3. q>O, r)O.

De evenwichtstoestand[p s is nu 2. V 1)2..I.2. ']
1> -:. _1_ -Cq+r-r;f?;. (a+r-rq> +&iC\r'j'

s 1.~L 'I

Ook hier blijkt dat OP(k+l\k+I)<. 6 P(k\k), d.w.z. de variantie nadert tot

Pals k voldoende groot wordt.
s

kan opgemerkt worden dat uit
c»2. optIC \,,) + g" . "2 6(+~

~'P(K\~) + q +i

als k ... _.en omdat ¢ <I

<. 1. .

Omtrent de stabiliteit van het optimale filter

X(~-+"K+I} -=- ~r X[K\K} +
~'1.'P(lC\l<)~+r

volgt.. dat voor geval 2 ~ r --:;p ~
~':l"pll(\K}~ ...~

is het filter dus altijd Stabiel. In het derde geval is het filter ook altijd

stabiel omdat ~ r
"---;-'-----

ep2.t'L\(\K) +q+\
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Voorbeeld 3,------- -

2£.tj~~l~_r.:~e>~~ ru.!<!le_y'aE _e~Il. .!>~tll.s!Il1I!.ttd_ AW.J!l.L

In dit voorbeeld wordt een signaal 'x(t) met autokorrelatie ~ ('r) bemonsterdxx
en op equidistante tijdstippen t = kT

g
geobserveerd (Ts is de sample tijd)

met

Als de

Voor een eerste orde signaal x(t) waarvoor

¢.. {'t,)". ~2 e~p L. - h\/~)
xx

is de bijbehorende toestandsvergelijking
. I
x(t) =- T x(t) + wet)

x

1£1 wa)~:o
It. \ wLt") ""'hI! = 2. cr~ 8lb--r&) -= 9 &le-1:.)

-,.;:-
observatie ruisloos is en alleen op diskrete

wordt,geldt:

z(k) ... x(k)

tijdstippen verricht

De diskrete versie van de lineaire differentiaalvergeiijking is:

x(k+I) = ~x(k) + w(k)

waarbij

en

~ = exp( -T IT )s x

t£ {WL~)1 :: 0

,£ { wLlC.) wl t)J:: ,q 6w.e
Toepassing van de vergelijkingen

filter levert de formules:

x(k+llk+I) = z(k+I)
en

uit voorbeeld 2 voor het continu-diskrete

P(k+l\k+l) ... 0 (perfekte schatting)

Uit de prediktietheorie voigt:

2(tk+t\tk) = -~ x(tk+tltk ) ,O~t<'Ts ,dus
x

x(~k + tl t k ) = exp( -t/Tx)z(k) .

Uit

2
T

x

1.
2 Q""l(

+-
T

x
0-,



78

VQlgt :.

., - ~)tpl-,T..) .e'J.p/-Tstr;)
~+ "1~

o

) 'Vf lo)

over optimale rekonstruktie of interpolatie van een stati

signaal met periodieke bemonsteringen geeft;

1 L1-'[ q,,,,,,LS)] = 1. - e)(p(-sTa)e"p(-Ts/T);) (1.3)
~:)(l!»r' [~~ls)r s + 1/Tx

=

1
r '::0 .1

T,
"Pf (0)

1JM Lo)

1. - e~p(- 'lTs}~
"1.Ts IT)(.

1-

Immers uit ~ ('t) =~)C exp( -Itt\/T ) voIgt:
xx z x

~ (6) = la-1$ TIC
Xl( 1 - S1. 1';.2-

~x: Ls);: Z {~u (5)1 = f._ <k/~T) z-~

= cr~ (\ - e)l.p (-2.Ts /Tx)
[1- e~fl-l$l'-x). e){p S15][ 1. - e'l. f (-1£ JT'A)' e~f(-STs.TI

= l~"ls)rl~ .. (,)}- := cr~ VI -e - 2OT$/TJI . (J\ Vr-J _-e---l,'=T,,:"":'"tr,-,."'-'
ItX IClI. 1. _ e- $TS • e-+sITJI 1 _ e STS. e-'T,s IT)!.

Uitwerking van de formules voor V(s) en r 1 levert (3.J) en (3.4) Ope

vLs) ::

dus

en

De Wiener theorie

onair eerste orde

Ook in dit voorbeeld blijkt weer dat het stationaire Kalman filter dezelfde

uitdrukkingen voor de regelbaarheid r en het optimale filter oplevert als

het Wiener filter.
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Ret continue Kalman filter,-----------------------

Metingen met gekleurde meetruis.

Gegeven is een proces x(t) met autokorrelatiefunktie J.. ('t) = 0-; ~'A.r (-I1:IJrx,)fxx

De waarneming z(t) van x(t) is verontreinigd met de gekleurde ruis vet), de

autokorrelatie van vet) is ¢vv( r) met

p~v Lt:.) =~ e~r (- \'tIlT" )

De beschrijving van x(t) m.b.v. een toestandsvergelijking 1S

1..

2. IT,..

T)I.

met wet) en heeft als eigensc~penDe begintoestand ~(O) is ongekorreleerd

£~ 'AI Lo)} ::: 0

,Et"'~l0) 1"= 'P. l 0) ~ cr~
De observatievergelijking luidt:

~l(t) .._1...x.(t) + wet)
~

De witte ruis wet) heeft gemiddelde nul en variantie q&Ltt- 't).) ~:::

z(t) = xl (t) + vet)

De gekleurde ruis vet) kan worden gegenereerd door het volgende spektrumvor

mende filter

Ret hele

Voor de

en voor

~(t) = - .1-v (t) + n(t)
-rv

witte ruis net) geldt

,E \ on-) 1-:: 0

£.\ nl~) n h)J::: N 6l~-1::)

rei n[\:'\ w h)1-=. 0

de begintoestand v(O)
£["'(0)1:.0
El'J~{o)_\ =-lT~

El\Jlo) nL~)~:=.O

E{vto) wmj =D

E1'/ L(») Jl...,l v)! ::: 0
probleem is te herschrijven als:

~(t) F~(t) + ~(t) (4. I )

en
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met
1:. lt) = [~~l~1 '

v~~
[
w L~11!! U) = ---
nU,,)

is gelijk aan Q fi(t ... 't )

[

2.(1": ]9 = T~ 0
o 2(j~

"'TV
beginvoorwaarde ~(O) geldt:

E:{~ lo)) = Q

waarbij

en
H:: [1 ~]

De kovariantiematrix E. \ ~l~' [L'd }

Voor de

Toepassing van de Kalman filter theorie voor systemen met gekleurde meetruis

toont aan dat x2(t), bestaande uit z(t) en aIle ruisloze afgeleiden ervan,

gelijk is aan z(t), dus

x2(t). rI I].!(t), dus M2 = [1 1]
Voor zl (t) voIgt dan

zl (t) = z(t) ... xI (t) + v(t) =_.l.x (t) -..! v(t) + w(t) + n(t)
IX I -rv

(4.2)

men

en

dus

A1s meest ..nV;;d~ge[~~l~Ot~de ::jU110re matrix Mkiest

~;1: [: :] X l8

~llh M-' [~~~1= ~~ 0] [:~~:)]
Substitutie van laatstgenoemde formule 1n (4.1) en (4.2) levert:
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en

waarbij

(4.4)

De kovariantie R van de meetruis [ I IJ~(t) is:
1. '1.

R= :t <:r!. + 2. 0-...,
T~ T'I

Voor de korrelatie tussen de systeemruis ~(t) en de meetruis I I I]~(t) geldt

E[!!l~)t[ 1 I] Y:l'r)1
T

] == S fL~-'t:.)

met

Toepassing van de Kalman filter theorie op het gewijzigde systeeTh levert

i I (t It) =.k(t ) = - ~xxl(t) + K(t) [z2(t) - (- ~)/ ~ )xI (t)]

K(t) = jp (t)(-.l + -L) +'=-~]R-' '" r'F.' U:) H + 2.<T~) R-'
[ I Tx Tv Tx L Tx

o 0 1. ~

pet It) '" pet) = <~:P (t) +1<T)! - K(t)R
I h I Tox x

Omdat de observatie z2(t) vermeden dient te worden in de uitdrukking voor

Xj(t) wordt de substitutie zl(t) = aX2(t) ingevoerdo We zien onmiddellijk

dat a = I, dus

xI (t) = x~ (t ) + K(t )x 2(t) = ~~ l t) + Kl~' z t~)

Hieruit volgt dano.
x (t) =_.L x (t) - Kx (t) - K( _J.. x (t) + (~_-l..)x (t»

I ~I 2 ~2 Tv 1X 1

De bijbehorende beginvoorwaarden zijn volgens de theorie

.... (0+"X ) =I .

en
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Het sch~a v.an dit opt~male f~lte~ ~s weergegeven in f~guur 1,

I _-L
T... T lC

I-T)l.

• ~ X, l~- + .,( ~t\:) I ~I L~+r- ~ -
~~

\.) S +-

I ..l. I • K.""tV K
~

l\:);: "'% tto)

Figuur I. Blokschema van een optimaal filter voor een eerste orde

systeem met gekleurde meetruis.

Op dezelfde manier als in voorbeeld I is door toepassing van de methode van

scheiding der variabelen een oplossing voor PI (t) te vinden, deze luidt:

waarbij

'PI LI::) - r.
f'1 l\:) + \>1.

p.lo"')-P'
f, lo"'o) + f.l

( 4.5)

r2
- R.(o(+~)

H'l.

~ 1. 1 'l. '1.
d.. = ~

..,. -'i.. 40;. 2~-- .
TvR'l. 1;

H
2-

(3=- ..,. 1. <II(-.--
""T" R T;Ix
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Vit (L1~5) Volgt~-

p, +
~ t01") _ \'. e ~~ ( -3..Ql. b)

~ L'I::) = PI LOT) + ~2.

1 P,lo+) - r. e~r(- :1.~t)
PI lO+)-t- r~

Het filter wordt stationair voor t '7''7 ~ en nadert tot de eindwaarde (',JQI..

De stationaire waarde vanK(t) is de konstante Ks,hiervoor geldt

Ks ~ [I'. H + '-~~] R-
1

In het stationaire geval gaat het filter algorithme over in de vergelijking

met

Voor de overdrachtsfunktie H(s) geldt dan

A

Xlb-) = H Ls) =
)(:tW

1.

Als T naar nul nadert maar zodanig dat 2.~ ~ eindig blijft, wordt v(t) witte
v

ruis en ontstaat dus de oplossing volgens voorbeeld I.

Een opmerkelijk feit doet zich voor als T = T ,( de tijdkonstanten van prox v
ces en storing zijn aan elkaar gelijk) in dit geval ~s H ~ O,dus K(t) is kon-

stant en onafhankelijk van PI (t) en heeft een waarde gelijk aan
2 2.

KLt) -: K =. '2..O"'"x/T?l _ 0-",
~ 1 ~ ~

2.(fx/Ty. T JJ:r~/rv (1" ".. -to lJ"""

Verder geldt:

en

~I·(t) = _.1- X. l~) + K~(~l:: _.!. (x (t)
'T.c' 1; T.. I

Voor de overdrachtsfunktie volgt dan
A

_ )(Il~) = K =
Zl~)
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Samenvatting,

Naar aanleiding van voorafsaande vo~rheelden kan men het volgende opmerken:

De vereiste procedure om in net geval van zuiver continue-of diskrete 9yS

temen de regelbaarheid r en de optimale overdrachtsfunktie R(s) resp. H(z)

te bepalen luidt:

I. Stel de toestandsvergelijkingen op

2. Bepaal de stationaire waarde van P(tlt) resp. p(klk) en bereken hieruit

de stationaire waarde van de gainrnatrix. Dit het filteralgorithme voIgt dan

de overdrachtsfunktie H(s) resp. H(z). (zie hoofdstuk 6 )

3. Als de stationaire waarde P van de kovariantiematrix eenrnaal bekend is
s

voIgt voor de regelbaarheid:
l 1.

T' = <rJC - "P:t
o-~

De te volgen methode bij continu-diskrete systemen is:

1. Stel de continue toestands- en de diskrete observatievergelijking op.

2. Diskretiseer de toestandsvergelijking (hoofdstuk 3)

3. Bepaal m.b.v. de formules voor het diskrete Kalman filter de stationaire

waarde van P(k+l)k+l) en K(k+I), uit het filteralgorithme voIgt dan de opti

male overdrachtsfunktie H(z).

4. Pas vervolgens prediktietheorie voar continue systemen toe, voor voorspel

ling over een sample-periode volgt.'dan m. b.v. Laplace-transformatie dat de

overdrachtsfunktie in de stationaire toestand gelijk is aan

~l6) == HL,) A 101. , xis) = H,h) Hle)
'Ilif)() , ~

5. Van de oplo9sing van de kovariantiematrix bij prediktie (formule 5.1.6)

wordt de gemiddelde onzekerheidPover een sample-periode berekendJvolgens:

1> oc-!. (T.s "Plb..+~I!,) Db 0 ~\:<Ts
11)

o
hieruit voIgt dan voor de regelbaarheid:

1
t' ::
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Append~xA •
( 4 t

Afleidtng van de Wiener~opf vergelijking en van de everd~achtsfunktievan

het Wiener filter.

Als het uitgangssignaal van het optimale filter V(s) f (t) is en de gewenste
o

output f (t) dan is de gemiddelde kwadratische fout
g JT ~

e2. L~) = ¥: c>c) 2.~ [ folt) - f% it)] cit
-T

Voor een tijdinvariant, lineair en fysisch-realiseerbaar filter V(s) ~eldt

voor het uit~angssignaal f (t) (fig.I)
o

P.ll) =f~h) fY-,<) h (A. 2)

fi(t) stelt hierbij een stationair stochastisch ingangssignaal voor.

Substitutie van (A.2) in (A.I) geeft na uitwerking: QO

e'lt) = ~_ d: [(dtJ:h) {i lH)Iv L"j {J j,-O-)~~.3)
- 2 ~1It)J vl~) ~Jt-") ti<. + f~ ttl'"

Verwisseling van de volgorde van integreren en limiet nemen geeft dan, ge

bruik makend van de definities van de auto- reap. kruiskorrelatiefunktie
coo _ Q::>

e'tth_L Vh)d~J~l<r)ti\f t h-,,) -tl')~L!(~l t~,lol (A.4)

Deze formule brengt tot uitdrukking dat bij toepassing van het gemiddelde

kwadraten kriterium kennis van de korrelatiefunkties voldoende is.

Bij het bepalen van de fysisch realiseerbare v(t) (v(t) = 0 voor t (0 )

waarvoor e~l~ minimaal wordt maken we gebruik van de variatierekening.

Voor een optimale v(t) betekent dit dat e1l~ groter wordt als men v(t)

vervangt door v(t) + E ll lt) , waarbij e een willekeurige kleine parameter is.

en ~l~ een willekeurige fysisch realiseerbare ~un~tie.

Na substitutie van v(t) + ~t) wordt e1 l\;) + A e l~ berekend, 6E!n·) is

hierin de verandering van e~l~ . Een noodzakelijke voorwaarde voor minimale

El'l~) is dan

=0 (A.5)
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A.lB deze bewerk~ng uHgeyoeJ;'d WQrclt 1:ll~gt c1ez,s, W~enercliop~ yeJ;'geajk~ng

over ,in to~ulev~~~

(A.6)

(A.7)

'40ur 1:) 0=

(A.4) levert dan als uitdrukking voor de minimale
C>O ."...

~ 110) - fv (,,}tjvi 0-) ~ ,t 1:-0-) d \I
-00> _.,..

~

Jv(cr) ~i. ( 'r. -..,.) d q-

-....
Substitutie van (A.6) in

fout

elU

vi&)
vi\:)

Vanwege de slechte bruikbaarheid van de Wiener-Hopf vergelijking in praktische

situaties verkiest men de oplossing in het frekwent iedomein , figuur I.

ntt)

2i~):. i.l\-)

Piguur I Schema Wiener filter.

i._

....i.:- ( 11(-5) [~ is} [Yo ~Ls) - ''Pis)] + ~ Ls) V !S)}dS-=O(A.8)
2It l) I 55 P l'llQ Of'

-L'"
Van de overdrachtsfunktie Vo(s)(en ook van ~LS»)wordt geeist dat deze fysisch

realiseerbaar is, d.w.z. dat alle polen in het L.H.V. moeten liggen.

Voor rationale vermogensspektra geldt dat deze altijd ontbonden kunnen worden

..0

_:1__ ( ~ Ls) cis
21'\"L J ee

-l_
en

Uit fig.} voIgt

ll~)= lEi e2L~)}: Et[1olt) - {'b tl;)]] : <7: ~

E L~) :: -5 L~Y?ls) + [Sl~) + N ls)] Vis)
=- -5(s) [P[s) - Vl~)l 1" NLs)V(s)

aannemend dat s (t) en n(t) ongekorreleerd zijn"volgt dan
if.. ls.}=E(s)£(-s) = ~ is.) r'Pb)-YI~)lfpl-s)-Vl-s)]-+~ L~Vls)'Vl-5)
'.t'ee s~ L J l' nn

Het minimaliseren van J(~gebeurt ook hier met de variatierekening, door te

stellen; V(s) = V (s) + € "tIls) en of b..~) I --=0
opt ()t: £~o

Uitwerking geeft, door te bedenken dat ~ (s) en j (8) even funkties zijn,.Yss nn
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volgens

~ - .

waarbij ~(s) en l(s) overdrachtsfunkties zijn met aIle polen en nulpunten

in het LoR.V. resp. RoR.V o

Door te stellen

Ii\ ls):~ L&)"t-1? Ls) -1> + Lsj ~- [s)
~'l.:l. M . s.s ZZ "Z"Z

gaat (A.8) over in
L"

_1_ ( 1l"'S}~;:ls) [~rt ls) ~: ( 5)
In A. )

-LOO

Voor

als :

rationale F(s)geldt. mits

_1_ (OOOrl$) d~-::. 0
11H )

-Loo

" m S tis) =0 :l
S~Qg

(A.lO)

I. F(s) geen polen in het R.R.V. heeft.

2. F(s) aIle polen in het R.R.V. heeft.

Vergelijking (A.lO) heeft dus aIleen een uitkomst t 0 als de polen van F(s)

in beide halfvlakken liggen.

Bekijken we (A.9) dan blijkt dat van 1(-s)p-(~alle polen in het R.R.V. lig-
... 'no ;r.. "'i\l

geu. Van Vo(s)Pzz(s) liggen aIle polen in het L.R.V. en van ~~(~'rc~

liggen de polen in beide haHvlakken. Pz~ l~)

Als ~.s.'itsY"Pb) geschreven wordt als:
~(s)

Po;s (S) rL~) -= A L0;.) + B/;s)
~22L So)

waarbij A(s) )resp. Bts») aUeen polen in het L.R.V,resp. R,R.V. heeft. gaat

(A.9) over in L06

'_ (1\ L-s) ~- L$) [\I t is) if;'" h) - Ab)] ds.= 0
2~ l J"/ t'zz. or 1'zx

-1.00

immers

ofweI

waarmee de formule voor

.

Als.) __1_ [\f),ssLf.)YLS)]
~~; L::.) ~;zlS) i>i-z L5o) "F.R.

het optimale Wiener filter bewezen is.
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Appendix,B.

Het asymptotisch gedrag van het Kalman filter.

Het asymptotisch gedrag van het filter beperkt zich voornamelijk tot een

onderzoek naar het verloop in de tijd van de variantievergelijkingen. Als

belangrijkste reden voor deze keuze van de variantievergelijkingen geldt

weI dat deze - in tegenstelling tot de random processen ~(t\t) of !(klk) 

een deterministisch karakter hebben.

Onder de aanname dat de statistische eigenschappen van de systeem- en meet

ruis en ook die van de beginvoorwaarden exact bekend zijn, geldt dat het

Kalman filter een zuivere schatting is. (£~iL~I~\l en £{x(ltl~)}gelijk nul).

M.b.v. de variantievergelijkingen en boven genoemde eigenschap hebben we dan

voldoende informatie over het eerste en tweede moment van de schattingen. Bij

een onderzoek naar het asymptotisch gedrag van het Kalman filter is men voor

al geinteresseerd in de volgende vragen.

I. Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn opdat de variantievergelijkingen

een stationaire oplossing hebben. Deze oplossing bepaalt dan het stationaire

of Wiener filter en geeft de noodzakelijke eisen weer als de observatietijd

voldoende lang wordt.

2. Hoe is de stabiliteit van het filter, d.w.z. wat is het effect van een

afwijking 1n bijvoorbeeld de statistische eigenschappen van ~(O) als de ob

servatietijd voortschrijdt. Voor een stabiel filter geldt namelijk dat de

invloed van een afwijking in deze eigenschappen steeds geringer wordt met

het toenemen van de tijd. Het belang van een stabiel filter treedt vooral

naar voren als we - zoals in de praktijk zeer vaak voorkomt - ove~ldoen
de kennis over x(O) beschikken.

Voordat deze vragen beantwoord kunnen worden moeten eerst de begrippen

"controllability"en "observability" ingevoerd worden.Deze benamingen hou

den verband met de volgende overwegingen.

I. Onder welke voorwaarden is het mogelijk am over een eindig tijdsinterval

het verloop van de toestand~(t) vast te stellen als we de beschikking heb

ben over de observaties ~(t) gedurende het zelfde tijdsinterval.

(observability).

2. Aan welke voorwaarden moet een lineair dynamischsysteem voldoen, wil het

mogelijk zijn dit systeem binnen een eindig tijdsinterval van uit een ge

geven begintoestand over te brengen naar een gewenste eindtoestand door
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gebru~k te ~~ken van een (stochastische) stuurvaktor ~(t), (controllability)

De def~n~t~es van Be~de oegrippen zijn:

Een lineair dynamisch systeem (diskreet of continu) heet controllable of

beheersbaar op een tijdstip to als er een tijdstip te>t o en een stuur

vektor ~(t) , gedefinieerd op het tijdinterval(ta , tel en afhankelijk van

t en x(t ) , bestaan waarvoor x(t ) = 0 • Als _wet) bestaat voor elke mage-o ..... 0 - e
lijke toestand x(t ) en voor elke t dan heet het systeem volledig beheers-

- 0 0

baar.

Een lineair dynamisch systeem zonder systeem~ en meetruis heet waarneembaar

over het tijdinterval (t •t :'> als voor gegeven t en t (t > t ) de toestando e 0 e e 0

x(t ) bepaald kan worden uit z(t) = H(t)x(t) .resp z(k) = H(k)x(k), Als dit
- 0 - - - -

mogelijk is voor elke to heet het systeem volledig waarneembaar.

Beperken we ons in het vervolg tot konstante systemen;d.w.z. 1n het continue

geval tot:
.
~ (t ) '" F~ (t ) + G~ (t )

met observaties

.!(t) '" H.!(t) + ~(t)

waarbij ~(t) een n-dimensionale vektor is. en in het diskrete geval tot

~(k+l) = ~~(k) + r ~(k) • (dim. x(k)is .n)

en observaties

dan zijn deze systemen volledig beheersbaar als geldt.dat voor continue sys

temen de rang van

[
I I 2 I I "-11'G :FG: FG: .. "l F G gelijk is aan n.

Een diskreet systeem heet volledig beheersbaar als de rang van

n-1<pri~~r!.....~n·\rJ- gelijk is aan n.

Voor volledire ~aarneembaarheid geldt:.
Een continu resp. diskreet systeem heet volledig waarneembaar als de rang van

[
TIT 1(, T)1 I !l.,T) II-I ]

Il IF It :...V H:.·.·· ff J H

resp

[ r l~r 1~~"JI: I11tt.")11·' ]H I HI" H.... Illy H
I I I
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gelijk ~s aan n,

Voor tijdathankeliJke systemen wordt verwezen naar 5age en Melsa (197J) en

Meditch (1969)

Als men eenmaal in staat is na te gaan of bovenstaande continue of diskrete

systemen volledig beheersbaar en/of waarneembaar zijn dan zijn de volgende

eigenschappen te bewijzen. (Jazwinsky; 1970)

1. Als een lineair dynamisch systeem (diskreet of continu) volledig beheers

baar en waarneembaar is en de beginschatting P(O) van de toestand x(O) posi

tief (semi)definiet i~'dan is P(kl k).resp P(tl t). naar boven begrensd.

Voor systemen zonder systeemruis geldt zelfs dat P (kl, k) naar nul nadert voor

k~.c ; de toestand van het systeem kan dus met elke gewenste nauwkeurig

heid geschat worden. Hieruit voIgt ook dat de invloed van p(O) geleidelijk

aan minder belangrijk wordt.

2. Als P(O) positief definiet 1S en het systeem is zowel volledig beheers

baar als volledig waarneembaar dan is p(klk), resp. p(tlt) , vanaf zekere

k, resp t, naar beneden begrensd.

3. Voor volledig beheersbare en waarneembare systemen geldt: als PCO)

positief(semi)definiet is dan is het lineaire filter asymptotisch stabiel.

4. Voor volledig beheersbare en waarneembare systemen geldt:

Als PI (klk) en P2 (klk) twee willekeurige oplossingen zijn van de variantie

vergelijking met beginvoorwaarde PI (0) resp. P2 (0) ; PI (0), P2(0)~0,en

OP(k) = PI (klk) - P2 (k\k) dan ~s te bewijzen dat b P(k)~ 0 voor k~_ .

Enkele konklusies die hieruit te trekken zijn luiden:

a. Ret effekt van de variantiematrix p(O) op de schatting wordt des te onbe

langrijker naarmate er meer observaties bijkomen; dit is van groot belang

omdat P(O) meestal erg slecht bekend is of zelfs willekeurig gekozen woidt.

b. De berekening van P(klk) is stabiel, d.w.z. dat de invloed van numerieke

fouten op den duur te verwaarlozen 1S.

too~ Kalman (1963) zijn nog enkele andere belangrijke stellingen afgeleid,

deze luiden:

1.Als een systeem volledig beheersbaar 1S en p(O) 1S positief (semi)definiet

dan is P(k\k) vanaf zekere k positief definiet.
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2, Stel d~t een kQnstant l~nea~~ dyn~iach Sr$tee~ volled~g beheer~baar en

waarneembaar ii, dan konverJeert ~lke epl0••~ng:van de variantievergelijking

naar de konstante matrix Pe ' m~ts P~O)~o;. Deze matrix is bovendien de

eenduidige positief definiete evenwichtstoestan4 van de variantievergelijking.

Deze stelling geeft aan wanneer het Kalman filter een stationaire oplossing

heeft die dan gelijk is aan het resultaat dat uit de Wiener theorie volgt.
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