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Groep Meten en Regelen

Samenvattingl

Beschouwd wordt een diskreet proces, waarvan het ingangasignaal ~ en

het door additieve ruis geatoorde uitgangssignaal Yk bekend zijn.

Voor het schatten van de parameters van het proces wordt een gegenera

liseerd model geinstrwnenteerd, dat als ingangssignalen de signalen

~ en Yk krijgt aangeboden en ala uitgangssignaal of als foutsignaal

het signaal e
k

levert. Indien als kriterium voor de schatting wordt

gesteld dat het vermogen van het foutsignaal minimaal moet zijn met

betrekking tot de modelparameters, dan leidt dit in het algemeen tot

schattingen die - zelfs bij een oneindig lange observatie van het fout

signaal - een bias vertonen ten opzichte van de werkelijke parameter

waarden'lit. Clarke,Smets,Talmon).

Voor het geval dat het additieve stoorsignaal op de uitgang van het

proces het karakter van witte ruis heeft is een beter schattingsalgo-
\

rithme mogelijk, dat leidt tot schuttingen die weI asymptotisch zuiver

zijn. Het algorithme wordt gepresenteerd in de vorm van een eigenwaar

de probleem.

In het algemeen worden de schattingen slechts bepaald uit een beperkt

aantal observaties van het in- en uitgangssignaal. Op de schattings

resultaten is dan een correctie mogelijk, waardoor betere resultaten

worden verkregen. De correctiemethode maakt gebruik van de resultaten

van voornoemd algorithme en is gebaseerd op een Taylorreeksontwikkeling.

De behaalde resultaten vormen een goede benadering voor de procespara

meterwaarden en zijn vergelijkbaar met de door Smets gepubliceerde

resultaten(lit. Smets).
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Inleiding.

In de hUidige regeltechniek wordt ter bestudering van een proces vaak

gebruik gemaakt van een model dat voor het proces geinstrumenteerd

wordt. Het model dient daarbij een representatie te zijn van de essen

ti§le aspekten van het proces, die de kennis omtrent dat proces in een

bruikbare vorm samenvat.

Als voordelen van een modelinstrumentatie kunnen genoemd wordenl

- het model kan bestudeerd worden in een omgeving, die daar bij uit

stek voor geschikt is: de laboratoriumruimte.

- moderne hUlpmiddelen zoals de digitale, analoge of de hybride reken

machine kunnen ingeschakeld worden.

- de instrumentatie kan zodanig uitgevoerd worden, dat de waarden van

de parameters gemakkelijk gewijzigd kunnen worden (andere potentio~

meterinstelling, wijziging inhoud geheugenplaats). Hierdoor leent

het model zich beter voor experimentdoeleinden.

- experimenten zijn minder tijdrovend omdat het fysisch gedrag van het

model op een kleinere tijdschaal kan worden weergegeven (tijdnorme

ring)

De instrumentatie van het model kan veel eenvoudiger van opbouw zijn

dan die van het prooes.

Het model wordt opgezet met het doel dat het een studieobjekt vormt

voor het proces. Resultaten met het model Yerkregen hebben sleohta dan

hun waarde voor het prooes indien het model in dynamisoh opzicht een

grote mate van overeenkomst vertoont met het prooes.

In zijn algemeenheid bestaat het probleem van de modelinstrumentatie

uit een identificatieprobleem en een sohattingsprobleem. Het onderzoek

dat in dit rapport zijn neerslag vindt, richt zich in het bizonder op

het laatste aspekt: het sohatten van de parameters van het model. Aan

het identificatieprobleem wordt grotendeels voorbijgegaan, aangezien de

a priori kennis omtrent het prooes voldoende informatie biedt voor een

bevredigende oplossing VaIl. di t probleem.

Als a priori kennis omtrent het proces dient de volgende informatie

- de structuur en de orde van de differentievergelijking waarmee het

proces beschr£ven kan worden zijn bekend.

- op de uitgang van het prooes werkt een additief stoorslgnaal in.

- het ingangssignaal ~ en het door additieYe ruls gestoorde uitgangs-

signaal Yk staan op enigerlei wijze ter besohikking (kunnen b.y. door

meting worden verkregen).



- het ingangssignaal heeft evenals het stoorsignaal het karakter van

een stationair wit ruissignaal. Beide signalen vertonen geen corre

latie.(in een enkel geval is als stoorsignaal een gekleurd ruissig

naal genomen)

Als studieobjekt voor het schatten van parameters is een lineair dis

kreet proces genomen, dat beschreven wordt door de volgende differen

tieverge li jking

q

ra·~_i
i ==0 1.

P
y-b.u, .
j;"b J K-J

metl '1c is de waarde van het ingangssignaal op het bemonsteringstijd

stip t~kT; T is het tijdsinterval tussen twee opeenvolgende be

monsteringstijdstippen.

~ is de waarde van het uitgangssignaal op het bemonsteringstijd

stip t=kT.

ai en b j zijn de co~ffioienten van de differentievergelijking. Ze

representeren het dynamisch gedrag van het proces.

De uitgang van het proces wordt gestoord met een additief ruissignaal ~k

zodat geldt

Yk stelt het door addi tieve ruis gestoorde ui\,gangssignaal van het pro

oes voor.

In blokschema wordt het proces uitgebeeld door de volgende figuur

p

Proces, met op de uitgang een additief stoorsignaal .

Het signaal ~ k is van essentiale betekenis. Het stel t voor de fouten

die zich voordoen bij meting van het uitgangssignaal en/of de storingen

die op de te meten grootheden inwerken.

In de navolgende hoofdstukken zullen voor bovenstaand proces enkele

modelinstrumentuties en hun sohattingsalgcri thmen w'Jrden aangegevan.

De experimentele resul Laten, die met de belangrijkste algori thmen zijn

verkregen, worderl besprokan in hoofdstuk 4.
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1. Bespreking van enkele modelinstrumentaties

1.1 Het voorwaarts model

Het dynamisch gedrag vun dit type model wordt gerepresenteerd door de

punten van zijn discrete impulsresponsie.

De relatie tussen het in- en uitgangssignaal wordt gegeven door de

convolutiesom

'"
Wk :::?=. f'~ Uk_ ~

~:o

met: wk is de waarde van het uitgangssignaal van het model op het tijd-

stip t=kT; T is het tijdsinterval tussen twee opeenvolgende bemon-

steringstijdstippen.

uk is de waarde Vhn het ingangssignaal van het model op het tijd

stip t=kT

~~ is het ia-punt van de discrete impulsresponsie

De momentele waarde van het uitgangssignaal wordt volgens deze relatie

uitsluitend bepaald door de momentele waarde en de historie van het

ingangssignaal. het verleden van het uitgangssignaal levert geen bij

drage tot zijn momentele waarde.

In vektornotatie wordt
T

wk,=u\c. P-
met: El=(Uk'~_1'.••.•

T

ft =Cfo'f1 ' •••••

de convolutiesom weergegeven door

'~-m)

,pm )
Beschouw nu de llwdelin:~trumentati,)van fig. 1.1. Bij deze instrumel1tatie

IDoeten de riaarden van ue modelparameters Pi schattingen opleveren voor

de punten van de discrt>te impulsresponsie van he t proces. In vektor

notatie wordt deze genoteerd als

T
~ =(hO,h1 ,····· ,hm)

waarbij hi het ie_punt van de discrete impulsresponsie van het proces

voorstelt; i neelllt hierbij de waarden 0 tim m aan.

De waarden van de punten met een index groter dan m worden identiek

nul verondersteld.
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~k

xl<
~ ~kUk h + I' "\

- -p

+ e.kWI<. - I""ft
M

fig. 1.1 Modelinstrumentatie bij beschrijving van het proces

door de punten van zijn discrete impulsresponsie.

Ais kriterium voor de schatting wordt gesteld dat de funk tie
III N N T 2

v=~e~=~(Yk-wk)2=~(Yk-~fr) (1.103)
kw\ k., k~'

minimaal moet zijn met be trekking tot de parametervektor~o

" .De nodige voorwaarde voor de optimale schatter~=)} IUldt

oV A=O (1.1.4a)
N ~ft /Y/1 -

dusL(Yk-~a)~;Q (1.1.4b)
k-, r

In vektor-matrixnotatie wordt deze uitdrukking genoteerd ala

T" T
U ~=u l

T N
met UU.L~~

k .. ,

UTl= f..l:!~~k\(.,
De matrix UTU, di8 s.ymll:etrisch en reguli~r is, is invartearbaar zodat

"~ geschreven kan 'Norden als

A= [u'fu]-1 uTl (1.1.6)

Opmerking: De matrix U1U wordt samengesteld uit de observaties Van bet

ingangssignbal. Indien het aantal observuties niet al te

klein is, dan vormt de matrix UTU een benadering voor de

covariantiematrix van het ingangssignaal van hat proces.

Daar als ingangssi(;Ilaal een Wili ruissignaal wordt toegepust,

zal de covariantiematrix de gedaante van aen diagonaalmatrix

habben. De elementen buiten de diagonaal zijn hierbij alIa
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nul. De diagonaalelementen zelf hebben een positieve waarde,

zodat ook de determinant van de matrix een positieve waarde

heeft.

Bijgevolg zal ook de determinant van de :natrix UTU, mi ts

deze bepaald word t ui teen voldoend aant.~l observaties van

het ingangssignaal, een positieve waarde opleveren en is
'I'de matrix U U regulier.

Substitutie van Yk=xk+~k in (1.1.6) geeft

If= [uTUJ-1 uT~+ (U'llUJ-1 u'l'i

TNT III
U ~=[~xk en U t~[~~k

k~, k.,
De momentele waarde van het uitgangssignaal van het proces wordt

gegeven door de relatie

(1.1.8)

Vermenigvuldiging van Linker- en :r'echterlid met de vektor ~, gevolgd

door een sommatie over N van deze uitdrukkingen geeft
N N T

[~xk=[~k~k~
k:, k=,

en bij gebruik van vektor-matrixnotatie

(1.1.10)

Vermenigvuldiging van linker- en rechterlid met de reguliere matrix

rUTU]-1 ft d t t hl gee voor e parame ervek or

Substitutie van daze luatste uitdrukking in uitdrukking (1.1.7) leidt

tot de betrekking

(1.1.12)

Uit deze uitdrukking blijkt dat ~ is samengesteld.uit twee delen;

de werkelijke waarde van de procesparametervektor en een deel dat

veroorzaakt wordt door de additieve ruis op de uitgang van het proces.

Deze laatste term wordt gevormd door het produkt van de inverse van

de covariantiematrix U~ U van liet ingangssignaal met de vektor UT~.
TfDe componenten van de vektor U ~ vormen een benadering voor de

punten van de kruiscorrelatiefunktie van het ingangssignaal en het
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addi tieVil ruissignaal.

Deze vektor kan geschreven worden als

N

L. uk~k
k=1

N

L... uk_1~kk=1

UT~ • =N

•

•

•

•

•

met
e

de benadering voor het i -punt van de

kruiscorrelatiefunktie; i neemt de waarde 0 tim m aan.

en ~k niet gecorreleerd zijn, dan zal de bijdragede si gnalen ~

term [UTU1-1u~van de bij een oneindig lange observatietijd, d.w.z.
-'"N-oo, geheel verdwijl1en. De schatter J!. is e9n cOllsistente sohatter

Indien

voor de procespar.:lmetervektor h.

De modelinstrumentatie van fig. 1.1 heeft als belanbTijk nadeel, dat

er in het algemeen meer parameters geschat worden dfm er strikt genomen

nodig zijn voor de beschrijving van het proces. Dit heeft tot gevolg

dat de afmetingen van de matrix UTU nodeloos groot worden. Wordt het

schattingsschema uitgevoerd ap de digitale rekenmachine, dan leidt dit

tot verspilling van gel1eugenruimte. Bovendien zijn de procedures, die

worden gebruikt voor het bepalen van de inverse van een matrix zeer tijd

ravend en geven mLnder nauwkeurige resultaten naarmute de afmetingen

van de matrix grater zijn.

De nadelen, verbanden aan matrixinversie, kunnen omzeild worden door

het schattingsschema aan te bieden in een impliciete vorm (lit. Westenbergt.

1.2 Het voorwaarts en terugwaarts model (gegeneraliseerd model)

Als 8antrel&'3lijkl~ eigenschap van daze iJ.L'''trumentat:_e kan genoemd worden

dat het model wordt beschreven met sen minimum aantal par:.l.meters.

Hierbij wordt het dynamisch gedrag van het prooes wE~ergegoven in de vorm

van de volgende di.fferentie-vergelijking
q p

L.. a i x . = L. b. u
i=O k-1 j=O J k-j
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De momentele waarde van het uitgangssignaal van het proces wordt, naast

de momentele waarde en het verleden van het ingangssignaaJ, mede bepaald

door het verleden van het uitgangssignaal.

Definieren we de verschuivingsoperator (z-operator) als

-i
xk_i=z xk

~-f'Z-~~
dan kan uitdrukking (1.2.1) in z-notatie geschreven worden als

(1.2.2)

+b z-p
P

Het rechterlid van deze uitdrukking kan geinterpreteerd worden als het

signaal, dat verkregen wordt uit filtering van het signaal uk met het

filter B(z-1). Het linkerlid als het signaal dat ontstaan is uit fil

tering van het signaal ~ met het filter A(z-1).

Voor een proces, \vaarbij het in- en ui tgangssignaal geen verstoring

hebben ondergaan, leidt dit tot de modelinstrumentatie zoals die uit

gebeeld is in onderstaand schema

k

'\. :Ik

P

~(z-1 )
- +-- ....~ A(z -1 )

e

fig. 1.2 s Modelinstrumentatie, bestaande uit een voorwaarts

en een terugwaarts deel.
, II ( - ~ ) _ -1 -qmet: v,. z -oc.

O
+oc.

1
z /-. • • • • +oc.

q
z

,..L( -1) -1 Jl
;,.0 z ""fo+'1 Z +. •• +Ppz-



De instrumentatie heeft als aantrekkelijke eigenschap, dat het fout

signaal ek lineair is in de modelparameters.

Voor het foutsignaal geldt

Bij deze instrumentatie worden de signalen ~ en ~ gebruikt als in

gangssignalen VOOl" het modeL Deze signalen dienen dus beschikbaar te

zijn.

Van het proces, dat we beschouwen, kennen we het si{~aal ~ slechts in

de gedaante waarbLj het door additieve ruis gestoord is. Onze kennis

omtrent het signaal ~ wordt het best vertolkt door het gestoorde uit

gangssignaal Y
k

van het proces. Bij de modelinstrumfmtatie wordt in

dit geval als ingangssignaal voor het modelblok Jt (z-1) het signaal Y
k

genomen.

De modelinstrumentatie hiervoor wordt in blokschema weergegeven door

de volgende figuur

Sk

+
~kUk Xk + ,,",

P

- +
~ :B (?t l

) ,~ v4 (z-I)
4

e\(.

fig. 1.3: Gegeneraliseerd model; proces met addi tieve ruis

Als kriterium vool" de schatting van de modelparameters, zijnde de

coe'fficientan van de po~ynomen Ji(z-1) en 13(z-1)" wordt weer gesteld

dat de funktie
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een minimum moet opleveren.

Uit fig. 1.3 zien we meteen, dat hieraan voldaan wOl'dt indien de coef

ficienten van beide polynomen aIle nul zijn. Deze oplossing van het

probleem is triviaal. ne kunnen dit vermijden door een van de coeffi

cienten ongelijk nul te kiezen. In de literatuur wordt meestal gekozen

~0~1 of~O=1 (lit. Clarke, Smets, Talmon).

~e kiezen hier ~ ~1.
o

Voor het foutsignaal geldt nu

q p

ek=Yk+t:1 o(iYk- i - foPtuk _!
of in vektornotatie

T tt
ek""Yk +CA!.k~

T
met: ~k=(Yk- 1'····· 'Yk - q ' -~, -~-1'· •••• , -~_p)

'*~=(0l.1 , ••.•• ,llC.q '.flo' ft 1 , ••••• , f3 p )

Substitutie van uitdrukking (1.2.6) in (1.2.4) geeft

N T 2
V= L (Yk + iA!.k Il')

k=1

(1.2.6)

Differentieren van deze uitdrukking leidt tot de noodzakelijke voor

waarde voor de schattel' i= ~~ die het minimum van de funktie V

verzorgt

(1.2.8)

met:

In vektor-matrixnotatie kan bovenstaande uitdrukking geschreven worden

als

n.Tnfi*=- n T~

T N ~ T N
fl :.n = L ~k ~k en fl ~=L "lkYk

k=1 k=1

Vermenigvuldiging van linker- en rechterlid met de matrix [n..Tn]-1

Att..- [n.. Tnl-1n T~ (1.2.10)

Uit ~tdrukking (1.2.1) volgt dat voor de momenteie waarde van het

uitgangssignaal van het proces geldt

1 q 1 P
x. =-- L a. x. . +- L. b .u. _ .

k a O i=1 l k-l aO j=O J k J



Voor de momentele waarde van het gestoorde ui tgangs~;ignaaL geldt

Yk ==xk + ~k

Substitutie van (1.2.11) in bovenstaande betrekking geeft

1 q 1 P ,
Y =-- L. a.x. .+- L b.ll. _.+ ~k+

k a O i==1 1 K-1 a O j=O J K J

1 q "q
+8, ~ a i ~ k-i-~ '{:. a i ~ k-i

o 1=1 0 1"'·1

1 q 1 P 1 q
Yk=-- L a'Yk .+- L. b.ll. j+- L.a. ~ k-i

a O i=1 1 -1 a O j=O J K- a O i=O 1

In vektornotatie kan hiervoor geschreven worden

T *Yk=- ~k~ + t k

met: b*=(a
1

, •••••• ,a ,b
O

,b
1

, •••• ,b )~
- q p a o

1 q
E.k "- La. ~k-'

aD i=O 1 1

E
k

wordt de equation error genoemd.

Vermenigvuldiging van linker- en rechterlid met de vektor ~k' gevolgd

door een sommatie van een N-aantal van aldus verkregen uitdrukkingen

geeft

of als

N N T N1:... w Y =- '} .., to) b* + lli'\ tI.:) E
k=1 -k k ~ -k -k- ~ -k k

In vektor-matrixnotatie wordt deze uitdrukking genoteerd als

T '1' * Tn ~=- n n ~+ .n ~

- [n Tllr l

Jl Tl=~tt_ [nTn] -1 nT~ (1.2.16)

met:
N

L ~k £Ok
k=1

A

Substitutie van (1.2.16) in (1.2.10) geeft voor de Bchatter ~*

~*=~._ [nTfl] -1 n T~ (1.2.17)

"-De schatter ~ z:iL in bet algemeen geen asymptotisch-zuivere schatter

zi jn van de proc0sparallleterv<:Jktor b* • Di t word t vl!roorzaakt door de

(Jl'r 1"'\] - 1n T c •term .11. ~ Daze term word t gevormd door he t produk t vl;I.n
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T :T
de inverse van de matrix nn met de vektor n~.

T
De vektor fl~ kan geschreven worden als

:N
i'YE.(-1)LYk-1€'k

k=1
•

• •
• •

N
r\j)YE( -q)L. Yk_qE.k

k~1 =N
N

YUE(O)~1~~
• •
• 0

N ,....

L. ~- £k yue.(-p)
k;1 p

'"met: yye.(-i)
1 N
N L. Yk-iE.k i neemt de waarde 1 tim q aan.

k=1

1 N
N L ~-j£k ; j neemt de waarde Q tim p aan.

k=1

De componenten van deze vektor, die een benadering vormen voor de

punten van de kruiscorrelatiefunkties van de signalen Yk en ~ met het

signaal e k , zijn in het algemeen - zelfs bij een zeer lange observatie

tijd, d.w.z. N-.c.:..o- niet identiek nul.

AIleen in hat speciale geval, waarbij het si~laal e
k

het karakter van

een wit ruissign19.1 heaft, zullen de componenten van de vektor, bij toe-

be trekkingsignaal ~ geldt de volgende

1 q .
~ = - La.~.
-k Uo i=O 1. k-l

nemende lengte van het observatie-interval van de sLgnalen ~ en Yk ' naar

nul convergeren. De. sellatter ft It is dan een asymptotisch-zuivere schatter.

Tussen de signalen ~ lm €ok \Vordt hierbij geen correlatie verondersteld.

Voor het

In blokschema wordt dit uitgebeeld door fig. 1.4 •

-~k.-~1_·_~_.A_(z_-')_

fig. 1.4 s l~neratie van de equation error uit het additieve

/'uissignaal ~k .
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Fig. 1.4 geeft aan, dat het signaal €k wordt verkre€:en ui t filtering

van het addi tief l'uissi91aal ~ k. De overdrachtsfunktie vall het Hl tar

wordt hierbij in ~-notatie gegeven door 1 A(z-1).
a O

In het voorgaande is aatlgetoond, dat het schattingsschema consistente

schattingen lever1;, indien het signaal e
k

een wit ruissignaal is. We

kunnen ons nu afvragen wat deze eis met betrekking tot het signaal £k'

inhoudt voor het :..:.ddi tit.3f stoorsignaal. Hiertoe schrijven we de relatie

tussen beide sigrw.len
aO

~ =
k Alz-1)

in de gedaan te

e
k

Uit deze betrekkilLg volgt dat, indien E
k

een wit ruissignaal is, ~k
een gekleurd ruis~dgnaal zal zijn. De kleurine word t bepaald door de

a O
parameters van de overdrachtsfunktie 1.

A(z- )

Conclusie: Het scilattingsschema levert slechts dan consiStente schattin

gen, illdien het addi tief stoorsignaal op de ui tgang van het

proces een gekleul'd rui:3signaal is, dat ontstaan gedacht Lan worden ui t

filtering van witt;e ruis met het filter met overdrachtsfunktie • 1
1

•
A(z- )

De overdrachtsfunktie mag vermenigvuldigd worden met een willekeurige

faktor. De kleurillg van de ruis ondergaat hierdoor geen verandering,

wel zijn energie-inhoud.

Uit het gekleurde ruissignaal wordt weer een wit ruissignual verkregen,

indien we het filteren met A(z-1). Het filter A(z-1) '{fordt aangeduid

als het noise-whitening filter.

1.3 Mathematische l'elatil' tussen de parameters van het proces bij beschrij

ving met zijn liiskre\.e impulsre:cq>onsie en zijn algemene differentie

vergelijking.

In het voorgaand, is ht3t proces enerzi jds gekarakteriseerd door de pun

ten van zijn diskrete impulsresponsie, anderzijds door de coefficienten

van zijn algemene difforentievergelijking.

De overdrachtsfunktie van het proces wordt hierbij in z-notatie resp.

gegeven door de polynoom H(z-1) oj' door de rationale polynoom B(z-1).

A(z-1)

Beide funkties zijn gekoppeld door de relatie



B(z -1)
H(z-1)

A(Z-1 )

of B(z-1) H(z-1)A(z-1) (1.5. 1 )

De polynoom B(z-1) is identiek met de polynoom H(z-1)A(z-1), indien de

co~fficienten van beide polynomen identiek zijn.

Voor de co~fficienten van de polynomen houdt dit in. dat het volgende

stelsel van gelijkheden kan worden opgeschreven

bO hO a
O

b1 h 1 0 a 1

b h ap p p

0

h h h 1 h aqq p -0

H~
h h

m q

(I.~. 2.)

o
o

De matrix H is een (m+q+1) bij (q+1) matrix.

Het stelsel kan ook worden gepresenteerd in de gedacmte van 2 stelsels

van gelijkheden. De vektor uit het linkerlid wordt hierbij opgesplitst

in 2 vektoren, de matrix uit het rechterlid in 2 matrices.

{b H1~

o "" lic~~

met:
h0

hi ho 0HI ::

~•
"-

~p ho

(1-3.3a)

( 1-3-3b)

(r+') bg (t +' )

W\~t.rix
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hm

(m+q-p) bij (q+1)

matrix

In uitdrukking (1.3.3b), die bestaat uit een stelsel van (m+q-p) gelijk

heden, wordt het linkerlid gevormd door de nulvektor.

Voor-vermenigvuldiging van linker- en rechterlid van deze uitdrukking

met de matrix H; reduceert het stelsel tot een stelael van (q+1) gelijk

heden. Het linkerlid wordt hierbij weer gevormd door de nulvektor, die

nu echter van een lagere dimensie is.

In gereduceerde vorm wordt het stelsel weergegeven door

{b H1~

o = H~H2~

Dit stelsel stelt een aantal van (Q+p+2) gelijkheden voor, een aantal

dat overeenkomt met het aantal componenten van de vektoren a en b.

Het stelsel kan £lis voIgt worden geinterpreteerd:

Stel dat de bemonsterde impulsresponsie van het proces in de vorm

van de matri ces H1 en llT2H2 b k d'. e en lS.

We willen het proces kurakteriseren door de coefficienten van zijn

algemene differentievergelijking, zijnde de componenten van de vektoren

a en b.- -
Het stelsel vormt dan de voorwaarden, waaraan deze componenten moeten

voldoen.

De vp.ktor b wordt gevonden als het prod~~t van de matrix H1 met de

vektor ~, waarbij ~ wordt bepaald door de uitdrukking (1.3.3b*).



2. Aspekten van de modelinstrumentatie met het gegeneraliseerd model.

2.1 Schattingsalgorithme, resulterend in een eit;enwaarde probleem.

Beschouw weer het proces, waarbij de relatie tussen het in- en uitgangs-

signaal in z-notatie gegeven wordt door
B(z-1)

( -1 '\A z j

In blokschema wordt het proces weergegeven door fig. 2.1

+
xL<. 1',"I- y_ k ..

Y ::
k

fig. 2.1 : Froces met additieve ruis op de uitgang.

Het uitgangssignaal van het proces wordt geatoord door een additief

ruissignaal. Het signaal Y
k

stelt het meetbare uitgangssignaal voor.

Voor het signaal Y
k

geldt

B(z-1)

xk + ~ k = -1 '1c+ ~ k
A(z )

1_1 , (B(z-1)'1c+A(z-1 )~kJ
A(z )

In blokschema wordt bovenstaande uitdrukking uitgebeeld door fig. 2.2

k

A (£1)

+ 1 'YkL(~
~(~,)

+ ("'\.
A (z.-')

fig. 2.2
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Het schema van fi€~. 2.2 vormt het uitgangspunt voor de modelinstrumenta

tie, zoals die wordt weergegeven door fig. 2.3 •

k

Xk. + ~U\(. +- r\
p

~ (~_l)
- + fi(z·')",.,

it
ek

I ek

ell (a-I)

Uodelinstrumentatie voor de procesbeschrijving volgens

uitdrukking (2.1.2)

Voor het foutsignaal van de instrwnentatie geldt

e = I e'llr = '-1 [A(z-1 )Yk-B(z-1)u. ]
k A(z-1) k A(z ) K

B(z-1)

ek = Yk- A(z-1)~

Indien de modelparameters in dit schema vervangen worden door de proces

parameters, dan is het foutsignaal llk identiek aan het stoorsignaal ~k.
Bij consistente schattingen heeft het foutsignaal het karakter van het

stoorsignaal.

In de hierna volglmde beschouwing wordt als stoorsignaal een wi t ruis

signaal toegepast.

Beschouw de foutenfunktie

N

V = L e~
k o -1

Deze funktie is een maat voor de energie van het foutsignaal in het
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z.
(f~, dan geldtStellen we het vermogen van het stoorsignaal

z.
lim PN = er~
N..oo v4=A

~=B

interval van N-observaties.

Voor het gemiddeld vermogen van het foutsignaal over dit interval geldt

P = l ~ e 2
N N L.. '

k=1 K

De fWlktie P
N

heeft voor N... co een absoluut minimum met be trekking tot

de modelparameters, dat gelijk is aan het vermogen van het additief

stoorsignaal. De waarden van de modelparameters zijn hierbij identiek

met die van de procesparameters.

Het minimum van de funk tie V wordt gevonden voor die waarden van de

modelparameters, waarvoor ook de funktie PN een minimale Naarde heeft.

Ter bepaling van de modelparameters gaan we uit van de fW1ktie V en

trachten deze te rninimaliseren met betrekking tot de parameters.

De funktie V wordt bepaald door het foutsignaal eke Het foutsignaal is

hierbij, zoals blijkt uit uitdrukking (2.1.3) niet lineair in de model

parameters. Deze eigenschap maakt het bepalen van do optimale waarden

voor de parameters uit de gekozen foutenfunktie tot.een moeizaam karwei.

Dit probleem wordt omzeild, indien we de foutenfunktie V vervangen door

een goede benaderingsvorm

Hiertoe beschouwen we het foutsignaal e
k

nader.

Filteren we het signaal e
k

met het filter ~(z-1), dan wordt het signaal
*'ek verkregen, waarvoor geldt

e: = LA (z-1 )Yk - <B (z-1 )~ ( 2 • 1 .4)

Bij consistente schatting stelt het signaal e
k

een wit ruissignaal voor.

Het signaal e; is dan een gekleurd ruissignaal, waarbij de kleuring

wordt bepaald door de parameters van het filter v4?(z-1).

_e_k---....,~_Jf_(z._-')~ e_:..

fig. 2.4 I l·'i.ltering van het signllal e
k

geeft het signaal e
k

, dat

lineair in de modelparameters is.
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De vermogensversterking van het filter uit fig. ~.4 bedraagt voor het

wit ruissignaal e
k

q ) i
£"cI..:- lX~
. 0 1.1.=

T
me t: ~ = ( ot. 0' 0( 1 ' •.•••• • •• • • , ~q)

N-r- 2
De funktieL-- ek

k=1

j~
1 :2

kan geschreven ~orden als N( N~ e k ), waarbij de
k'~1

2
e =k

1 N 2
term N~ e

k
staat voor het gemiddeld vermogen van het signaal ek over

k=1

N samples.

Ala benaderingsvorm voar de funk tie V vinden we dan

1 N A 1 N *2
N( - L e

k
2

)~ N +- ( -L (e ) ) =
N k=1 ~~ N k=1 k

N
= + L.. (e*")2
.~~ k=1 k

*'De benaderingsvorm is een funktie van het signaal ek , dat lineair in de

modelparameters is.
T

Indien de waarde van ot.ot. onafhankelijk van de modelparameters wordt

gekozen, dan kan het minimalisatieprobleem van de funktie V benaderd

worden door het probleem, waarbij gezocht wordt naar de waarden van de

modelparameters, waarvoor de funktie

zorgt ervoor, dat de minimalisatie van de funktie

een minimum oplevert.

In deze uitdrukking stelt ~ de operator van Lagrange voor. De operator

N
~ (e*,)2L- plaats vindt
k=1 k

onder de restrictie
T
~~ .. i. De keuze

T
'25- ~ =1 is arbi trair. De enige

T
voorwaarde die aan ~~ wordt gesteld is, dat de minimalisatie voor--

T
een vaste waarde van ~~ wordt uitgevoerd.

T
De keuze ~ ~ =1 betekent voor het fil tel" ui t fig. :~.4 , dat de vermo-

gensversterking v;m di t filter voor wi tte ruissignalen 1 bedraagt.lIet

uitgangssignaal heeft Iderbij dezelfde energie-inhoud als het ingangs

signaal.



~De waarden van de modelparameters, waarvoor de funktie V een absoluut

minimum heeft, worden aangeduid als de optimale waarden en in vektor-
/\ /'0

notatie genoteerd als ~ en ft .
"*Differentieren van de funktie V met betrekking tot de parametervektoren

~ en ft geeft

'dV*= N . ve* N ~
22: e* __k -2 ~o( = 2L.eki':k -2A~ (2.1.6a)

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

*dV* N e>ek N *
- =2L ek --:-,- = -2L ek~ (2.1.6b)dft. k=1 oft k=1

/\ 1'\
De noodzakelijke voorwaarden voor de optimale sohatters lX en ft
worden gegeven door

Substi tutie

in vektor-matrixnotatie worden deze genoteerd als

yTy~ T 1\
~~ (2.1.9a)-y uft =

UTyg T '" (2.1.9b)-U u ft =2

yTy
N N

matI = L..lkt~ uTu =L.~~~
k=1 k=1

TNT UTy
N

Y U - L lk~ ,.., L.. u IT
k...1 k=1-k k

/\
Herschrijving van uitdrukk~ng (2.1.9b), gevolgd door eliminatie van~

uit (2.1.9a) leidt tot de betrekkingen

eigenwaarde probleem voor. De eis, datBetrekking

(yTy_yTU[u'l'u]-1 UTy)

ft ... [UTU]-1 (TTy ~

(2.1.10a) stelt een

(2.1.10a)

(2.1.10b)
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de funktie V* minimaal moet zijn, betekent dat als oplossing voor ~ de

eigenvektor genomen dient te worden, die behoort bij de kleinste eigen

waarde van de matrix (ITy_yTU UTU -1 UTy ).

~
voor de waarde van de funktie V gevonden

A

Voor ~ = ~ en

*V
N T "\ '1' "\ 2

=- ') (y 0( -u ft ) "
L.. -k - -k-k=1

en bij gebruik van vektor-matrixnotatie

Substitutie van ft =[uTUJ-1 UTy ~ in bovens taande ui tdrukking geeft

.A = ~T(yTY_2yTu[UTU]-1UTy+yTU[UTu]-1UTy) ~
~=~,..
ft.=-/!.

A" \ A
0<. /\ 0(- -

"\TA
Voor ~ ~=1 (constant) volgt ui t deze laatste ui tdrukking, dat de

waarde van de funktie V* minirnaal is, indien ~ zo klein mogelijk is.
"-

Bij oplossing van ~ ui t ui tdrukking (2.1.1 Oa) dient dus de kleinste

eigenwaarde van de matrix (yTy_yTU[UTU]-1UTy) bepaald te worden. Deze

kleinste eigenwaarde heeft een waarde .) 0, omdat de funktie V* een

kwadratische funktie voorstelt, die ~O is.

Het schattingssche:na, dut gegeven wordt door de uitdrukkingen (2.1.10a)

en (~.1.10b), wordt als vol~t gehanteerd:

Van de matrix (yTy_yTU[UTUJ-1UTy) wordt de kleinste eigenwaarde bepaald

en vervolgens de lJierbijbehorende eigenvektor. Deze eigenvaktor wordt
A A

als oplossing voor de vektor ~ genoman. De gevonden oplossing voor 0<.
~

wordt vervolgens gebruikt voor de oerekening van~ uit be trekking

(2.1.10b).

De kleinste eigenwaarde van de matrix is op zich ook een schatter.



Voor deze

t
met (j"~

eigenwaarde geldt bij benadering
t

A ~N CT~

is het vermogen van het additief stoorsign&al.

zal verder worden aangeduid met de kortere

De kleinste eigenwaarde is een schatter voor de "energie-j.nhoud" van

het stoorsignaal over een interval van N observaties.

Bij de analyse van de matrix wordt gebruik gernaakt van de volgende

statistische kenmerken van het stoorsignaal ~k en het ingangssignaal

~:

- Het ingangssignaal van het proces heeft het karakter van witte ruis

met een gemiddelde nul en een verrnogen 0- 2 •
u

- Het additief stoorsignaal op de uitgang van het proces heeft even-

eens het karakter van witte ruis met een gemiddelde nul, maar met een
2

vermogen 0"1 •
- Het ingangssignaal en het stoorsignaal zijn niet gecorreleerd.

De matrix' tyTy [uTU ] "'1 UTy I
notatie M.

De analyse van de matrix, die is sarnengesteld uit N+p observaties van

het signaal '1c en N+q observaties van het signaal Yl~' wordt uitgevoerd

voor het gaval da t N- 00 •

In het algemeen is het vrij moeilijk om de verwachtingswaarda van boven

genoemde matrix te berekenen voor een eindig uantal observaties van de

signalen '1c en Yk' Wel is het mogelijk om lim £[M] ta bepalen.
N-co

De operator ~ staat voor de verwachtingswaarde van de matrix M, in het

bizonder voor de verwachtingswaarden van de elementen van daze matrix.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een teorema voor de limiet in waar

schijnlijkheid (lit.Goldberger).

Indien de elementen van de matrices FN en GN in waarschijnli.jkheid con

vergeren, dan geldt

plim (F;1 GN ) = plim
N_~ N--oo

(2.2.1)

plim
N·~Go

T T T T 'r .u Y ... pliD! (U x+u 8) .. plim U X + plim U (3
N __ co N_co N-GO
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met: en
T

U !:' =u

N T

L~~k
k=1 -

T
~ = (~,Xk_1,·········,Xk_q)

~: = (~k' ~k-1'·········' ~k-q)

pUm
N_GO

= NUL-matrix. De signalen uk en ~k zijn namelijk niet

gecorreleerd. Er geldt dus

plim UTy plim UTX
N ....GO N.....GO

TDe eerste kolomvektor van de matrix U X wordt gegeven door

N

L. ~kxk
k=1

Schrijven we x
k

als de convolutiesom van hat ingangssignaal met de pun

ten van de diskrete impulsresponsie, dus xk=(~,uk_l"""""~_m)~'

dan vinden we voor de limiet in waarschijnlijkheid van bovenstaande

vektor

N

pUm L.~~
N-.e:c k=1

met ~;=(hO,h1,•••••• ,hp)

Voor de elementen van de volledige matrix UTX vinden we in de limiet

o
..

•

•

•

h
O
~-----------,

h 1 hO
h~~ h1 hO

pUm UTX=N 0- 2

N-+oo u

hp .,. h
2

h1 h
O

'------'

H1 is hierbij gedafinieerd volgens ui tdrukking (1.3.3 c:\)
Er is gebruik gemaakt van ~e veronderstelling dat q>p is, een aanname

die in verband met de fysische realiaeerbaarheid van het proces gerecht

vaardigd is.

Substitutie van (2.2.6) in (2.2.3) gqeft

plim UTy = N a 2Hu ,
N..oo

plim [uTu] ~1 I

N..... c.o
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plim [UTU]-1=( plim UTU )-1=(N 0-2I)-1= -'-, I
N-co N-co U N 0'2

u

met I is de eenheidsmatrix. I is een (p+1) bij (p+1) matrix.

plim yTU[UTUJ-1 UTy I

N..... c.o

plim yTU[UTU]-1 UTy .. plim yTU plim [uTul-1UTy
N~~ N~c.o N~c.o

.. plim yTU plim [UTU]-1 plim UTy (2.2.9)
N--.C4 N....c:o N~oo

Subatitutie van (2.2.7) en (2.2.8) in bovenstaande uitdrukking geeft

plim yTU[UTU]-1 UTy .. N(J'2HT _I_ NCT 2H = Ncr 2HTH (2.2.10)
N-+00 u 1 N(f 2 u 1 u 1 1

u

plim yTy .. plim (XTX+2XT8 + eTg )
N....oo N~~

.. plim XTX+plim 2xT8 +plim 8T8
N~C4 N~CI,) N~C4

plim xT~ .. NUL-matrix. De aignalen ~ en
N.... GIO

met :
TiT TNT

X X .. 1:.!k!Ic ' X 3 .. L..~ lk en
k"1 k=1 -

TNT
88= fu ~k ~k

~k zijn namelijk niet gecor-

releerd. Er geldt dus
Tplim Y Y

N-+~

Tplim X X + plim
N..... c;.o N.....(;O

:T
De elementen van de matrix 8 ~ hebben de gedaante

N .

~ ~k-i ~k-j
i en j doorlopen hierbij de waarden 0 tim q.

Het signaal ~ k heeft het karakter van witte

zodat geldt

2ruis met een vermogen (J"t '

dat in de limiet geldt

(2.2.13)

N {N CJ"\2 voor i"j

plim L ~k-i ~k-j '"'
til..(/.) k"" 1 0 i.i.j,roor r

T
Voor de matrix 8 8 betekent bovenstaande

plim 8T8 .. N(Ii21
N-."-J ~

met I is de eenheidsmatrix. I is een (q+1) bij (q+1) matrix.
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l'i
De elementen van de matrix XTX hebben de gedaante ~ xk . xk . , met

L -~ -J
k·"1

i=0,1, ••••••• ,q en j=0,1, ••••••• ,q.

N 2
Het eerste element van de matrix wordt gegeven door L..~. Gebruik

k=1
makend van de betrekking ~=(~'~-1'••••••••• '~-m)~ kunnen we hier-

voor schrijven

N N

L. ~ = L
k=1 k=1

en in de Umiet

pUm t x3 :0 hT.N cr 2I.h = N0"2 hTh
N-.c.O k= 1 K - U - U - -

Op een soort gelijke wijze kan voor de overige elementen van de matrix

XTX een uitdrukking voor de limiet in waarschijnlijkheid worden afgeleid.

Voor de limiet in waarschijnlijkheid van de matrix XTX vinden we dan

pUm XTX = N(j2 HTH (2.2.14)
N-.Cf,) u

H is hierbij gedefinieerd volgens uitdrukking (1.'.~)

Substitutie van (2.2.13) en (2.2.14) in (2.2.12) geeft
T T ;:t11 2 T 2

pUm '{ Y "" plim X X + plim ~ N<ru H H + NOi I (2.2.15 )
If .... C:;O N...co N~co ~

We zijn nu in staat om plim M op te schrijven
N...C/O

pUm M :0 plim yTy - pUm yTu[uTul-1uTy
N-.co N"'c:o N~(I.)

Substitutie van (2.2.15) en (2.2.10) in deze uitdrukking leidt tot

pUm ,4 :0 N O'u2HTH + NcrtI - NQ'2HTH
s u 1 1

N~CI>

.. N (J"~(HTH - H~H1) + N cr~2I

2 T 2 ( )= N(j'u H2H2 + Ncrt I 2.2.16

H2 is hierbij gedefinieerd volgens uitdrukking (1.,.36)

Het schattingsschema, dat gepresenteerd wordt door de uitdrukkingen

(2.1 • 10 ~) en (2.1. \0 b), geeft aan da t de optimale waarden voor de para

meters van het terugwaarts model :7orden verkregen ale oplossing van

onderstaand probleem
A . '"

M~"Ao<.

Nemen we voor deze uitdrukking de limiet in waareohijnlijkheid, dan

gaat deze over in
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{N CS~Hr~H2 + N<1\21 1~ = ).. ~
/'Als oplossing voor ~ dient de eigenvektor, die behoort bij de kleinste

eigenwaarde. De kleinste eigenwaarde is voor bovenstaand limietgeval

gelijk aan ~3NU\. De eigenvektor, die behoort bij deze eigenwaarde, is

dan een oplossing van de volgende uitdrukking

N <r 2H
T

H ~ = 0
U 2 2 - -

Deze uitdrukking is, afgezien van de vermenigvUldigi~gsfaktorN~~,
gelijk aan uitdrukking (1.3.~~). Als oplossing voor ~ vinden we dUB

.'"de procesparametervektor ~. De schatter ~ is een asymptotisch zuivere

schatter voor de procesparametervektor a.

2.3 Taylorreeksontwikkeling.

~k
.--

+
~\c.Uk. X\c. + '\

P

tJ3(£I)
+ eWk. - "

~('Z-,)
tw1

Beschouw de modelinstrumentatie, waarbij de overdraohtBfunktie van het

model wordt gegeven in de vorm van de rationale pol'ynoom~(z-1)
L4(z-1)

fig. 2.5 : Gegeneraliseerd voorwaarts model.

De parameters van het model, zijnde de coefficienten van de polynomen

1.3(z-1) en cIc+(z-1), dienen zodanig bepaald te worden dat het uitgangs

signaal w
k

van het model in zeker opzicht zo goed mogelijk overeenkomt

met het uitgangssignaal van het proces.

Als maat voor de overeenstemming tussen proces en model dient de funktie

V = te2

k1 k

De waarden van de modeJparameters, waarvoor deze fmlktie llen absoluut

minimum heeft, wOl'den aangeduid a18

funktie wordt hierbij genoteerd ala

de optimale
......
~>z-1 )

Jt(z-1 )

waa.rden. Ue overdraohts-
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Uit het instrumentatieschema van fig. 2.5 voIgt dat voor het foutsig

naal geldt

93(z-1)
ek = Yk -wk -= Yk - tA (z-1) ~

Het foutsignaal e heeft als kenmerk dat het niet lineair in de model-
K

parameters is. Yoor het bepalen van de optimale waaI'den van de parameters

is het aantrekkelijk indien het foutsignaal een lineaire, althans een

beperkt niet lineaire funktie van de modelparameters is.

Stel we kennen de rationale polynoom BO(z-~), die een redelijke bena
AO(z- )

de ring voor de optimale overdrachtsfunktie van het model voorstelt.

Het foutsignaal, dat optreedt indien we voor de modelparameters de

optimale parameterwaarden substi tueren, gaan we nu lJenaderen met een

Taylorreeksontwikkeling rond de polynomen BO(z-1 j en AO(z-1). Yoor een

goede benadering zijn slechts een beperkt aantal tel'men van de reeks

ontwikkeling nodig.

De Taylorreeksontwikkeling van het foutsignaal rond de polynomen BO(z-1)

en AO(z-1) ziet er als voIgt uit

e\\ = ek \ -+ 'dek \ (Jdr _Ao) + ~e\<.l· (13 - Bo) +
o alA 10 '2>03 0

met

(:B- BoY ~ + .... • 0 .. • \-1.0- 6..rW\~.
(2.303)

cA- AO
fB BO

of in een meer overzichtelijke vorm

ek ... eOk + e~(.A- -AO) + eb
k

( 13 -BO) +

+ ~ tea~( lA _AO)2+ 2eabk ( v4-AO)( '13 -BO) }

<>ek oek
met eOk ekl 0 e~ = ()u+ 0 ebk = 'OP> 0

+H.O.-termen



...
oek 2

De term -- (1!:J -BO) on tbreekt bi j
riJ3? 0

term is namelijk ident.iek nul, omdat

deze laatste uitdrukking.
4

C> Ok
geldt -- =0.

7.>P,z·

Deze

Uit (2.3.2) voIgt namelijk

()\k = ~ (''de~) ~
c> d3z. c> 13 ra 'J?;

De foutenfunktie V heeft als reeksontwikkeling

V= t {[eok+8~( vt.t -AO)+ebk( tB -BO) ] 2+
k=1

+eOk [ea~( t4 -AO)2+2eabk ( Jl. -AO)(::B -BO)J+

+H.O.-termen J (2.3.5)

In de buurt van het minimum kunnen we de foutenfunktie V benaderen met

de eerste termen van zijn Taylorreeksontwikkeling. Deze benadering-noteren we als V en we nemen hiervoor

De funktie V bevat geen termen in vi en <P.:, met een orde, hoger dan

de orde twee.

De parameterwaarden, die het m1n1mum van de funktie V verzorgen, z1Jn
/"V

aangeduid als de optimale waarden. Daar de funktie V een goede benade-
"...,

ring voor de funk tie V vormt, zal ook het minimum vun V bij nagenoeg

dezelfde parameterwaarden liggen. ,...,
De parameterwaarden, waarvoor de fanktie V een absoluut minimum heeft,

voldoen aan de voorwaarden

=0 =0

Deze uitdrukkingen nemen na uitwerking de volgende gedaante aan

N

?; f[eOk+e~(~ -aO)~b~( ft -bO)] e~ +

+eOk[Maak (~ -aO)+Mbc1/fi-bO]~"'9 (2.3. 7a)

t1 t[ae.:+e~(; -aO) ....~(~-bO)] eb:k....OkMabk(; -ao)}-2

(2.3.7b)
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=(bOO,b01,······,bOp)

T T
ea~ eb~

T T
ea:1c_1 eb~_1

'I'eab
k
Teab
k

_
1

Ma~= Mab ==
k

•

T
eba.
--K-q

T
eab

k- -p

(2.3.8a)

(2.3.8b)

De notaties Ma~, Mb~ en Mabk staan voor matrices. De matrix Ma~ is

een (q+1) bij (q+l) matrix, ~lli~ is een (q+1) bij (p+1) matrix en ~~bk

een (p+1) bij (q+1) matrix.

De rijvektoren van de matrix Ma~ hebben de gedaante

eaa.
T

.==(eaa. i,eaa. . 1' ••••••••• ,eaa. i ) met i==0,1,2, ••••• ,q
--K-~ K- K-~- K- -q

De rijvektoren van de matrix Mb~ hebben de gedaante

T
ebak_i=(eabk_i'eabk_i_1' ••••••••• ,eabk_i_p) met i==0,1,2, ••••• ,q

De rijvektoren van de matrix Mab
k

zien er als voIgt uit

T
eabk i==(eabk .,eabk . 1'·.····,eabk i ) met i=0,1,2, •••• ,p
- - -~ -~- - -q

In vektor-matrixnotatie kunnen we het stelsel vergelijkin~en van

(2.3.7a) en (2.3.7b) als voIgt weergeven

T TAT /'-
Ea eO + Ea Ea(~ -~) + Ea Eb(ft -~) +

TAT ,..
+ eO MMaa(~ -aO) + eO Mlllba(ft,-~)==9

T T (A T "" T ~Eb eO + Eb Ea ~-aO) + Eb Eb(ft,-bO) + eO MMab(~-~)=9

TNT N TNT
met r Ea eO ... L eOke~ Eb 2.2= L eOkebk Ea Ea= L ea. ea.

k=1 k=1 k=1 -K -K
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En na herschrijving

tEaTEa+eOTMMaa-(EaTEb+eOTMMba) (EbTEb )-1 (EbTEa+eOTMMab )}(~ -!,Q)=

T T T 1 T '1'=(Ea Eb+eO MMba)(Eb Eb)- Eb eO-Ea eO (2.3.9a)

(~_bO)=_(EbTEb)-1 EbTeO+(EbTEa~TMMab)(~-!.Q) (2.3.9b)

Uit dit stelsel van lineaire betrekkingen worden nu de vektoren

(~-aO) en (ft. -~) bepaald. De optimale parameterwaarden worden ver

volgens berekend aan de hand van de relaties

~=aO + ,(~-aO) en A=bO + (ft-bO )

Instumentatie van de elementwaarden eOk , ebk , e~,ea~ en eabk •

De matrices, die voorkomen in het schattingsal~orithme van (2.'.9a) en

(2.3.9b), hebben als elementen de diskrete waarden van de signalen eOk ,

e~, ebk , ea~ en eabk •

Voor deze signalen gelden de volgende betrekkingen:

e~=L(-~~)
alA- tA- 0

7)2. fJ!,
ea~= ';)<,41(- ~~) 0

'0" 3J,
eabk= d~d13(- JFUk)

~
(<:4l~) 0 --

( 13 )I -2 ( I )2 -2
= -2~3~ 0 = TO AO' BO ~= AO e~

=(-' u.)1 =_J..(__1 u. )=__1 eb
o tA2. K 0 AO AO 1t AO k

Met behulp van bovenstaande betrekkingen komen we tot het instrumentatie

schema, zoals dat weergegeven wordt door fig.2.

De signalen ebk ell e~ geven de gevoeligheid van het foutsignaal aan

voor veranderingen in-de modelparameters. Ze worden aangeduid ala de

parametersensitivity funkties.

De resultaten, die verkregen zijn met het schattingsalgorithme van

(2.3~9a) en (2.3.9b), beantwoorden geenzina aan de verwachtingen. De

verkregen schattingen zijn aanzienlijk slechter dan de waarden die ala

beginschatting voor het inatrumentatieschema van fig. 2.6 zijn gebruikt.

Dit vormt dan ook de reden waaom we het schattingaalgorithme in deze

veraie niet verder toegepast hebben, maar zijn overgegaan op een gewij-
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zigde vorm.

\(.

+ ~k'-'k + /~

P 6: eOk

~

I -ebk Bo
I-- --

Ao Ao

eAk

, eQbk I - .lec\2.- --Ao Ao

fig. 2.~ I Instrumentatieschema voor de parametersensitivity funkties

Als uitgangspunt is hierbij uitdrukking (2.3.6a) genomen

T T T " T T )( A )Ea eO+(Ea Ea+eO .Mrrlaa)( 0-.!Q)+(Ea Eb+eO .MrrIba ft.-bO =2
!'

Verwaarlozen we in deze uitdrukking de lineaire term in (~-~) dan

gaat de uitdrukking over in
T T T A

Ea eO+(Ea Ea+eo MMaa)( ~ -aO )=0- - - - -
Deze vorm is gebruikt als schattingsalgorithme voor de a-parameters

van het proces. De schatting wordt gegeven door

/\ A T T -1 T
oC. =( 0<. -aO )+aO= -(Ea Ea+eO Waa) Ea eO+aO---- - --

Als schattingsalgorithme voor de b-parameters van het proces is gekozen

voor uitdrukking (2.1.

~=(uTU)-1UTy~

Dit schattingsalgorithnle blijkt weI te resulteren in betere schattingen

voor de procesparameters. Het algorithme onderstelt dat reeds een rede

lijke beginschatting voor de modelparameters voorhanden is. Het moet

dan ook gezien worden als een aanvulling op de reeds beschikbare algo

ri thmen, in het bizond('r voor het algori tme VIUl (2. t .IO~) en (2.1. \0 b)
De Taylorreeks ontwikkt'ling, die a18 onderwer}> VW'l di t hoofdstuk dient,



is enigszins uit de lucht komen vallen. In de Appendix zal aangetoond

worden dat deze schattingsmethode een zeer fundamentele achtergrond

heeft, die terug gaat tot een Bayes'schatting.



). Hypervlak ala wiskundi~ model.

( TTl N
).1 De vektoren l.(~k'~)51 gezien als punten van een hypervlak.

(3.1.1 )

Beschouw het diskreet proces, waarvan de relatie tUGsen het in- en uit

gangssignaal gegeven wordt door de lineaire differentievergelijking

q p
La.x . = L.b.Q
. 0 l. k-l. . 0 J k- j
l.= J=

met: x
k

is de waarde van het uitg~lgssignaal op het tijdstip t=kT; T is

het tijdsinterval tussen twee opeenvolgende bemonsteringstijdstippen.

~ is de waarda VLUl het ingangssignaal op het tijdstip t=kT.

a. is de ie-co~fficient van het hOlllogene deel van de differentie
l.

vergeli jking.

b. is de je-coEHficient van het inhomogene deel van de differen
J

tievergelijking.

In vektornotatie kunnen we vergelijking (3.1.1) schrijvan als

T
met: ~k

T T
~ ~k= £ ~

(xk ,xk _ 1 '·········· ,xk _q )
T
~

, •••••• , b )
P

Het ui tgangssigmcal X
k

:Vall het proces is niet rechtstreeks meetbaar.

net staat slechts tar LJeschikking in de vorm van het signaal Yk , waar

veer geldt

~k stelt hierbij een wit ruissignaal veor, dat additief op de uitgang

van het proces inwarkt. Het ingangssignaal ~ is direkt meetbaar.

Beschouw vervolgens een p+Q+2 dimensionale ruimte, die is s~engesteld

ui t p+q +2 ce<5rdinaatassen, d.i·· enderling loodrecht staan. De coordinaat

assen worden aangeduid. met de s;ymbolen RO tim R
q

en So tim Sp.

Een punt uit daze ruimte wor0t aangegeven, door voor elke co<5rdinaatas

een numerieke waarde te specificeren en genoteerd als

mat: riO is de numerieke waarde, die hat punt aanneemt op ail co~rdi

naatas R
i

; met i-O tim q.



-35-

SjO is de numerieke waarde, die het punt aann8emt op de co5rdi

naatas S.; ~et j~ 0 tim p.
J

De notatie voor bovengenoemd punt wordt meestnl verkort weergegeven als
T

rs O of als E:!O'

Een hypervlak in deze ruimte wordt genoteerd als

ol.Orctoc.. 1r 1+· ••••• +OC"qrq=~OsO+ f>1 s 1+····+!'psp

waarbi j de symboldn O'..u tim ()(.q en ~o t/'m ('p de parameters van het

hypervlak voorsteLlen.

De betekenis van 1e symbolen r 0 tim reI en So tim sp komt tot ui ting

door deze in de volgende notatie onder te brengen

Door deze notatie wordt een willekeurig punt uit de ruimte gesymboli

seerd. In de nota tie ~O duidt de index 0 op een specifiek punt van de

ruimte.

In vektornotatie kan vergelijking (3.1.5) geschreven worden als

~Tr T
(3.1.7)"" ft S- - -

waarbij of.T :: ( 0(0' 0(.1'··.·.· •••• , o<.q) (3.1.8)

fiT = (PO' P1 ' •••••• ,/~ p) (3.1.9)

T ( r ) (3.1.10)r '"' rO' r 1 ' ••••••••• • t q
T ( s ) (3. 1 .11)s = sO' s 1 ' •• • •• • ,- p

en vergelijking (5.1.6) als

T T T
~ "" (~ ,~ )

Door uitdrukking (3.1.2) te vergelijken met uitdrukking (3.1.7) wordt

tussen beide vormen een sterke gelijkenis opgemerkt.

Verge li jking (3.1.2) kan beschouwd \'{orden als de voorwaarde, die ver

eist is opdat het specifieke punt (~,~) uit de ruimte, ligt in het

hypervlak dat bepaald wordt door de vergelijking

De parameters van di t h.fpervlak wOTfien gegeven door de wBarden van de

co~fficienten aO tim aq en b
O

tim b
p

•



-36-

reeksen {~} ~P+1 en {xkJ ~q+1. De reeks

N+p waarden van het ingangssignaal, de reeks

Reschouw vervolgens de

{u.} N bestaat ui t
k -p+1

j x 1N ui t N+q waarden van het ui tgangssignaal.l kJ-q+1
De elementen uit deze reeksen kunnen worden ondergebracht in een

stelsel van gelijkheden

aOx2+a1x1+··········+aqx_q =bOu2+b1u1+·······+bpu_p
•·

····
In vektor-matrixnotatie wordt dit stelsel geschreven als

Xa Ub (3. 1 • 14)

metl x
1 Xo •••••••• . x

1
u

1
Uo •• • •• • • u 1-q -p

x 2 x
1 ••••••••• x u2 u 1 ••••••• u-q -p

• · · · ·• • · · •• • · · · •· • • · · •
X= x

k ~-1·········~-q
U=

~ ~-l·······~-p

· · • · · ·• · · · · ·· • · · · •· · · · · ·• · · · · •
xN ~-1········ .~-q ~ '1f-l ••••• ••'1f-p

We defini~ren nu de matrix .!1.(x,u) als de matrix die ontstaat door de

rijvektoren van de matrix X uit te breiden met de overeenkomstige rij

vektoren van de matrix U.

n(x,u) = [x:u]
I

U.1 .16)

Elke rijvektor van deze matrix stelt een punt uit het hypervlak

~T~=~T~ voor. Dit wordt benadrukt door de matrix, die bestaat uit N

rijvektoren, te noteren in de vorm van een reeks, die als elementen de

punten van het hypervluk bevat.

{
T T } rj()_(x,u) = (~k'~k) ~
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T T
3.2 Schatting voor het punt (~k'~) uit het

Door middel van metingen zijn de reeksen

het proces beschikbaar.

Door in de matrix ~(x,u) elke waarde xk te vervsngen door de bijbe

horende waarde Y
k

word t de matrix n (y, u) verkregen. Een rijvektor ui t

deze matrix kan opgevat worden als een punt in de ruimte dat ontstaan

is uit een punt van het hypervlak, waarbij in de coordinaatassen RO tim

Rq random verstoringen zijn opgetreden.

In formulevorm wordt dit uitgedrukt door

T T . T T ~T
(lk'~k) = (~k' ~k)+( ~k,2)

T
met: lk=(yk'yk-1' ••••••••• 'yk-q)

~:=(~k'~k-1'·········'~k-q)
- N

In de ruimte liggen de punten {(l~'U~)} verstrooid rond het hypervlak
T T - I

~ ::=~ :;:. GezQcht IVordt naar een methode, waarmee uit deze punten schat-

tingen voor de parameters van het hypervlak worden verkregen.

De beste schattiIlg,die voor het punt (xkT,u.T) gemaakt kan worden uit het
T - -k

punt (lk,~),wordt ver"regen uit de projektie van laatstgenoemd punt op

het vlak

Ta r

In het 2-dimensionale vlak wordt dit geillustreerd asn de hand van

fig. 3.1

R, - ~5

fig. 3.1 I
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De cirkel om het punt (x
k

,x
k

_
1

) geeft het gebied aWl waarbinnen het

punt (Yk ,Yk- 1 ) door de random verstoring ( ~k' ~ k-l) komt te liggen. De

beste schatting, Jie voor het punt (x
k

,xk _1 ) gernaakt kan worden, wordt

verkregen uit de projektie van het punt (Yk 'Yk-1) op de lijn
T

aOr O+a1r 1=£ ~.

Wanneer we uit een aantal punten

voor de punten

schattingen willen afleiden

, dan geldt niet zonder Jileer dat de projekties

de beste schattingen opleveren. Dit geldt alleen indien Je random ver

storingen in de punten van punt tot punt ongecorrelnerd zijn.

Rijvektoren uit de matrix ~(y,u), die voldoen aan de eis dat de random

verstoringen in de vektoren van vektor tot vektor ongecorreleerd zijn,

worden gevonden op rijafstanden van q+1. Uit de matrix n(Y,u) wordt

nu zo een set van rijvektoren geselecteerd en ondergebracht in de sub

matrix ~sub(y,u), die de volgende opbouw krijgt

U
1

••••••••• u1-p

Yq+2 ••••••• Y2 u 2 •••••••q+

..f).sub(y,u)= [YSUb: fJSUb]
I

Y2q+3
•
••···

...... Yq +3······

U~'q+3

·····•

......
uq-p+;2

u2q-p+3······
YMq+II1+1 •••• YMq-Q+lIH1 l)lq+M+1 •••• '1vlq-p+l'vI+1

met M is het grootste gehele getal, dat voldoet aan l\[(q+1 )+1",N.

Een rijvektor uit deze matrix duiden we aan met

TTl T T
(YSl'~l)'= \i':l(Q+1 )+1 '~l(Q+1 )+1)

met l=O,1,2, ••••• ,l'vI

Uit de rijve-ktoren van deze sub-matrix worden nu schattingen afgeleid

voor de punten {(~i,~~)} ~ van de hypervlakken {~T::=£T~lJ~.

Opmerking: De vlu!cken t~T::=~T.!!§l} ~ stellen vlakken in de (q+1 )-dimen-

sionale ruimte voor en hebben de eigenschap dut ze evenwijdig:

lopeno Als parameter fungeert de vektor ~l •

De beste schatting, die voor het punt (.!..si,~i) gem':l.akt kan worden,

wordt verkregen uLt de projektie van het punt (YSi,ll.!'!,i) op het hyper-
T T - ....... T T

vlak ~ E=£ ~l. Duze schatting wordt genoteerd ala (~l'~l).
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De projektie word t ver,(regen ui,t minimalisatie van de volgende ui tdruk

king

2 T T T
e l = (YSl-~) (~l-!:)+fl(~ !:-~ ~l) (3.2.5)

De uitdrukking geeft d8 kwadratische afstand aan van het punt (~i,.!:!!!i)

tot een willekeUrig punt (~i,~i) van de (Q+1)-dimensionale ruimte.

In de uitdrukking staat JOl voor de operator van ;agrange. De operator

zorgt ervoor, dat voor de minimalisatie aIleen die punten van de ruimte

worden beschouwd die dHel uitmaken van het hypervlak.

Het minimum van de funktie e~ wordt bereikt voor Ei~~si • De afgeleide

van de funktie is hierbij gelijk aan de nulvektor.

of

'" -2( VB -riJ )+ IJ a
"" a:..;;l-l/l-r=X8

- -1
1

YSI - 2fl~

o

Voor-vermenigvuldiging van
T

vektor !-, gevolgd door de

voor PI

linker- en rechterlid van (3.2.7) met de
T T

substitutie ! !:=~ ~l geeft na herschrijving

)31 " (!!~~)[!!TYB1-~TUS1J
Substitutie van (3.2.8) in (3.2.1) leidt tot

~ ! T T
~l =. l!l- -T- (~ YSI-E .!!.!l)

a a

T T
De projektie van het punt (ysl'~l) geeft als schatting voor het punt

( T T
~l'~l)

( 3.2.10)

3.3 T TBepaling van de parameters van het model ~!:=fi ~.

In het voorgaande hoofdstuk is gezocht naar het punt uit het hypervlak
T T T T
~ !=E ~l' dat een minimale afstand heeft tot het punt (ysl'~l). Het

hypervlak is daarbij bekend verondersteld, terwijl we jUist zoeken naar

schattingen voor de wal~den van de parameters van dit vlak.
T TWe beschouwen hiertoe bet hypervlak ~!:'" ft !!. Di t vlak wordtala
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T T
wiskundig model voor het vlak ~ ~=~ ~ genomen.

T THet vlak a r=b s zal verder worden aangeduid als het origineelvlak ,

T T
~ ~=~ ~ als het modelvlak.

De parameters van het modelvlak dienen zodanig bepaald te worden, dat

dit vlak zo goed mogelijk overeenkomt met het origineel. Hieraan wordt

voldaan indien de punten t(~~,~~)}: ui t het origineelvlak zo goed

mogelijk samenvallen met M+1 punten van het modelvlak. De M+1 punten

dienen op een geschikte manier gekozen te worden.

Het ligt voor de hand dat, in overeenstemming met uitdrukking (3.2.10),
"'" T T)als model voor het punt (~l'~l het punt

wordt genomen.

Voor de bepaling van de parameters van het modelvlaK wordt gebruik
{j(~T T)t M

van de punten ~~l'~l 50 tot degemaakt van het kenmer~ dat deafstand

punten {(YS~,us~)}~ minimaal is.

De punten {(!:!~,~~)1 ~ staan model voor de punten {(~~,~~)l~ en dienan

dus eveneens een minimale afstand te hebben tot. de punten {(~~,~i)J~.

of

Substitutie

Deze voorwaarde levert ons het kriterium voor de schatting.

De parameters van het rnodelvlak worden zodanig bepaald dat de som van

de k;adr;tische afstanden van de punten {(~~,~i)}~ tot de punten

t(YSl'~l)j~ een minimum oplevert. /\

In formulevorm be teken t di t, da t we zoeken naar de vektoren 0<. '" 0( en
A

j);~ die het minimum van de volgende uitdrukking verzorgen

MIT T T T 1
2

S '" L. (ysl'~l)-(~l'~l)
1;0

ll{ ITT 12
M T

S ; L.. (;el-~l) = L. (ysl-~l) (ysl-!!:!l)
1·0 1=0

van ws =ovs _.~ ( ~Tys _ftTus ) geeft
-1 ~] ~T,!:: -1--1

~ ~T T T '" T TS = L- -- (0<. ys - ~ us ) --( 0<. ys - ~ us )
1--0 ~T~ - - 1 J- -1 oI..T~ - - 1 /-- -1
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De parameters valL hetlyperv1ak ~ ::= Ii ~ zijn niet eenduidig bepaa1d,

daar het hyperv1ak door de oorsprong gaat. Dit biedt ons een extra vrij

heidsgraad bij d<! bepaling van de parBJlleters voor dit v1ak. Deze extra

vrijheidsgraad wordt gebruikt door aan de parameters een extra restric

tie toe te voegen. Hiervoor wordt gekozen

Substitutie van deze restrictie in uitdrukking (3.3.3) is slechts toe

gestaan, indien de restrictie tevens middels de operator van Lagrange

aan de uitdrukking wordt toegevoegd.

Uitdrukking (3.3.3) gaat hierdoor over in

,~( T T 2\ T
S = L. ~ YS'i.-ft~l) +I\(~ ~-1)

1=0

met A is de operator van Lagrange.
A

Het minimum van de funktie Streedt op bij de parameterwaarden <?5 = ~

"en ~=~. Voor deze parameterwaarden ge1den de noodzakelijke voorwaarden

-as =0 en ()5 =0 (3 3 6)• •
o~ c:!-=~ - oft. A=ft -

Of \. A
-I\oc,

( T T TSubstitutie in 3.3.8a) en (3.3.8b) van YsubYsub, YsabUsub, UsubYsub en

T M T M T M: T M T
UsubUsub voor resp. L(yslysl)' L(ysl~l)' L(~lysl) en L(~l~l)

1=0 1=0 1=0 1""0

geeft na herschrijving

{Y~UbY8Ub-Y~UbUSUb[U~UbU8Ub] -1 U~UbY8Ub1; =- A~

." [T J-1 T Aft = UsubUsub UsubYsub ~
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De laatste twee uitdrukkingen worden gebruikt voor het berekenen van de
A A

vektoren ~ en ~ •

Uitdrukking (3.3.9a) stelt een eigenwaarde probleem voor. De gestelde

eis, dat de funktie S minimaal moet zijn, betekent dat als oplossing

voor het probleem de kleinste eigenwaarde genomen dient te worden (zie

hiervoor hoofdstuk 2.1). De vektor ~ word t verkregen als de eigenvektor

die behoort bij deze kleinste eigenwaarde. Met de gevonden oplossing
A /.!o

voor ~ kan ft vervolgens op vrij eenvoudige wijze berekend worden ui t

(3.3. 9b).

De vektoren d<. en ft dienen als schatters voor de parametervektoren

~ en ~ van het proces. Voor het berekenen van deze schatters is slechta

gebruik gemaakt van een gedeelte van de beschikbare meetgegevena. Hier

toe is op de meetgegevens een selectie toegepast.

De selectie is uitgevoerd aan de hand van de matrix ~(Y,u). Uit deze

matrix zijn de rijvektoren genomen, die een onderlinge rijafstand heb

ben van q+1. Deze rijvektoren zijn vervolgens ondergebracht in de matrix

Qsub(Y,u).

Bij de samenstelling van de matrix ~sub(Y,u) is als eerste rijvektor

uit de matrix ~(y,u), de rijvektor met rangnummer :~n gekozen. De

matrix ~sub(y,u) is door deze eerate keuze volledig bepaald. Een

andere mogelijke keuze voor de matrix ~sub(y,u) wordt geboden door

als eerate rijvektor uit ~(y,u) de vektor te nemen waarvan het rang

nummer ligt tussen 1 en q+2. In totaal blijken aldus q+1 verachillende

keuzes voor de matrix nsub(y,u) mogelijk.

Indien we geen reductie van meetgegevens willen toestaan, dan is het

toch mogelijk om het schattingsalgorithme van (3.3.9a) en (3.3.9b) toe

te passen. De te volgen procedure ziet,er dan ala volgt uitl

We realiseren de q+1 mogelijke keuzes voor de matrix ~sub(y,u) en

noteren deze in de vorm van een reeks tflSUbj J~+1. Op elke matrix

uit deze reeks is het voornoemde schattingsalgorithme toepasbaar. De

vektoren, die met het algorithme berekend worden voor de matrix ~BUbj
A A

worden genoteerd ala O<j en A .• \Ie krijgen aldus de beschikking over
1 - ;=J

q+1 schattingen voor de procesparameters. Uit deze schattingen wordt

nu een nieuwe schatting voor de procesparameters gedaan, die we aangeven
A ;:-.. '" ,..

met (){ en A • We kunnen voor de bepalin{{ van 1)1.. en 8 diverse-gem J=gem -gem I-gem

kriteria opstellen. He~ meest voor de hand ligt eohter dat we deze
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vektoren als volgt definieren

q+1

L '"0<..
'-J1

1A-

~geDl = q+1

La.
1 -J

'" 1 q+1 A,

Agem = q+1 ~ ftj
A-

De vektor ~gem is genormeerd op de eenheidslengte, aangezien de vekto-
A,

ren ~. ook als eenheidsvektoren vQorkomen.
-J
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4. Experimentele resultaten.

4.1 Enkele programma aspekten.

De schattingsalgorithmen (2.1.10) en (2.3.10) zijn toegepast op een

tweetal processen en uitgevoerd op de digitale rekenmachine van de T.li.,

de ELX-8.

Het tweetal processen zal verder aangeduid worden als proces P1 en

proces P
2

•

Voor deze schattingsalgorithmen zijn programma's geschreven in de pro

grammeertaal Algol 60.

Essentiele delen van deze programma's zijn:

- de generatie van een reeks inputwaarden voor het proces, {~ ~ ~p

- de generatie van de hierbij behorende reeks van gestoorde output-

waarden van het proces, lYk 1~q

- het sohatten van de procesparameterwaarden ui t de reeksen t~1~p
en {Yk } ~q ,aan de hand van het te bezigen schattingsalgori thme.

De reeks {~l ~p word t gegenereerd met behulp van een in de digi tale

rekenmachine aanwezige standaard procedure: RANDOM.Deze procedure gene

reert bij elke aanroep een getal uit het interval -1 tot +1. Het gege

nereerde getal wordt toegekend als inputsample voor het diskrete proces.

De procedure RANDOM heeft een zodanige opzet, dat het ingangssignaal

~ van het prooes een amplitude-verdelingsfunktie krijgt, die er recht

hoekig uitziet.

+1o-I
-~..~Uk

fig. 4.1 : lI.mplitude-verdelingsfunktie van het ingangssignaal ~.

Tevens gelden voor de op deze wijze gegenereerde waarden van ~ de vol

gende statistische eigenschappen:

a) £[~1=0
b) E.[ .]=>{O indien irO

~~-1. ~ 2 . di . 0
v 1.n en 1.=u

p(~) heeft over het interval -1 tot +1 de waarde i, zoals voIgt uit

onderstaande berekening
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1
J p(,\:)d,\:;1 met p(,\:);constant

-1
1 1

J p( '\: )d,\: ; 2 f p( '\: )d,\: = 2p( '\:) =1
-1 0

Voor het vermogen van het signaal uk voIgt uit berekening

1 1

cr~'" 2of{pC'\: )d,\:'" I {d'\: == ;

Eigenschap b) geeft aan dat de reeks !,\:1~p geinterpreteerd kan worden

als een reeks, die is samengesteld uit bemonsteringen van een wit ruis

signaal. De gemiddelde waarde van dit ruissignaal is nul, terwij~ het
1

vermogen 3 bedraagt.

Signaal-ruisverhoclding.

Beschouw het proces, waarvan de punten van de diskrete impulsresponsie

in vektornotatie gegeven worden door

Indien als ingangssignaal voor het proces een wit ruissignaal wordt

toegepast met een vermogen cr2
, dan geldt voor het vermogen van het

u
ui tgangs signaal

m
(j'2 '" <i ~ h2 '" cf h Th

x u!-- i u- -1=0

met (J2 is het vermogen van het ui tgangssignaal
x

Wordt het uitgangssignaal gestoord door een additief stoorsignaal met

een vermogen 0'\, dan geldt voor de signaal-ruisverhouding op de uit

gang van het proces

, dan kan bovenstaande verhouding ook als voIgt

2
U x '"at

2
Noemen we C; u =

Cit
worden geschreven

(lx _
-:::::T -
<T~

De programma's, die geschreven zijn, maken gebruik van de variable pow.
r~r""''''''ADeze variable bevindt zich op de inputband, die bij een wordt meegele-

verde Hierdoor kWlnen we op vrij eenvoudige wijze sen andere signaal

ruisverhouding voor het prooes instrumenteren. Dit is vooral belangrijk

omdat de schattnngsresultaten in hoge mate meebepaald worden doord~~e
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verhouding.

4.2 Proeesgegevens.

De proeessen P
1

en P
2

zijn ontleend aan de literatuur. Ze zijn resp.

gebruikt door o.a. Smets en Talmon.

De algemene gedaante van de overdrachtsfunktie van het tweetal proces

sen ziet er in z-notatie als volgt uit

B(z-1)

A(z-1)

Froees P
1

s

B(z-1 )De polynomen

B(z-1)""

A(z-1 )""

en A(z-1) hebben de gedaante

1 - 0.3z-1

-1 -2 - 3 6-41 + 1.3z - 0.22z - 0.832z - 0.2 9z

en in genormeerde vorm

B(z-1)""0.J343-0.1603z- 1

A(z-1)""0.5343+0.6946z-1_0.1115z-2_0.444~z-3_0.1431z-4

De genormeerde vorm wordt verkregen door de polynomen A(z-1) en B(z-1)

te vermenigvuldigen met de faktor (~T~)-1. In de genormeerde toestand

heeft de proeesparametervektor ! de eenheidslengte.

De polen en nulpunten van het proces zijn direkt uit de polynomen af te

leiden, indien we deze schrijven als het produkt V&l enkelvoudige funk

ties in z-1.

B(Z-1)=-1_0.3z-1

A(z-1)=-(1+O.8z-1 )(1+0.1z- 1)(1+0.6z- 1)(1-0.8z-1 )

De ligging van de polen en nulpunten in het z-vlak wordt uitgebeeld

in fig. 4.2

z-v~c:\k

fig. 4.21 Polen- en nulpuntenbeeld van proces P •
1



De vermogensversterking van het proces bedraagt voor witte ruis met

een vermogen (12
u

2

~= T
~ ~ ~ ~ 55.3

Vu

De diskrete impulsresponsie van het proces wordt weergegeven door

fig. 4.3

3
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-
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-
..-

I I--

r--

..-
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nn,.-,--
ULJL...J~ ---0

-....... ~- be.WlO'V'l~\:.eV'~~o; -
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-I t.~ch\:l.f .
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-
-

-2.

"'--

- .......

fig. 4.3s Impulsresponsie van het proces P1

Proces P2s

De polynomen van de overdrachtsfunktie hebben de gedaante

B(z-1)=

A(z-1)=

O+z-1 +O.5z- 2

-1 -21-1.)z +O.1z

en in genormeerde vorm

B(z-1)=_

A(z-1)=

-1 -2O.OOO+O.J171z +O.258Jz

O.51~1-0.7756z-1+0.'6~Oz-2
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Schrijven we ook de3e polynomen als het produkt van enkelvoudige funk

ties in z-1, dan resulteert dit in

B(Z-1)= z-1(1+0.5z- 1)

A(z-1)= t1-(O.15+0-36j)z-11 t1-(O.15-0056j)z-11

De ligging van de polen en nulpunten in het z-vlak is weergegeven in

fig. 4.4

fig. 4.4: Polen- en nulpuntenbeeld van proces P2•

De vermogensversterking van het proces voor witte ruis met een vermogen

(]2 bedraagt
u

De diskrete impulsresponsie van het proces wordt weergegeven door fig.4.5

o

beW\oV\.,.te\"lM.~s •

hjcbb-f

fig. 4.5: Impulsresponsie van het proces P
2

•



4.3. Schattingsresultaten.

De schattingen zijn gerealiseerd voor verschillende waarden van N.

N geeft hierbij da bovengrans aan van de reeksen t~(l~p en {Yk~~q .Daze

reeksen bestaan uit da sequentiele waarden V~l het Lngangssignaal en

het door addi tieve ruis gestoorde ui tgangssignaal. ,let stoorsignaal

heeft het karakter van witte ruis.

De resultaten van de schattingen worden in tabelvorm weergegeven. De

eerste kolom van de tabel geeft de waarde van N aan. In de overige

kolommen staan de resultaten van de schattingen. Elke kolom heeft

betrekking op een bepaalde procesparameter.

Teneinde een idee te krijgen over de eigenschappen van het algorithme

(convergentiesnelheid, consistente schattingen), zijn we naast de resul

taten die uit een enkele reeks van in- en outputwaarden verkregen wor

den, vooral geinteresseerd in de resultaten die met aen aantal van deze

reeksen behaald worden.

Als resultaat voor de schatting wordt dan het gemiddelde genomen van

de waarden, die de afzonderlijke reeksen als schattingsresultaat ople

verene Tevens wordt de standaard deviatie in deze gemiddelde waarde

berekend. De standaard deviatie wordt in de tabel, die de resultaten

weergeaft bij gebruik van meerdere reeksen van in- en outputwaarden,

direkt onder de gemiddelde waarde van de schatting aangegeven.

Bij elke tabel wordt het aantal reeksen,dat gebruikt is voor bet maken

van schattingen, vermeld.

De standaarddeviatie geeft, ala funktie van de waarde van N, een indruk

over de convergentiesnelheid van het algorithme. De resultaten van de

scbattingen geven, tesamen met de standaarddeviatie, een indruk over

het consistent zijn van de schattingen.

4.3.1 Schattingsalgorithme 1

Het algori thIDe wOc'dt voorgesteld door

tyTy_y'l'U( UTU )-1 UTy} g= A~

fi:l'( UTU)-1 ur!,y ~

Bij elkA waarde van de reekslengte, waarvoor W~ de schattingen willen

kennen, wordt de kleinste eigenwaarde van de matrix iyTy_yTU(UTU)-1UTy}

bepaald. Voor de Umiet in waarsohijnlijkheid geldt voor deze eigenwaarde

pUm "X =NCJ{
N-(;0 '.)

met cr~ is het vermogen van het atoorsignaal.



De eigenvektor, die behoort bij de kleinste eigenwaarde, dient als

schatting voor de procosparametervektor ~. De schatting voor de proces

parametervektor £ wordt vervolgens berekend aan de hand van de uitdruk-

king ft=<CUTU)-1UTy~.

a =< a =< a =< a =< a =< b = b =<
0 1 2 3 4 0 1

N +.5343 +.6946 -.1115 -.4445 -.1437 +.5 ~43 -.1603

100 +.5058 +.1183 -.0413 -.44)0 -.1669 +.4115 -.0187

200 +.5004 +.1339 +.0015 .... 4242 -.116.5 +.5120 -.0828

300 +.4958 +.1319 +.0131 -.4217 -.118) +.5116 -.0485

400 +.4812 +.1580 +.0685 -.5909 -.1141 +.5019 +.0002

500 +.'5019 +.6998 -.0119 -.4641 T.115) +.4806 -.1183

600 +.5102 +.6836 -.1100 -.4190 -.1151 +.4741 - .1410

100 +.5163 +.6890 -.1065 -.4680 -.1684 +.4882 -.1519

800 +.5150 +.6126 -.1343 -.4846 - .1119 +.4828 -.1111

900 +.5101 +.6181 -.1182 -.4836 -.1169 +.4158 -.1540

1000 +.5094 +.6922 -.0936 -.4110 -.1154 +.4844 -.1330

tabel4.1 : Proces P1,resultaten voor een reeks,signaal-ruisver

houdint-;=221, berekende eigenwaarde bij N=1000 A=11.635

a = a =- a =- a = a = b =< b =0 1 2 3 4 0 1
N +.5343 +.6946 -.1115 -.4445 -.1431 +.5543 -.1603

100 +.5836 +.4111 -.4919 -.4350 -.0081 +.5829 -.4245
200 +.5111 +.6139 -.2956 -.4491 -.0813 +.5644 -.2821

300 +.5511 +.5626 -.31)10 -.4861 -.0932 +.5628 -.3230

400 +.5498 +.5860 -.3130 -.4932 -.1150 +.5440 -.3060

500 0.5414 +.6244 -.2455 -.4881 -.1340 +.5;W2 -.2559
600 +.5491 +.6150 -.2691 -.4825 -.1200 +.5313 -.2885

100 +.5548 +.6289 -.2505 -.4694 -.11Q4 +.5491 -.2881
800 +.5515 +.6341 -.2392 -.4110 -.1213 +.5462 -.2143

900 +.5442 +.6519 -.19-12 -.4652 -.1344 +.5~~44 -.2414
1000 +.5445 +.6658 -.1180 -.4589 -.1340 +.5551 -.2285

tabel 4.2 : Proces P1,resultaten voor een reeka,signaal-ruisver

houding=-221,berekende eigenwaarde bij N=1000 A=-86.318

De tabellen 4.1 en 4.2 geven de resultaten voor de aerate en tweede

reeks uit een totaal van 10 reeksen. Tabel 4.3 geeft voor deze 10

reeksen de gemiddelde waarden van de achattingen en de standaarddeviatie••
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a = a = a = a = a = b = b =
0 1 2 3 4 0 1

N +.5343 +.6946 - .1175 -.4445 -.14j7 +.5343 -.1603

100 +.3731 +.3507 -.5075 -.3973 -.0908 +.3517 -.2482
0-3458 0.5736 0.2330 0.1410 0.0860 0.3391 0.1471

200 +.4468 +.5397 -.1644 -.3951 -.1170 +.4441 -. °i 804
0.2710 0.4602 0.2053 0.1208 0.0714 0.2600 0.1320

300 +.5155 +.6983 -.0575 - -3951 -.1 337 +.5061 -.1410
0.0481 0.0850 0.2313 0.1151 0.0283 0.0583 0.1525

400 +.5203 +.6934 -.0764 -.4036 - .1321 +.5143 -.1489
0.0381 0.0865 0.2181 0.1103 0.0240 0.0475 0.1402

500 +.5233 +.6878 -.0965 -.4196 -.1362 +.5141 -.1583
0.0352 0.0730 0.1935 0.1001 0.0215 0.0488 0.1186

600 +.5302 +.6817 -.1219 - .4324 -.1357 +.5242 -.1771
0.0258 0.0684 0.1614 0.0769 0.0212 0.0365 0.1072

700 +.5308 +.6863 -.1141 -.4276 -.1348 +.5289 -.1740
0.0265 0.0638 0.1610 0.0773 0.0175 0.0323 0.1075

800 +.5289 +.6929 -.1003 -.4242 -.1371 +.5231 -.1670
0.0228 0.0633 0.1548 0.0774 0.0149 0.0280 0.1002

900 +.5304 +.6960 -.1011 -.4297 -.1403 +.5230 -.1651
0.0163 0.0551 0.1220 0.0588 0.0161 0.0237 0.0820

1000 +.5314 +.6935 -.11 05 -.4383 -.1429 +.5281 -.1664
0.0144 0.0448 0.0965 0.0396 0.0147 0.0216 0.0697

tabel 4.3 : Proces P1,resultaten over 10 reeksen,signaal-ruisver

houding=221

De resultaten uit tabel 4.1 vormen reeds voor N=100 een redelijke bena

dering voor de waard~n van de procesparameters. Met toenemende waarde

van N is hierin nog een geringe verbetering te constateren. Een uit

zonderingvormt de schatting voor de a
3
- parameter, die slechtere resul

taten te zien geeft. De resultaten uit tabel 4.2 zijn voor lage waarden

van N beduidend slechter dan die van tabel 4.1. In tabel 4.2 convergeren

de waarden bij toenemende N echter dUidelijk naar de waarden van· de

procesparameters.

Tabel 4.3 geeft de resuLtatell. zoals die verkregen zijn uit 10 reeksen

van in- en outputwaarden. De waarde van elke procesparameter ligt hier

bij ruim binnen hct interval, dat begrensd wordt door het resultaat van

zijn schatting ± de standaarddeviatie. De" s,tandaarddeviatie in de schat

tingen wordt kleiner naarmate N toeneemt. De schattingen convergeren

naar de procesparameterwaarden. Voor N=1000 geeft deze tabel goede

resultaten.
De resultaten zijn verkregen voor een ruisvermogen <1= ~.~ = ~2'
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Voor de verwachtingswaarde van de kleinste eitc:enwaal'de geld,t dan bij

een reekslengte van N=1000

~=NG~= 1~~0 = 83.533

Deze waarde stemt vrij goed overeen de gevonden eigl'nwaarde van de

diverse reeksen.

De rekentijd voor de computer bedroeg voor de 10 reeksen

vertaaltijd=64 se~, executietijd=561 sec.

a = a = a = a = a = b = b =0 1 2 3 4 0 1
N +.5343 +.6946 -.1175 -.4445 - .1437 +.5:.43 - .1603

100 +.4750 +.7858 +.1393 --3376 -.1529 +.4:;83 +.0499

200 +.4248 +.7962 +.2888 -.2655 -.1781 +.4835 +.1032

300 +.4215 +.7917 +.2701 -.2938 -.1902 +.4773 +.1430

400 +.4025 +.7990 +.3348 -.2391 -.1744 +.4432 +.2034

500 +.4761 +.7026 -.0294 -.4831 -.2133 +.4223 -.0745

600 +.4791 +.6705 -.0916 -.5153 -.2168 +.4077 -.1275

700 +.4912 +.6800 -.0886 -.4973 -.2029 +.4351 - .1494
800 +.4879 +.6553 -.1282 -.5219 -.2091 +.4~'44 -.1665

900 +.4806 +.6609 -.1101 -.5228 -.2163 +.4139 -.1431
1000 +.4801 +.6895 -.0590 -.4956 -.2124 +.4323 -.1019

tabe14.4 froces P1,resultaten voor een reeks,signaal-ruisver

houding=55.3,berekende eigenwaarde bij N=1000 A=309.73

a ... a = a = a = a == b = b =0 1 2 3 4 0 1
N +.5343 +.6946 -.1175 -.4445 -.1437 +.5343 -.1603

100 +.5683 +.1860 -.7429 -.1175 +.2428 +.6099 -.6264
200 +.5766 +.2793 -.6923 -.2990 +.1444 +.5820 -.5861

300 +.5770 +.3443 -.6355 -.3129 +.0748 +.5887 -.5644
400 +.5655 +.4605 -.4989 -.4669 -.0360 +.5452 -.4650
500 +.5546 +.5072 -.4321 -.4927 -.0747 +.5102 --3998
600 +.5614 +.4520 -.5084 -.4701 -.0331 +.5261 -.4929
700 +.5636 +.4545 -.5045 -.4691 -.0354 +.5355 -.5096
800 +.5635 +.4875 -.4640 -.4763 -.0515 +.5422 -.4671
900 +.5513 +.5243 -.4037 -.5000 -.0905 +.5063 -.4132

1000 1+.5582 +.5573 -.3629 -.4873 -.0930 +.5364 -.3839

tabel -4.5 Praces P1,resultaten voor een reeks,signaal-ruisver

houding=55.3,berekende eigenwaarde bij N~1000 X=343.91
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a = a = a = a = a = b = b =
0 1 2 3 4 0 1

N +.5343 +.6946 -.1115 -.4445 - .1431 +.5343 - .1603

100 +.3481 +.3135 -.3041 --3693 -.0198 +.3004 -.2532
0.3412 0.5278 0-3946 0.1816 0.1492 0-3464 0.3102

200 +.3579 +.5149 +.0277 -.2221 -.0790 +.3421 -.0730
0.2553 0.4367 0.5134 0.2769 0.1246 0.2571 0.3389

300 +.2965 +.3422 -.1236 -.2441 -.0605 +.2986 -.1200
0.3382 0.5645 0.5051 0.3109 0.1064 0-33'58 0.2799

400 +.4431 +.6216 +.0235 -.2441 -.0716 +.4289 -.1049
0.1372 0.1115 0.4860 0-3412 0.0798 0.1483 0.3011

500 +.4088 +.5090 -.1235 -.3441 -.1026 +.3951 -.1443
0.2421 0.41~3 0.4326 0.2397 0.0615 0.2203 0.2515

600 +.4169 +.6388 -.0442 -.3260 -.0993 +.4582 -.1459
0.1091 0.1255 0.4104 0.2693 0.0716 0.1162 0.2690

700 +.4431 +.4932 -.2215 --3934 -.0991 +.4428 -.2293
0.2528 0.4241 0.3321 0.1656 0.0581 0.2422 0.2202

800 +.4085 +.4950 -.1431 -.3512 -.1011 +.3978 -.1185
0.2514 0.4166 0.4301 0.2393 0.0541 0.2422 0.2691

900 +.4602 +.6573 +.0189 -.3036 -.1071 +.4414 -.1070
0.1192 0.0995 0.4212 0.2754 0.0537 001236 0.2732

1000 +.4836 0+.6747 -.0111 --3501 -.1225 +.4128 -.1225
0.0931 0.1067 0.3603 0.2015 0.0417 0.1153 0.2432

tabel 4.6 z Froces P1,resultaten over 10 reeksen,signaal-ruisver

houding=55.3

De tabellen 4.4 en 4.5 geven de resultaten voor de eerste en de tweede

reeks uit een totaal V&l 10 reeksen. Tabel 4.6 geeft voor deze 10 reek

sen de gemiddelde waarden van de schattingen en hun standaard afwijking.

De tabellen 4.4, il.5 en 4.6 hebben betrekking op een ruisvermogen dat

een faktor 4 groter is dan het ruisvermogen, dat is toegepast bij de

eerste 3 tabellen. Uit de resultaten van tabel 4.6 blijkt dat de con

vergentiesnelheid van de schattingen is afgenomen. Eerst voor N=1000

worden enig~zins acceptabele waarden gevonden. De st~daard afwijking

is hierbij eohter no~ vrij groote

Willen we bij dit ruisvermogen dezelfde nauwkeurigheid in de schattingen

bereiken ala behaald in de eerste tabellen, dan zullen we de Bchattin

gan uit een groters reekslengte moeten halen.

Voor de verwachtingawaarde van de kJeinste eigHnwaarde geldt bij een

reekslengte van N° 1000

A= N O'~ "" 1C)~0 "555.5;

De rekentijd voor de computer bedroeg voor de 10 reekaen a

vertaaltijd =64 sec, executietijd =568 sec.



a = a ~- a = b = b = b =
0 1 2 0 1 2

N +.5171 -.7756 +-3620 +.0000 +.5171 +.2585

100 +.7280 -.0083 -.6855 -.2123 +.8485 -.1249

200 +.4662 -.7805 +.4164 -.1023 +.9328 -1-3043

300 +.4350 -.7938 +.4250 -.1120 +.7083 -.4324

400 +.4407 -.7834 +.4382 - .14 38 +.7583 -.3541

500 +.4607 -.'1793 +.4247 -.2851 +.9980 -.3134

600 +.4419 -.7771 +.4482 -.2295 +.8809 -.2121

700 +.4777 -. 7671 +.4282 -.2516 +.8704 -.0767

800 +.453> -.7762 +.4380 -.2872 +.8786 -.1429

900 +.49')0 -. '(691 +.4044 -.)274 +.9586 +.1498

1000 +.532~ -.7697 +.3')26 --3193 +.9605 +.2701

tabel 4.7: froces P2,resultaten voor een reeks,signaal-ruisver

houding=0.188,eigenwaarde bij N=1000 is A=32438

a = a 0 a = b = b = b-'=0 1 2 0 1 2

N +.5171 -.77';)6 +.3620 +.0000 +.5171 +.2585

100 +.5719 -.6625 +.4838 +.0544 +.7181 +.3901

200 +.5745 -.7380 +.3540 -.0060 +.4192 +.6939

300 +.5122 -.7498 +.4188 -.1191 +.4669 +.6279

400 +.5318 -.7658 +-3615 -.1887 +.5562 +.7176

500 +.5256 -.7533 +.3952 -.2719 +.6250 +.6494

600 +.5404 -.7489 +.3835 -.4120 +.7565 +.6970

700 +.5044 -.7'.;73 +.4148 -.3164 +.7884 +.3:;50

800 +.4897 -.7652 +.4148 -.3094 +.8696 +.1434

900 +.4793 -.7712 +.4191 -.3637 +1.0207 .0856

1000 +.4886 -.7711 +.4084 -.2656 +.9048 - .0221

tabel 4.8: Froces P2,resultaten voor een reeks,signaal-ruisver

houding=0.188,eigenwaarde bij N=1000 is A=32363

De tabellen 4.7 en 4.8 hebben be trekking op proces P2• Ze geven de

resultaten weer voor twee verschillende reeksen. Het ruisvermogen op

de uitgang van het proces bedraagt ai= ;.100=33.335

Voor de verwachtingswaarde van de kleinste eigenwaarde geldt bij een

reekslengte van N=1000

~,,; N crt =3:,)33

Uit de resultateIJ blijkt dat voor de H-parameters rf~delijke sohattingen
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worden verkregen. De schattingen voor de b-parametel's zijn uitgespro

ken slecht. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door het feit dat de bO

parameter de waarde nul heeft. lie kunnen in principe dus volstaan met

het schatten van twee b-parameters, te weten b1 en b2• De parameter

bO ontbreekt namelijk in de polynoom B(z-1).

a = a = a = b = b = b =
0 1 2 0 1 2

N +.5171 -.7756 +03620 +.0000 +.5171 +.2)85

100 +.7520 -.0103 -.6591 -.2364 +1.0836 -1.9568

200 +.5256 -.7')28 +03990 -.0929 +1.4704 -2. 7~)84

300 +.4293 -.7959 +.4270 -.0929 +.8252 -.9347

400 +.429) -.7761 +.46 19 -.2196 +1.004) -.8155

500 +.4554 -.7687 +.4491 -.4907 +1.4703 -.7826

600 +.4254 -.7650 +.4836 -.3597 +1.2195 -.5684

700 +.4730 -.7497 +.4629 -.4248 +1.1929 -.3564

800 +.4286 -.7639 +.4825 - .4440 +1.1721 -.4827

900 +.474,i -.7556 +.4517 -.5358 +1.2925 -.0036

1000 +.5080 -.7'730 +.3800 -.5315 +1.2943 +.1508

tabel 4.9: Proces P2,resultaten voor een reeks,signaa.l-ruisver

houding=0.047,eigenwaarde bij N=1000 is ,).=129756

a = a '" a = b = b = b =0 1 2 0 1 2
N +.5171 -.7756 +.3620 +.0000 +.5171 +.2585

100 +.725,! -.1265 +.6768 +.2042 +.9641 +1.2:>31

200 +.6638 -.5918 +.4573 +.2409 +.2167 +1.2675

300 +.527,1 -.7014 +.4794 -.1173 +.2663 +1.0187

400 +.5191 -.7'585 +·3939 -.2194 +.4403 +1.0951

500 +.527) -.7249 +.4429 -.4033 +.5550 +.9769

600 +.544? -.7215 +.4281 -.7150 +.8277 +1.0121

700 +.5007 -.7508 +.4640 -.5010 +.9202 +.4190

800 +.4810 -.7401 +.4700 -.5284 +1.1204 +.0217

900 +.4634 -.7)40 +.4656 -.6313 +1.4450 -.4309
1000 +.477~' -.7'>81 +.4442 -.4387 +1.2082 -.2847

tabel 4.10: Froces P2,resultaten voor een reeks,signa.al-ruisver

houdin,'~=0.047,eigenwaardebij N=1000 is A""129416

De tabellen 4.9 en 4.10 geven de resultaten voor een ruisvermogen, dat

een faktor 4 groter is dan het ruisvermogen dat is toegepast bij de
1tabellen 4.7 en 4.8. Het toegepast ruisvermogen bedraagt 3.400=133.333.
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Voor de verwachtingswaarde van de kleinste eigenwaarde voIgt hieruit

~ = N a~ = 133333
De schattingen voor de a-parameters geven ook bij dit grotere ruisvermo

gen nog redelijke resultaten.

Gekleurd ruissignaal als additief stoorsignaal.

Tot dusverre hebben we voor het additief stoorsignanl op de uitgang

van het proces stcleds een wit ruissignaal genomen. ~'chattingsalgorithme 1

geeft dan schattingen die asymptotisch zuiver zijn. We kwmen ons af

vragen hoe de schattingsresultaten komen te liggen, indien we als

stoorsignaal een gekleurd ruissigna~l toepassen.

De uitgang van proces PI is hiertoe gestoord met een additief gekleurd
\"'uis

ruissignaal. De kleuring van de is verkregen uit filtering van witte

ruis met een laagdoorlaat filter. Als kleuringsfilter is het filter

uit fig. 4.6 gebruikt •

a -\\·t 0.-;12

fig. 4.6 : Kleuringsfilter

Het gekleurde ruissignaal noteren we met ~.

Noemen het vermogen van het witte ruissignaal ai en het vermogen van

het ui tgangssignaal van het filter 0- 2
, dan geld t tussen beide vermo-

n
gens de relatie

cr~= t1+(0.9)2+(0.9)4+••••••• Ja~

I 2 1 2 2
= 1-0.81 u~ = 0.19 G\ ~ 5.26 (j'~

Het uitgangsvermogen is dus een faktor 5.26 groter dan het vermogen van

ingangssignaal. De signaal-ruL3verhouding op de ui tgang van het proces

wordt gegeven door

2 2!!+=_I_ ax
a!1 5.26 ~

Sohattingsalgorithme 1 is toegepast op reeksen van in- en outputwaar

den, waarbij de hierboven beschreven ruis als additief stoorsignaal

is aangewend. De rosultaten worden weergegeven in de tabellen 4.11 tim

4.16 .



a = a = a = a = a = b = b =
0 I 2 3 4 0 1

N +.5343 +.6946 -.1115 -.4445 -.1431 +.5A3 - .1603

100 +.5151 +.1220 -.0414 -.4308 -.1580 +.5028 -.0812

200 +.5115 +.1250 -.0341 -.4298 - .1639 +.5025 -.0932

300 +.5150 +·1232 -.0415 -.4292 - .1601 +.5133 -.0956

400 +.5145 +·1323 -.0222 -.4161 -.1519 +.5165 -.0832

500 +.5146 +01255 -.0361 -.4,266 -.1600 +.5016 -.0938

600 +.5159 +·1213 -.0466 -.4511 -.1598 +.5049 -.1010

100 +.5164 +.1234 -.0421 -.4278 -.1588 +.5064 -.1029

800 +.5152 +·1193 -.0499 -.4336 -.1609 +.5052 -.1059

900 +.5144 +·1221 -.0421 -.4512 -.1611 +.5029 -.0916

1000 +.5149 +·1231 -.0402 -.4(287 -.1606 +.5051 -.0958

tabe14.11 Proces P1,resultaten voor een reeks,signaal-ruisver

houding=221,eigenwaarde bij N=1000 is A=10.902

b == b = -a = a = a = a == a =0 1 2 3 4 0 1
N +.5343 +.6946 -.1115 -.4445 - .1431 +.5343 - .1603

100 +.5256 +·1369 -.0253 -.5996 -.1431 +.5316 -.0899

200 +.5295 +·1299 - .0426 -.4062 -.1418 +.5275 -.1080

300 +.5302 +·1074 -.0851 -.4345 -.1494 +.5281 -.1310

400 +.5290 +.6916 -.1034 -.4468 -.1525 +.5229 -.1481

500 +.5225 +.1106 -.0121 -.4384 -.1569 +.5123 -.1243

600 +.5243 +.1152 -.0659 -.4311 -.1530 +.5153 -.1251

100 +.5245 +·1186 -.0593 -.4266 -.1519 +.5159 -.1252

800 +.5230 +01195 -.0551 -.4268 -.1534 +.51)0 -.1211

900 +.5194 +.1234 -.0435 -.4249 -.1569 +.5084 -.1113

1000 +.5194 +·7248 -.0406 -.4228 -.1562 +.5118 -.1096

tabel 4.12 Proces P2,resultaten voor een reeks,signaal-ruisver

houding=221,eigenwaarde bij N=1000 is ~=14.188

De tabellen 4.11 en 4.1~' geven de resultaten voor de eerate en tweede

reeks uit een totaal van 10 reeksen. Tabel 4.13 geeft voor deze 10

reeksen de gemiddelde waarden van de schattingen en hun standaard af

wijking.

Uit de resultaten van tabel 4.13 blijkt dat de schattingen niet meer

binnen het interval liggen dat wordt aangageven door de waarde van

de prooesparameter ~ de standaard afwijking in de Bohatting. De Bohat

tingen vertonen een bias ten opzichte van de waarden van de prooea-
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parameters. Deze bias is echter slechts gering. De schattingen conver

geren naar waarden, die in buurt liggen van de procesparameterwaarden.

De convergentiesnelheid is tenopzichte van tabel 4.b aanzienlijk toe

genomen. Dit blijkt uit de waarden voor de standaardafwijking, die reeds

bij N=100 gering zijn.

a = a .. a = a = a "" b "" b ..
0 1 2 3· 4 0 1

N +.5343 +.6946 - .1115 -.4445 - .1431 +.5)43 -.1603

100 +.5228 +.1200 -.0528 -.4206 -.1500 +.5131 -.1181
0.0150 0.0291 0.0105 0.0255 0.0104 0.243 0.0623

200 +.5239 +.1192 -.0513 -.4248 -.1512 +.5194 -.1226
0.0091 0.0149 0.0345 0.0156 0.0018 0.0181 0.0368

300 +.5236 +.1166 - .0624 -.4290 -.1528 +.5191 -.1233
0.0013 0.0125 0.0300 0.0119 0.0053 0.0134 0.0211

400 +.5244 +.1165 - .0634 -.4281 - .1511 +.5221 -.1241
0.0012 0.0141 0.0330 0.0148 0.0055 0.0113 0.0214

500 +.5230 +.1180 -.0591 -.4218 -.1531 +.5203 -.1199
0.0062 0.0119 0.0280 0.0124 0.0048 0.0111 0.0226

600 +.5240 +.1113 -.0616 -.4280 -.1522 +.5211 - .1231
0.0060 0.0110 0.0258 0.0119 0.0052 0.0101 0.0215

100 +.5239 +.1186 -.0590 -.4265 -.1520 +.5222 -.1224
0.0054 0.0099 0.0238 0.011 0 0.0044 0.0094 0.0184

800 +.5230 +.1191 -.0560 -.4261 - .1528 +.5200 -.1200
0.0042 0.0085 0.0194 0.0109 0.0041 0.0018 0.0138

900 +.5224 +.1205 -.0535 -.4255 - .1534 +.5192 - .1113
0.0041 0.0080 0.0191 0.0094 0.0043 0.0094 0.0152

1000 +.5218 +.1215 -.0512 - .4249 - .1531 +.5196 -.1150
0.0040 0.0011 0.0113 0.0082 0.0034 0.0080 0.0131

tabel 4.13 s Proces P1,resultaten over 10 reeksen,signaal-ruisver

houding=221,gekleurde ruis.
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a = a
1
= a = a = a = b = b :;

0 2 3 4 0 1
N +.5343 +.6946 -.1175 -.4445 -.1437 +.5A3 - .1603

100 +.4729 +.7669 +.1022 -.3821 - .1784 +.4455 +.0386

200 +.4717 +.7663 +.1096 -.3800 -.1837 +.4:)87 +.0100

300 +.4722 +.7690 +.1163 -.3732 -.1812 +.4721 +.0236

400 +.4609 +.7851 +.1764 -.3316 -.1735 +.4b61 +.0640

500 +.4709 +.7729 +.1282 -.3642 -.1784 +.4:,66 +.0247

600 +.4752 +.7673 +.1084 -.3760 -.1797 +.4:,39 +.0092

700 +.4756 +.7721 +.1205 -03639 -.1752 +.4:,75 +.0083

800 +.4787 +.7639 +.0962 -.3819 - .1797 +.4:,87 - .0047

900 +.4752 +.7664 +.1068 - -3779 -.1809 +.4S37 +.0086

1000 +.4744 +.7696 +.1157 -.3706 -.1787 +.4~'77 +.0157

•

tabe14.14 Froees P1,resultaten voor een reeks,signaal-ruisver

houding=55.3,eigenwaarde bij N=1000 is ~=262.39

a = a = a = a = a = b = b =0 1 2 3 4 0 1
N +.5343 +.6946 - .1175 -.4445 -.1437 +.5543 - .1603

100 +.5036 +.7731 +.0828 -.3475 - .1449 +.5153 -.0041

200 +.4872 +.7896 +.1531 -.3084 -.1440 +.4804 +.0270

300 +.5117 +.7450 +.0161 -.3964 - .1605 +.5057 -.0673

400 +.5120 +.7247 -.0274 -.4282 -.1688 +.4998 -.0954

500 +.4972 +.7477 +.0384 -.4030 - .1736 +.4766 - .0473
600 +.4970 +·7584 +.0612 -.3825 -.1657 +.4800 - .0406

700 +.4938 +.7688 +.0914 -.3614 -.1614 +.4784 -.0303
~

800 +.4909 +07684 +.0945 --3639 - .1647 +.4765 - .0249

900 +.4824 +.7749 +.1235 -.3514 -.1675 +.4618 -.0053
1000 +.4825 +.7757 +.1253 -.3494 - .1664 +.4681 -.0033

tabe14.15 Proees P1,resultaten voor een reeks,signaal-ruisver

houding=55.3,eigenwaarde bij N=1000 is ~=276.97

De tabellen 4.14 en 4.15 geven de resultaten voor de eerste en tweede

reeks uit een tot~al van 10 reeksen. Tabel 4.16 geeft voor deze 10

reeksen de gemiddelde waarden van de schattingen en hun standaardaf

wijking. Het ruisvermog~n, dat is toegepast, is een faktor 4 groter

dan het ruisvermogen bi,j de tabellen 4.11 tim 4.13.
Vergelijken we de resultaten van tahel 4.16 met die Van tubal 4.15

dan zien we dat d,' convlJrgentiesne.Lheid lets mi.nder is. De bias in de

schattingen is skrk to(~genoman, in hat bizondor bij de schattingen
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voor de a
1

, a
3

en b1-parameter. De standaardafwijking heeft reeds voor

N=200 zeer acceptabele waarden.

a = a = a = a = a = b = b =
0 1 2 3 4 0 1

N +.5343 +.6946 -.1175 -.4445 -.1437 +.5343 - .1603

100 +.3143 +.4441 -.0247 -.2691 -.1028 +.5097 -.0:)61
0.3802 0.6591 0.2165 0.2209 0.1212 0.3633 0.1068

200 +.4744 +.7764 +01506 - • .5211 -.1)61 +.4650 +.0084
0.0325 0.0250 0.1172 0.0919 0.0245 0.0525 0.0704

300 +.4818 +.7717 +.1210 -.3453 -.1622 +.4742 -.0048
0.0221 0.0245 0.0922 0.0613 0.0152 0.0327 0.0581

400 +.4813 +.7695 +.1194 -.3439 -.1600 +.4710 -.0041
0.0240 0.0288 0.1103 0.0763 0.0170 0.0287 0.0644

500 +.4819 +.7708 +.1182 -.3485 - .1634 +.4760 -.0032
0.0196 0.0231 0.0891 0.0613 0.0138 0.0257 0.0525

600 +.4845 +.7704 +.1123 -.3508 -.1626 +.4798 -.0091
0.0182 0.0214 0.0817 0.0563 0.0134 0.0217 0.0510

700 +.4843 +.1728 +.1175 -.3474 -.1619 +.4813 -.0073
0.0175 0.0174 0.0724 0.0495 0.0108 0.0211 0.0452

800 +.4824 +.7741 +.1235 -.3451 - .1627 +.4771 -.0033
0.0154 0.0173 0.0702 0.0506 0.01 13 0.0175 0.0412

900 +.4817 +.1746 +.1249 -.3459 - .1638 +.4762 -.0003
0.0134 0.0162 0.0624 0.0444 0.0106 0.0180 0.0375

1000 +.4816 +.7746 +.1237 -.3482 - .1649 +.4782 +.0011
0.0117 0.0143 0.0538 0.0)71 0.0085 0.0163 0.0333

tabel 4.16 : Praces P1,resultaten over 10 reeksen,signaal-ruisver

houding=55.3,gekleurde ruis.

4.3.2 Schattingsalgorithme 2.

Het schattingsalgorithme wordt voorgesteld door

/\ T T -1 . T
~= -(Ea Ea+eO Baa) Ea eO+aO

ft,=(UTU)-1 U'L'y ~

(2.3.10)

(t. I • 'ob)
Het schattingsalgorithme vereiat een beginachatting voor de waarden

van de proceaparameters. Ala beginschatting voor een bepaalde reeks

van in- en outputwaarden dient het schattingsresultaat, dat algorithme 1

geeft bij de reekslengte N~1000.

De resultaten, die met het algorithme behaald zijn,;worden weergegeven

"in de tabellen 4.17 tim 4.24. Indien de tabel be trekking heeft op een

reeks van in- en outputwaarden: dan worden de waarden,die ala beginschat

ting voor de procesparameters zijn toegepast,bij deze tabel aangegeven.
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Als addi tief stool'signaal is ui tslui tend witte ruis aangewend.

a = a = a = a = a = b = b ==0 I 2 3 4 0 1

+.5343 +.6946 -.1175 -.4445 -.1437 +.5A~ -.1603

waarden beginschatting . -.
N +.)094 +.6922 -.0936 -.4'710 -.1754 +.4844 -.1330

100 +.5254 +.6664 -.1616 -.4795 - .1542 +.4996 -.1837
200 +.5324 +.6853 -.1339 -.4~)58 -.1459 +.5070 -.1767

300 +.5284 +.6680 -.1610 -.4751 -.1514 +.5026 -.1871
400 +.5322 +.6884 -.1270 -.4530 -.1468 +.5068 -.1733
500 +.5315 +.6992 -.1062 -.4427 -.1462 +.5065 -01617
600 +.5286 +.6954 -.1112 -.4497 -.1495 +.5036 -.1607

700 +.5312 +.7023 -.1008 -.4369 - .1454 +.5064 -.1583
800 +.5316 +.6963 -.1126 -.4457 -.1459 +.5066 -.1648

900 +.5306 +.6955 -.1132 -.4475 -.1470 +.5056 -.1639
1000 +.5303 +.6940 -.1159 -.4494 -.1474 +.5053 -.1649

tabel 4.17 Procas P1,resultaten voor een reeks,signaal-ruisver
houding==221.

a '" a == a == a = a == b == b =0 1 2 3 4 0 1
+.5343 +.6946 - .1175 -.4445 - .1437 +.5343 -.1603
waarden beginschatting :

N +.5445 +.6658 - .1780 -.4589 - .1340 +.5357 -.2285
100 +.5431 +.6814 - .1485 -.4473 -.1361 +.5344 -.2102
200 +.5434 +.6770 -.1572 -.4510 -.1355 +.5347 -.2153
300 +.5404 +.6623 -.1802 -.4662 -.1394 +.5311 -.2252
400 +.5349 +.6484 -.1985 -.4824 -.1458 +.5249 -.2301
500 +.5397 +.6631 -.1773 -.4666 -.1411 +.5303 -.2232
600 +.5386 +.6668 -.1696 -.4650 - .1426 +.5292 -.2177
700 +.5399 +.6740 -.1578 -.4576 -.1411 +.5308 -.2125
800 +.5399 +.6725 -.1603 -.4589 -.1413 +.5307 -.2139
900 +.5414 +.6748 -.1575 -.4553 -.1397 +.5324 -.2143

1000 +.5414 +.6736 -.1595 -.4564 -.1398 +.5322 -.2154

tabel 4.18 : Procss P1,resultaten voor een reeks,signaal-ruisver
houding=221.

De tabellen 4.17 en 4.18 geven de resultaten voor de eerate en tweede

reeks uit een totaal van 10 reeksen. Tabel 4.19 geeft voor daze 10

reeksen de gemiddelde waarden van de schattingen en hun standaard af

wijking.
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De resultaten uit tabel 4.11 en 4.18 vormen een duidelijke verbetering

ten opzichte van de beginschatting, die met algorithme 1 is bepaald.

Het blijkt dus mogelijk om met algorithme 2 een correctie uit te voeren

op de resultaten, die behaald worden met algorithme 1. Voor deze correc

tie hoeft niet de volledige reekslengte beschouwd te worden (d.w.z.

N=1000), aangezien de resultaten uit de tabellen bij toenemende reeks

lengte slechts een geringe verbetering te zien gevell.

a = a = a = a = a = b = b -
0 1 2 3 4 0 1

N +.5343 +.6946 - .1115 -.4445 -.1431 +.5 :)43 -.1603

100 +.5301 +.1044 -.0821 -.4133 -.1348 +.5214 -.1554
0.0105 0.0558 0.1292 0.0935 0.0265 0.0111 0.0699

200 +.5300 +.6819 -.1163 -.4318 -.1401 +.5264 -.1108
0.0133 0.0565 0.1151 0.0184 0.0223 0.0192 0.0653

300 +.5310 +.6922 -.1116 -.4316 - .1406 +.5~~16 -.1615
0.0011 0.0521 0.1064 0.0629 0.0135 0.0140 0.0649

400 +.5312 +.6939 -.1081 -.4341 - .1405 +.5~'18 -.1660
0.0061 0.0521 0.1046 0.0609 0.0121 0.0132 0.0639

500 +.5319 +.6943 -.1091 -.4350 -.1406 +.5~84 - .1666
0.0064 0.0496 0.0995 0.0562 0.0101 0.0132 0.0622

600 +.5322 +.6943 -.11 08 -.4314 -.1416 +.5288 -.1669
0.0058 0.0439 0.0886 0.0485 0.0080 0.0131 0.0511

100 +.5323 +.6942 -.1120 -.4390 - .1423 +.5290 - .1612
0.0063 0.0410 0.0822 0.0423 0.0063 0.0135 0.0544

800 +.5326 +.6910 -.1064 -.4348 -.1411 +.5292 -.1649
0.0065 0.0426 0.0860 0.0451 +.0013 0.0135 0.0561

900 +.5326 +.6914 -.1051 -.4346 -.1412 +.5292 -.1544
0.0061 0.0421 0.0849 0.0450 0.0014 0.0136 0.0558

1000 +.5321 +.6960 -.1089 -.4366 -.1416 +.5294 -.1661
0.0068 0.0409 0.0822 0.0425 0.0068 0.0136 0.0550

tabel 4.19 Proces P1,resultaten over 10 reeksen,signaal-ruis

verhouding = 221 •

1.
0

• a • .. . a = a '" b = b =
1 2 3 4 1 0

+.5343 +.6946 -.1175 -.4445 -.1431 +.5343 -.1603
waarden beginschatting

N +.4801 +.6895 -.0590 -.4956 -.2124 +.4323 -.1019

100 +.5360 +.6390 -.2233 -.4864 -.1344 +.4831 -.2359

200 +.5558 +.6822 - .1656 -.4310 - .1121 +.5040 -.2263

300 +.5388 +.6312 -.2264 -.4843 -.1335 +.48~1 - .2422

400 +.5487 +.6901 -.1422 -.4321 -.1235 +.4915 -.2019

500 +.5416 +.1105 -.0913 -.4193 -.1292 +.4919 -.1715
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600 +.5333 +.7033 - .1044 -.4366 -.1394 +.4837 -.1712

700 +.5374 +.7169 -.0818 -.4162 -.1319 +.4884 -.1649
800 +.5422 +.7064 -.1071 -.4233 -.1281 +.4')24 - .1824

900 +.5392 +.7051 -.1071 - .4281 - .1317 +.4<395 -.1789
1000 +.5360 +.7014 -.1116 -.4357 - .1358 +.4,363 - .1774

tabel 4.20 : Proces P1,resultaten voor een reeks,signaal-ruisver

houding = 55.3

a = a = a = a
3
= a = b = b =0 1 2 4 0 1

+.5343 +.6946 -.1175 -.4445 -.1437 +.5543 -.1603
waarden beginschatting ~

N +.5582 +.5573 -.3629 -.4873 -.0930 +.5)64 -.3839
100 +.5425 +.5918 -.2932 -.:>021 -.1320 +.5i93 -.3225
200 +.5443 +.5869 -.3029 -.5012 - .1275 +. 5~!1 3 -.3306
300 +.5447 +.5831 -.3084 -.5021 -.1271 +.5~~14 -.3350
400 +.5403 +.5836 -03026 -.5079 -.1340 +.5167 -03272
500" +.5437 +.5878 -.2982 -.5026 -.1319 +.5;~03 -.3286
600 +.5398 +.5915 -.2889 -.5063 -.1376 +.5164 -.3185
100 +.5399 +.5944 -.2843 -.5052 -.1383 +.5167 -.3158
800 +.5398 +.5928 -.2864 -.5060 -.1385 +.5164 -.3111
900 +.5411 +.5922 -.2883 -.5040 -.1368 +.5184 -.3209

1000 +.5419 +.5916 -.2892 -.5040 -.1366 +.5185 -.3218

tabel 4.21 Proces P1,resultaten voor een reeks,signaal-ruisver

houding =55,)

De tabeIIen 4.20 fm 4.;'1 hebben be trekking op een ruisvermogen dat een

faktor 4 groter i~i dan het ruis dan het ruisvermogell, dat is toegepast

bij de tabellen 4.17 en 4.18. Het grotere ruisvermogen heaft tot gevolg

dat de beginschatting minder nauwkeurige resultaten geeft. Dit blijkt

o.a. uit de beginschatting voor tabcl 4.21 die dUidelijk minder nauw

keurig is dan de beginschattillg van tabel 4.19. De tabellen 4.21 en

4.19 hebben be trekking op de zeIfde reeks van inputwaarden.

De minder nauwkeurige beginschatting heeft tot gevolg dat de reeksont

wikkeling, die als uitgangspunt voor algorithme 2 dient, zijn waarde

verliest. De toepasbaarheid van algori thme 2 is namelijk opgehangen

aan de voorwaarde dat de beginschatting reeds een goede benadering

voor de .aarden van de procesparameters is.

De beginschatting voor de parameters a1 en a 2 is bij tabel 4.21 slecht.

Met het algorithme worden voor deze parameters betere schattingsresul-
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taten verkregen, die echter met toenemende reekslenj;te nauwelijks

verandering te zien geven en nog duidelijk afwijken van de procespara

meterwaarden.

De rekentijd voor de computer bedroeg voor de 10 repksen van tabel 4.19:

vertaaltijd= 30 sec, executietijd: 984sec.

a. = a = a = b = b = b =
0 1 2 0 1 2

+.5171 -.7756 +.3620 +.0000 +.5171 -.258')

waarden beginschatting

N +.5328 -.7752 +.3394 +.0040 +.7831 +.0861

200 +.5414 -.7709 +.3354 -.0040 +.7960 +.111 3

400 +.5034 -.7807 +.3702 -.0038 -+.7393 +.0118

600 +.5135 -.7796 +.3588 -.0038 +.7540 +.0359

800 +.5139 -.7789 +.3596 -.0038 +.7549 +.0382

1000 +.5181 -.7776 +.3562 -.0039 +.7613 +.0496

tabel 4. ,~2 : Froces P2,resul taten voor een reeks, signaal-ruisver

houding =0.75:2

a = a = a = b = b = b =
0 1 2 0 1 2

:t-.517 1 -.77)6 +.3620 +.0000 +.5171 -.2585

waarden beginschatting

N +.5329 -.7708 +.3490 -.2008 +.7819 +.2847

200 +.5138 -.7767 +.3644 -.1936 +.7632 +.2322

400 +.510~ -.7789 +.3648 -.1922 +.7599 +.2220

600 +.5100 -.7779 +.3671 -.1922 +.7549 +.2218

800 +.514;2 -.7757 +.3658 -.1938 +.7634 +.2337

1000 +.515) -.7750 +.3655 -.1943 +.7646 +.2374

tabel 4.c;, Proces P2,resultaten voor een reeks,signaal-ruis

verhouding =0.752

De tabellen 4.22 en 4.23 geven de resultaten voor de eerst en tweede

reeks uit een tob.a.l vun 10 reeksen. Tabel 4.24 geeft voor deze 10

reeksen de gemiddelde waarden en hun standaardafwijking.

De resultaten voor de a-parameters zijn uitstekend, terwijl voor de b

parameters slechte resultaten worden behaald. detzelfde geldt voor de

waarden van de standaardafwijking. De standaardafwijking in de schat

ting van de b-parumeter3 is aanzienlijk, voor de a-parameters gering.

Algorithme 2 dient ala een correctie op de waarden van de beginsohatting
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Deze correctie is alleen mogelijk indien de waarden van de beginschat

ting in de buurt liggen van de waarden van de procef;parameters. Di t

blijkt op te gaan voor de beginschatting van de a-purameters. De begin

schatting voor de b-parameters is slecht en algorithme 2 geeft hier

voor nauwelijka batere resultaten.

a = a = a = b = b = b =
0 1 2 0 1 2

N +.5171 -.7756 +.3620 +.0000 +.5171 -. 2~85

200 +.4142 -.6073 +.3041 -.0093 +.4258 +.2710
0.2840 0.4787 0.3161 0.1221 0.458~) 0.1178

400 +.5147 -.7789 +-3534 -.0574 +.6051 +.2148
0.0,21 0.0061 0.0536 0.1309 0.2121 0.1466

600 +.5213 -.7789 +.3361 -.0586 +.6121 +.2522
0.0 ')29 0.0082 0.0913 0.1335 0.2160 0.1)41

800 +.:i i 39 -.7770 +.3616 -.0547 +.6036 +.2081
0.0,>57 0.0035 0.0316 0.1269 0.2000 0.1667

1000 +.)162 -.7752 +-350') -.0577 +.6060 +.2197
0.0)90 0.0035 0.08)) 0.1358 0.2186 0.1685

tabel 4.24: Proces P
2
,resultaten over 10 reeksen,aignaal-ruisver

houding =0.752
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5 Nabeschouwing, suggesties voor verder onderzoek.

Het schattingsalgorithme wordt gepresenteerd in een expliciete vorm.

De te schatten parameters worden hierbij uitsluitend gezien als een

funktie van de in- en outputwaarden van het proces. In veel gevallen

is het wenselijk indien we het schattingsalgorithme kennen in een im

pliciete vorm. De impliciete vorm wordt gekenmerkt door het feit dat

bij iedere nieu~e waarneming van het in- en uitgangssignaal een upda

ting van de schatting voor de parameters plaats vindt. De nieuwe schat

ting wordt hierbij afgeleid uit de voorgaande schatting en de nieuwe

waarnemingen. Ook de informatie over de oude waarnemingen speelt hier

bij een role

De vorm (expliciete of impliciete), waarin het schattingsalgorithme

wordt toegepast, wordt in hoofdzaak bepaald door de volgende overwe

gingenl

- de vorm dient zo weinig mogelijk computertijd te vergen.

Indien het programma slechts af en toe wordt gebruikt is dit punt

niet zo belangrijk, maar wanneer het vrij frequent of zelfs continu

wordt toegepast (denk aan toepassing voor adaptieve regelaars bij

industrirle procesaen) dan kan de tijdwinat aanzienlijk en zelfa een

vereiste zijn.

- de vorm dient de vereiste nauwkeurigheid voor de parameters op te

leveren.

het programma dient niet te veel geheugenruimte in beslag te nemen.

De rekentijd van het algorithme dat is toegepast, wordt in belangrijke

mate bepaald door handelingen als rnatrix-inversie, bepaling van de

kleinate eigenwaarde en de hierbij behorende eigenvektor van een ma

trix. Tevens ia de nauwkeurigheid van het algorithme afhankelijk van

de nauwkeurigheid waarmee de gebruikte procedures deze handelingen uit

voeren. In een nader onderzoek dient dan ook te worden nagegaan of het

algorithme te schrijven is een vorm waarbij matrix-inversie vermeden

wordt.

Voor de bepaling van de kleinste eigenwaarde en de erbij behorende

eigenvektor is een iteratieve methode geprobeerd. Deze methode zal hier

in het kort worden aangegeven'lit. Hildebrand).

Beschouw het eigenwaarde probleem

.Mv = (JV

met M ia een rerle en symmetriBohe matrix.



De kleinste eigenwaarde van de matrix M is gelijk aan de reciproke

waarde van de grootste eigenwaarde van de matrix M-
1

• Van deze laatste

matrix wordt nu op iteratieve wijze de grootsta eigenwaarde bepaald.

We schrijven hiertoe het eigenwaarde probleem in de gedaante
-1 \

M V=I\V

Het iteratieproces wordt gestart door voor de vektor v een beginwaarde

te kiezen, stel v=v( 1 ). Vervolgens word t de vektor w (~) berekend, die

wordt gedefiniee~d-vol~ens!(I) =M-1~(,) -

Het iteratieschema definieren we nu door

en

r geeft he t aantal i teraties aan; r ~ 2

Volgens Hildebrand convergeert het iteratieproces en geldt in de limiet

lim 1!(r)1 = grootste eigenwaarde van de matrix M-1

r ... oo

(r)
De vektor v vormt dan een benadering voor de eigenvektor, die be-

hoort bij deze eigenwaarde. De vektor !(r) heeft de eenheidslengte.

In het schattingsalgorithme komt de matrix (UTU)-1 UTy voor. In hoofd

stuk 2.2.2 is aangetoond dat deze matrix een schatting oplevert voor

de matrix H1• De matrix H1 bevat elementen die identiek nul zijn. Een

punt Tan nader onderzoelc zou het algori thIne kunnen zijn, waarbij voor

de elementen van de matrix (UTU)-1 UTy die hetzelfde rangnummer hebben

als de nulelementen van de matrix H1, de waarde nul wordt gesubstitu

eerd. Deze elementen hoaven dan niet meer berekend te worden, wat winst

in rekentijd geeft. Mogalijk voert dit ook tot betere resultaten in de

scqatting Toor de b-parameters.

Het belangrijkste punt voor nader onderzoek wordt aangeven door de re

sultaten, die verkregen worden indien we het foutsignaal benaderen met

een Taylorreeksontwikkeling. Het blijkt namelijk dat de beste schattings

resultaten verkregen worden indien de afhankelijkheid van het foutsig

naal met betrekking tot de b-paramaters buiten beschouwing wordt gelaten.

Opgemerkt dient hierbij eohter dat bij de aflelding van het sohattings

algorithme uit de Taylorreeltsbenadering aan de a-parameters niet de res

trictie aTa_1 is dpgelegd. Mogelijk dienen we het algorithme te herzien.
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Appendix: Bayes'schatting.

De Bayes'schatting is gebaseerd op de Bayes'regel

(A.1 )

en veronderstelt enige a priori kennis omtrent het proces.

De a priori kennis omtrent het proces wordt vertolkt door de verdelings

funkties p(~,~) en pel).

Door herhaalde meting van het in- en uitgangssignaal wordt de kennis

omtrent de parameters van het proces vergroot. Deze kennis wordt ver

tolkt door de a posteriori verdelingsfunktie p(~,~I~). De vektor l is

samengesteld uit de meetwaarden van het uitgangssignaal. Met de Bayes

regel kunnen we, gegeven de metingen van het ui tgangssignaal, de funktie

P(~,~ll) berekenen.

Ui t deze funk tie worden schattingen voor de procesparameters afgeleid.
'" "..Als schatters voor de procesparameters worden de vektoren ~ en ~ geno-

men, zijnde de vektoren die het maximum van de funk tie P(~,~ll) ver

zorgen.

De a priori verdelingsfunkties.

Bij het opstellen van de a priori kansdichtheidsfunkties wordt gebruik

gemaakt van de a priori kennis omtrent het proces. Deze a priori kennis

is aangegeven in de "Inleiding".

De a priori informatie over de procesparameters is vrijwel nihil. Uit

de structuur van de differentievergelijking waarmee het proces beschre

ven kan worden, kennen we de dimensie van de parametervektoren. De vek

tor a heeft de dilnensie q+1, de vektor b de dimensie p+1.
-T

De vektor a voldoet aan de restrictie a a=1.

Deze gegevens bieden nagenoeg geen informatie over de funkties p(~) en

p(~). De aanname die we voor deze funkties doen, wordt daarom zo ruim

mogelijk gehouden.

De funktie p(~) nlJmen Wt3 constant over de q+1 dimensionale bol aTa=1.

We kiezen
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De funktie p(~) konnenNe een gaussisch verloop toe. '/e n8men hiervoor

(A. 3)

De limiet brengt tot uiting dat we als a priori keuze voor de vektor b

elke vektor uit de p+1 dimensionale ruimte toestaan. Er bestaat geen

voorkeur voor een bepaalde vektor.

Voor de gecombineerde kansdichtheidsfunktie p(~,~) geldt lUet voornoemde

aannames

De uitgang van het proces wordt gestoord met een additief wit ruis

signaal. De amplitude-verdelingsfunktie van dit signaal veronderstellen

gaussisch. We schrijven hiervoor
L

I exp( _~- . -.h )
cr't V2.1f'\ crt

We kunnen nu een uitdrukking opstellen voor de gecombineerde kansdicht

heidsfunktie p(~'~'l).

Er geldtz

met

p(~,~, ~k)=P(~'~)P(~ k)

p(~,~, ~k'Yk)-P(~'~' ~k) cS(Yk-Xk- ~k)

~=~(~,~,~) en Yk=~+ ~k

De juistheid van de Iaatste uitdrukking voIgt uit de volgende berekening

p(~'~'~k)=J p(~,~, ~k'Yk)dYk= J p(~,~, ~k) S(Yk-~- ~k)dYk

=p(~,~, ~k) I S(Yk-~- ~k)dYk=P(~'~' ~k)

met

met

p(~'~'Yk)= f p(~,~, ~ k,yk)d ~ k

"" J p(~,~, ~k) S(Yk-~- ~k)d~k

""p(~'~'Yk-~)=P(~,~)P(Yk-~)

( ) I ( 1 [ )I~ - x~ ] 1 )
p Ylt -x~ = tr~ Vii exp -2 crt

p(a,b,y)=p(a,b)p(y-x)
- - - - - - - T

1 i (l-~) (l-~) 1
p(,l-.!:)' (G'\ .2lf pll, ·xp l -,\ cr ~ .I

(A.a)



A posteriori kansdichtheidsfunktie P(~,~ll)

Naarmate we de beschikking krijgen over meer observaties van het in-

en uitgangssignaal neemt onze kennis toe over de veJ'delingsfunktie van

de procesparameters. Geven we deze funktie weer bij verschillende waar

den van het aantal observaties, dan kunnen we in de omgeving van het

maximum een beeld verwachten zoals aangegeven in on(ierstaande figuur.

I

(~I~ )

grafisch vel'loop p(~'EI~) in de omgeving van zijn maximum

De nummering van de karakterestieken is gerelateerd aan het aantal

observaties en valt hoger uit naarmate dit aantal groter is.

Uit de karakterestieken zien we dat het maximum van de funktie zich bij

toenemend aantal observaties steeds duidelijker gaat aftekenen.

De parametervektoren waarbij de funktie zijn maximale waarde heeft,
A "geven we aan met ~ en ft. Deze vektoren worden gebruikt als schatters

voor de parametervektoren van het proces.

In de omgeving van deze vektoren kennen we de funktie P(~,~ll) een

gaussisch verloop toe. dat is gebrQikelijk om dan niet de funktie zelf

te beschouwen maar de natuurlijke logarithme ervan, dus In P(!!',~ll)•
.A ~

Voor het bepalen van de vektoren ~ en ft is een volledige kennis van

de funktie In p(~,~ll) niet vereist. We zijn hiervoor Rlechts geinte

resseerd in het g\.'drag 'Fan de funktie, in het bizonder in de omgeving

van het maximum.

Gebruik makend van de Bayes'regel kunnen we In P(~,~ll) schrijven als

In p(~'~ll)=ln p(~'~'l) -In p(~)

=In pC!!') +In p(~) +In P(l-~) -In pel)
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De bijdragen, die de flmkties In p(!), In p(~) en In pel) leveren tot

In P(!,~ll)' zijn verdisconteerd in de constrolte c 1•

Deze funkties marifesteren zich in de buurt van de vektoren a en ~

als constanten.

Er geldt namelijk

In p(!:)=ln cO="constante"

p(~) is ingevoerd als een limiet. Deze limiet tendeert naar nul.

~(l).jij(P(~'~'l)d!:d~.Deze integraal levert, na substitutie van

de meetwaarden van het uitgangssignaal in p(!'~'l)' een numerieke

waarde op.

Verdere uitwerking van (A.10) geeft

In P(~'~ll)=c2-~~(~_~)T(~_~) (A.11)

2 ~
met c2=c1-~N.ln(cr~21T')

Uitdrukking (A.11) geeft aan dat het gedrag van de funktie P(~'~ll)

wordt bepaald door de funktie (l-~)T(l-~). De extrema van beide funkties

treden op voor dezelfde waarden van de parameters.
/' A

Voor het bepalen van de vektoren ~ en ~ richten we nu onze aandacht

op de funktie (l-~)T(l-~). De funktie dient een absoluut minimum te
" ,..he bben voor ~= ~ en ~= fi..

".. ,..
Het be palen van de vektoren oc. en ft aan de hand van de condities

A
a=~

=0 en ~b {(l-!) T(l-!) I
-

A =0
a=~

~= j! ~:fl
T

is wegens het sterk niet-lineaire karakter van (l-~) (l-~) een vrij ge-

compliceerde zaak.

Het probleem wordt aanzienlijk vereenvoudigd indien we beschikken over

een goede beginscnatting voor ~ en A. We kunnen dan namelijk een

Taylorreeksbenadering voor de funktie opstellen, die uit slechta enkele

termen hoeft te bestaan. Uit deze benaderingsvorm kunnen de vektoren
A A
~ en ~ vervolgens zonder al te grote moeilijkheden worden bepaald.

Deze gedachtengang·-Taylorreeksbenadering voor de flmktie (l-~)T(l-!)

is uitgewerkt in lloofdstuk 2.3.
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