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Samenvatting

Het doel van deze afstudeeropdracht is het bepalen van een 'best-case'-modelfout,
welke verderop wordt gedefinieerd.

De ingangs- en uitgangssignalen van een proces zijn verstoord door signalen,
welke begrensd worden verondersteld in het frequentiedomein. Functies, die deze
stoorsignalen begrenzen, worden als à priori kennis beschouwd. Door de ingangs
en uitgangssignalen te meten, kan met deze kennis een gebied worden afgeba
kend van systemen, die niet door de data gefalsificeerd worden: de zogenaamde
verzameling van niet-gefalsificeerde systemen.

Een proces kan altijd worden weergegeven door een model met een model
fout. Indien voor een bepaald model de oneindig-norm van de modelfout wordt
geminimaliseerd door een systeem uit de verzameling van niet-gefalsificeerde sys
temen, dan wordt deze oneindig-norm van de modelfout de 'best-case'-modelfout
genoemd. De keuze van de modelfoutstructuur beïnvloedt de waarde van de
'best-case'-modelfout. Voor SISO-processen is de 'best-case'-modelfout bepaald
voor additieve modelfouten. Voor MIMO-processen is de 'best-case'-modelfout
bepaald voor een coprieme factorisatie van de modelfout. Deze modelfoutstruc
tuur heeft als voordeel dat zij meerdere structuren dekt.

Bij een bepaalde keuze van een model zal de 'best-case'-modelfout worden
berekend voor een echt proces. Er is gekozen voor een proces met watervaten,
die met elkaar verbonden zijn. Het is een MIMO-systeem met 2 ingangen en 2
uitgangen. Het resultaat is dat er voor dit proces een duidelijk verschil bestaat
tussen de 'best-case'- en de 'worst-case'-modelfout.

De stoorsignalen van de ingangs- en uitgangssignalen zijn in het frequentie
domein begrensd door bekende functies. Er kan worden aangetoond dat deze
stoorsignalen een eindige lLrnorm hebben.

De modelfout kan uitgedrukt worden als een functie van een bekende matrix
G(z) en een onbekende matrix Qt(z). De elementen van de matrix Qt(z) repre
senteren de genormeerde stoorsignalen. Er kan worden aangetoond dat Qt(z) een
stabiel systeem is, maar het is in het algemeen niet causaal.

Tenslotte worden er enkele benaderingen bekeken voor het bepalen van de
'best-case'-modelfout. Voor SISO-systemen kan, met behulp van één van deze
benaderingen, een ondergrens van de 'best-case'-modelfout worden bepaald. Deze
ondergrens kan direct worden bepaald zonder numerieke methoden.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Beschrijving algemeen onderzoek

Een proces is altijd te schrijven als een model met een modelfout. Er zijn ver
schillende methoden om de modelfout te representeren. In deze inleiding wordt
uitgegaan van een additieve modelfout. Bij een additieve modelfout is het echte
proces te schrijven als een model plus een modelfout. Dus:

Pt(Z) = P(z) + .6.(z)

Tot nu toe werd bij het ontwerpen van een robuuste regelaar (in !Hoo-zin)
uitgegaan van de grootst mogelijke 11.6./100' De prestaties, die worden geleverd
door het robuust geregelde systeem, zijn relatief klein. Om dit te verbeteren
gaan we een kansdichtheidsfunctie schatten, welke aangeeft waar we veel geloof
hebben in de modelfout en waar niet. Als we geluk hebben zit het echte pro
ces waar we dat verwachten. Dit heeft tot gevolg dat de prestaties beter zijn
dan bij het traditionele !Hoo-regelaarontwerp. Als we pech hebben zit het pro
ces daar waar we dat niet verwachten en zijn de prestaties slecht of zelfs instabiel.

Voorbeeld: We hebben een kansdichtheidsfunctie, welke de vorm heeft als de
bovenste grafiek van figuur 1.1. Uitgaande van deze kansdichtheidsfunctie moet
een regelaar ontworpen worden z.d.d. een geregeld systeem wordt verkregen waar
van de prestatie is weergegeven in de onderste grafiek van figuur 1.1 (de gekromde
lijn). De gestippelde lijn geeft de prestatie weer bij een traditioneel !Hoo-regelaar
ontwerp (er wordt geen rekening gehouden met de kansdichtheidsfunctie). We
zien in dit geval als het echte proces een waarschijnlijk proces is, de prestatie
beter is dan bij een systeem dat geregeld is door een traditionele !Hoo-regelaar.
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Figuur 1.1: Voorbeeld

wc

We zien de dat de kansdichtheids-functie ongelijk aan nul is tussen de 'best
case'- (BC) en 'worst-case'-modelfout (BC). Doel van deze studie is de 'best
case'-modelfout te berekenen. Dit moet worden gedaan voor zowel 8180- als
voor MIMO-systemen.

1.2 Definitie van het 'best-case'-probleem

Bij het bepalen van de 'best-case'-modelfout wordt uitgegaan van het volgende
schema:

dt et

r u Ut Pt
Yt y

]{

Figuur 1.2: Principeschema

met:
( in)

D ( jO) = Yt e
rt e ( On)

Ut el

6



In deze figuur is het echte proces Pt verstoord met ruis. De regelaar I< moet het
geheel stabiliseren. Verder wordt verondersteld dat het signaal u(k), welke wordt
gebruikt om de 'best-case'-modelfout te bepalen, alle gewenste dynamica van het
echte proces Pt exciteert. Een stabiliserende regelaar van het echte proces moet
bekend zijn indien er een modelfout-structuur wordt gebruikt, die gebruik maakt
van coprieme factorisatie [3].

Uit de gemeten data u(k), y(k) kan, door het ontbreken van de exacte kennis
van de ruis, het echte proces niet exact worden bepaald. Als de begrenzingen
van Idt(eiO)1 en let(ei°)1 bekend zijn, kan er wel een set worden afgeleid van
systemen, die niet gefalsificee!d worden door de data: de zogenaamde set van
niet-gefalsificeerde systemen P.

Indien er een model P(eiO ) wordt gekozen, kan er een afstandsmaat tussen een
systeem P E 15 uit de set van niet-gefalsificeerde systemen en het model worden
berekend. Uitgaande van de norm van de additieve modelfout als afstandsmaat,
kan dit als volgt grafisch worden weergegeven:

~

P (Model)

Figuur 1.3: Grafische weergave van het probleem

waarbij de lengte van de vector een maat voor de afstand is.
De 'best-case'-modelfout wordt in het algemeen gedefinieerd als:

Voor een additieve modelfout geldt dan:

dmin(P) = rp.i~ liP - PI/ex:>
PEP

Opmerking: Als PEiS (het model is een element van de set van niet-gefalsificeerde
systemen) dan geldt: dmin(P) = O.

Samenvattend hebben we voor het bepalen van de 'best-case'-modelfout van
een proces de volgende voorkennis nodig:

• Een stabiliserende regelaar, die de modelfout-structuur weergeeft indien er
gebruik wordt gemaakt van coprieme factorisatie [3J. Als er wordt gekozen
voor een additieve modelfout-structuur is er geen stabiliserende regelaar
nodig.
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• De signalen u(k)-en y(k). Er moet voor worden gezorgd dat u(k) alle
gewenste dynamica van het echte proces Pt exciteert.

• Begrenzingsfuncties van de ruissignalen dt en et.

• Een model.
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Hoofdstuk 2

SISO

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een methode behandeld voor het bepalen van de 'best
case'-modelonzekerheid voor SISO-systemen. Deze modelonzekerheid moet wor
den bepaald aan de hand van gemeten ingangs- en uitgangssignalen.

Er wordt uitgegaan van het schema dat weergegeven is in figuur 2.1. Het echte
proces P t ( eiO ) wordt geëxciteerd met een onbekend echt ingangssignaal Ut( eiO )
dat resulteert in een onbekend uitgangssignaal Yt(eiO ). De echte ingangs- en
uitgangssignalen worden verstoord met onbekende additieve ruis, resp. dt ( ei°)
en et( eiO ). Het echte proces wordt stabiel verondersteld. De regelaar K uit de
inleiding mag dan gelijk aan nul worden gekozen.

d
t

~ - - - - - - - -; et

u Ut I P I Yt Y
I

I
I

Pt I
I Ö.
I

I
L ,

Figuur 2.1: Experimentele set-up

Er wordt aangenomen dat de ruis in het frequentiedomein begrensd is. Deze
begrenzing wordt bekend verondersteld en we definiëren de volgende sets:

jj = {d(k) E fL2(-OO,OO) Ild(eiO)1 :::; IWd(ei°)I}
t = {ë(k) E fL2(-OO,OO) Ilë(ein)l:::; IWe(eiO )/}

Opmerking: Indien we het over het signaal x hebben, dan bedoelen we met x(k)
het signaal in het tijddomein en met x (ein) het signaal in het frequentiedomein.

9



In de sets zijn IWd(ejfl)1 en IWe(ejfl)1 de bovengrens van resp. Idt(eifl )/ en
let(ejfl)l. Het is dan duidelijk dat dt(ejn ) E iJ en et(ejfl ) E E.

2.2 Bepaling van de onzekerheidsgebieden

Uit figuur 2.1 is af te leiden dat geldt:

Zoals al eerder vermeld is zijn de signalen dt(ein ) en et( ejfl ) niet bekend. We
weten alleen dat ze elementen zijn van de sets iJ resp. E. Daarom definiëren we
de volgende sets:

u= {u(k) E JL2( -00,00) Iu(eifl ) = u(ejfl ) +d(eifl ) , dE V}
Y = {Y(k) E JL2(-00, 00) I y(e jfl ) = y(e jfl ) - è(ejfl ), ê E Ë}

Er geldt nu voor elke u(ejfl ) EU

en voor elke fj (ejfl ) E Y

lY(ejfl ) - y(ejfl)1 :S lWe(ejfl)1

Verder geldt dat ut(ejfl ) E Uen Yt(e jn ) E y.

De onzekerheidsgebieden van u( ejn ) en y( ejfl ) zijn in het complex vlak voor
elke frequentie schijven om de gemeten waarde met maximale straal IWd( ejfl )!
resp. IWe(ejfl)l.

We willen nu een schatting gaan geven van het echte proces:

(
jfl

D ( jfl) = Yt e )
r t e ( °fl)

Ut eJ

Hiervoor definiëren we de set van niet-gefalsificeerde systemen P. Deze set
bevat alle lineaire tijdinvariante systemen van eindige graad die niet door de
data worden weerlegd. We nemen aan dat P(eifl ) = y(ejfl)ju(e jfl ) en dat, in
dien er uit wordt gegaan van een continu gedefinieerd spectrum, u( ein ) =J 0
op alle n E [0,271'). De voorwaarde u( ejfl ) =J 0 op alle n E [0,271') zorgt er
voor dat alle niet-gefalsificeerde systemen voor elke frequentie gedefinieerd zijn.
Het is duidelijk dat Pt(eifl ) E P. Er wordt aangenomen dat orde van de niet
gefalsifiseerde processen gelijk is aan het aantal gebruikte frequentie-punten.

Opmerking: Van nu af aan zullen in deze paragraaf alle signalen en functies
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beschouwd worden voor één specifieke frequentie. We zullen een vereenvoudigde
notatie gebruiken (n.l. u i.p.v. u(eiO ) etc.). De sets D, Ë, .Y en U zijn nu voor
deze specifieke frequentie voor te stellen als een schijf in het complexe vlak.

Om een representatie af te leiden van de set P, dit is het doel van de volgende
pagi~a's, leiden we een andere set af, namelijk X met signalen x = U-I voor alle
u EU.

Stelling 1 Stel U is de set van de signalen die voldoen aan lu-ui:::; IWdl, waarin
wordt verondersteld lul> IWdl > 0
Dan wordt de set X met de signalen x = U-I voor alle u E Uweergegeven door
de schijf:

;ti = {x I x_ u* I< IWd I }
uu* - WdW,j - uu* - WdWJ

Met u* wordt de complex geconjugeerde van u bedoeld.

Het bewijs van deze stelling is te vinden in [3, p. 185-186].

Dit houdt in dat de set X wordt voorgesteld door een schijf in het complexe vlak
net als de andere sets (zie opmerking). Voor een eenvoudigere notatie gebruiken
we:

u* k .. 1- I < I IIWdlx = en we rIjgen x - x _ x -'ui
uu* - WdW,j

Met behulp van de sets .Y en X kan nu de set van niet-gefalsificeerde systemen
P worden bepaald. Daartoe noteren we de sets Yen X op de volgende wijze:

In deze formules is y de werkelijk gemeten waarde en x is g"edefinieerd als hierbo
ven. We kunnen nu een representatie afleiden voor de set P van overdrachtsfunc
ties t:. door het vermenigvuldigen van alle elementen fj E .Y met alle elementen
x E X. Het resultaat is als volgt:

IWel IWdlo:::; 4> :::; 271", 0 :::; 'l/J :::; 271", 0 :::; a y :::; lYf' 0 :::; au :::; ~}

De vorm van deze set is in het complexe vlak als de dwarsdoorsnede van een boon.
Het is een lastige set om mee te werken. We zullen daarom de kleinst omvattende
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set met cirkelvormige rand gaan bepalen. De fout die wordt gemaakt door deze
benadering is gering als de signaalruisverhouding groot is [3}. Om de set met
cirkelvormige rand te bepalen, bepalen we eerst de rand van de set P. Deze rand
voldoet aan de volgende vergelijking:

Het probleem wordt nu genormaliseerd tot het vinden van de kleinste cirkel om
de functie h( </J, 1)J).

Een speciaal punt van de functie h( </J, 1)J) wordt gevonden wanneer de functie
Im(h(</J,1)J)) zijn maximum bereikt [3, p. 49}. Er geldt dan:

I (
8h( </J, 1)J)) = IWel -1- + IWellWdl (-1- + .1.) = 0

m 8</J Iy/ cos 'iJ Iy/ lul cos 'iJ 'iJ en

(2.1 )

I (
8h(</J,1)J)) = IWdl .1. + IWellWdl (-1- + .1.) = 0

m 81)J lul cos 'iJ Iyl lul cos 'iJ 'iJ

Omdat er meerdere oplossingen zijn van (2.1), die niet allen corresponderen met
maxima, moet bij het numeriek oplossen van het bovenstaande niet-lineaire stelsel
een goede beginschating worden gemaakt. Daartoe bepalen we de volgende func
tie:

( ( ) IWel. IWdl. IWellWdl . ( )
Im h </J,1)J) = lYf sm </J+ M sm 1)J+ lYf~sm </J+1)J

Deze functie is een gladde functie en is periodiek met periode 211" voor zowel
</J als '1/;. Een methode om een goede beginschatting te krijgen is de volgende:
bepaal voor verschillende waarden van </J en 1)J , beide uit het interval [0,211")
en evenredig verdeeld over dit interval, Im(h( </J, '1/;)). Kies hieruit de maximale
waarde. De bijbehorende </J,1)J zijn een goede beginschatting voor het stelsel uit
(2.1 ).

Nu er een goede beginschatting bekend is, kan het stelsel uit (2.1) snel worden
opgelost met een routine uit een standaard bibliotheek. De oplossing, die deze
routine oplevert, noemen we (</Jo, 1)Jo) en zal waarschijnlijk corresponderen met
het globale maximum. We definiëren:

Co = Re(h(</Jo,1)Jo)) en po = Im(h(</Jo,1)Jo))

m.b. v. deze definities kunnen we de volgende stelling definiëren:

Stelling 2 Stel </Jo, '1/;0, Co en po zoals hierboven gedefinieerd.
Dan:

1. De cirkel, met middelpunt Co en straal Po is de kleinste omvattende cirkel
van h( </J, 1)J).

12



2. Een omvattende set Pc :::::> P met elementen Pc kan worden geschreven als:

waarin Pc = yxco en re = lyxlPo.

Het bewijs van deze stelling is te vinden in [3, p. 190-194]

Het doel van deze theoretische beschrijving is bereikt. Het is nu mogelijk om
met gemeten in- en uit-gangssignalen en kennis over de begrenzing van de ruis in
het frequentiedomein een benaderend gebied te bepalen van de niet-gefalsificeerde
systemen. In de volgende paragraaf zal hiervan gebruik worden gemaakt.

Opmerking: In het vervolg zijn de sets P en Pc expliciet afhankelijk van de
frequentie O.

2.3 Bepalen van de 'best-case'-modelfout

Het berekenen van een 'best-case'-modelfout is afhankelijk van welke modelonze
kerheidsstructuur wordt gebruikt. Hier is gekozen om gebruik te maken van een
additieve modelonzekerheid. Voor elk model P geldt dan

!:l(ejO,P) = P(ejO ) - P(ejO )
en in het bijzonder .6.t = .6.(ei°, Pt)

Met !:l wordt de modelfout bedoeld.
Voor het berekenen van de 'best-case'-modelfout moet 11.6.1100 worden gemini

maliseerd over PEP. Dit kan als volgt worden genoteerd

Voor het SISO-geval is dit te schrijven als

(2.2)

Omdat de Fouriergetransformeerde van de in- en uitgangssignalen op de computer
worden berekend, moeten we gebruik maken van de discrete Fourier transformatie
[6]. Dit heeft tot gevolg dat een discreet aantal frequenties (Ol,"" ON) met
Oi := ~i gebruikt kan worden. Om deze reden schrijven we het probleem om
naar

dmin(P) = Ipig m~x IP(ej
Oi

) - P(ei°i)1 , i = 1, ... , N
PeP ~

Het is niet triviaal dat de oplossing van dit discrete probleem convergeert naar
het probleem van (2.2) voor N ----t 00 [3, p. 10]. Deze convergentie is wel gegaran
deerd indien P(ej O) - P(e j O) E JLoo '

13



Opmerking: Het subscript i bij een variabele houdt in de variable op frequentie ni

Indien wordt uitgegaan van de benaderende cirkelvormige begrenzing per fre
quentie in plaats van de echte begrenzing kan het probleem als volgt worden
geschreven (zie stelling 2):

mm
Dj, ... ,ON

cxcl"",CXcN

(2.3)

Het probleem oplossen op deze manier is een groot karwei. Indien er 1024 fre
quentie punten beschikbaar zijn, dan moet er geminimaliseerd worden over 2048
parameters. Om dit te omzeilen maken we gebruik van de volgende stelling:

Stelling 3 Voor elke frequentie hebben we een continue functie !i(8J en we
definiëren voor elke frequentie M parameters om over te minimaliseren. Dus:
8 i = (81,i, ,8M ,if i = 1, ... ,N. Verder definiëren we de volgende matrix:
q> = (81 , ,8N ) en we nemen aan dat Vi min~!i(8i) bestaat. Met 8 i (eI»
bedoelen we dat 8 i de ide kolom van eI> is.
Er geldt dan

mjnmfx !i(8i(q») = mfxI1J>in !i(8i)
-"-4

Bewijs Definieer ei, i = 1, .. ' , N door

en zij k zodanig dat

Het is eenvoudig te zien, dat

Dergelijke q>* kan als volgt worden geconstrueerd

Hieruit volgt

14



en in het bijzonder

Algemeen geldt [1]

~~nmtXfi(t4) 2:: mtx~i,nfi(t4)

Hiermee is het bewijs voltooid. o

Om het probleem van vergelijking (2.3) op te lossen m.b.v. stelling 3 moet het
volgende worden gedefinieerd:

Definitie 1
Iï(fi) = IPc(ein',ei,lYcd - P(ein.)\
ei = (ei, lYci)T

Door deze definitie past het probleem uit vergelijking (2.3) in stelling 3 en mogen
we i.p.v. dit probleem een ander probleem oplossen, namelijk:

,ei E [0,27l")
,lYci E [O,rc(ein.)]
,i = 1, ... , N

We hebben aangenomen dat het minimum bestaat en dus gelijk is aan het infi
mum. We kunnen ook aantonen dat Vi min!Z.. fi(0J bestaat. Het gebied 15 is

een gesloten gebied en fi is een continue functie in P. Dus het minimum bestaat.
We moeten nu voor elk frequentie het minimum van IPc(ein., ei, lYcd - P( ein.) I

uitrekenen. Dit probleem is voor elke frequentie te splitsen in twee gevallen,
namelijk:

1. P(ein.) (j. Pc
We kunnen het probleem voor één frequentie als volgt in het complexe vlak
voorstellen:

Pc ( ein., ei, lYci) - P( ein.) I
P(ein.)

Hierin is P(ein.) de waarde van het model voor de specifieke frequentie.
Pc is het gebied van de niet-gefalsificeerde systemen en IPc ( ein., ei, lYci) 
P(ein.) I is de absolute afstand tussen het model en een niet-gefalsificeerd
systeem.

Het valt nu eenvoudig te zien dat bij een minimale lengte van JPc ( ein., eil lYci)
P(ein.) I de oplossing van Pc(ein.) op de rand van Pc moet liggen en dat

15



de vector loodrecht op de de rand van de cirkel moet staan. De lengte
IFc ( eifli , Bi, O:ci) - P(eiOi ) I is in dit geval gelijk aan de afstand tussen het
middelpunt van de cirkel en P(e jOi ) min de straal van de cirkel.

2. P( eini ) E Pc Er is een niet-gefalsificeerd systeem te vinden dat gelijk is aan
het model. Dus het minimaliseren levert 0 op.

In formulevorm is dit op de volgende wijze te schrijven:

Hierin is Pc ( é fl,) het middelpunt van de cirkel en 7'c(ein ,) is de straal van het
middelpunt naar de rand van Pc. Door nu voor elke frequentie Di te minimaliseren
en van al deze minima het maximum te kiezen, wordt een schatting van de 'best
case'-rnodelonzekerheid gevonden.

We hebben in het SISO-geval een methode ontwikkeld voor het berekenen van
een benadering van de 'best-case'-modelfout. Voor deze berekening hebben we
de volgende voorkennis nodig:

• De signalen u(k) en y(k).

• De begrenzingsfuncties Wd( ein) en Wd( eifl ).

• Een model P(eifl
)
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Hoofdstuk 3

MIMO met additieve modelfout

3.1 Inleiding

Er wordt in dit hoofdstuk uitgegaan van de opzet van figuur 2.1. De scalaire
ingangen en uitgangen moeten worden vervangen door vectoren. Een proces
Pt(ein ) met p ingangen en q uitgangen wordt geëxciteerd door een signaallfAein )

(dit is een vector met dimensie p) en resulteert in een responsie y)ein ) (dit is
een vector met dimensie q). Deze signalen worden verstoord met respectievelijk
d.t(ein ) en ~t(ein). Er geldt het volgende verband:

Yt (eil!) = Y( ein ) + .4t(ein )
1Lt(eil!) = 1L(ein ) - ~t(ein)

1Lt(e
il!) = Pt(eil!)Yt(ein)

Net als in het hoofdstuk 2 zijn de toegevoegde ruissignalen niet bekend. Wel
weten we dat het 1L2-signalen zijn met een begrensd spectrum.

In het MIMO-geval moeten er meerdere experimenten worden gedaan om de
procesdynamica te bepalen. Dit zal aan de hand van het volgende voorbeeld
worden verduidelijkt.

Voorbeeld: Stel we hebben een systeem met 3 ingangen en 2 uitgangen. De
overdracht kan op de volgende wijze worden genoteerd:

Hieruit volgt dat er 6 onbekenden zijn (namelijk pn(eil!) tot en met P23 (ein)) en
maar 2 vergelijkingen. Om de onbekenden te bepalen moeten er 6 onafhankelijke
vergelijkingen worden gecreëerd. Dit kan worden gedaan door 3 verschillende ex
perimenten te doen. Er wordt in dit hoofdstuk aangenomen dat de orde van het
echte proces gelijk is aan het aantal gebruikte frequentie-punten maal het aantal
ingangen maal het aantal uitgangen.
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We moeten in het algemeen p experimenten (het aantal ingangen) doen, hier
bij worden de ingangs- en uitgangs-signalen gemeten. Er wordt aan de vectoren
een index toegevoegd die het experimentnummer aangeeft. Dus bij het ide expe
riment horen de vectoren 1!.i(ejfl), liti(ejO), Q.ti(eifl ), JLJejfl ), JLti(e jfl ), en fti(e jO).
We kunnen nu de volgende matrices definiëren:

U(ejfl ) lil (éfl) li2(ejfl ) .?Jp(éfl)
Ut ( én) u (ejO) u (ejfl ) u (ejO)-tI -t2 -tp
Y( én) y (ejO) y (e jO) y (e jO)-1 -2 -p
~(éO) y (ejO) y (ejO) y (ejO)

-tI -t2 _tp
Dt(éO) Q.t! (éO) Qt2(ejfl ) d (éO)-tp
Et(e

jO) ft! (eiO ) ~t2(ejfl ) e (éO)-tp

De matrices U(ei fl ), Ut(e jO) en Dt(ejO) hebben dimensie p x p en de matrices
Y(éO), Y;(e j O) en Et(ejO) hebben dimensie q x p. Met deze notatie ziet de
systeembeschrijving er als volgt uit:

Ut(ejfl ) = U(ejfl ) +Dt(ejfl )
~ (e jO ) = Y (ejO ) - Et (ej O)
~(eiO) = Pt(ejO)Ut(ejO)

Er moet gelden, indien er uit wordt gegaan van een continu gedefinieerd spec
trum, dat de vectoren 1!.1 (ei°),.?J2 (e j O), ... ,Jbp(ej O) voor alle n E [0,21f) lineair
ona.fhankelijk zijn en dat de vectoren .?Jtl (éO),.?JdejO), ... ,.?Jtp(ej O) ook voor alle
n E [0, 21f) lineair onafhankelijk zijn. Als hieraan voldaan is, zijn de matrices
U(ei fl ) en Ut(e jO) inverteerbaar voor alle nE [0, 21f). We mogen dan schrijven:

Door een vierkante matrix Ut ( ej O) te maken met voor elke frequentie lineair
onafhankelijke vectoren, zijn we verzekerd dat er geen dynamica van Pt(é

fl
)

gemist wordt.
De matrices Dt(ejO) en Et(éO) zijn onbekend, maar zijn van een zekere set

net als in het SISO-geval.

3.2 Definitie ruis

In de vorige paragraaf is het duidelijk geworden dat voor het bepalen van het
echte proces uit de ingangs- en uitgangs-signalen, de ruismatrices exact bekend
moeten zijn. Dit is nooit het geval. Wel is een begrenzing op deze matrices
bekend verondersteld. Voor elk experiment is de ruis van de kde ingang begrensd
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door een bekend filter Wdk(e jO) en de ruis van de de [de uitgang is begrensd door
het bekende filter We1 (én). Dus:

Idtk(ejo)l::; IWdk(eiO)1 en letl(ei°)\::; IWe1(ei°)1

Nu kunnen de volgende matrices worden gedefineerd:

(Wd1(e jO
) 0

WdtJ
-0 0 Wd2 (éO)

Wd(eJ
) = .

0 0

(W'M
O

)

0

w,tJ
-0 0 We2 (ei°)

We(eJ
) = :

0 0
Met behulp van deze matrices kunnen de ruismatrices worden genormeerd. We
definiëren:

Ent (eiO ) = We-
l (ei°)Et(eiO )

Dnt(ejO) = Wd-l(ejO)Dt(éO)

Waarbij het volgende geldt:

Vk = 1, , q, [ = 1, ,p I[Ent (éO)hd ::; 1
Vk = 1, ,p,[ = 1, ,p I[Dnt (eiO)]kd::; 1

Beide genormeerde ruismatrices zijn onbekend, maar de elementen liggen binnen
de eenheidscirkel.

Het echte proces kan nu als volgt worden geschreven:

Pt(ejO) = (Y(e j O) - We(eiO)Ent(eiO))(U(ejO) + Wd(eiO)Dnt(ejO))-1

Zoals al eerder vermeld, zijn de echte ruismatrices niet bekend, maar wel de
begrenzingsmatrices. We definiëren de volgende sets:

En = {En(ejO) E JL~P en I[En (eiO)]kd ::; 1 voor n E [0, 21r)}
Vn = {Dn(ei°) E JL~P en I[Dn(eiO)hd::; 1 voor n E [O,21r)}

Merk op dat geldt: Ent(éO) E En en Dnt(éO) E Vn.
Het is nu mogelijk om de set van niet-gefalsificeerde systemen te bepalen:

P= {.P(ei°) = (Y(eiO ) - We(ei°)Ên(eiO))(U(ei°) + Wd(eiO)Dn(ei°))-1

, Ên(e j O) EEn, Dn(ei°) E Vn} (3.1)

Het uiteindelijke doel is nu bereikt. Het is nu mogelijk om met gemeten ingangs
en uitgangs-signalen en kennis over de begrenzing van de ruis in het frequentie
domein, een gebied te bepalen van niet gefalsificeerde systemen. In de volgende
paragraaf zal hiervan gebruik worden gemaakt.
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3.3 Bepalen van de 'best-case'-modelfout

Voor het berekenen van de 'best-case'-modelfout moet 11.6.1100 worden geminima
liseerd. Voor een additieve fout kan dit als volgt worden genoteerd:

Voor het MIMO-geval is dit te schrijven als:

(3.2)

Met 0' wordt de maximale singuliere waarde bedoeld. Door de beperking van de
computer moet de frequentie worden gediscretiseerd. We nemen weer de frequen
ties (nI, ... ,nN)' We kunnen nu vergelijking (3.2) als volgt discreet opschrijven:

Het is ook nu weer niet triviaal dat dit probleem convergeert naar het probleem
van (3.2) voor N ----+ 00 [3, p. 10].

Van de elementen van de ruismatrices En(ej O) en iJn(ej O) definiëren we per
frequentie de vector:

Definitie 2

8· = {-~

[8 i](k-I)P+1 = [En(ejOi)]kl ,1 ::; k ::; q, 1 ::; 1 ::; P
[8i](k-l)P+I+pq = [iJn(ejO

, )]kl ,1 ::; k ::; p, 1 ::; 1::; p

Uit (3.1) is te zien dat P(ejO
) een functie is van n, En(ej O) en iJn(ej O). Het

probleem kan op de volgende wijze worden genoteerd:

dmin(P) = ~1~~'~N mf'xO'(F(e
j
O

i
, 8d - P(ej

O
i )) , 1[8i]k\ ::; 1 (3.3)

,k = 1, ,p(p+ q)
, i = 1, , N

Definitie 3
fi(f1) = O'(P(e j O" ei) - P(e jO,))
ll> = (81, ... ,8N )

Met behulp van definities 2 en 3 is het mogelijk om (3.3) als volgt te noteren:

dmin(P) = minmrx!i(ei) , 1[8ihl ::; 1
,k==l, ,p(p+q)
,i=l, ,N
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Waardoor deze vergelijking voldoet aan stelling 3. Door deze stelling te gebruiken
kan (3.3) als volgt worden geschreven:

dmin(P) = mtxII~ina((p(eiOi,ei) - P(eiOi
)) , Ilei]kl ~ 1

- , k = 1, , p(p +q)
,i = 1, ,N

Ook hier kan worden aangetoond dat voor elke frequentie het minimum bestaat.
Dus het minimum is gelijk aan het infimum. De parameters waarover wordt
geminimaliseerd, liggen altijd in een gesloten gebied en a((P(eiOi , ei) - P(eiOi ))

is continu in dit gebied.
Dit probleem is aanzienlijk eenvoudiger dan het probleem uit (3.3). Er moet

eerst worden geminimaliseerd, daarna moet uit deze minima het maximum wor
den gekozen. De minimalisatie blijft een lastig probleem, omdat niet kan worden
gegarandeerd dat het globale minimum wordt gevonden bij een gekozen start
waarde. Een mogelijkheid is om de startwaarden te kiezen m.b.v. een pseudo
random-generator en meerdere keren hetzelfde probleem te minimaliseren.
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Hoofdstuk 4

Coprieme factorisatie

4.1 Inleiding

In de vorige paragrafen is gekozen voor een additieve modelfout. In dit hoofd
stuk introduceren we een modelfout-structuur, die gebruik maakt van coprieme
factorisatie. Deze structuur biedt enkele voordelen t.o. v. de additieve modelfout
structuur , namelijk:

• de coprieme modelfout-structuur omvat de additieve modelfout-structuur.

• in tegenstelling tot de additieve modelfout-structuur is het met de coprieme
modelfout-structuur wel mogelijk om de 'best-case'-modelfout te berekenen
van instabiele processen.

Een lineair model is te schrijven als:

P(z) = M- 1(z)N(z)

De factorisatie van P(z) in M(z) en N(z) kan op oneindig veel manieren. Er zijn
namelijk oneindig veel matices A(z), zodanig dat:

M.. (z) = A(z)M(z)
N.. (z) = A(z)N(z)
P(z) = P.. (z) = M;l(z)N..(z)

We laten alleen factorisaties toe, die voldoen aan de volgende definitie.

Definitie 4 (definitie van Bezout)
M E JHoe en N E JHoo zijn links copriem d.e.s.d.a. er X E JHoo en Y E JHoe

bestaan z.d.d.
MX+NY=!
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Als M en N links copriem zijn, is de beschrijving niet uniek, omdat er altijd
nog unimodulaire matrices 1 A(z) te vinden zijn, zodat er wordt voldaan aan
definitie 4.

We gaan de modelfout karakteriseren met behulp van coprieme factoren. Dit
levert voordelen op, omdat bij een additieve modelfout ~t(z) stabiel moet zijn.
Dit is enkel het geval als Pt(z) en P(z) beide stabiel zijn of als de exacte beschrij
ving van het instabiele deel van Pt(z) bekend is. Als de instabiele polen van het
echte proces niet bekend zijn, kan er geen additieve modelfout worden gebruikt,
omdat de modelfout ~t(z) niet stabiel is. Om ervoor te zorgen dat de modelfout
stabiel is, wordt er gebruik gemaakt van de linker coprieme factor-modelfout
beschrijving. Het schema bij deze beschrijving is weergegeven in figuur 4.1.

u I N M-l y

I

I
~MI ~N r+-----

+ -

Figuur 4.1: linker coprieme factor-modelfout

Het model hangt op de volgende wijze van de coprieme factoren af:

P(z) = M-1(z)N(z)

en echte proces:

In deze formules zijn ~M(Z) en ~N(Z) stabiel, omdat Nt(z), Mt(z), N(z) en M(z)
stabiel zijn.

De modelfouten ~M(Z) en ~N(Z) zijn niet alleen afhankelijk van P(z) en het
echte proces Pt(z), maar ook van de keuze van de coprieme factoren Nt(z), Mt(z),
N(z) en M(z). De coprieme factor modelfout is als volgt gedefinieerd:

Voorbeeld: Er wordt uitgegaan van het echte proces Pt(z) = 2 en het model
P(z) = 1.
Kiezen we:

M (z) = 1 en N (z) = I} .
Mt(z) = 2 en Nt(z) = 4 dan IS ~M(Z) = 1 en ~N(Z) = 3

1Unimodulaire matrices zijn matrices, die geen instabiele nulpunten hebben.
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Kiezen we echter:

M(z) = 0.001
Mt(z) = 0.002

en N(z) = 0.001} .
en Nt(z) = 0.004 dan IS AM(z) = 0.001 en AN(z) = 0.003

Uit het voorbeeld volgt dat door vermenigvuldiging van Nt(z), Mt(z), N(z) en
M (z) met kleine factoren, de fout willekeurig klein gekozen kan worden, zonder
de overdrachten P(z) en Pt(z) te beïnvloeden.

Bij het berekenen van de 'best-case'-modelfout wordt er vanuit gegaan dat
de coprieme factorisatie van het model bekend is. Dus: P(z) = MÖ1(z)No(z),
waarbij Mo(z) en No(z) links copriem zijn. De afstand tussen P(z) en Pt(z) is
nog steeds afhankelijk van de coprieme factorisatie van Pt (z ). Om een vaste maat
te krijgen voor de afstand, moet er dus een unieke afbeelding 7l"t gecreëerd worden
zodanig dat:

De afbeelding is gedefinieerd voor alle functies in RJP. Op dit moment is het
voldoende om te weten dat er een afbeelding 7l"t bestaat.

Bij het berekenen van de 'best-case'-modelfout, willen we de oneindig-norm
van de modelfout minimaliseren door naar alle mogelijke coprieme factorisaties
van de set van niet-gefalsificeerde systemen te kijken. We willen een manier
vinden om alle mogelijke coprieme factorisaties van deze set te bepalen. Daarvoor
definiëren we het volgende lemma voor het echte proces Pt(z):

Lemma 1 Laat Pt(z) = MtO(Z)-l NtO(z) een linker coprieme factorisatie van
Pt(z) in RJHoo zijn.
Pt(z) = Mt-1(z)Nt(z) is ook een linker coprieme factorisatie van Pt(z) in RJHoo

d.e.s.d.a. er een unimodulaire functie A(z) in RJHoo bestaat z.d.d.:

Het bewijs van dit lemma is te vinden in [10, p. 75].

Door nu gebruik te maken van lemma 1 kan een set St worden gedefinieerd. Deze
set bevat alle coprieme factorisaties van het echte proces.

De set A is gedefinieerd als de set van unimodulaire functies in RJHoo met dezelfde
dimensie als Mt(z).

Door de onzekerheid op de gemeten data is Pt (z) niet exact bekend. Omdat
de begrenzing van de ruis bekend is, kan er wel een set van niet-gefalsificeerde
systemen 15 bepaald worden. Voor elk element .P(z) E 15 kan met behulp van 7l"t

een coprieme factorisatie berekend worden. De afbeelding 7l"t is gedefinieerd voor
Pt(z), maar kan worden uitgebreid voor de set 15. Dus voor elke .P(z) EP geldt:
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[No(z) Mo(z)] = 7rt(F(z))

en dus: F(z) = MOl (z)No(z)

Met deze definitie kan er een set So worden gedefinieerd, met een specifiek co
prieme factorisatie voor alle mogelijke systemen in de set van niet-gefalsificeerde
systemen.

Er kan ook een set S worden gedefinieerd met alle mogelijk coprieme faetorisaties
voor alle mogelij k systemen in de set van niet-gefalsificeerde systemen F(z) EP.

S = ([N(z) M(z)] = A(z)7rt(P(z)) , A(z) E A, F(z) E p}
Opmerking: Er gelden de volgende verbanden tussen de sets:

7rt(Pt) E So cS
7rt(Pt) E St C S
7rt(Pt) = So n St

Het berekenen van de 'best-case'-modelfout over alle mogelijke coprieme fac
torisaties van systemen uit de set van niet-gefalsificeerde systemen, kan voor een
model P(z) = M- l (z)N(z) op de volgende wijze worden geschreven:

_ il!f _ inf IIA(z)No(z) - N(z) A(z)Mo(z) - M(z) 1100
[No MolESo AEA

Het minimaliseren over A(z) E A is een moeilijk probleem. Om dit probleem te
omzeilen wordt de volgende keuze gemaakt:

A(z) = I

Indien er gebruik wordt gemaakt van R-parametrisatie (zie §4.2), heeft deze
keuze tot gevolg dat het minimalisatie-probleem consistent is. Consistentie houdt
m:

~d~~t~ 0 } ==} 11 [LlN LlMJlloo ~ 0

Het bewijs voor consistentie van het 'worst-case'-probleem is te vinden in [3,
p. 83-85] en is ook van toepassing op het 'best-case'-probleem, omdat indien
We, Wd --7 0, de 'best-case'-modelfout naar de 'worst-case'-modelfout convergeert.

Met de keuze A(z) = I kan het berekenen van de 'best-case'-modelfout op de
volgende wijze worden geformuleerd:

iI}f _ IINo(z) - N(z) Mo(z) - M(z)lloo
[No MolEso
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Het enige probleem dat nu nog resteert is het maken van de unieke afbeeling 1T't.
Dit zal in de volgende paragraaf worden behandeld.

Voorbeeld: We beschouwen het volgende:

• p = ! met M = 3 en N = 13

• Pt = 2

• 1~P::;3

De mogelijke coprieme realisaties zijn weergegeven in figuur 4.2.

M

Figuur 4.2: Mogelijke keuzes van N en M.

In deze figuur bevinden zich de volgende sets:

• St is de lijn met alle mogelijke coprieme factorisaties van Pt.

• cS is het gearceerde gebied en geeft alle mogelijke coprieme factorisaties weer
van alle niet-gefalsificeerde systemen.

• So geeft alle specifieke coprieme factorisaties weer van de niet-gefalsificeerde
systemen. So = 1T't(p).

De twee pijlen stellen de 'best-case'-modelfout voor. De korste pijl geeft de echte
'best-case'-modelfout over alle coprieme factorisaties weer. De andere pijl geeft
de 'best-case'-modelfout weer voor A(z) = J. Er is geen maat te geven voor
het verschil van de lengte van de pijlen, want kiezen we bijvoorbeeld het model
in het gearceerde gebied dan is de exacte 'best-case'-modelfout nul, terwijl de
'best-case'-modelfout onder de voorwaarde A(z) = J afhankelijk van de coprieme
factorisatie van het model een waarde oplevert.
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4.2 Een unieke afbeelding voor Pt(z)

In deze paragraaf gaan we ervan uit dat er een regelaar f«z) bekend is, welke
het echte proces Pt(z) stabiliseert. De regelaar heeft een coprieme factorisatie:

Naast de stabilisatie van Pt(z) door de regelaar, wordt er ook vanuit gegaan dat
de regelaar het model P(z) stabiliseert. De copriemefactoren N(z), M(z), Ne(z)
en Me(z) kunnen worden verbonden met een bepaalde functie R(z). Het schema
is weergegeven in figuur 4.3.

u
N

Me

y

Figuur 4.3: R-parametrisatie met linker coprieme factoren

Voor dit schema kan de volgende stelling worden gedefinieerd.

Stelling 4 Laat ]{(z) een regelaar zijn met een linker coprieme factorisatie

die het model P( z) stabiliseert met een linker coprieme factorisatie

P(z) = M- 1(z)N(z)

Dan en slechts dan stabiliseert f«z) een proces Po(z) als er een functie R(z) in
RJEI,X) bestaat z.d.d.

(4.1)

(4.2)

waarvoor geldt
No(z) = N(z) +Rt(z)Me(z)
Mo(z) = M(z) - Rt(z)Ne(z)

Voor elke R(z) E RJHoo is het paar No(z) en Mo(z) links copriem and R(z)
definieert de functie Po(z) uniek met vergelijking (4.1) en vergelijking (4.2).

Het bewijs van deze stelling is te vinden in [9].
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De bovenstaande manier van parametriseren wordt R-parametrisatie genoemd.
Uit de stelling volgt: Als het echte proces wordt gestabiliseerd door de regelaar

K(z), dan bestaat er een stabiele functie Rt(z). Voor een gegeven model P(z) =
M-1 (z)N(z) bestaat er een unieke functie Rt(z) E RJHoo zodanig dat de functies

Ntü(z) = N(z) + Rt(z)Mc(z)
Mtü(z) = M(z) - Rt(z)Nc(z)

links copriem zijn en
Pt(Z) = MtÖ1(z)Ntü(z)

Voor een bepaald model met de coprieme factoren M(z) en N(z) en een bepaalde
regelaar ]((z) definieert de functie Rt(z) E RJHoo op deze manier een uniek
verband tussen het echte proces Pt(z) en de coprieme factoren Mtü(z) en Ntü(z).
Op deze manier definiëren we de unieke afbeelding 7ft zodanig dat

Merk op dat de afbeelding 7ft afhangt van de keuze van de coprieme factoren
M(z) en N(z) en de keuze van de stabiliserende regelaar K(z).

Omdat Rt(z) uniek is voor gekozen N(z), M(z), Nc(z) en Mc(z), kan er een
unieke afbeelding Vt worden afgeleid zodat geldt:

De afbeelding Vt is afhankelijk van de keuze van de coprieme factoren van het
model N(z) en M(z) en de keuze van de coprieme factoren van de stabiliserende
regelaar Nc(z) en Mc(z). De afbeelding is gedefinieerd voor alle functies in RJP.

In de vorige paragraaf is de set St gedefinieerd. Door gebruik te maken van
de R-parametrisatie is de set als volgt te definiëren:

St = ([Nt(z) Mt(z)] = A(z)[N(z) + Rt(z)Mc(z) M(z) - Rt(z)Nc(z)],
met Rt(z) = Vt(Pt(z)), en A(z) E A}

Hierin is de set A dezelfde als gedefinieerd in de vorige paragraaf.
Omdat het probleem wordt opgelost onder de voorwaarde A(z) = I, vervangen

we Rt(z) door .6.t(z). Dit wordt gedaan, omdat voor A(z) = I Rt(z) zich als een
modelfout gedraagt. De coprieme factor modelfout kan nu worden geschreven
als:

[.6. N .6.M ] = [Ntü(z) - N Mtü(z) - M] =
= [(N(z) + .6.t(z)Mc (z)) - N(z) (M(z) - .6.t(z)Nc(z)) - M(z)] =
= .6.t(z)[Mc (z) - Nc(z)]

Hierin is .6.t(z) = Rt(z)IA(zl:=1 = Vt(Pt(z)) een specifieke stabiele functie.
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Opmerking: Door parametrisatie van coprieme factoren in termen van de functies
.6.t (z), zijn we, indien N(z), M(z), Nc(z) en Mc(z) allen copriem zijn en I«z)
een stabiliserende regelaar is, verzekerd dat MtO(z) en NtO(z) copriem zijn. We
vergelijken nu een specifieke coprieme factorisatie van het echte proces met een
coprieme factorisatie van een model.

Het echte proces is niet bekend, maar er kan wel een set van niet-gefalsificeerde
systemen worden bepaald. Namelijk de set 15. Als we de coprieme factoren van
het model en de coprieme factoren van de regelaar vastleggen, kan de volgende
set worden gedefinieerd:

Dit resulteert in een specifieke coprieme factorisatie voor elk element p(z) E 15
door gebruik te maken van de afbeelding '!rt. Nu geldt dus:

met
No(z) = N(z) +A(z)Mc(z)
Mo(z) = M(z) - A(z)Nc(z)

De 'best-case'-modelfout kan nu op de volgende wijze worden geschreven:

dmin(N, M, I<) = _inf _ 11[.6.N .6.M J)loo = _inf _ IIA(z)[Mc(z) - Nc(z)J/loo
~(z)Ea ~(z)Ea

Door nu een genormaliseerde linker coprieme factorisatie voor de regelaar te
kiezen

Nc(z)N~(z)+ Mc(z)M~(z) = I

kan de 'best-case'-modelfout worden berekend door

dmin(N, M, I<) = _inf _ IIA(z)lloo
~(z)Ea

te berekenen. In de rest van het verslag wordt er vanuit gegaan dat we over een
regelaar beschikken, waarvan de coprieme factorisatie is genormaliseerd.

Het lijkt alsof de 'best-case'-modelfout onafhankelijk is van de coprieme fac
toren van het model. Dit is echter niet het geval, omdat de afbeelding Vt een
functie is van M(z) en N(z). Dus de set .l is afhankelijk van M(z) en N(z).

In de volgende paragraaf wordt een methode behandeld om de grenzen van
A(z) te bepalen.
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4.3 Bepalen van de 'best-case'-modelfout

De in deze paragraaf gebruikte variabelen en constanten zijn deels gedefinëerd in
de paragrafen 3.1 en 3.2.

Het echte proces is in het MIMO-geval te schrijven als:

(4.3)

Indien er gebruik wordt gemaakt een model waarbij de modelfout wordt gekarak
teriseerd door coprieme factoren, kan Pt schematisch worden weergegeven als in
figuur 4.4.

Ut
N ~ M-I ft

TX t

~t

Wt
Me "" Ne --...-

Figuur 4.4: Modelfout-schema met linker coprieme factoren

In (4.3) zijn de matrices Dt en Et niet bekend. In figuur 4.4 is ~t de enige on
bekende. Wel zijn de begrenzingen van D t( én) en Et ( ein) bekend. Door een
transformatie uit te voeren willen we de begrenzingen van D t ( én) en E t ( ein )
vertalen in een begrenzing van ~t(ein).

Indien voldaan wordt aan:

• De matrix

is inverteerbaar

dan zijn de volgende systemen, welke weergegeven zijn in figuur 4.5 equivalent
(zie [3]). De beide voorwaarden hebben we zelf in de hand. De ingangssignalen
kunnen zo worden gekozen dat aan de eerste voorwaarde wordt voldaan. De
regelaar moet zodanig worden gekozen dat de tweede voorwaarde voldoet.
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Wt X t

r-
G
~

Qt

Figuur 4.5: Verband tussen ~t en Qt.

De matrix Qt( ein ) is als volgt gedefinieerd:

Q ( in) = (Dnt(e~n))
t e Ent(eJn )

De matrix Qt(ein ) heeft de volgende eigenschappen:

• Qt(ein ) is een matrix met dimensie (p +q) xp

• Qt E JLoo

De matrix G( ein ) is als volgt gedefinieerd:

(
~ ~

G= ~~~:
W- 1

Hierin is:

~ ~ )
X~.~:~~~~ ~ .~We

W-1NcWe

(4.4)

x = MY-NU
W = McU+NcY

In het tweede schema van figuur 4.5 is G(ein) bekend. De onzekerheid zit in de
matrixfunctie Q(ejn ). Deze matrix is indirect opgebouwd uit Dt (ein) en Et ( ejn ).
De begrenzingen van Dt(ein ) en Et(ein ) zijn bekend. Dus er kan nu een begren
zing worden berekend voor ~t(ejn). Het berekenen van de 'best-case'-modelfout
wordt, indien de regelaar K (z) genormaliseerde linker coprieme factoren heeft:

dmin(N, M, K)

(4.5)
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We gaan niet minimaliseren over een continue frequentie-as, maar we gaan mini
maliseren met de gediscretiseerde frequenties (nI, ... ,nN) met ni = 2;/. Daartoe
definiëren we per frequentie een vector van de elementen van Q(ejOi ).

Definitie 5

Door te discretiseren van de frequentie en gebruik te maken van definitie 5, is het
'best-case'-modelfout probleem als volgt op te schrijven:

Definitie 6
Ji(8 i ) = "i7(ii(ejOi , 8J)
eI> = (8 I , ..• ,8N )

Met behulp van definitie 6 is het mogelijk om (4.6) als volgt te noteren:

dmin(N, M, K) = mjnmfxJi(ft) , 1[8i ]kl ~ 1
, k = 1, , p(p +q)
,i = 1, ,N

Waardoor deze vergelijking voldoet aan stelling 3. Door deze stelling te gebruiken,
kan (4.6) als volgt geschreven worden:

dmin(N, M, K) = mfx~in"i7(ii(ejOi, 8 i)) , 1[8ihl ~ 1
-"-l , k = 1, , p(p +q)

,i=l, ,N

Er kan worden aangetoond dat het minimum voor elke frequentie bestaat. Dus
het minimum is gelijk aan het infimum. Het interval waarover moet worden
geminimaliseerd, is een geslotèn gebied en a(ii(ejOi , 8 i )) is continu in dit gebied.
Er kan niet gegarandeerd dat bij een gekozen startwaarde het globale minimum
wordt gevonden. Een mogelijkheid is om de startwaarden te kiezen m.b.v. een
pseudo-random-generator en meerdere keren hetzelfde probleem te minimaliseren.

Het voordeel van het gebruik van coprieme factoren is, dat naast het feit dat
de modelfout stabiel is, ook andere modelfoutstructuren door dit model worden
omvat. Door een geschikte keuze van het model en regelaar kan elke modelfout
structuur worden gemaakt. Voor een additieve modelfout moeten de volgende
keuzes worden gemaakt: N = P(z), M = J, Ne = 0 en Me = J. De methode,
die in hoofdstuk 3 wordt beschreven, wordt geheel omvat door de methode, welke
beschreven is in dit hoofdstuk.
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Hoofdstuk 5

Validatie van de oplossingen

5.1 Inleiding

In paragraaf 2.1 zijn de sets ij en Ë gedefinieerd. Bij deze sets werd aangenomen:
d(k) E 1L2(-oo,oo) en ê(k) E 1L2(-oo,oo). Bij het bepalen van de 'best-case'
modelfout worden in het frequentiedomein d( ein ) en ê(ein) zodanig gekozen dat
II.P-Plloo minimaal is. Er moet bekeken worden of de bij dit minimum behorende
d(k) en ê(k) beide elementen zijn van JL2(-oo,oo). Is hieraan voldaan dan is het
'best-case'-modelfoutprobleem met behulp van de methoden uit hoofdstuk 2 voor
het SISO-geval opgelost.

In het MIMO-geval wordt het 'best-case'-modelfoutprobleem geformuleerd
door middel van de systemen Q(z) en G(z) (zie figuur 4.5). Er wordt gemi
nimaliseerd door het systeem Q(ein ) onder de voorwaarde IQ(ein ) Ikl :S 1 te ve
randeren. Er zal in dit hoofdstuk worden aangetoond dat dit systeem altijd een
stabiel systeem voorstelt, maar het kan een anti-causaal deel bevatten.

Voordat de bovengenoemde bewijzen daadwerkelijk zullen worden gegeven,
zal eerst een stuk algemene theorie over z- en fourier-transformatie voor discrete
signalen worden behandeld.

5.2 z- en fourier-transformatie

In dit verhaal zal uitgegaan worden van het meest algemene geval, namelijk de
dubbelzijdige z-transformatie. Deze is als volgt gedefinieerd:

De inverse formule is:

00

X(z) = 2: x(k)z-k
k=-oo

x(k) = 2
1

. ,[ X(z)zk-1dz
7rJ Iv
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In deze formule is 1) een willekeurig gekozen gesloten contour in het complexe
vlak, welke de oorsprong moet omvatten. In plaats van het uitrekenen van
de bovenstaande kringintegraal, wordt vaak breuksplitsen toegepast. Bij deze
methode wordt de z-getransformeerde gesplitst in een som van herkenbare z
getransformeerden.

De reeks X(z) is te splitsen in twee delen, namelijk:
00 00

X(z) = L x(k)z-k + L x( -k)zk
k=O k=l
'----..-" '-v--"

Causaal Anti-causaal

De causale reeks convergeert voor Izi > Rl voor zekere Rl ~ O. De anti-causale
reeks convergeert voor Izi < Rz voor zekere R z > O. Indien Rl < R z, dan is
er een gebied waarvoor X(z) convergeert, namelijk: Rl < Izi < R z. Wordt er
voldaan aan: R z < Rl, dan is X(z) voor geen enkele waarde van z gedefinieerd.
Het geval Rl = Rz > 0 laten we hier buiten beschouwing.

De z-transformatie geeft geen uniek verband weer tussen x(k) en X(z). Af
hankelijk van de keuze van het convergentiegebied van X(z) worden verschillende
signalen in het tijddomein gevonden. Aan de hand van een voorbeeld zal dit wor
den verduidelijkt.

Voorbeeld We beschouwen de volgende z-getransformeerde:
z

X (z) = -----:-1----:
(z-ï)(z-2)

Het bijbehorende polen-nulpunten-diagram is weergegeven in figuur 5.1.

\ ' ,
.... _ ,*,1 1,,,,

..'.... - _ .. '*'

"", lzI=2..
\

,"~ "'JzI~.s "
I \ I

,1# ..... - - ......,,,,
I
I

I
I
\

\ ,,
' ...

Figuur 5.1: Polen-nulpunten-diagram van X(z).

Door middel van breukspliten kan X(z) in de volgende vorm worden geschreven:

_lz lz
X(z) = _3_

1
+ _3_

z-- z-2z
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Door gebruik te maken van de geometrische reeks kan de z-getransformeerde in de
vorm van (5.1) worden geschreven. De geometrische reeks is als volgt gedefniëerd:

00 1L ak = -- voor lal < 1
k=o 1 - a

Door nu de z-getransformeerde in de bovenstaande vorm te schrijven, kan voor
verschillende convergentiegebieden van X(z) de reeks worden afgeleid. De con
vergentiegebieden worden gescheiden door cirkels, die door de polen gaan en het
middelpunt in de oorsprong hebben. In figuur 5.1 zijn drie convergentiegebieden
te onderscheiden, namelijk: Izi < ~, ~ < Izi < 2 en Izi > 2. We zullen voor elk
convergentiegebied het signaal in het tijddomein bepalen.

• Izi < !

X(z)

4 00 1 00 (Z)k=-z L(2z)k - -z L -
3 k=O 3 k=O 2

Door de reeks te schrijven in de vorm van (5.1), wordt het volgende signaal
in het tijdomein verkregen:

{

0 als k ~ 0
x(k) = ~2-k _ ~ (~)-k als k < 0

· ! < Izi < 2

X(z) = -~1 - ~z z = _~ f: (~)k _!z f: (:-)k
1 - 2z 1 - '2 3 k=O 2z 3 k=O 2

Door de reeks te schrijven in de vorm van (5.1), wordt het volgende signaal
in het tijdomein verkregen:

x(k) = {

• Izi > 2

_l. l. 2 00 (l)k 2 00 (2)k
X(z) = 3 1 +~=--L - +-2: -

1 - 2z 1 - ;; 3 k=O 2z 3 k=O Z
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Door de reeks te schrijven in de vorm van (5.1), wordt het volgende signaal
in het tijdomein verkregen:

x(k) = {

Dezelfde resultaten kunnen worden verkregen door (5.2) op te lossen, waarbij 1)

een gesloten contour is, door het desbetreffende gebied [2].
We zien dat drie verschillende signalen dezelfde z-getransformeerde als resul

taat geven. Omdat wij geïnteresseerd zijn in het frequentiegedrag, wordt er alleen
naar signalen gekeken voor z = ejO

::::::} Izi = 1. Voor dit geval wordt (5.1):

00

X(ejO
) = L x(k)e- jOk

k=-oo

De inverse z-getransformeerde wordt dan:

De laatste twee formules zijn de Fourier-som en de inverse Fourier-integraal voor
discrete signalen. Voor het bestaan van X (eiO ) moet gelden: Rl < 1 en R2 > 1.
Als hieraan voldaan is, bestaat er een uniek verband tussen x(n) en X(eiO ). Dit
wordt ook wel het Fourierpaar (x(k) , X(eiO )) genoemd.

In de volgende paragrafen, wordt er steeds vanuit gegaan dat er een signaal
of een systeemfunctie in het frequentiedomein bekend is.

5.3 De 1L2-norm en Fourier

In SISO-geval gaan we per frequentie de oneindignorm van de modelfout mini
maliseren door de variabelen d( k) en e(k) te variëren. We gaan nu aantonen
dat de d(k) en e(k), die het minimum realiseren elementen zijn van 1L2 ( -00,00).
Daarvoor maken we gebruik van de volgende stelling.

Stelling 5 Indien X (eiO ) voldoet aan:

IX (eirl )I ~ a met a < 00

Dan geldt voor de inverse-Fourier-getransformeerde:

x(k) E fL 2 ( -00,00)
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Bewijs We bewijzen eerst dat de inverse-Fourierintegraal convergeert.

I~ [21r X(eirl)eiflkdnl S; ~ [21r IX(eirl)ldn S; 2- [2
1r

adn = a < 00
271" Jo 271" Jo 271" Jo

We weten nu dat Vk de inverse-Fourierintegraal bestaat. Dus er bestaat in het
tij ddomein een signaal x (k) waarvoor geldt:

00

I: x(k)e-irlk = X(eirl )

k=-oo

De Fouriertransformatie levert een uniek Fourierpaar (x(k) , X(eirl )) op.
Als we zo'n Fourierpaar hebben mag de stelling van Parseval [6] gebruikt

worden.

f: Ix(k)1 2 =~ [21r IX(eirlWdn S; 2- [21r a2dn = ei < 00

k=-oo 271" Jo 271" Jo
Het criterium E~-oo Ix(k)12 < 00 is hetzelfde als x(k) E /L2(-00, 00). 0

De functies d(eirl ) en e(eirl ), die het minimum realiseren, dus

VnE[O,271") (d(eirl),ê(eirl ))= argmm IP(eirl)-P(eirl)l,
Id( ein)1 S; IWd( ein)1
le(ein )I S; !We ( ein )I

voldoen aan de voorwaarden van stelling 5. Met deze stelling kan nu aangetoond
worden dat d(k) E /L2(-00,00) en e(k) E /L2(-00, 00). Dus:

• De functie d( k), die het minimum realiseert, is een element van de set iJ.

• De functie ê(k), die het minimum realiseert, is een element van de set Ë.

Indien we op discrete punten 0, ... , N - 1 de signalen d(ein ) en e(ein) kennen,
dan kan er gebruik worden gemaakt van de discrete Fouriertransformatie. Dit
houdt in dat er in het tijddomein altijd een causaal signaal te vinden. Dus:

5.4 Het bewijs dat Q(z) een stabiel systeem is

Als we van een systeem B(z) E /Loo alleen B(eirl ) kennen, dan kunnen de polen
buiten de eenheidscirkel op twee verschillende manieren worden geïnterpreteerd,
namelijk:

1. een stabiel anti-causaal deel
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2. een instabiel causaal deel

Fysische systemen zijn altijd causaal, dus polen buiten de eenheidscirkel duiden
op instabiliteit.

Als het spectrum van een signaal bestaat, moet Izl = 1 tot het convergentie
gebied behoren. Dus:

• polen buiten de eenheidscirkel bepalen het anti-causale deel

• polen binnen de eenheidscirkel bepalen het causale deel

In paragraaf 4.3 wordt het 'best-case'-probleem geformuleerd m.b.v de syste
men G(z) en Q(z) (zie figuur 4.5). De 'best-case'-modelfout is gedefinieerd als
volgt:

De elementen van Q(z) zijn signalen. Dus het is niet mogelijk als Q(eifl ) bestaat,
dat Q(z) een instabiel causaal systeem is, want Izi = 1 moet tot het convergen
tiegebied behoren. De overdracht Q(eifl ) kan worden gesplitst in een causaal
(Qe(z)) en een anti-causaal (QA(Z)) systeem. Omdat er wordt geminimaliseerd
over Q(eifl) onder de voorwaarde IQ(eifl)lkl ::; 1, gelden de volgende punten:

1. Geen polen op deeenheidscirkel,omdat IIQ(eifl )11 begrensd is. {:::::=} Q E !Loo '

2. Het gebied Izi > 1 is een deelverzameling van het convergentiegebied van
Qc(z).

3. Het gebied Izi < 1 is een deelverzameling van het convergentiegebied van
QA(Z).

De drie punten impliceren tevens dat:

Qe E!Hoo (Polen binnen de eenheidscirkel)

en
QA E!H;;' (Polen buiten de eenheidscirkel )

Indien we op N discrete punten het systeem Q(eifl ) kennen, dan kan er gebruik
worden gemaakt van de discrete Fouriertransformatie. Dit houdt in dat er in het
tijddomein altijd een causale impulsresponsie is te vinden:
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Hoofdstuk 6

Voorbeeld

6.1 Inleiding

De theorie, die tot nu toe behandeld is, wordt op een praktisch proces toegepast.
Als proces is gekozen voor het watervaten-proces (zie [3]). Het is een MIMO
proces met 2 ingangen en 2 uitgangen. In eerste instantie wordt door het mi
nimaliseren van de 'worst-case'-modelfout een optimaal model gevonden. Dit
is behandeld in [3]. Voor dit optimale model gaan we de 'best-case'-modelfout
berekenen en we vergelijken deze met de 'worst-case'-modelfout.

6.2 Experiment

In hoofdstuk 11 van (3) staat een methode beschreven voor het bepalen van de
gemeten data U(e jfl ) en Y(ejfl

). Met behulp van deze data en kennis over de
begrenzing van de ruis en stabiliserende regelaar I«z), kan door de 'worst-case'
modelfout te minimaliseren een optimaal model (No, Mo) worden berekend.

Voor het watervaten-proces zijn de matrices, welke de ruis begrenzen als volgt
gekozen (zie [3]):

Als stabiliserende regelaar is gekozen voor:

I«z) = 0.0112

met genormaliseerde coprieme-factoren:

Nc(z) = 0.009999512 en Mc(z) = 0.9999512

Met gegeven model (No, Mo) en gegeven ruisbegrenzingsmatrices Wd(z) en We(z)
en gegeven Nc(z) en Mc(z), kan de 'best-case'-modelfout berekend worden.
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Een oplossing voor het berekenen van de 'best-case'-modelfout is: Per fre
quentie ni de waarde van 11~(ejOi)11 te minimaliseren en van deze minima's de
maximale waarde te nemen. De minima's per frequentie zijn voor het watervaten
proces weergegeven in de onderste grafiek van figuur 6.1. Een oplossing voor het
berekenen van de 'worst-case'-modelfout is: Per frequentie ni de waarde van
"~(ejOi)" te maximaliseren en van deze maxima's de maximale waarde te ne
men. De bovenste grafiek, van figuur 6.1, geeft de maxima's per frequentie weer,
welke volgen uit een benaderde methode, die wordt gebruikt om het optimale
model (No, Mo) te bepalen [3].

0.4.----,.-----,,.-----,-----,-----,-----,-----,

0.35

0.3

0.25

3.532.521.50.5
o'----'--------''--------'------'------'--~------'o

Frequentie [rad]

Figuur 6.1: Verschillen 'best-case'- en 'worst-case'-modelfout

We willen graag dat het verschil tussen de 'best-case'- en de 'worst-case'
modelfout groot is, omdat er anders bij een stochastische karakterisering van de
modelfout niet veel betere prestaties kunnen worden behaald. De 'worst-case'
modelfout, berekend volgens de methode beschreven in [3], is gelijk aan ongeveer
0,4. De 'best-case'-modelfout is ongeveer gelijk aan 0,25. We zien dat er een
duidelijk verschil is de 'best-case' en de 'worst-case'-modelfout. Wanneer we
niet zo geïnteresseert zijn in het laag frequente gedrag, wordt het verschil nog
groter. Het vermoeden bestaat dat de grote waarde van de 'best-case'-modelfout
bij n = 0 is veroorzaakt door de dataverwerking, die na het meten aan het proces
heeft plaats gevonden.

Het minimaliseren van de singuliere waarde van de modelfout, is in het alge
meen een niet-convex probleem (paragraaf 4.3). Er kan niet worden aangetoond of
er met een bepaalde startwaarde van Q(ejO ) het globale minimum wordt gevon-
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den. Uit het experiment met de watervaten volgt dat het globale mInImUm
'altijd'wordt gevonden. Of anders gezegd: we zijn nog geen startwaarden tegen
gekomen, waarbij het globale minimum niet wordt gevonden. Bij het watervaten
proces kan de convergentie naar het globale minimum dus niet worden gegaran
deerd, maar er kan worden aangenomen dat de convergentie naar het globale
minimum plaats vindt.
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Hoofdstuk 7

Benaderingen

7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk gaan we een benadering maken van het probleem

(7.1 )

In eerste instantie doen we een transformatie zodanig dat het benaderde probleem
de volgende vorm krijgt:

rpin IITI +T2QT3 11
IIQ\lS;l

Dit probleem moet in het algemeen net als het oorspronkelijke probleem numeriek
worden opgelost. Er zal worden aangetoond dat dit probleem eenvoudiger is dan
het probleem uit (7.1). In het SISO-geval kan de oplossing zelfs zonder iteraties
worden bepaald.

In tweede instantie proberen we een transformatie, waardoor een exact pro
bleem van de volgende vorm ontstaat

De functies Rl, R2 en R3 moeten correct worden geschaald. De schalingsfactor
komt overeen met de oplossing van (7.1).

Eerst zal er een stuk theorie behandeld worden, waarmee het mogelijk is om
het probleem uit (7.1) te transformeren naar de problemen, die wij wensen.

7.2 Redheffer starprodukten

Beschouw de matrices A en B

A = (All
A21

AA 12
) en B = (Bn

22 1121
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We nemen aan dat (I - A22Bn ) inverteerbaar is. Verder beschouwen we de
matrices C en D zodanig dat (I - An C) en (I - B22 D) vierkante inverteerbare
matrices zijn. De 'lower lineair fractional transformation ' (LLFT) is als volgt
gedefinieerd:

Fl(B, D) = Bn +B 12D(I - B22 D)-1 B 21

en de 'upper linear fractional transformation' (ULFT) is gedefinieerd als:

Tenslotte is het Redheffer starprodukt als volgt gedefinieerd:

De LLFT en de ULFT en het Redheffer starprodukt kunnen gezien worden als
de interconnectie van de systemen A, B, C en D zoals weergegeven in figuur 7.1.

S(A,B)

Figuur 7.1: Interconnectie van systemen

We zien dat de LLFT en de ULFT speciale gevallen zijn van het Redheffer starpro
dukt.

7.3 Benadering met tussenblok

Het 'best-case'-probleem kan per frequentie als volgt worden geschreven:

min 1I.1i(G, Q)II
IQkl/9

De matrix Q heeft een dimensie, die gelijk is aan: p x (p + q). Dus als voor elk
element van Q moet gelden \Qkrl :::; 1, dan kan aangetoond worden dat

11 Q11 :::; Jp(p + q) = À

Een ondergrens van de 'best-case'-waarde is nu de volgende:
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Waarbij is G). als volgt is gedefinieerd

G (
GIl

).:= V>-G
2l

Een probleem
H = F1(G).,Q) met IIQII ~ 1,

waar aangenomen wordt dat er geen IIQII ~ 1 bestaat waarvoor IIHII = 00, kan
als volgt worden geschreven [3]:

H = Tl +T2QT3 met 11011 ~ 1

Om tot deze notatie van het probleem te komen, kunnen de transformaties worden
uitgevoerd, welke zijn weergegeven in figuur 7.2.

Figuur 7.2: Transformatie naar een 'affine'-vorm

De J-matrix is orthogonaal (J* . J = 1) en is als volgt gedefinieerd:

(
A* Ó* )

J(A) = ~* _~*AÓ-l

met
.6..6.* = 1- AA*
Ó*Ó =1-A*A

Indien gekozen wordt voor A = ÀG22 , geldt:

T = S(G).,J(A)) = (~: ~2) en Q = .ri(J(A),Q)

Waarbij geldt [3]:

De ondergrens van de 'best-case'-waarde kan als volgt omgeschreven worden:

,= min 1I.ri(G)., Q)II = J!lin IITI +T2QT3 11
IIQII9 IIQII::51

Het benaderde probleem moet in het algemeen opgelost worden m.b.v. numerieke
methoden. In de volgende paragraaf zal aangetoond worden dat in het SISO-geval
geen iteraties nodig zijn om het probleem op te lossen.
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7.3.1 Het SISO-geval

In het SISO-geval geldt, indien, > 0:

Dit is als volgt in te zien:

als Î > 0 ligt de oplossing op de rand van de set van niet-gefalsificeerde systemen
(zie hoofdstuk 2). Dus 11011 = 1. Omdat Tl en T3 scalars zijn geldt het volgende:

De absoluut-strepen kunnen bij het rechter deel van (7.2) worden weggelaten,
omdat als: IITIII :::; IIT2 1111T3 11, dan is er een 0 te vinden z.d.d. er aan de volgende
twee punten wordt voldaan:

• 11011 ::; 1

• Tl +T20T3 = 0

Het bewijs hiervan wordt later in deze paragraaf geleverd.

De twee punten samen hebben tot gevolg dat , = O. Dus er wordt niet aan
de voorwaarde van (7.2) voldaan.

Als we , met het rechter deel van (7.2) uitrekenen, moeten we wel zeker weten
dat wordt voldaan aan, > O. We zullen een criterium afleiden waarmee dit kan
worden getest.

Als Î = 0 d.e.s.d. geldt

30 11011::; 1 1\ Tl +T20T3 = 0

In het SISO-geval zien de matrices er als volgt uit:

Tl en T3 zijn scalars
T2 = ( T21 T22 )

0= (QI Q2 f
We definiëren de set

Er geldt
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We zijn geïnteresseerd in

8l~~ IIQ'II

We leiden daartoe een ondergrens van IIQ'II af, waarbij Q' E Q.

Tl + T2Q'T3= 0
:::;. T2Q' = -TlT;1
:::} IIT2 Q'II = IITl T3-

l II ~ IIT2 1111Q'II

:::;. IIQ'II > IITlT3-
l
ll - IITllI (SISO)

- IIT2 11 - IIT21111T311

Een element van Q waarvan de norm gelijk is aan de ondergrens, is

(7.3)

hierin is T2R de rechter pseudo inverse.

BewiJ·s dat Q* - IIT1 T3-

1

11 met Q* E Q- IIT211

Voor SISO-geval geldt:

I1 Q*II = IIT211IT2TlI-lITIIIT31-l
er geldt: IT2Tli = IIT21111T211

* 1 -1 11 Tl T3-
1

11 1/ Tl 11
=* IIQ 11 = IIT21111T21111T21/ITIIIT31 = I/T211 = IIT21111T311

Bovendien is Tl + T2Q*T3 = 0 ~ Q* E Q 0

Dit bewijs impliceert dat, indien er geldt: IITII/ ::; IIT21111T311, er wordt voldaan
aan IIQ*II ::; 1, dus 1=0.

De 'best-case'-modelfout kan nu per frequntie als volgt worden berekend:

7.3.2 Het MIMO-geval

De ondergrens van de 'best-case'-waarde kan per frequentie als volgt worden
berekend

I = min IITl + T2QT3 11
IIQII9

Het minimaliseren moet gedaan worden over p(p +q) complexe variabelen. Dus
over 2p(p+q) reële parameters. Om het minimalisatie probleem te vereenvoudigen
maken we gebruik van de volgende stelling.
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Stelling 6 We ontbinden T2 door middel van de singuliere-waarde-decompositie.
Dit levert het volgende op

met

(

0"]

~=

o
UUT =1
VVT =1

Indien we definiëren

o

(

0"]

~:= 0

o ) ,dim(E) = q x (p + q)

,dim(U) = q x q
, dim(V) = (p + q) x (p + q)

0) ,dim(E) = q x q

a q

dan kan het probleem

worden vereenvoudigd tot

Bewijs

Doordat V T orthogonaal is geldt

IIQI\= IIQI\
Dus

I = lJlin IIT] + UY:,QT3 11

IIQII~l

= lJlin \IUTT] + ~QT311
IIQII9

Omdat ~ bestaat uit een diagonaal matrix en een nul-matrix, kan er een Qworden
gevonden met dim(Q) = q x p z.d.d.
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Er geldt dus

hieruit volgt

Q~ -- (XQ) ,dim(X) = p xp

Het is eenvoudig in te zien dat geldt

en

o
Het minimalisatie probleem over 2p(p + q) reële parameters kan worden vereen
voudigd tot een minimalisatie probleem over 2pq reële parameters.

7.4 Benadering met bovenblok

De exacte waarde van de 'best-case'-modelfout is per frequentie

Dit probleem kan, indien, > 0, worden geschaald als

met
G - (Gll/, G121v0)

'Y - G21 1v0 G22

Indien we boven G-y een orthogonale functie J plaatsen, zoals is weergegeven in
figuur 7.3, dan kan worden aangetoond dat geldt [3]:

IIJl(G,Q)11 > 1 1==> IIJl(J,Jl(G,Q))II > 1 (7.4)

Het bovenblok biedt voordelen t.o.v. het tussenblok (§7.3), want bij het boven
blok blijft de oorspronkelijke Q in takt en bij een tussenblok niet. Bij het bereke
nen van de exacte 'best-case'-modelfout is niet de norm van Q van belang, maar
we zijn geïnteresseerd in elk element van Q.

De J -matrix is gedefinieerd als
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Figuur 7.3: Transformatie naar een 'affine'-vorm

met
LlLl* = / - AA*
.6.*.6. =/-A*A

Indien A zodanig wordt gekozen dat voldaan wordt aan

R4 := 0 22 + 0 21 A(1 - 0 11 A)-1 0 12 = 0
-J1 , -J1

dan geldt

Uit (7.4) volgt dan

(7.5)

(7.8)

Het 'best-case'-probleem kan worden opgelost door het volgende probleem op te
lossen

min IIR1 + R2QR3 /1 = 1 + E , E 10 (7.6)
IQkzl~1

en resulteert in de 'best-case'-modelfout ,.
We zijn op zoek naar een A, waarvoor geldt R4 = O. We proberen een

analytische oplossing te krijgen door (7.5) te schrijven als:

R4 = (022G12(1 - 0 11 A) + 0 21 A) (1 - 0 11 A)-1 0 12 = 0 (7.7)
1 V1 I-If

Waarbij G12 een hulpvariabele is, waarvoor moet gelden:

~ 0 12
0 220 12 V1 = 0 22

In bijlage B wordt aangetoond dat er geen G12 te vinden is, zó dat er wordt
voldaan aan (7.8). Een mogelijkheid om een benaderde oplossing te vinden is:
los vergelijking

O~ 012 - /
12--

-J1
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in kwadratische zin op. Daarmee bedoelen we dat Ilê12~ - lil wordt gemini
maliseerd. De oplossing van dit probleem is

Door êfl in te vullen in (7.7) kan een benaderde waarde van A worden berekend.
De oplossing is

We veronderstellen R4 = 0 en lossen het probleem (7.6) op. De oplossing, die
resulteert, is een benaderde oplossing voor ,. Een nadeel van deze oplossing is
dat we niet weten of het een boven- of een ondergrens is.

Voor het SISO-geval is er experiment met deze benaderingsmethode gedaan.
Het resultaat is dat de fout van de benaderde 1 in de orde van 0,05 ligt bij een
exacte 1 van rond de 0,5. De verwachting is dat bij bepaalde experimenten de
fout zal toenemen. Een vervolgstudie moet de bruikbaarheid van deze methode
bepalen.
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Hoofdstuk 8

Conclusies & aanbevelingen

In dit verslag worden methoden behandeld die nodig zijn bij het berekenen van
de 'best-case'-modelfout voor SISO- en MIMO-systemen.

Het berekenen van de 'best-case'-modelfout komt overeen met het minima
liseren van de oneindig-norm van de modelfout. Het is een min-max-probleem
waarbij over veel parameters moet worden geminimaliseerd. Dit lastige probleem
mag vertaald worden in een eenvoudiger max-min-probleem. Door deze vertaling
kan een groot deel van de theorie van [3] worden gebruikt.

In het SISO-geval is voor additieve modelfouten een goede benaderingsme
thode ontwikkeld voor het berekenen van de 'best-case'-modelfout. Deze methode
levert snel een oplossing, maar is niet uit te breiden naar het MIMO-geval.

Voor het MIMO-geval kan de 'best-case'-modelfout worden berekend voor
additieve modelfouten. De convergentie van het minimalisatie-probleem kan niet
worden gegarandeerd, maar in de praktijk zijn we geen gevallen tegen gekomen
waarbij geen convergentie plaats vond.

Indien we voor instabiele processen de 'best-case'-modelfout willen berekenen,
kunnen we gebruik maken van een modelfout-structuur, die gebruik maakt van
coprieme factorisatie. In hoofdstuk 4 wordt de matrix A(z) geïntroduceerd. Bij
het berekenen van de exacte 'best-case'-modelfout moet er worden geminimali
seerd over A(z). Dit is een complex probleem. Om dit probleem te omzeilen
wordt in hoofdstuk 4 niet de exacte 'best-case'-modelfout berekend, maar de
'best-case'-modelfout onder de voorwaarde A(z) = J. Deze keuze van A(z) heeft
tot gevolg dat het resterende minimalisatie-probleem consistent is. De conver
gentie van dit vereenvoudigd probleem kan niet worden gegarandeerd. Bij het
experiment uit hoofdstuk 6 vindt de convergentie in alle geprobeerde gevallen
plaats.

Indien we naar discrete signalen kijken met een begrensd spectrum, zoals de
ruissignalen dt(k) en et(k), dan zijn deze signalen elementen van JL 2 ( -00,00).
Het systeem Q(z), welke is geïntroduceerd in hoofdstuk 4, is een stabiel systeem.
Het is in het algemeen geen causaal systeem.

Het experiment met de watervaten toont aan dat er een duidelijk verschil
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bestaat tussen de 'worst-case'- en 'best-case'-modelfout. Een studie naar het
schatten van een kansdichtheidsfunctie van de modelfout biedt perspectief.

De bruikbaarheid van de benaderingen, die in hoofdstuk 7 zijn beschreven, is
nog onduidelijk.
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Bijlage A

Symbolenlijst

IL2 ( -00,00) de ruimte van alle reëel waardige signalen x(k), k = -00, ... ,00, waar
voor geldt

00

L x(k)Tx(k) < 00
k=-oo

RJP
RIL 00
RJHoo

p

". "11 . 1100
H*(eirl )

Pt(z)
P(z)
~t(z)

Nt, Mt
N,M
Ne, Me
u, y
Ut, Yt

dt , et

set van alle reële rationale overdrachtsfuncties met eindige dimensie.
set van alle RJP-functies, welke geen polen op de eenheidscirke1 hebben.
set van alle RJP-functies, welke geen polen buiten en op de eenheidscirkel
hebben.
set van alle overdrachtsfuncties, welke geen singulariteiten op de een
heidscirkel hebben.
set van alle overdrachtsfuncties, welke geen singulariteiten buiten en op
de eenheidscirkel hebben.
set van alle systemen die de data niet falsifiseren.
O'max('), matrix-norm
oneindig-norm
HT(e-irl ), complex geconjugeerde
echte proces (Pt E RJP)
model
modelfout (~t E RJHoo )

coprieme factoren van het echte proces Pt(z)
coprieme factoren van het model P(z)
coprieme factoren van de regelaar K(z)
gemeten ingangs- en uitgangssignalen
echte ingangs- en uitgangssignalen
echte ingangs- en uitgangsruis
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p
q
Re(x)
Im(x)

gemeten ingangs- en uitgangssignalen voor meerdere experimenten
echte ingangs- en uitgangssignalen voor meerdere experimenten
matrices met echte ingangs- en uitgangsruis voor meerdere experimenten
matrix met geschaalde echte ingangs- en uitgangsruis
afbeelding van de vorm RJP naar RJH00 X RJH00

aantal ingangen van het proces
aantal uitgangen van het proces
het reële deel van x
het imaginaire deel van x
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~ T
G12 ,2 )

G12 ,2 )

G22 ,2 )

Bijlage B

Bewijs dat (7.8) niet exact
oplosbaar is

We zullen in deze bijlage aantonen dat er geen 012 is te vinden z.d.d. voldaan
wordt aan

(B.I)

Voor het SISO-geval geldt

dim(A) = I x I
dim(Gn ) = I x I
dim(GI2 ) = I x 2
dim(G21 ) = I x I
dim(G22 ) = I x 2

We definiëren
0 12 = (012,1

Gu = (G12,1

G 22 = (G22 ,1

Vergelijking (Rl) uitschrijven levert

(
G22,1 GU ,l G22 ,2G12,1 ) G~ - ;;::;G
G G G G 12 - VI 22

22,1 12,2 22,2 12,2

De bovenste vergelijking heeft als oplossingsruimte

De onderste vergelijking heeft als oplossingsruimte
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We zien dat de oplossingen alleen aan elkaar gelijk kunnen zijn als

In het SISO-geval geldt het volgende, zie (4.4)

(B.2)

G12 ,1 =

G12,2 =

G22 ,1 =

G22 ,2 =

MY-NU M N) W
- McU+Nc Y e - d

MY-NU I\T M) W
Me~t:eYl1V~- e

MeU+Ne Y d
Ne W

MeU+Ne Y e

Als deze gegevens worden ingevuld in (B.2), levert dit de volgende voorwaarde

NNe=-MMe
Ne M 1

Ke =-=--=--
Me N P

Er is in het SISO-geval nooit een regelaar Ke te vinden z.d.d. er aan (B.2) wordt
voldaan en dat het model P door deze regelaar wordt gestabiliseerd. Er geldt
namelijk

vn ]{ p = -1

Er is hiermee aangetoond dat er in het SISO-geval geen correcte Gl2 is te
vinden z.d.d. er aan (B.l) wordt voldaan. Dit impliceert dat er in het MIMO
geval ook geen correcte G12 is te vinden z.d.d. er aan (B.l) wordt voldaan.
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