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Sanenvatting.

Er is gebruik gemaakt van een zelfafregelend, cli.gitaal model
voor het "on-line" schatten van de parameters van een analoog
(kontinu) proces. Ret proces laat zich beschrijven door een
tweede-orde lineaire differentiaalvergelijking met vier
koefficienten als narameters.
Gedurende een peri~detijd van het ingangssignaal (en het uit
gangssignaal) worden twee reeksen sample-vTaarden van de beide
signalen verkregen. Op grond van deze reeksen voIgt een be
schrijving van het model. De model-afregeling geschiedt met
behulp van de conjugate gradient-methode. Als na voldoende
afregeling de schattingen van de parameterwaarden zijn verkre
gen, worden opnieu\'T bemonsteringen uitgevoerd, etc .•••• Op
deze wijze is het mogelijk om de parameterwaarden in de loop
der tij d te volgen ("par81neter-tracking"). Er voIgt een sig
nalering v78nneer de parameters op den duur (of af en toe) in
zekere mate afvdjken van de begin-wa.arden (pcTameter-bevTaking).
Bij het uitvoeren van de schattingen dient het signaal van een
Maximum-Lengte-Reeks-generator als ingangssignaal van het pro
ces.
De schattingsprocedure is opgenomen in e,en Fortran-progralnma.
en wordt uitgevoerd door een PDP-8 (minicomputer).
Ret geheel is getoetst aan een proces met drie parameters. De
schattingsresultaten wijken 2-12% af van de proces-parameter
waarden (afhankelijk van de beschouwde parameter). De afwij
kingen blijven echter vrijwel konstant als we de proces
parameters (stapsgevJij s) gaan veranderen, zodat toch sprake is
van het volgen van de procesparameters ,afgezien van de kon
stante afwijking tot op 2 a 3% nauvlkeurig). Ook de bev'laking
blijkt te kunnen funktioneren. De sch8ttingsprocedure vergt
telkens na de bemonsteringen 7-20 sekonden. Bet is mogelijk
met een tweemaal zo hoge sample-frekvrentie de maximale afwij
king tot 7% terug te brengen, maar dit betekent een verdub
beling van de lengte van de gebruikte reeksen; dan vergt het
uitvoeren van een schatting 15-35 sekonden.

Alvorens tot het v18rken met de ID.P-8 over te gaan is ervaring
verkregen met betrekkillg tot de schattingsprocedure door ge
bruik te maken van een P 9200-computer. Daar is de basis
gelegd van het schatten en volgen van par81neters met behulp
van een digitale computer.
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On-line parameter estimation and watching by use of a
minicomputer (summary).

A self-adjusting digital model was used to estimate the
parameters of all analog process. A second order differential
eouation, wi tll four coefficients as parameters, characterizes
the structure of the process.
By sampling both the input signal and the output sj_gnal during
one period of time, two series of samples are obtained and
used to describe the model siBnals. The model is adjusted by
use of the method of conjugate gradients. As estimates of
the parameters are obtained after a sufficient adjustment,
again samples will be tal-cen, etc .... ;30 parameter tracldng
is fulfilled. Attention is then called to some changes in the
pB-ra.:neter values with respect to the j.ni tial values; changes
wIlich may take place occasionally or in the long run (parameter
watching). A Iilaximum-Length-Sequence generator produces the
input signal.
The whole procedure is implen.ented in a Fortran progrF!m, "111ich
enables a PDP-8 (minicomputer) to carry out estirl1ations.
A three paT8Ineter process was used to test the procedure. The
estimates (liffer 2-1~~ from the values of the process-para:neters
(dependine on ~lich parameter is regaTded). However, t~ese

differences rema.in almost the fJarne when the parameters are
cha.nged (st ep-vn se); so parameter tracking is fulfilled (wi th
ail accuracy of 2 or 3%, apart from the enduring clifferences).
The par8~.ieters aTe "latched well too. The estim~!.tion procedure
taKes 7-2U seconds. Sampling at a. doubled frequency leads to
a riaximum difference of 7%, but then the series are doubled
too; now the procedure "rill take 15-35 seconds.

Befor using a PDP-8, some experience was obtained in estimating
by using a P9200-computer. Then the principles of the method.,
concerning parameter estimation and tracking by means of a
d:Lr':i tal computer, 'fere grounded.
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o. Inleiding

Van vele processen kunnen we ons met betrekking tot de
struktuur en het dynamisch gedrag een voorstelling vormen.
In de beschrijving die daaruit voortkomt, treffen we een
aantal parameters aan (d.w.z. onafhankelijke variabelen,
variabelen die onafhankelijk zijn van ingangsgrootheden).
Een voorbeeld is de differentiaal-vergelijking voor de
beschrijving van de relatie tussen ingangssignaal en uit
gangssignaal van het proces. Daarin vormen de koefficienten
ten eventueel de beginkondities) de parameters.
Parameterschatting komt neer op het proefondervindelijk
bepalen van de waarden van de (proces-)parameters; ervan
uitgaande dat de struktuur van het proces bekend is.
"On-line" pararneterschatting houdt in dat observaties van
ingangssignaal en uitgangssignaal (van net betreffende
proces) direkt in de schattingsprocedure worden verwerkt,
zodre. ze ter beschikking komen. Voor wat betreft toepas
singsgebieden van "on-line" parameterschattingen kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan:
- automatische metingen van impedanties van (elektronische)

komponenten; zowel na de produktie ervan als tijdens de
produktie;

- detekteren en bewaken van veranderingen in de proces
parameterwaarden (in de loop der tijd);

- een (onderdeel van een) adaptieve regeling, d.w.z. een
regeling die rekening houdt met eventuele veranderingen
in de waarden van de procesparameters.

Tn deze voorbeelden blijkt ook sprake te zijn van "parameter
tracking" - schatten en volgen van parameters die afhankelijk
kunnen zijn van de tijd of van de situatie waarin het proces
beschreven wordt (zoals bijvoorbeeld geldt voor een vliegtuig
op grote of kleine hoogte; het dynamisch gedrag zal in beide
situaties aanzienlijk verschillen). Door de schattings
procedure op grond van nieuwe observaties vele malen te
herhalen ontstaat een beeld van het verloop van de proces
parameterwaarden (in de tijd).
Er voIgt den:
- dat de parameterschatting weI "on-line" zal moeten plaats

vinden, opdat nieuwe observaties direkt verwerkt kunnen
worden;

- dat de tijd die nodig is voor het schatten van de para
meters bepalend is voor de mate waarin veranderingen in
parameterwaarden gevolgd en gesignaleerd kunnen worden;

- dat de benodigde apparatuur zo eenvoudig mogelijk zal
moeten zijn (en liefst opgebouwd uit standaard-eenheden),
opdat het aantal toepassingen ruim kan zijn.
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Reeds enige tijd is er in de vakgroep Meten en Regelen
van de Afdeling der Elektrotechniek (Technische Hoge
school Eindhoven) onderzoek verricht naar 'Ion-line"
parameterschattingen. Daarbij was steeds spra~e van
parameterschatting aan kontinue processen door middel
van modelafregeling. Ret ingangssignaal en het uitgangs
signaal werden direkt aan het zelf-afregelende model
toegevoerd. De beschouwde processen betroffen aanvankelijk
RLC-schakelingen; later werd meer gebruik gemaakt van
tweede-orde processen in het algemeen. De benodigde appara
tuur voor instrumentatie van het zelf-afregelende model was
door Krutzen (lit.6) en Kitzen (lit.5) samengesteld uit
analoge schakelingen. Jeurissen heeft gebruik gemaakt van
een minicomputer voor automatische impedantiemetingen aan
een RLC-schakeling op grond van bemonsteringen van het
ingangssignaal en het uitgangssignaal daarvan.
Uitgaande van de ervaringen die bij dat alles zijn opgedaan
werd gestreefd naar een uitvoering van het "on-line" schatten
en bewaken van parameters van kontinue, tweede-orde processen
met behulp van een minicomputer. Hier betekent "on-line" dat
de observaties (bemonst.eringen) van het ingangssignaal en
het uitgangssignaal van het proces direkt in de schattings
procedure worden verwerkt. Parameterschatting geschiedt
door afregeling van een model. Aangezien een digitale
computer wordt gebruikt kunnen het bemonsteren en het
uitvoeren van een schatting niet tegelijkertijd gescbieden.
De procedure welke leidt tot een scbattingsresultaat kent
nu een tweetal fasen die achtereenvolgens worden doorlopen.
De eerste fase omvat het bemonsteren van de signalen
(gedurende een periodetijd). De tweede fase behelst het
maken van een schatting van de procesparameters op grond
van de verkregen monsters (samples). Door deze twee fasen
voortdurend te berhalen verkrijgen we aan de hand van de
schattingsresultaten een beeld van de proces-parameterwaarden
in de loop der tijd ("parameter-tracking"). EIke schatting
c.q. afregeling geschiedt immers op grond van nieuwe bemon
steringen. De tijd die telkens benodigd is voor het bemon
steren en uitvoeren van de schattingsprocedure (net afregelen
van het model) bepaalt de mate waarin het verloop van de
procesparameters gevolgd kan worden.
Het bewaken van de procesparameters komt tot uiting in het
signaleren van eventuele wijzigingen in de proces-parameter
waarden (in de loop der tijd); daarbij gelet op de schat
tingsresultaten van de eerste schatting.

Er volgt een korte beschrijving omtrent processen, para
meters en parameterschatting in het algemeen.
Daaruit blijkt welke aspekten zoal een rol spelen bij het
schatten van parameters (mi.ddels een zelf-afregelend model).
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Diezelfde aspekten worden nogmaals behandeld 7 maar
dan gericht op een uitvoering van parameterschatting
en "parameter-tracking" van tweede-orde processen
met behulp van een digitale computer.
De uitvoering van het onderzoek betrof achtereen
volgens het werken met een P9200 en een PDP-8
(digitale computers, waarvan de laatste een zgn.
minicomputer is). De beschrijving daarvan geschiedt
grotendeels weer aan de hand van de eerder genoemde
aspekten.
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1. Al£':em~en: ...J2To ('es~'=)pn, rarrr"cters, parametersschqttinE.

1.1. Procescoen en Darp...Ineters.

1:!e ::-escnou'FpTI de klas"e Vg.r.. (J{on+;inue) 'yrj ceRsen, waC1-y.van
11et .cedY'8.r" te heschri Jven is c1')()r THidelel van een linea~.re

;Ufferentiac~.liTergelij~'~incmet lcol1stante koefficienten
(w8arbij U-::ll(t) 11et in'(l'an:':~8si2)1a'"1l en y=y(t) het·uitn·ancs
si.!maal beschri.j ft) :

De V!8.r'.rde van een van de kO'EH'Picl..enten (a, of 'oJ') nomen we
] , " 1 'o' . 1*':e.. J.Jc<': aan. , 1.JV. 8,0;:;;' .

Tiezelfcle 1'::oeff'ici..8nten v'inden 'He ter~l:':: 1,IT9y,n eer we 1a1'l"'.co
tra.n sforrr~ati..c to e'3assen en 710 do end e kC)ITIen \'Te tot een l::e
sC~Lrijvi:np; noor midde1 van een overnraehtsfunktie, die or
dar alGem~el1. als volCt ui. t.ziet (aanne:nende d8.t: 4f.=O f\:9
t:O v'Jor i::l,2, ...•.. ,n ,dJt...<:=O op t::O veor J'::::1,2, •.• ,"'"1 en

d~J .v(O)::u(O)_O ):

H( s) =_Y_(_s_) :::: _'o..:.:......:...s_"'_+_'o....:...:.:.;..:..-s_..._·~_._._._.+_'0..:..1 _s_+_b_o

X( s) a., s" +a"'ls"-~...• +a, s+a o

De ko 81'1'5 Ci.'Ebt en a; (1.::0, l, ... n) en
Y1U de ]ara.r;eters in de besc11Tijvi.ng
hier besproken pro ceSRen.

met (bijv.) a,,:: 1.

h ( "1 11 1 m) v"''''-''''e''I...j u=:v" ••• .l I \jJ.' ..., .... i

'laD het gedra:; van ('e

Van 0en 7:e1\er pro ees lnmner1 1,;-e op :'T'Jnd van a :prior:. .\:en
nts ten A,8llz'Len van de Rtrulct~.Jur VCLlJ het proees (dtfferen
tta"l verL';el i.jI~i.nr'(') en ~"1et 'oe:l.ulp van de wa8rden Va.'1 "e~1in,·

,va'1C:F"signa8.l en het uiteaT ("'<i;,~;na8,l de vlaar"Jen Vf..';" d,e lJ8-

r?~eters sch~tten.

* E~i~e toc1ichtLng: ~oor dpze ~0uze Z1J~ we in St8~t ~et

pen 011. clp7.eL f'de l_ineaj-re r'JiffeY'entiaalver':':clij1d.Y'C lOl( ·~r')..
'-''"'3''p1''1 met 1 ""'eY"'~ "rd"" r'e'o 11" (l-<n) +"" hes""}'r'; 'l"/en d ..·.-,Y'".,' 1_, :.......... ""', "_o~~ t,~.~' ~ .. _ "-, /J -~G J~. ; ..:.... ..... J ',j,'. ,_ l. ,-"L. '-. '- '.l.. .. ,.,)')

a;=u v"OorL)k te lriezen (ak~O). r!T erl{ Op 118.t aldus I'Tel sen
di.fferent'Lgt',)T l;:an vlOrnpn :)es cl,.reven , ::"'c8.3T ~~een inte,C);rator.
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1.2. .Parameterscll attine.

Voor "9arar!'eterschatting is ~(ennis vereist over:
1. strtlktuur van een pro ces ( voor kontinue pro cessen

bepap_ld donr differentiaalvergelijking en/of over
drachtsflml:tie) ;

2. vTg,arden van ingangssicnaal u( t) en ui tgangssie;naal y( t).

~r zijn verschil1ende methaden bekend om op srond van dis
kennis de parameters van een proces to scl1atten (lit.2).
We kennen de v(!)lgende onderscheidinG':
a. expliciete methoden de te schatten wa~::trden van de

para'Tloters "I'rorden be:pa!'1.1d dOQr
een exoliciete v,Ls'~lmdi{::e Utt
druk1cing;

b. imnliciete ll'Jethoden de wa~.,...den van de narRJ1'loters
~

\folsen im!)lciet :Ji t de afre-
2;01 -Lng van een roo del.

Binnen de l~latstgenoemc"e soort metboden, de impltc:Lete
~:ethoden, kaY} de volc;ende onderscheid.inc cema?kt vlorce::.'J:
1. paraneterschatting met beh')l1) val') een identie1e mo del;
2. parametersc':1atting met behu1p van een ,c;ec;eneralisecrc1

I:JO del.

J • 2. 1 . £010 dell en identiek, gegeneraliseerd.

Br wordt een model ge''''onstrueerd, "I"l8.8.TV8.n de stru.kb.lVT
identie}': i9 aan die van het nro ces (eenzelfde d if:feren
tiaalvergelij;cing). De Il aramet ers van het mo del vTorden
zo danLr; af,o;ere,c;e1 d, dat ar-m een zeker 'criterium betref
fende c;en funJetie E, die ()Y) zich een funJ:>:tie is van

u
Pro ces

Identiek
'----.---+1 V10 d e1

y

e

FL'~.l. 2.-1. Proce:s en ident"ie){ mod(~1..
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e=Y-~TM , IV!) relt vol da~'m. 'Oat kri t eri,,:1"1 111i. r'lt: E-O, 0 f
E rno et r"J. tn1.1"1')8.a1 zi j n.
De prrrarnetenqaR,rden van het afgeregelde model geven
een schattine; van de overeenkomRtige parameteri-Taarden
van het pro ces.

i'roces. y

rna del dient a1 s refe·"·enti.e;
OloGo =1. iJan (:e1 dt:

...
~ (3j Uj , vT8,8,rbi j.y, en u j

de "dynamic operators" G, en

Fig.l.2.-2. Proces en gegeneraliseerd model •

..
Er geJ_ct: Ie = ~ ot,y, +
"ui t gangs Rignai"en It van
F; zijn. .
In veel to e:JaSslngen van het cegeneraliseerde :'10 siel "P-
1 '1 t ( 1 . . ) 'I d' .' t" F dJorUL\:: men . lueal.re . ync:tffilC opera ors j = - dt j
(j=l, •. ,m) en G.:-.£.... (1.=1, .. , n)

l d~'

.ben van de ta]{:cen van het
xi.es hierti8 bijvoorbeeld

.. WI

e =y + ~ 0<.(1.: +- 2: a·u·
, .. / J"o(-J J

De llYJotenti.. ometer.s lt (<Xo ) 0(, ,0<2, •• ,0(", en (30,(3" •• ,(3,."
\';o""o.e):; z0dr):ni:::" afgereo;elc, flat aan een ze]<::er kri teri.
UJll bet""effen"le eell funktie E, riie op zich een~'unlctie

i.s van c, vordt voldaan. OJfc hi.er 11.'cidt di.t ':criterium:
E...O. of E moet 'T,ir'imf>.8.1 zijn.
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Duide1ij'.;: eLi ':t, bij to('n:~lf~sine v,"'n "en Ge p 'onGral-L
seerdlodel, e 1ineaire re1atie tus:-,en G en de p;Qr8
:-neters ex. en f3j (het ];)0001 is 1.ineair-in-de-parat:eters'
d e Y'\ <:> Y't i 'e" e af noel r>l' '" 0'" de. e-n d~ (d e '7 nov; Y'\ al'''''m et 8'r -"P-"•. ' ~}"",,,,-," ) ... ,,,L __ C L> -- "-J r~ ...1J. ~ ... iii:. _,JC)·le l";~ .... c::l."-~ . u"..

] " 'of ,t'-) l' d) d' '+d bvo e ,l:,,:nel.S UTI:'': leS VO~rren an eenvou 19 Ul v e e-
tre'z:~dnc:en:
oe
-:;:-=Yi. ,
c/o(,

\

ae_
U

.
d - JI3j

en ]n:mnen dire'd ui t }"tet rno rlel betroklren I'm I'd en.

1.2.2. HodelafY'egelinc; (foutkriteri.u..rn, afrcge17tethode).

V00r de afreceJ.inc van }let Dodol (gegenera.1J.seerd I)f
identieId zijn een tweetal aspekten van belane:
1. ~e funktie E van e, ook 'He1 fOI.1.ti{riterium e;enoeL:d

(Qf f'OvtfLUlktie);
2. de afrece1nethode, die eebruikt wordt om to berei

ken nat E minirnaaJ. \'lOrdt; e en E %jijn zodanig, dat
het rninimaliseren van E over0enkorlit met O(i-a( en
(3j-bj (a j , OJ - ~)rocespar!3:neters).

De f1.1TI.l:tie E is een niet-necatieve fmlktie. Enke1e
voorbeelden zijn:

E ::/el
~ =e 1

:I. ( • )2..l:!: = c, e + c2. e ( zi e 1.it. 5) }
}

n'lomentaan

mid~elinc over de
tij d •

.08.a1" e '\\'ord+ beschreven in t er:'~ en VaT: ex.. (i:( 0) 1., 2, •• ,n
en (3j (j:=O,l, •• ,m) is ook E op te vatten als funktie
van 0<.. en j3j ,
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De afregelin[t, van het model (de modelparameters) dient
zo danig t e geschieden dat het foutk:ri t erium E m.in:Lmaal
vmrdt. Dit houdt in d~t C3E_O en ~E .... O.

()oc( ?Jflj

De afregelmethoden zijn in t'Hee klassen te onderschei
den:

1. "direct-search"-methoden

2. gradi~nt-methoden

voor diverse par81lleter
waarden worden de bijbe
horende waarden van de
flmktie E bep8,aJ. tj de 1'e
suI tat en gev"E'm aan w:$.6:r,
of in 'Helke richtinc zich
het plmt in de pnr8meter
ru,iT'l t e b evindt, 1'Trl8.TVO 0 r
de 1'raarde van de funktie
E minima8l is (de gradi~nt

van E 8l f3 flmkt i e van 0« An (3j
1'Tordt niet expliciet bopaal.d)
deze metho den hebben 8.11 ,'e aJ. s
voorwaarde dat de gradient
van E als funktie ven
lX i (i=(O)J_, 2, ••• n) en
~ j (j= 0 l~ 2, • . •m) b op aal d
worden; de :c:r,radientv!8.arden
behorend bij diverse pu.nten
in de paramaterruimte, lei
den tot een schatting van 1-1 et
p1ill t "mar de waarde van E
minimaal is.

Al'Torens over te garm tot het noemen van enkele T"!ethoden
vol{r(; een invoering van vektornotatie en een toelichting
01) het begrip pFLrametcrrrl..imte.
AIle rnodplp9.T8meters }omren ,'TO beschom,Ten als kOmpOrlPT;-':sn
van e8'.:i-vektor (J, de;'8.:ramcterve1etc r , zodat(J=( .• ,{3)I""'ot;,•••);
hetzelfde grlrlt voor depr(~cesparameters, vmarhLj we als
(:proces)-"p.~C'.rm:Jeterve'c:toyikrijgen:Q::=( •• , bj , •• , ai. •.• )
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De rn:rmnetf'~~':'i'in.J.te is nu de ruimte"1i'? opgespan.~1en

wordt dO'Jr de ko~n~onenten val1 een parapletervektor.

Erl-kele vf)()rbeplclen 11i t (Ie \leel11etcl va..~ besc1-1.ikbay-e af
rece1methoden zijn (zie of)k 1it.2.):

- steeDest rlescent-rnethode (een rradient-methode);
-- de afreceling van de (r'1ode1)p~"r?J'1eters ce-

schiedt vo1gens de betrek1<:inE; (in vektorno-
ta,tie) -

in r;eval van

( "rr,'lr-i'n r ersr' ze1rp.,.", veY'-~'"c).c., .......~_~. .J"-~_'" .... :.... ~." ,. t...- .'-

st erl::in:'~8f.g)-:to r aaYldui dt)
1conttYl'le afrege1 inc;,

of vo1cens de betrel~kinc

in .-:eval V8Xl

(r is weer ec:'.. ze1rere ver
st er]:::incsf.?~:::tor, di e 8ven
tueel VcJn i lum afhaYJ.c::en;
i=O,l, .. - nL~Qer van de
stap of iteratie)

stap SCel'li j ze afr8c;el inc.

- c0nju"at e c;radi ent-Plet11o de (een ~radLent-metho de) ;
('Ie afrege1inc van lIe (model) parar:eters e:e
schiedt volcens ne betr8~;-'{ingen

( 0'. n . ) =- 0 en
.t;.,;, '+' '.z:::. ~

n. = 13· + Ai 12. i. l=V, 1, ••.
f::!t+1 ,.- ..

WA,8,rbij ~\-volgt door mj_dde1 'la'1. lijnrrinirJ.a
1isatie langs 12.., of 8.-.'1.ders cezecd:
de vm,8rde van Ai L s z:) drm1-l~ oat
E(/t of- A.. 12.J minimaal is;

g.-VEl
L - Ii (lr(!;

~ 0 - eron( will el-::eurice) sta:rtvTaqrd e.
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Bij de laatste methode Z~Jn in principe n ite
raties nodic; en "'WOld.oende om }let minimufD. van
de f1illktie E te bereiken, \'Tai~meer de pDrcrJ.e
terveJctor (l n kom·ponenten !: eeft en E ](wadra
tisch is.

Ben nadere to elicbting en verdere ui ti·rer''Cinc·
van rleze methode is te vinden in de Appendix.
(zie ook lit.3).

=-.3. Ingangssigl1a8l (t est sigrJapl) .

Er besta~tt eel'.. ~;1"ote verscl1eiclenl1eid i,n de soort en si.C;
nalen die als inr;;angfO'signaal, c.q. testsig11aal, bij ~'J8.

rc:t'neterschattin,~ aan een pro ces gebruH:.t kl.mnen vTQrden.
In het al:~:emeen hanct de lc6uze van het s00rt signa:::l1 af
van rle kennis die men omtrent het proces I'Tenst to ver
lcrijgen (en de daartoe Fel18nteerde·methode; zie ooklit.2).

De klasse ,ran binaire testsic:nalen (d. vi. z. signalen l1et
slechts tv18e ampl itudeniverm' s) biedt de volgende VO:'T-'

del en:
- ze l'Cu.nnen p:e::enereprd vrorden met behuIr> van eenvJudice

10 eiSC}l e schakelingen;
van aIle signalen u(t) die in mnplitude be{?;rensd zijn
volgens -a~u( t)~....a levert een binair signaal een ma
xim8~1 "vermo {ren";

- verr'lenigvJ.ldiging van een dergelijk signaal komt neer
')p verme·'.i.gvuldiging Det een faktor +a of -a.

Tot de 1::1asse van binaire testsignalen behoort de z{;n.
TTaximum-Lengt e-Reeks (maximum 1 ength sequence).
Dit is een peri'ldiek. hinair signaal dat:

eenvoudig :;ecenereerd l;:an worden met behtup van lorri
sehe JrO;"1ponent en (zie fig'. 1. 3. -1) ;

- rlete ......nl·'"'l·st·L·~c·l.., i", (d ~.T n 'Jel~'"'nd Ol0 fllrurtl'e ''''::11'1 (~e·,_, .J. ,l. •. .l- • ...:..... k. _ i: ...... _ • ., • t'v. / J • I, ;,1- c...: '. (j ',; .. , ',l... \I <.....1 ' \.).

tijd), ztc fig.I.3.-2.
tot een Autolcorrelatie-fnnktie ~.. (rr) leidt, zoals vleer
ceceven in fiC.l.3.-3; door geschikte keuze van N=.2:'1
en e };:;:m een Dirac-funktie imrden benaderd, hetgeen
btj diverse schattings1'Y\ethGden (bijvoorbeeld korrela
ti emetho don) ,gewenst is.



1-8

)tu._(~

Cl. ~ r--

2 e l4e 66 -I:
Ol- --.. ~

I

'T" I

S\:hCoAoi F
l"&"',,r.r
(l'Ic")

e.xc.l"",sivc. 01'"

(moe! '2 - ulle.r)

lclo\cp..Jsc.n (fc.)

Fig.l.3.-1. Een MLR-generator. l"ig.l.3.-2. Testsignaal
("1"-+8, "O"--a; e =life).

Fig.l.3.-3. Autokorrelatie-funktie van een MLR-generator
met n elementen (N::2"-1;8:1/f.J.

Van een 1·1 rocL'-::).m-L 811 gt 0-Re e',: s
- kan de periodetij d T e(m~10"lI(lig -Horden be~aald vol("ens

T=( 2''1-1 ) e , I'Taarin n het a~·mtal l":('E'brnLkte elementen
vo nrst e1 t en e de perio deti,j d van het klo!{-sie,na21;



1-9

kan het vermogenss"pektrtJ..'Tl ¢,... {w) bescl1reven worden zoa"Ls
in fig.I.3.-4; duideli,-jk blijkt dat eventueel ce1'renste
frel{1ventie-1.c.oln;:;onent en i.n h et test sii:,;n nal }Clhnnen 1iO rden
vastge1ecd door een ze1::ere:;:euze van het aantal elemen
ten en de frek"t'lentie VAn het kloksi.snaal.

t ¢ .... (w)

e
.....

, 2

" e(~n w8j2)
\~ we/2

Fig.l.3.-4. (Diskreet) vermogensspektru.TJ1 ¢..,...(w) van
het signaal van een MLR-generator.

Opmerlcinc:
de keuze van het element V8n het schuifregister, wa3T
van de to esta.'1.d het test SiC)18.8l bepaf'lld, is 't-rill ekeuY'-i_g;
of itTe N=2" -1 verschillende to estanden V00r het schuif-
register verkri.j cen, hanct ,'?l.f van de ;:Tij ze van teY'"J,o;
kO;!"9 elinG m. b. v. de exclu si'Te or (d. vT. z. van ·1'Te1'::e e1 e
riwnten rie inhoud vTordt 0vergebracht naaT de exclusive
or) •



2.

2-1

Uitgangspunten voor het onderzoek van "on-line" parameterschat
ting (en "parameter-tracking") zijn bepaald door de ervaringen
va.n Jeurissen met betrekking tot "on-line" parameterschatting
aan een RLC-schakeling met behulp van een minicomputer (lit.4);
daarnaast spelen een rol de ervaringen van Kitzen (lit.5) en
Krutzen (lit.6) met betrekking tot "on-line" parameterschat
tingen aan algemene tweede-orde processen met behulp van analo
ge schakelingen.
Hiermee komen we tot het volgende overzicht met betrekking tot
proces, parameterschatting (methode), etc.

2•1. Pro ce s .

We beschouwen kontinue processen die beschreven worden door
een overdrachtsfunktie

R(s):: b,s+bo

B. ~ s 2+ a ,S+- 1
en door een lineaire differentiaalvergelijking met konstante
ko"EHficienten

d
1

y dy b du b waarin u=u(t) en y=y(t)a1W + alert + y = I crt + 0u

respektievelijk ingangssignaal en uitgangssignaal van het pro
ces beschrijven. De koefficienten a 1 en of a. kunnen gelijk
zijn aan nul, evenals b , of bo( niet beide).

In de loop van het onderzoek wordt dikwijls gebruik gemaakt
van een proces dat beschreven wordt door de overdrachtsfunk
tie
H( s) = 2100/ (s2+100s + 2100)

Ook Kitzen (lit.5) heeft zijn onderzoek gericht op schattingen
aan een dergelijk proces.
Normeren we op de laatste term in de noemer van de overdrachts
funktie, dan wordt hetzelfde proces beschreven met de volgende
koefficienten: b,=O

b ,,= 1 -3

a8 '" 1/'2100 == 0,47619 ..... 10.. -I

a.::::1/21 =0,47619 •.••• 10
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2.2. Parameterschatting en "parameter-tracking tl
•

De parameterschatting wordt uitgevoerd met behulp van een
digitale computer. Verder gelden als uitgangspunten:
1. de struktuur van het te l1 bemeten tt proces ligt vast door

bovengenoemde algemene beschrijvingen, waarbij bekend
wordt verondersteld welke koefficienten van belang zijn
(ongelijk aan nul) en welke niet;

2. ingangssignaal en uitgangssignaal van het proces worden,
telkens wanneer de (schattings-) procedure erom vraagt,
bemonsterd gedurende een periode van het ingangssignaal
(enerzijds om een redelijk aantal metingen te verkrijgen
waarop de schattingen gebaseerd kunnen worden en ander
zijds om het periodieke karakter van de signalen bij de
bewerkingen van de reeksen monsters te kunnen benutten).

op grond van beide reeksen monsters of samples ( u(j):
=u(~+j~), y(j)=y(t~j~) met T$- sampletijd en j:O,l, •• ,ns-l
met ns - aantal ~paren) samples) levert de schattingsproce
dure een schatting~van de proces-parametervektor Q.

Door het nemen van (paren) samples en het uitvoeren van een
schatting telkenmale te herhalen,waarbij de schattingsresul
taten steeds worden afgedrukt, wordt gestalte gegeven aan de
uitvoering van "parameter-tracking". Dit komt neer op het
volgen van procesparemeterwaarden die afhankelijk zijn van
de tijd. Ret bemonsteren van de signalen en het schatten van
de parameters op grond van de verkregen sample-waarden kosten
een zekere tijd en worden achtereenvolgens uitgevoerd. De
benodigde tijd bepaalt in hoeverre veranderingen van de pro
cespar8meters gevolgd kunnen worden.

Voor de parameterschatting wordt gebruik gemaakt van een
impliciete methode: modelafregeling.

2.2.1. Model (gegeneraliseerd, diskreet).

Uitgangspunt voar de opzet van het (af te regelen) model
is een gegeneraliseerd model, waarva..'1 de analoge versie
schematisch is weergegeven in fig.2.2~1.
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h,s rho
H(s):-~---

a.s· + a,S + I

y

Fig.2.2.-1. Gegeneraliseerd, analoog model.

Er geldt voor dit model:

of oak

In feite zullen we nu echter werken met een diskreet,
digitaal model. Van het ingangssignaal en het uitgangs
signaal van het proces zijn slechts de waarden bekend
op diskrete tijdstippen (samples), zeg voor t:to+jTs '
j:O,l, ••• ,ns-l (waarbij Ts - sampletijd en n s - aantal
(paren) samples ).
Op basis van een tweetal reeksen sample-waarden (geno
teerd als ~ en y) zullen we trachten numerieke benade
ringen te verkrijgen van de signalen u

"
Ylen ~ (zie

fig. 2. 2rl) op de tijdstippen t = to+jTs , j=O,l, ••• ,n,s-l.
Aldus komen een aantal reeksen u" ~o' Y2' y, en Yo tot
stand (waarvan elk j-de element de -benaderde- waar-
de geeft van u,(to+jTs )' uo(to+jT~), etc. met j~O,l,.,ns-l
alsmede een reeks ~ ; een en ander leidt tot de schets
in fig. 2. 2~2.
In 3.2.1. en 4.2.1. \,mrdt nader omschreven op welke wij
ze ui t de elementen van!:!:. eny" de reeksen ~,' u 0 , etc.
volgen.
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~,

Fig.2.2.-2. Gegeneraliseerd, diskreet model.

Voor elk element van ~ geldt:

beschouwde kontinue (analoge) proces be
door de differentiaalvergelijking tzie 2.1.

Bedenk dat het
schreven wordt

2

a d Y+ a dy +Y _
2dt 1 'dt

Ret gegeneraliseerde, analoge model in fig.2.2.-1 levert
een fout e op volgens:

du
(met u,=-dt ' u.,:::-v., etc.)

Voor het gegeneraliseerde, digitale model hebben we een
fout~; elk element van ~ voldoet aan:

Er is eerder gesteld dat de vmarden van u. (j) J Y2. (J) en
Y1 (j) - in het digitale model afgeleid van de reeksen
sample-waarden !! en :t.. - benaderingen zijn van de waarden
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dU/ d2. Yj dYI--- '---1 ,resp.-- (met u:u(t), y=y(t) -
dtl.- .. lo+j~ dt ~.to+j~ dtt-"f..... j"/s

het analoge ingangssignaal, resp. ui tgangssign8al van
het proces).
De kwaliteit van die benaderingen bepealt nu duidelijk
de mate wparin de model-parametervektor !J.=( (3" (30' (X'" 0(.)
van het afgeregelde digitale model (de schattingsresul
tat en) overeenkomt met de proces-parametervektor
£=(b, ,bO ,a1 ,a,). De resultaten zullen zekere afvdjkingen
vertonen (zgn. "bias l1

); des te beter de kwaliteit, des
te Kleiner de afwijkingen. De kwaliteit V2n de benade
ringen wordt bepaald door de sample-tijd Ts en door het
aantal sample-waarden waaruit de numerieke benaderingen
worden afgeleid. In de praktijk zullen we ons beperkingen
moeten opleggen t. a. v. de te bereiken k\'1'ali tei t in ver
band met de benodigde geheugenruimte voor het opslaan van
de reeksen (hoe Kleiner Ts ' hoe langer de reeksen - wan
neer we uitgaan van bemonsteringen gedurende een periode
tijd T van de signalen). Ook de benodigde rekentijd speelt
een rol en die bepaalt in hoeverre eventuele veranderingen
in de proces-parameter gevolgd kunnen worden.

2.2.2. Modelafregeling.

Als foutkriterium (of foutfunktie) wordt genomen:

j=O,l, •• ,ns-l (zie 2.2.1.)

Di t foutkriterium komt overeen met het foutkri teriUDl dat
toegepast is door Jeurissen (lit.4). Bij zekere Y"Yo'
:t..2.' X.,' en Yo (welke bepaald worden op grond van de
s81I1}Jle-reeksen y en x.) is E een funktie van 13.
De gradient g vml E(~) vinden we als voIgt (uit voor-
no emde ui tdrukkingen voor E en e( j) en met (J=«(3, '13., 0(~,Cl(,) ):
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(bij de afleiding zijn sommatie en differentiatie van
volgorde verwisseld).

Ret model (hier in feite een wiskundige beschrijving !)
wordt zodanig afgeregeld dat E(~) minimaal is.
Bij de afregelprocedure maken we gebruik van de conju
gate gradient-methode (zie lit.3); een methode die
gericht is op het stapsgewijs zoeken naar de plaats van
het minimwn van een fUID{tie van meerdere variabelen.

Fletcher en Reeves (lit.3) geven hiervoor een algoritme.
Toepassing van dit algoritme (zie ook de Appendix) in
onze situatie laat zich als voIgt omschrijven: ,

~o is een (in principe willekeurige) startwaarde

go=g( ~o)
lL:::-go

er voIgt verder (met i~O,I, •••. )

- -\ is zodanig dat (L.., het punt is op
de lijn door (Ji , in de richting .I2.i. ,
waarvoor E minimaal is (lijnminimali
satie); er geldt ook (g ... , , ].i) 0

waarbij

- de gradient van E(~J in het punt (1.+1

Afgezien van mogelijke afrondfouten leidt deze procedure
in n i teraties t n -aantal komponenten van fJ.) tot de kom
ponentwaarden V8Jl (J waarvoor E minimaal is (E is een kwa
dratische fur~tie).
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Met het voorgaande als uitgangspunt is de volgende af
regelprocedure tot stand gekomen. Start een cyclus van
ten hoogste np+l iteraties, waarbij n, het aantal te schat
ten parameters aangeeft ,1~np~4) vanuit een opgegeven
startwaarde 11.; volgens het bovenstaande algori tme ver-
krij gen we nu (J. , ~I' etc. De i teraties binnen deze cyclus
worden voortgezet totdat de (relatieve) veranderingen
in elk der komponenten van f1 door een i teratie kleiner
zijn dan een zekere opgegeven waarde (konvergentie-
kriterium) •
Nadat deze cyclus van ten hoogste n,.+ 1 i teraties (al dan
niet voldoende aan het konvergentie-kriterium) is afge
werkt, wordt een nieuwe cyclus i~gezet wanneer opnieuw
sample-reeksen ~ en ~ zijn verkregen, alsmede ~I ,~o,

:£.2. ,::L. en::Lo. Als startwaarde fJ.voor deze cyclus geldt het
resultaat van de vorige cyclus. Ook in deze cyclus worden
een of meer iteraties (ten hoogste np+l) uitgevoerd, tot
dat voldaan wordt aan het konvergentie-kriterium.
Op deze wijze worden net zoveel cycli afgewerkt als ge
wenst is ,bijvoorbeeld op grond van de tijdsduur waarin
"parameter-tracking" en of parameterbewaking moet worden
uitgevoerd). Elke cyclus wordt voorafgegaEill door het vast
stellen van de sample-reeksen :J1 en ~ van het ingangs
signaal, resp. het uitgangssignaal van het proces. Het
zoeken van het punt in de (model)-parameterruimte waar
voor de funktie E(p-) minimaal is, start in elke cyclus
in het punt dat bij een voorgaande cyclus bereikt werd;
de allereerste cyclus start vanuit een opgegeven start
punt.
Aan het eind van iederecyclus worden de gevonden kompo
nentwaarden van~ afgedrukt, alsmede een vermelding die
aangeeft of het in de loop van de iteraties van deze cy
clus gelukt is om in ten hoogste np+l iteraties te vol
doen aan het gestelde konvergentie-kriterium.
Aldus wordt een vorm van "parameter-tracking" verkregen.

Een tweetal Bspekten, n.l. de opgave van een startwaarde
van waaruit het zoeken naar het minimum van E(a) in de
allereerste cyclus wordt begonnen en het gehanteerde
konvergentie-kri terium, verdienen nOf~ enige aandacht.
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In het algemeen ZlJn er ten hoogste 4 parameters te schat
ten aan een zeker proces, dat beschreven wordt door de
overdrachtsfunktie in 2.1. Wanneer nu niet in het pro
gramma zelf, maar van buitenaf aan de computer bij het
begin van de executie startwaarden voor de afregelpro
cedure worden opgegeven en dan weI zodanig dat voor ko
efficienten die niet gelden voor het betreffende proces
een "0" wordt opgegeven, houdt dat onder meer in dat:

het programma algemeen toepasbaar is voor parameter
schatting aan aIle processen die door de overdrachts
fUnktie in 2.1. beschreven worden;
warn~eer de parametervektor b:(b" bo' a 1 ,a,) kompo
nenten heeft die gelijk aan nul zijn, de overeenkom
stige modelparameter(s) eveneens de waarde nul krijgen
en behouden tijdens de uitvoering van de schattings
procedure als we de overeenkomstige komponent(en) van

de gradient g gelijk aan nul laten zijn;
- van de parameters die overblijven (die komponenten van

fJ.o=' (PI' (30 , 0(1 , 0(, ) welke niet gelijk aan nul zij n)
waarden kunnen worden vastgesteld die als startwaarden
dienen in de schattingsprocedure; gelet op het feit
dat de conjugate gradient-methode wordt gebruikt kan
hier elke willekeurige waarde (doch 'iiel ongelijk c;~an nul>
worden opgegeven, maar ligt het voor de hand hier reeds
een zo mogelijk bekende (ruwe) schatting van de desbe
treffende par~lJneterwaarden op te geven.

Ten aanzien van het genoemde konvergentie-kriterium, be
treffende veranderingen die zich door een iteratie voor
dcen in de (niet gelijk aan nul zijnde) komponenten van ~
kan het volgende opgemerkt worden.
NeeI' betrouwbaarheid van de schattingsresultaten lijkt ge
waarborgd, wanneer we niet veranderingen door een e~~ele

iteratie, maar veranderingen door een aantal iteraties in
een kriterium opnemen; bijvoorbeeld veranderingen in de
komponenten door een cyclus van iteraties, zoals Flet
cher en Reeves (lit.3) suggeren. We wensen echter een op
zet waarin elke cyclus voorafgegaan wordt door het nemen
van series salnples en waarin het zoeken naar het minimum
in elke cyclus start vanuit het laatst-bereikte punt in
de voorafgc:<}mde cyclus (een en ander in verband met "para
meter-tracking tl

); dan zullen veranderingen in de schat
tingsresultaten van opeenvolgende cycli (moeten) wijzen
op veranderingen in de proces-parameters. De gekonsta
teerde veranderingen moeten dan ook als zodanig gebruikt
kurmen worden en kunnen niet dienen ter beoordeling van
de kwaliteit van de schattingsresultaten.
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Dit betekent dat het genoemde konvergentie-kriteriurn
als enige mogelijkheid gezien wordt om de kwaliteit
van de schattingsresultaten te beoordelen. Daarbij
moet nog wel opgemerkt worden dat naast dit kriteri~~

ook een kriterium wordt opgenomen t.a.v. de waarde (~i,~J;
wanneer deze waarde gelijk is aan nul moeten de iteraties
c.q. de betreffende cyclus gestopt worden; niet alleen
omdat dit aangeeft dat de plaats van het minimum be
reikt is, maa.r tevens om een deling door "0" in een even
tuele volgende iteratie te voorkomen. Verder is het ge
noemde kri teriUJll mmgehaald als ui tgangspunt - verdere
uitwerking van dit kriterilli~ komt in de volgende hoofd
stukken aan bod. Bovendien zijn in de lijnminimalisatie,
die in elke iteratie plna.ts vindt, diverse kriteria op
genomen am de kwaliteit van de schattingsresultaten te
waarborgen (zie ook de Appendix).

2.3. Ret ingangssignaal (testsignaal).

lQs ingangssignaal voor de processen is opgenomen een
Maximum-Lengte-Reeks, een periodiek signaal. Grootheden
met betrekking tot de MLR-generator (schuifregister met
terugkoppeling middels een exclusive or), zoals klokfre
kwentie (fc ) en aantal elementen (n),dienen zoveel moge
lijk in overeenstemming gebracht te worden met de a priori
kennis die men over het te "bemeten" proces heeft. Genoemde
grootheden bepalen immers welke (diskrete) frekwenties in
het ingangssignaal voorkomen en in welke verhouding van
grootte (zie 1.3.); het ligt voor de hand deze frekwen-
ties zodanig te kiezen (te bepalen door f c en aantal schuif
register-elementen) , dat de in grootte belangrijkste daar
van een "doorsnede" kunnen vormen van de overdracht van het
proces.

Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van het proces dat
zich laat beschrijven door (zie 2.1.):

( )
2100

H s =- --------
S2 + 100s + 2100

Evenals Kitzen (lit.5) gaan we daarbij uit van een ~~R

generator, die is opgebouwd uit drie elementen en een klok
frekwentie (fc ) van 25 Hz.
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2.4. Uitvoeringsfasen.

In het werken aan met non-line" parameterschattingen zijn
twee fasen te onderscheiden.
1. Opzetten en verder ontwikkelen van een computerprogramma

voor een P 9200-computer (Rekencentrum, T.H.E.) om met
behulp van deze computer parameterschattingen uit te
voeren.
Het accent ligt hierbij op de opzet van de schattings
methode en het opdoen van ervaring met de toegepaste
methode. Door hfurbij een redelijk grote computer als de
P 9200 te gebruiken, kan de aandacht tijdens het werken
vooral daarop gericht worden (er wordt wat meer armslag
geboden). Om een overgang naar de toepassing van een mini
computer voor "on-line" schatting zo soepel mogelijk te
laten verlopen, zal deze latere toepasing weliswaar van
belang zijn bij het maken van de opzet van het programma.
Dit betekent onder meer dat de opbouw van het programma
zoveel mogelijk modulair zal moeten zijn (opgesplitst in
min of meer zelfstandige delen met een zekere eigen funk
tie). Dat geeft namelijk de mogelijkheid het programma
stukje voor stukje te testen (testen van de diverse funk
ties) en verder de mogelijkheid "chaining" van het pro
gramma toe te passen, indien het gehele programma te groot
blijkt om in het werkgeheugen van een computer geplaatst
te worden ("chaining ll houdt in dat het programma: in de
daartoe geeigende delen wordt gesplitst, waarbij slechts
een deel tegelijkertijd in het werkgeheugen is geplaatst
en het ene deel een ander deel kan oproepen, in het geheu
gen plaatsen en starten).
De opzet van het programma dient de mogelijkheid te geven
tot "parameter-tracking" (I t volgen van de proces-parametel
waarden in de loop der tijd), waar eventueel een vorm van
bewaking aan toegevoegd kan worden (b.v. signalen van min
of meer opmerkelijke veranderingen in de proces-parameter
waarden~

2. Ret zodanig aanpassen en verder acmvullen van het computer
progranurra (ui t 1.) om "on-line" parameterschatting en
-bewaking met behulp van een minicomputer, een PDF-8 (vak
groep IIIeten en Regelen van de Afdeling der Elektrotechniek
T.E.E.), mogelijk te maken. Het accent ligt hierbij duide
lijk op het (leren) werken met een computer met beperkte
capaciteit en uitwerking,c.q. toepassing van het begrip
non-line" (waarbij besturing van het systeerrl voor parame
terschatting voor een groot deel wordt overgelaten aan
diezelfde comp~ter)~

Ret geheel is zodanig op te zetten, dat een vorm van "para
meter-tracking" wordt bereikt, aangevuld met bewaking. BezE
bewaking van de proces-paramaters door het systeem (compu
te~kan beperkt blijven tot signaleren, c.q. vermelding vax
min of meer opmeTkelijke veranderingen in de proces-parame
terwaarden.
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3. Parameterschatting en I1 parameter-tracking ll met behulp van
een P 9200-computer.

Zoals hiervoor reeds werd aangegeven (2.4.), betrof het werk
aanvankelijk het verwezenlijken van parameterschatting aan
tweede-orde processen met behulp van een P 9200-computer
(RekencentrumtT.H.E.).
Voo~ het te I1bemeten" proces stond hier model een diskrete
simulatie van een (kontinu) proces; een verdere beschrijving
daarvan voIgt in 3.1. In 3.2. wordt bescheven op welke wijze
het beschrevene in 2.2. met betrekking tot het model (in
feite een wiskundig model) en modelafregeling (minimaliseren
van het foutkriterium E met behulp van de conjugate gradient
methode) een uitwerking heeft gevonden. Daarbij spelen de ge
hanteerde konvergentie-kriteria een role
Er voIgt in 3.3. een beschrijving van de manier waarop sample
waarden van het ingangssignaal (testsignaal) van het proces
verkregen werden. In 3.4. is een beschouwing opgenomen van de
betreffende programmatuur, waartoe een en ander leidde, ter
wijl in 3.5. een aantal ervaringen en konklusies t.a.v. de
schattingsresultaten, verkregen met het programma op de P 9200
worden vermeld.
Bij het werken aan met de P 9200 beschikten we (slechts) over
een diskrete simulatie van een kontinu proces. Desondanks is
er m.b.t. parameterschatting en "parameter-tracking ll steeds
V2n uitgegaan alsof parameters geschat werden van een konti
nu proces op grond van bernonsteringen ("on-line"). Dit aspect
klinkt dan ook heel sterk door in de volgende beschrijvingen
in dit hoofdstuk.

3.1. Diskrete simulatie van een (kontinu) proces.

Het doel van deze simulatie was het verkrijgen van een
aantal sample-waarden van het uitgangssignaal yet) van een
proces, waarbij het ingangssignaal van dat proces beschre
ven wordt door u(t).
Het verband tussen u(t) en yet) wordt bij de beschouwende
processen (zie 2.1.) bepaald door een differentiaalvergelij
king in de vorm

a d
2

y 4-a dy +y=b, du +bou (3.1)
ldt2. I dt dt

Benaderen ~e nu de differentialen op numerieke WlJze met
differentiatie-stap-grootte Ts En zijn u(t) en yet) peri
odetijd T=nsTs , dan wordt het volgende stelsel verkregen
voor de beschrijving van y(j)=y(t,,+jT.s) met j:=O,l, •• ,ns-l
(waa,rin u( j )=u( t .. +jTs ) met j:=O,l, •• ,ns -1 ):
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Y{j+I)-2yfj)-I-y(j-') y{j+I)_'j{J'-r) (,) b U(J'+,)-u(j-r) 6 (')
a 1 + Q., + J J = I + 0 u. J

~t 2 -r; 2T;

j = I, 2 .... , 11,S - 2

(de toegepaste benaderingen zijn hier zgn. tweede-orde be
naderingen) •

Dit stelsel ken herleid worden tot:

[~ll -l~l yrj-') +[1- ~~] y( j) ~ [~2 + ~;] y{j+l) ~[- ~~llAfj_r) + 60 U(j) i- ~~s u(j~l)

j = I, '2.., .. ,n~-'2.

Er is nu verkregen een stelsel van n s lineaire vergelijkingen.
Wanneer een reeks waarden u(O),u(l), ••.• , u(nTl) gegeven is,
kan hierui t debijbehorende reeks' waarden y( 0), y( 1), • ,y( ns l)
worden opgelost (vermits het stelsel uiteraard niet afhanke
lijk blijkt).

Wanneer nu, zoe,ls de gebruikte notatie mede suggereert, de
reeks waarden ulO), u( 1) , •. , u( nr1) sample-waarden zijn va..1'1
een ingangssignaal u(t), waarbij de sa.mple-tijd Ts sekonden
bedra,agt, dEm wordt op deze ltd j ze een benadering gevonden voor
sample-waarden van het uitgangssignaal yet) van het proces
(dat beschreven wordt door vgl.(3.1); de differentiaalverge
lijking m.b.t. het kontinue proces is nu vervangen door een
differentievergelijking).

3.2. Parameterschatting en Ilparameter-tracking".

Schatten von dE:' parameters van een proces geschiedt op basis
van n s sample-waarden van het ingengssignaal en een even zo
vele sample-waarden van het uitgangssignaal. We gaan ervan
uit dat deze sample-waarden worden verkregen gedurende de
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periode-tijd T van het ingangssignaal (zie ook 2.2.) en
de sample-frekwentie f s voldoet aan f~=..l =:.£.t. .

T.s T
Door het schatten van de parameters, c.q. afregeling van
het model, telkenmale te herhalen op grond van (nieuwe)
reeksen sample-waarden ~ en ~ wordt gestalte gegeven aan
de ui tvoering van "parameter-tracking il

• Aan parameterbe
waking is tijdens het werken met de P 9200 geen aandacht
besteed.

3.2.1. Model.

Met gebruikmaking van vektornotatie voor het aanduiden
van reeksen kunnen ,.;e ons van het gebruikte model de
voorstelling maken~- zoals geschetst in fig. 3. 2.-1.

~,

e.

Fig.3.2.-1. Diskreet (of digitaal) model.

Voor de reeksen geldt het volgende:

!!. --- U , (0)= -t[u( l)-u( n~ -l)J
u, ( j )= -t [u( j 1) - ut j -1)]
u , (ns-J.)=-f[u(o) -u(ns -2)]

j=1,2, •••• ,ns -2

j::O,l, •••• ,n!>-l

j=1, 2, •••• , n So - 2

u
-0 uo(j)=-u(j) j:O,l, •••• ,ns-l

Yl (0 )=y( 1)-2y(°)+Y( ns -1)
Yl· t j )=y( j+l)-2y( j)" y( j-1) j==l, 2,. ,n s-2
Yl(ns -l)=y(0)-2y(ns -l)+y(ns -2)

~, --- y, (0)=t[y(1)-y(n-1n
y, (j )=t[y( j+1J-yt j-l)]
~ (ns-l)=tfy(O)-y(n -2~

:L o --- Yo (j )=-y( j)
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Vergelijken we het voorafgaande met het (kontinue) model
in 2.2.1., dan mege dUidelijk zijn dat hier sprake is van
benaderingen van de daar genoemde signalen u,= -~~, y...=~
en y, =!!:t.. op tij dstippen t=to + jTs (j-=O, 1, •• , n -1) door
resp. d~ "",.qV'T.. ' y,lj)/-r;r. en y,tiVrrs; da.t de beschrijving van
u,;:-u en Yo= Y geschiedt door resp. u o( j )::-u( j) en
Yo (j)= -y( j) ligt voer de hand.

Een aantal opmerkingen:

1. er is gebruik gemaakt van de benadering

f( x +h)-f( x -h)
o 0 voor de waarde van de afgeleide

2h
f' (x

o
)' resp. f( x ..+h) -2f( X o )+f( X o -h) veor de waarde

h2.

van de afgeleide ff '(xo). Deze zgn. centrale diffe
rentiatie-formules geven een betere benadering dan.
niet-centrale differentiatie-formules die uitgaan van
eenze1fde aantal funktiewaarden.

2. verder is gebruik gemaakt van het feit dat de signalen
u(~) e.n y(~) periodiek zijn met periode-tijd T; daa.rbij
ge1dt T=nsTs Ts = I/f's is de samp1e-tijd.

3. dewaarden van de komponenten v~ &. wordengegeven door:
e( j) =(3; u l (j) +p~uo (j) + O(~Y:l (j) +~: y, (j) -t- Yo \ j) (3.4)

n j=O,l, .• ,n -1
t A' ,.. P' (3 OC/ cx:1 'exme ''"'I = -' , = , .. = - en 0< := -' •'Ts 0 0 ~:1 • ~

We gebruiken dus een modelparametervektor (J' = {(3.:j3~, ex;. 0(/')
in plaats van de eerder gehanteerde vektor ~= (/3,,(30,0('2' ex,)
- zie 1. en 2. - met in acht neming van de hierboven
genoemde relaties, alsmede de hierv66r beschreven vek
toren g" go' l:p ... in plaats van ::..' I !:!., {h, ..... Dit
heeft als reden dat we op deze wijze trach~en te berei
ken dat de diverse komponenten van g" go' ~2' ~, en ~o

van om en nabij dezelfde erde van grootte zijn. Dit is
van belang om in de feitelijke parameterschattings
procedure sprake te laten zijn van gelijkwaardige para
metergevoeligheidsfunkties en daarmee van een ge1ijk
waardige gevoeligheid van de afregeling met betrekking
tot de diverse parameters (zie ook 1.2.1. en 3.2.2.).

3.2.2. Modelafregeling.

Als foutkriterium is gebruikt:
"'~-I

E =~ e
2
(j)

)=0

waarin e(j) beschreven wordt door vgl.(3.4.).
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Daaruit voIgt dat we E kunnen opvatten als funktie van
@':. ( (3;. /30' I C/o.,.' , cJ..,' ). Bij gegeven ~, , Yo' Yo"" 3, en :to
wordt nu gezocht naar die komponent-waarden van (1' W[tar
voor B(lJt) minimaal is. De komponenten van Il.:: (13, ,(30,0(2,0<,)

met f3,=.Ts(3/'~o=j3:'o(l=rr;o<; enoc,=Ts ()(,' vormen in dat geval
schattingen van de komponenten van de proces-parameter
vektor b=(~, bo ' a 1 , a.).

De gradient g=~,E(P-') laat zich beschrijven door (zie ook
2.2.2., doch let op de verschillen tussen rl.' en fl. en de in
houd van g" go, •••• die nu uit 3.2.1. voIgt):

g=~r;(~t)=(g" g2' gJ'
"'s-,

met gl = 2 L e( j) d (l.(jl
j =0 C> (3,'
".-,

g" :" 2 P. e( j )uo ( j )

"s'"
g) := 2 ~ e( j ) y 2 ( j)

"'S-I

g" =- 2 ~e( j ) Yf ( j)

g<,)
"s- t

=.2 ~e(j)uo(j)

(3.6)

Hieruit blijkt nog eens de betekenis van de orde van
grootte van de komponenten van lll' llo' x..", x..,' en Y..o),
die in 3.2.1. reeds werd genoemd; wanneer de komponenten
van om en nabij dezelfde orde van grootte zijn, verwachten

t I , h 'd funkt' (ae. ~t. ~e. de. )we parame ergevoe 19 e1 s 1es ~ti" ~ , iOl' en 4.... '

die eveneens van dezelfde arde van grootte· zijn; de gevoe
ligheid van de afregeling met betrekking tot de verschil~

lende parameters is dan ongeveer gelijk.

De gebruikte afregelmethode is gebaseerd op het algoritme
van Fletcher en Reeves (lit.3). Dit algoritme (zie ook
2.2.2. en de Appendix) is vrtjwel geheel overgenomen.
Daa.rbij is de opzet omtrent cycli en i teraties gehanteerd
die omschreven werd in 2.2.2.: d.w.z. het zoekproces naar
de plaats van het minimum. van E(p-'), c. q. het afregelen
van het model, geschiedt telkens in cen cycli van ten hoog
ste np+l iteraties (nl'-aantal te schatten para.meter,1~n~4 )
die wordt voorafgegaan door ns bemonsteringen van zowel
het ingangssignaal als het uitgangssignaal van het proces
gedurende een periode-tijd T; elke cyclus start in het
punt in de (model)-parameterruimte dat in een voorgaande
cyclus weru bereikt (de allereerste cyclus start in een
opgegeven punt).
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Ten a8nzien van de lijnminimalisatie zijn enkele wij
zigingen aangebracht (vergelijk met de Appendix)~

- van het tweetal voorwaarden dat aan het slot van de
extrapolatie-fase gehanteerd wordt door ~letcher en
Reeves (lit.)) om te beslissen of nogmaals een extra
polatie wordt uitgevoerd in een richting Qi of over
gegaan wordt tot de volgende fase - interpolatie - is
een voorwaarde overgebleven. ¥letcher en Reeves beschrij
ven hoe extrapolatie(s) in de richting ~i zullen worden
uitgevoerd, totdat de gradient in de richting], niet 
negatief blijkt of totdat de funktiewaarde niet meer
afneemt. Is een van de beide punten gekonstateerd, dan
k("m/zal overgegaan worden tot interpolatie om te kom.en
tot een waarde voor \. (in (l~+1 -:: (1.'" .A; l? i. ); de grenzen van \.
zijn nu vastgelegd.
Van de beide genoemde voorw8arden is de laatste (be
trekking hebbend op het verloop van de funktiewaarden)
vervallen en wordt tot interpolatie overgegaan wanneer
de gradient in de richting Di. - de waarde van het in
wendige produkt (Si ,.l2i.) - al extrapolerend vanuit l1i in
de richting.2; niet-negatief wordt. Dit zal imrners op
zich al voldoende indikatie geven omtrent het bereiken
c.q. passeren van de plaats van het minimum van de kwa
dratische funktie E(§') in de richting .l1i •
de mogelijkheid tot herhaalde interpolatie over kleinere
intervallen, die Fletcher en Reeves (lit.3) gebruiken,
is eveneens vervallen; het resultaat van eenenkele in
terpolatie wordt geaccepteerd als waarde van Ai. en we
v~rkr~jgen waarden voor de komponenten van Q;+I volgens
(;]i~r= /li + A; :i?," • Ret laten vervallen van de mogelijkheid
tot herhaalde interpolatie komt voort uit de overwe
ging dat we hier te maken hebben met een kwadratische
funktie en niet met een funktie die van hogere orde is
en slechts bij benadering kwadratisch in de buurt van
een lokaal minimum (welke benadering steeds beter wordt
naarmate we dat minimum dichter naderen).

De wijzigingen hielden verb::md met de snelle konvergentie
van de gebruikte methode, de beperkte ekennauwkeurigheid
die elke digitAle computer in zich heeft en de opzet tot
het herhaald uitvoeren van schattingen (met telkens een
schattingscyclus startend vanuit het laatste bereikte punt).
lVlede omd2t aanvankelijk slechts een konvergentie-kri
terium werd gebruikt dat betrekking h8d op (relatieve)
veranderingen in de modelparameters door een iteratie'n dit kriterium gesteld werd aan het einde van elke ite
ratie, kwam het voor dat de numerieke waarden van de va
riabelen bij zeer dicht naderen van de plaats van het mi
nimum zodanig waren, dat tijdens de executie door de com
puter ten onrechte een extrapolatie-fase werd afgesloten
of de interpolatie (zelfs bij voortduring) werd herhaald;
afrondfouten bleken een dUidelijk ral te kunnen spelen
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en zorgden ervoor dat voortdurend interpolaties werden
uitgevoerd om de nauwkeurigheid van de resultaten te
dienen - een nauwkeurigheid die gezien die afrondfouten
al lang niet meer verbeterd kon worden (juist ten bate
van de nauwkeurigheid van de resultaten is de mogelijk
heid tot herhaalde interpolatie door Fletcher en Reeves
(lit.3) opgenomen in hun algoritme). De resultaten zou
den zeker aan het konvergentie-kriterium hebben kunnen
voldoen, maar de toetsing zou pas geschieden na afslui
ting van de interpolatie-fase.
Verder zij nog vermeld dat met betrekking tot de inter
polatie, die in elke iteratie (lijnminimalisatie) voor
komt, geexperimenteerd is met derde-graads interpolatie
(Fletch~r en Reeves,lit.3) en tweede-graads interpolatie
(zie de Appendix). Met gebruiken van een tweede-graads
interpolptie op grond van dezelfde gegevens komt voort
uit de overwegingen dat we immers te maken hebben met
een kwadratische funktie (E) en dat een derde-graads
interpolatie gevoeliger is voor fouten (afrondfouten,
fouten veroorzaakt door meetfouten in bemonsteringen)
dan een tweede-graads interpolatie op basis van dezelf
de gegevens.

In de startfase van iedere lijnminimalisatie wordt een
schatting k van Ai (in ~;"I =fJ: + A; Pi) afe;eleid volgens:

k = - 2E( @~ ) ( 3 •7 )
(g, ,]l-)

.lgi=g(~')=~,E(~')l~'=f!:- )
Zoals in de Appendix is aangegeven, bepaalt de waarde
van k de eerste extrapolatie-stap vanui t fj; in de rich
ting Q. (hier is m.b.t. est - schatting van de minimale
waarde van de betreffende funktie - de waarde nul ge
substitueerd).

Konvergentie-kriteria.
-----------
De gebruikte konvergentie-kriteria betreffen de rela
tieve veranderingen in de komponenten van door een
iteratie (zie ook 2.2.2). Zowel aan het einde als aan
het begin van elke iteratie is een kriterium opgenomen
dat hierop is gebaseerd.

1. Bet resultaat van een lijnminimalisatie kan beschre
ven worden door (zie 2.2.2):

, ,\

@ - (1 + 1\- 1"\,- • t. -fC,_ c.+1 -(
( 3.8)
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AIle (niet gelijk aan nul zijnde)
worden getoetst aan het kriterium

/3 :~. pc'

komponenten van

waarin EPS een (opgegeven) waarde is voor de toege
stane relatieve fout (afwijking'van de plaats van het
werkelijke minimum) in elk der sehattingsresultaten
(d. w. z. in elk der komponenten van IX ).
Is aan dit kriterium voldaan, dan aehten we voldoende
benadering van de plaats van het minimum van E(.Q') ge
waarborgd en wordt de betreffende eyelus afgesloten;
hierna kan een nieuwe eyelus volgen die voorafgegaan
wordt door het bemonsteren van het ingangssignaal en
het uitgangssignaal van het proees.
Wordt niet aan het kriterium vgl.,3.9) voldaan, dan
voIgt een nieuwe iteratie in de betreffende eyeIus
totdat weI aan het kriterium is voldaan (waarop de
eyelus wordt beeindigd). Wanneer het aanta~ iteraties
in deze eyelus n p+ 1 (n p -aantal te sehatten parameters)
gaat bedragen zonder dat aan het kriterium is voldaan,
gaan we eveneens over tot een nieuwe eyelus (en bemon
stering). Er wordt dan bij het afdrukken van de resul
taten melding gedaan van de konstatering dat de betref
fende eyelus niet tot voldoende konvergentie leidde
(gelet op het gebruikte kriterium).

2. Ten aanzien van het tweede kriterium maken we gebruik
van het feit dat bij de start van elke iteratie (lijn
minimalisatie) een sehatting k bepaald wordt van de
waarde van Ai(in vgl.(3.8)) volgens de betrekking:

k = -2E((J;)

(g;d2.i)
(g, =g(4,') =~.E(~' ) Iff:~; )

Dan geldt dat k de waarde van Ai zal oversehatten
(zie ook de Appendix ; k en ).,~ zijn hier beide niet
negatief) :

Een kombinatie van vgl.(3.7) en vgl.,3.8) levert:

,\ Pi I.(EPS (voor alle komponenten)
(3. + A.p'

L "

( 3.12)
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Er is te bewij zen l voor .2lPS« 1) dat een zekere Ai vol
doet aan vgl.(3.12) als voor diezelfde Ai geldt:

waarin t de minimale waarde is van quotienten I ~'l
over al1e paren komponenten van (}: en:2, (p,:;t 0) • l

We vervangen nu A. in vgl. (3.12) en vgl. (3.13) door k.
Gelet op vgl.(3.ll) kunnen we blijkbaar reeds bij de
aanvang van een iteratie een indikatie verkrijgen om
trent resultaten waartoe deze iteratie zal leiden.

Aldus komen we tot een tweede kriterium, dat opgenomen
is in het begin van iedere iteratie (lijnminimalisatie):

k <EPS. t

-2E(~~) )met k == (k >0) ( 3.14
(~, d2.,) ,

t - minimumwaarde van I fj' lover aIle paren
overeenkomstige komponenten van ~; en.l2~ l H~O)

EPS - opgegeven waarde met betrekking tot de toe
gestane relatieve fout (afwijking) in elk
der schattingsresultaten (d.w.z. in elk der
komponenten van fJ' ) •

Wanneer k voldoet aan vgl.t3.14) zal het resultaat
voldoen aan het kriterium in vgl.(3.9).

Voldoet de wAarde k in een zekere iteratie niet aan dit
kri terium (met de dan geldende waarden voor a: en 12; ),
dan wordt de betreffende iteratie (lijnminmalisatie)
ter bepaling van (J.~., verder normaal afgewerkt (is /J.;.,
verkregen, dan vindt toetsing plaats aan het eerder ge
noemde kriterium).
Voldoet de w8,arde k weI aan het kri terium, dan wordt de
betreffende iteratie (lijnminimalisatie) niet verder
afge1,verkt maar (1: reeds geaccepteerd als schatting van
de pla.ats Vall het minimum van E(/l') - zou diezelfde
iteratie nog verder worden uitgevoerd, dan zou het re
suI taat a,'., ervan immers voldoen aan het eerder ge
noemde kriterium (vgl.(3.8».

Omdat k in het algemeen een overschatting is van de
waarde van A;" is di t lcri terium niet als enigekri te
rium te gebruiken;voldoet bijvoorbeeld k in een zekere
iteratie niet aan vgl.(3.14), dan kan de~e iteratie nog
altijd een resultaat pi., opleveren, dat voldoet san
vgl.(3.9).
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We moeten ons er natuurlijk weI op kunnen verlaten
dat k ~ AL • Daar we te maken hebben met een kwadra
tische funktie E(~') geldt het gelijkteken alleen
wanneer de plaats van het minimum van E(a') zich op
de lijn door 12: in de richting 12 i bevindt en E( rJ' )
daar gelijk is aan nul. In alle andere gevallen geldt
hier m.b.t. E(~') dat k > Ai.

De betekenis van dit tweede kriterium ligt daarin
- dat niet een hele iteratie hoeft te worden afgewerkt

om te voldoen aan een konvergentie-kriterimn dat
veranderingen in de komponenten van fJ.' door een ite
ratie betreft, wanneer in de beginfase van een ite
ratie reeds te voorspellen is hoe groot die verande
ringen hoogstens kunnen zijn en dan zelfs nog kunnen
voldoen aan het gestelde kriterimn (zonder het resul
teat van de iteratie zelf te bepalen).

- dat een poging tot verder benaderen van de plaats
van het minimum van E(~') door de betreffende itera
tie en iteraties in de volgende cycli voorkomen
wordt, wanneer deze poging niet zinvol is omdat vol
doende konvergentie reeds kon worden gekonstateerd
(gelet op de toegestane fout in de resultaten).

In het kader van konvergentie-kriteria moet nog ver
meld worden dat in elke iteratie een kriterium is op
genomen ten aanzien van de waarde van het inwendig pro
dukt (g~, gt), waarin g. staat voor g(~~), d.i. de gra
dient in het punt ~: (punt in de parameterruimte waar
in een iteratie het zoekproces naar de plaats van mini
mum van E(~') gestart wordt). Is deze waarde gelijk aan
nul, dan kan ~: immers geaccepteerd worden als de plaats
van het minimum van E(~').

Bovendien wordt bij de start van elke cyclus (nadat uit
bemonsteringenu"ua,Y.,Y, en Yo zijn bepaald - zie 3.2.1)
de waarde van E(~:T - waarin~; de startwaarde aangeeft
voor de betreffende cyclus - vergeleken met de waarde
E 01... • Deze waarde E olel is gelijk aan de waarde van E( ~')
in het punt a' dat voIgt uit de schattingsresultaten
van de laatste voorgaande cyclus waarin voldaan werd
aan de gestelde konvergentie-kriteria; bij de start
van een gehele schattingsprocedure, c.q. het begin
van de executie van het programma door de computer,
krijgt E old de waarde nul.
Voldo et nu E( a~) aan E( (}~ ) ~ Eolel , dan wordt (lo' reeds
geaccepteerd als voldoende benadering van de plaats van
het minimum van E( (f ); ook zal Eold de waarde van E«(}.~)

overnemen.
Merk op dat de funktie E(P') in deze cyclus gebaseerd
is op nieuwe bemonsteringen en dat ~~ het resultaat
was van een vorige cyclus waarin de funktie E(~') ge
baseerd was op andere bemonsteringen. Die voorgaande
cyclus kan al dan niet aan de gestelde kriteria zijn
voldean.
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Is daar aan voldaan, dan heeft Eold. de waarde van de
foutfunktie in het punt ~~ gekregen. Komen we op basis
van nieuwe bemonsteringen tot (nieuwe) funktie E(a' )
die voldoet aan E(,§:) ~ Eold , dan wordt dus (J.~ ook ge
accepteerd als voldoende benadering voor de plaats v~'n

het minimum van E(~') - het model is (nog steeds) vol
doende afgeregeld.

K01:t.§ !:eQaQitulaii.§ :ga!:ameie!:sQhgtii ng_(.§n_":ga!:ameie!:
trgc!fing~)~

Van het tweetal series sample-waarden g en ~ leiden we
de reeksen u, ag. a ~l' ~, en ~o af die ons model bepalen
(zie 3.2.1). De modelparameters (~') worden vervolgens
in een cyclus van ten hoogste np+ 1 i teraties zodanig af
geregeld dat E(@') minimaal wordt, startend vanuit een
waarde ~: • Voldoet E(~:) aan E(~~ ) ~ Eolol , dan vindt
geen verdere afregeling plaats, doch wordt @: geaccep
teerd als voldoende benadering van het punt in de tmode~)

parameterruimte waarvoor E(~') minimaal is.
Indien niet aan het kriterium E(~:) ~ E old is voldaan,
trachten we iteratief een benadering voor de plaats van
het minimum van E(~') te vinden; daarbij gebruik makend
van de conjugate gradient-methode, zodat elke iteratie
een punt ~:+, oplevert dat voldoet aan f'J,;:, = ~: + Ai $2.:
waarbij Ai verkregen wordt door lijnminimalisatie.
De schattingsprocedure c.q. het zoekproces (bestaande
uit ten minste een aanvang van de eerste iteratie en
ten hoogste n,+l iteraties) wordt voortgezet totdat
geldt (gi.' gd=o of k<EPS.t (vgl.(3.14)) - waarop
~~ geaccepteerd wordt als voldoende benadering voor
de plaats van het minimum van E(~') - of totdat geldt

1(3:., ~ ,13: !<EPS voor aIle komponenten (vgl.(3.9) ) -
(l"04-'

waarop ;0.'L~1 geaccepteerd wordt als voldoende benadering
van de plaats van het minimum van E'~').
Nadat een cyclus een resultaat heeft opgeleverd dat al
of niet a<:11 de konvergentie-kriteria voldoet, moeten
nieuwe bemonsteringen worden uitgevoerd waarna een nieu
we cyclus voIgt.
Bet al of niet voldoen Dan de gestelde konvergentie-kri
teria blijkt uit een vermelding die tesamen met de resul
taten (geschatte parameterwaarden) wordt afgedrukt aan
het slot van iedere cyclus.
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3.3. Sample-wa?rden van het ing~:mgBsignaal (testsignaal).

De diskrete simulatie van het proces (zie 3.1) vereist een
aantal waarden (n.s) die kunnen gelden als sample-waarden
van het ingangssign8al (testsignaal) van het proces; dit be
tekent dat een aantal waarden opgegeven dienen te worden die
een ons voor ogen staand signaal u(t) beschrijven op diskre
·~e tijdstippen t:to ' to+Ts ' ••• , to+(ns-l)Ts •

Bij schattingen met betrekking tot het proces dat beschreven
wordt door de overdrachtsfunktie

H( s) = 2100/( s" + 100s +2100)

werd uitgegaan van het signaal dat een NLR-generator levert
die samengesteld is uit n=3 (schuifregister-)elementen, waar
bij de klokfrekwentie (f~) 25 Hz bedraagt (zie ook 2.3.en
Kitzen - lit.4). Wanneer de inhoud van het tweede en derde
element via een exclusive or naar het eerste element wordt
overgebracht (zie 1.3.en fig.l.3.-l) verkrijgen we een sig
naal als geschetst in fig 3.3.-1; daarbij werd uitgegaan
van diskrete spanningsniveau's van -+,5 Volt en -5 Volt.
Met f,:25 Hz is de periodetijd T van het signaal 280 msec
(6=40 msec ).

)

i (~/~)
+5

2 () v8 68 8& ..
t (se.c.

s: -I

I'=(20')_ tl e =1- e I
I..

Fig.3.3.-1. Signaal van een MLR-generator (met 3 elementen).
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Er werd veelal een situatie nagebootst w2arin 2 samples
van het signaal (ingangssignaal van het proces) worden
genomen tijdens elk der 7 toestanden die de MLR-genera
tor gedurende de tijd T doorloopt (gelet op de inhoud
van het schuifregister), oftewel een serie van n s:14
samples. Opd8t de bemonsteringen vastliggen op diskrete
tijdstippen t=t.+jTs (j~o,l, ••• ,n~-l) en opdat bij de
verwerking van de sample-wa.arden gebruik kan worden ge
maakt van de periodi:citeit van het ingangssignaal en het
uitg8ngssignaal van het proces, dient de sample-frekwen
tie f~ te voldoen aan f 5 =- ~ =~. In de nagebootste situ
atie leidt di t tot een sarriple-frekwentie van 50 Hz
( Ts =20 msec) •
Een en ander gaf aanleiding tot een reeks g van 14 (sample~

waarden: g=(+5,+5,-5,-5,+5,+5,~5,+5,+5,+5,-5,-5,-5,-5).
Gaan we uit van een hogere sample-frekwentie tdan weI een
geheel aantal malen de klokfrekwentie f,), dan komen we
uiteraard op een andere, langere reeks g: Merk op dat uit
de reeks (sample-)waarden g (als gevolg van bemonstering
met een eindige frekwentie fs) de moment en waarop het
diskrete.niveau van het signaal verand-ert, niet exa.ct af
te leiden zijn.
Zoals in 3.1. is aangegeven wordt door de diskrete simu
latie van het proces op grond van de reeks g een even
lange reeks ~ verkregen als benadering voor de sample
waarden op tijdstippen t:to+jTs (j:o,l, ••• ,ns-l) van het
uitgangssignaal van een (kontinu) proces.

3.4. Programm8tuur (realisatie van parameterschatting).

Ret voorgaande, vanaf de diskrete simulatie van een pro
ces tot en met parameterschatting d.m.v. modelafregeling
(met gebruik making van de conjugate gradient-methode),
is opgenomen in een programma voor de P 9200. Het program
ma werd geschreven in Fortran.

Het geheel omvat een hoofdprogramma (bestaande uit een
drietal delen) en een aantal subprogramma's. De funkties
ervan laten zich als voIgt omschrijven:

- eerste deel (van het hoofdprogramma); dit gedeelte heeft
als funktie het initialiseren van de waarien van de di
verse variabelen op grond van de informatie die de ge
bruiker d.m.v. de teletype opgeeft.
T. a.v. het te "bemeten" proc:es wordt een (ru1,'le) schatting
gevraagd van de procesparameterwaarden (~o). Als in de
beschrijving van het proces een (of meer) der koeffici
enten gelijk is 8an nul (zie 2.1.), dan moeten we dat
vermelden door als schatting van de betreffende koeffi
cient procesparameter een "0" te geven.
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Aldus geven de komponenten v.an ~~aan welke parameters
geschat moeten worden. Bovendien bepalen ze het start
punt n: van de eerste cyclus (in de afregelprocedure).
T.a.v. de schattingsprocedure (afregelprocedure) vraagt
het progr8lIll:18 naar het aantal schattingen (n(. ......x) dat
ui tgevo erd dient te worden. Di t betekent dat nc,,",~><
opeenvolgende cycli zullen worden afgewerkt (in prin
cipe op basis van telkens nieuwe bemonsteringen). Boven
dien moeten we een waarde voor EPS (toegestane relatie
ve fout of afwijking in elk der schattingsresultaten)
opgeven. Deze waarde meakt deel uit van de konvergen
tie-kriteria in de afregelprocedure.
T.a.v. het bemonsteren en de gebruikte MLR-generator
(hiervan is nu feitelijk geen sprake, maar we laten ons
leiden door een praktische situatie die ons voor ogen
staat) worden de sample-tijd T~ en het aantal (paren-)
samples n s van het ingangssignaal (en het uitgangssig
naal) afgeleid. Deze w8srden volgen uit een opgave
van het aantal (paren-) samples (nss ) dat gedurende de
tijd e (e = l/fG- de tijd waarin een zekere toestand
m.b.t. de inhoud van het schuifregister te onderkennen
is), alsmede uit een opgave van de klokfrekwentie fe,. en
het aantal benutte schuifregister-elementen (n). Uit n
en n ss leiden we de waarde van n s af met n s = n ss (2"-1);
de s8mple-tijd Ts voIgt met Ts =(n.s f c f' (er geldt nu
T=nsTs , waarin T=(2"'-1)e de periodetijd is van het
verkregen testsignaal).

Tot slot worden de komponenten van Q~(c, ,C2'C~ ,c~) vast
gesteld op grond van de verkregen waarde van Ts • Dit ge
schiedt volgens de betrekking Q=(c, ,c2 ,cJ ,co, )::.(Ts ,1,Ts

1 ,Ts ),

is echter de opgegeven komponent(en) m.b.t. Qo gelijk aan
nul, dan wordt ook de overeenkomstige komponent(en) van
£. gelijk aan nul. De waarden van c, , c a , c,3 en Co, zijn ge
volg va.n de wijze wa8xop uit de reeksen sample-waarden
g en X de reeksen g, ,gO'Y2'X. en Yo worden afgeleid
(zie vgl.(3.3) en vgl.(3.4) ).
Aldus geven de niet-gelijk-a8n-nul-zijnde komponenten
van £. het verband (vgl.(3.4) ) tussen de komponenten van
f2. (w28rvan de wa8xden betrekking hebben op de kompo-
nent-waarden van de proces-parametervektor £=( b, , bo , at. , a

l
)

en die van (J' (de fei telijke model-parametervektor).
In de rest van de af te wikkelen procedure bepalen ze
bovendien welke model-parameters afgeregeld zullen wor
den.
lilet de verkregen relatie tussen ~ en 11.' (vastgelegd .door £.)
leiden we het startpunt fJ.~ af uit de opgegeven komponen
ten van (Jo. In de eerste cyclus van de afregelprocedure
zal het zoekproces naar de pleats van het minimum van
E( (J') be[';innen in dat punt (J~ (zie ook 3.2.2.).
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Uit het aantal niet-gelijk-aan-nul-zijnde komponenten
van de verkregen 110 (en £. en (J~) volgt nog het aantal
te schatten parpmeters (n p ). De waarde van n p bepaalt
in de latere afregelprocedure het maximale aantal
iteraties (nl. n~+l) in een ?yclus (zie ook 3.2.2.).

- tweede deel (met enkele subprogramma's); dit gedeelte
heeft als funktie het verkrijgen van de reeksen :!! en X.
(die in principe uit steeds hervatte bemonsteringen
ontstaan), alsmede het afleiden van de reeksen :!:! ":!!O'
X.~,:LI en:Lo (zie ook 3.2.1.). De verkregen reeksen vor
men de kolommen van een matrix SIGNAT:( Y.: Yo\ Ya \::I. \ :k ).
Deze matrix en de parametervektor (1' bepalen Ions af te
regelen model, zoals uit 3.2.1. blijkt (vgl.(3.3) ).
De reeks:!:! (zie ook 3.1. en 3.3.) dient hier opgenomen
te zijn in het zgn. data-gebied; het 8antal we.arden in
di t dElta-gebied moet overeenkomen met de w8.arde van n s '
die op grond van n~5 en n werd afgeleid volgens
n s =n ss (2"-1) in het eerste gedeelte.
Door middel van een diskrete simulatie van een proces
met parametervektor Q:(b, ,bo,aa,a,), zoals die beschre
yen werd in 3.1., wordt een reeks :L verkregen (met n s
elementen). De waarden b , ,bo,a~ en a, worden door de
gebruiker d.m.v. de teletype opgegeven.
De diskrete simulatie op zich i p niet in het tweede ge
deelte van het hoofdprogramma opgenomen maar in een
tweetal subprogramma's. Ret eerste daarvan stEHt de ko
efficienten-rnatrix en de koefficienten-vektor m.b.t. het
stelsel lineaire vergelijkingen vast op grond van Q en :!:!
(zie 3.1.). Het tweede subprogramma heeft als funktie
het oplossen van het verkregen stelsel.
Op grond van de (gegeven) reeks ~ en de (verkregen)
reeks:L vindt een afleiding plaats van de reeksen :!:!"Yo'
:L1'X., en:Lo volgens vgL (3.3). Vlanneer echter een kom
ponent van Q~(C"C1,C3,c~) gelijk is aan nul (zie de be
schrijving van het eerste deel), dan wordt de overeen
komstige reeks :!!.':!:!o,:L" of resp. :L, opgevuld met nullen.
Daardoor zal de komponent g, ,g .. ,g3 of resp. g.. van de
gradient g=VE(~') eveneens de waarde nul hebben (dit
voIgt uit de beschrijving van g in vgl.(3.6) ).

- derde deel (met enkele subprogramrna's); de funkties hier
van betreft het uitvoeren van de eigenlijke afregeling in
een cyclus iteraties (ten hoogste np+l iteraties). In el
ke iteratie vindt lijnminimalisatie plaats in een rich
ting ~i (zoals in de Appendix wordt omschreven). In dit
derde deel trachten we door afwerking van een c,yclus die
waarde IX te vinden waarvoor E(fi') bij gegeven u, ,uo'Ya.'
y, en Yo (zie 3.2.1.) minimaal is. Daarbij zijn hler-ook
de top.tsingen aan de konvergentie-kriteria opgenomen
( zi e 3. 2. 2. ) •
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De in een cyclus bereikte resultaten t. a. v. Ii' worden
"vertaald" in komponentwa£'rden van ~~ (13, , (30' oc z , «,) met
behulp van de komponenten van £~(c, ,C2,C3'C~) - zie ook
debespreking van het eerste deel. De verkregen waarden
p'J ~OJ~~ en~, vormen de geschatte waarden van de pro
ces-parameters b , ,bo,a~ en resp. a,. Die verkregen waar
den (;1) worden afgedrukt en daarbij wordt vermeld of
het resultaat van de betreffende cyclus al of Diet vol
doet aan de gestelde konvergentie-kriteria.

De bepaling van de funktievwarde E(/.l') en de gradient
g= 'V E( (1') geschiedt door een( apart) subprograrnma volgens
de betrekking in vgl.(3.5) en vgl.(3.6). Daarnaast is
er een subprogramma voor de bepaling van het inwendig
produkt van een tweetEll vektoren.

Vanaf de start van de executie worden de drie genoemde
delen 8chtereenvolgens afgewerkt. Vervolgens vindt een
herhaling plaats van de bewerkingen door het tweede deel
(afleiding V8n u, , U o , y,. , y, en Yo , alsmede invulling van
SIGMAT) en door het derde deel (afregeling in een cyclus)
totdat het tota.le aantal ui tgevoerde cycli overeenkomt
met het in het eerste deel opgegeven aantal n ~........ ll •

Er wordt daarbij steeds uitgegaan van slechts een maal
vastgestelde reeksen g (die in het data-gebied is ge
plaatst) en:i. (die verkregen wordt d.m.v. de diskrete
simulatie). Dit betekent dat E(r-') in elke cyclus dezelf
de funktie beschrijft.
Dat is niet het geval wanneer gebruik wordt gemaakt van
de mogelijkheid tot 't telkens verstoren van de kompo
nenten van g en :i. voordat de kolommen van SIGMAT =
= (g,~ go\ :i.a.::i., ': :i.o) worden afgeleid. Deze mogelijkheid
is in het programma opgenomen om te trachten enig in
zicht te verwerven in de mogelijke gevolgen van meetfou
ten, die bij bemonstering van signalen optreden (o.a. door
het beperkte aantal bits dat een analoog-digitaal conver
ter kan benutten voor de weergave van een w8arde van het
analoge signaal). Da.artoe kunnen aan de komponent-waarden
van eenma.lig vastgestelde "schone" reeksen g en :i. wille
keurige waarden worden toegevoegd. Die willekeurige waar
den zijn verkregen uit een uniforme verdeling van waarden
tussen -R en R. De waarde R wordt vastgelegd door een
statement in het programma.
De afleiding van de kolommen van SIGl-iAT geschiedt dan tel
kens op grond van "vuile" reeksen, zeg y en X. •
Voor het verkrijgen van de nodige willekeurige waarden
dient een extra subprogramma.

Het programma. kan inklusief subprogra.rnma's (totaal onge
veer 400 regels) in zijn geheel door de P 9200 worden ver
werkt; "chaining" bleek niet nodi-g.
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3.5. Resultaten en konklusies.

Br volgen nu nog enkele resultaten van schattingen aan (een
simulatie van) het proces dat beschreven wordt door de over
drachtsfunktie:

H( s) = 2100/ (s 2+100s + 2100)

Zoals in 2.1. reeds is vermeld, levert dit een beschrijving
op met de volgende koefficienten c.q. proces-parameters (met
normering op de laatste term in de noemer van de overdrachts
funktie) :

b =0I

bo~ 1 -3

a 1 = \/2100=0,47619.10
-I

a,= 1/'21 =0,47619.10

BPS -= 0,01
n ss ~ 2 bemonsteringen ge
durende een toestand van
het schuifregister;
f~ =- 25 Hz (klokfrekwentie);
n =3 benutte schuifregis
ter-elementen;
daaruit volgen:
sample-tijd Ts =20 msec;
n s:14 (paren) bemonsteringen
per periodetijd T.

zie de reeks van 14 waarden
in 3.3.

t.a.v. de (in het data
gebied opgenomen)
reeks :!!

Deze waarden werden dan ook opgegeven voor de diskrete si
mulatie.
Als startwaarden voor de komponenten van werden opgegeven:
(3, =0 v.n j3 0= 10, 0(2=0,001 en OC I ::: 0,1.

Verdere gegevens :
t.a.v. de schatting
t.a.v. bemonsteren en test

signaal ,het laatste
te verkrijgen met een
MLR-generator)

Bij opeenvolgende cycli was de inhoud van SIGHAT;
= (:£1::9-0: Y.1 : ":I, : ~) steeds hetzelfde (zie 3.4.).

Tabel 3.5./1 geeft de verkregen schattingsresultaten wan
neer in de interpolatie-fase van de lijnminimalisatie ge
bruik werd gemaakt van derde-graads interpolatie (zoals door
Pletcher en Heeves,~it.3). In de twee linker kolommen staat
aangegeven welke cyclus c. q. i teratie tot de resul taten leid
de (die al1e voldeden aan een del' gestelde konvergenti.e-kri
teria). De kolom onder E geeft de waarde van de foutfunktie
E( ~/) in het bereikte punt in de (model-) parameterruimte.
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De waa.rde van (3, was steeds gelijk aan nul. (zoals te ver
w8.chten was op grond van de opgegeven startwaarde).
Blijkbaar waren (drie) iteraties in de eerste cyclus vol
doende om vanuit het opgegeven startpunt de plaats van het
minimum van B(a') zover te benaderen dat voldaan werd aan
een der gestelde konvergentie-kriteria. Uit tussenresulta
ten werd duidelijk dat nog weI een vierde iteratie was ge
start, maar in het begin daarvan voldaan kon worden aan het
in 3.2.2. genoemde kriterium ten aanzien van k (extrapola
tie-stapgrootte).
Daar een tweede cyclus met dezelfde reeksen g en ~ werkte,
voldeed bij de start van deze (en volgende) cyclus de fout
funktie E(Il') in het laatste bereikte punt (welke nu als
startpunt (3.~ dient) aan het in 3.2.2. genoemde kriterium
E(/}:) ~ E old (hier geldt het gelijkteken).

c.yc.lu.s i te.rGlL (..s fa 0('2, 0<. L

I • 0,1.,161 B. 1O~3 o,Vtb18. /0-
1 0,6,-<6/6. lOS3 0.10001./0

2. I
O,lott b18. 10

_3
0. l.,"=1-b I 8. 10-

1 0, 6c., bI 6. I 0 .~0 0,1 0 00/./0

.3 0
I

0,<..,1618./0.3 o. (" tbI8./O-1 0,6,,616./0
s

0,/0001.10

Tabel 3.5./1. Schattingsresultaten (derde-graads interpo
latie) •

c yc.lu.s i.t:e.rar.·LS (30 0<.2 0<-
I

E

0,10000.10' 0, <..,1 b19' 10.
3 OI4i61~.IO-1 0,533::) 8.10

-b
/ .3

I

0,l'1 61 9· 10
-1

O,4t b'q.10·' 8 .6
2 ° 0, I 0000,10 0,S:n3 .10

.3 0 0,10000,10
I

0, 4rbI9' 10.
3

O. Lt1619'/O·' o,s3:n8.lo.€

rl'abel 3. ";;./2. Schattingsresultaten (tweede-graads inter
polatie).
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T2bel 3.5./2 geeft de verkregen schattingsresultaten wan
neer in de interpolatie-fase gebruik is gemaakt van tweede
graads interpolatie (op grond van dezelfde gegevens als een
derde-graads interpolatie - zie de Appendix).
Hierbij gelden dezelfde opmerkingen als die welke gemaakt
werden m.b.t. de resultaten in tabel 3.5./1.

Dat het gebruik van de conjugate gradient-methode in n p ite
raties (np=3-aantal te schatten parameters) kan leiden tot
de plaats van het minimum van de kwadratische funktie E(~'),

blijkt hier weI heel duidelijk. De eerste cyclus had in bei
de situaties nog een vierde iteratie kunnen bevatten, als al
niet het resultaat van de derde iteratie aan een konvergen
tie-krit~rium had voldtJan. De afwijkingen m.b.t. de proces
parameters zijn zelBnog veel kleiner dan door EPS:O,Ol (zie
gegevens) werd toegestaan.

De resultaten die verkregen werden met tweede-grcads inter
polatie blijken iets beter dan die welke verkregen werden
met derde-gr2a.ds interpolatie. Roewel de verschillen erg
klein zijn. Wanneer de reeksen g en X in zekere mate werden
verstoord (zoals aangestiptin 3.4.) alvorens daaruit de ma
trix SIGMAT=( lJ, : 1J:oI ;J'1.! :t. ': :to ) werd afgeleid, bleek in de schat
tingsresultaten geen enkel verschil merkbaar tussen resulta
ten die met derde-graads interpolatie werden verkregen en
die welke volgden met de tweede-graads interpolatie. Dit was
weI tegen de verwachting in dat de tweede-graads interpolatie
minder beinvloed zou worden door fouten en verstoringen.
Ret verschil in de resultaten die in de tabelJ_en 3.5./1 en
3.5./2 zijn vermeld, kan mogelijk verklaard worden door een
verschillende doorwerking van afrondfouten in de beide inter
polatie-formules (die beide in de Appendix zijn vermeld).

De verkregen schattingsresultaten vertonen zeer veel over
eenkomst met de (opgegeven) proces-parameterwaarden. Daarbij
moeten we echter weI bedenken dat onder zeer gunstige omstan
digheden schattingen werden uitgevoerd. Vergelijken we immers
ons gebruikte (diskrete) model en ons eigenlijke proces (de
simulatie) dan blijken beide gelijkwaardig te zijn (zie 3.l.
en 3.2.1.). Afrondingsfouten (wegens de beperkte rekennauw
k:eurigheid van de digi tale computer) vormen nu vrij weI als
enige een foutenbron. Er zijn geen moeilijkheden die ont
staan door !:let werken met een (di sl<::reet) model naast een ana
loog, kontinu vroces.
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Bet verkregen programma was zodanig opgezet dat in prin
cipe een gebruik V?Jl hetzelfde programma voor "on-line"
parameterschattin€: met behulp van ean PDP-8 vrijwel direkt
mogelijk was (metvervanging van de diskrete simulatie
door een gedeelte dat de signalen van een werkelijk kontinu
proces doet bemonsteren). Het progr~~a op de P 9200 heeft
na. de overg8.ng naar het werken met de PDP-8 nog dienst kun
nen doen voor het verkrijgcn van vergelijkingsmateriaal.
Zo kon een vergelijking worden gemnakt tussen sample-waar
den van het uitgangssignaal van een analoog proces (verkre
gen d.m.v. analoog-digitaal conversie) en de reeks waarden
die de diskrete simulatie van eenzelfde proces oplevert
(bij eenzelfde reeks waarden m.b.t. het ingangssignaal).
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4. "On-line" schatten en be't.;aken van parameters met behulp
van een PDP-8-computer.

We beschouwen nu het gebruik van een PDP-8- (minicompu
ter) met een 8k-kerngeheugen voor het verwezenlijken van
"on-line" parameterschatting en -bewaking aan een kontinu
tweede-orde proces. Een schakeling op een analoge reken
machine dient als (technisch model van) het proces en
m.b.v. een analoog-digitaal converter worden de bemonste
ringen van de signalen uitgevoerd (4.1.). Parameterschat
ting (d.m.v. afregeling van een digitaal model) en para
meterbewaking zijn de aspecten die zijn beschreven in 4.2.
In 4.3. beschrijven we de Maximum-Lengte-Reeks-generator
(KLR-generator) die het testsignaal levert. Verder wordt
in 4.4. ingegaan op de benodigde programmatuur (en de
funkti e van elk der onderdel en) •
Resultaten en konklusie-s zijn de onderwerpen in 4.5 .. In
de nabeschouwing (4.6.) staan o. a. enige e.a.nbevelingen.

4.1. Analoog proces en de bemonstering van de signalen.

We gaan uit van een proces (zie ook 2.1.) dat zich laat
be~chrijven door de overdrachtsfunktie:

R(s) =.
2100

'2
s + 100s + 2100

30

s +30

70

s+70

Een dergelijk proces werd geimplementeerd op een analoge
rekenmachine. Ret betreffende rekenschema is geschetst
in fig. 4.1.-1. Door wijziging van de instelling van de
potentiometers PI, P2, P3 en of P4 kunnen de parameters
van het proces worden veranderd. '

u

Fig.4.1.-1. Rekenschema.
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Bemonstering van het ingangssignaal en het uitgangs
signaal van de verkregen schakeling wordt uitgevoerd
m.b.v. een analoog-digitaal converter (AD-converter)
met een lO-bits representatie van signaalwaarden.
Wanneer de executie van het programma op de PDP-8
zover is, worden series konversies van de signaal
waarden uitgevoerd. Een blokgolfgenerator levert het
signaal (met frekwentie fs) dat de momenten van konver
sie bepaalt.
Er komen aldus een tweetnl reeksen samples van u en y
(zie fig. 4.1.-1.), genoteerd als :£ en resp. Y.., ter
beschikking vp,n de schattingsprocedure. De sample-tijd
Ts:l/fs en T (periodetijd van de signalen) hangen sarnen
volgens T= nsTs ; de realisatie daarvan volgt bij de be
schrijving van de fJILR-generator in 4.3 ••

4.2. Parameterschatting en parameterbewaking.

Op grond van series sample-waarden ~ en Y.. worden de
modelparameters afgeregeld, c.q. de parameters van
het proces geschat. Door het bemonsteren en schatten
telkens te herhalen verkrijgen we aan de hand van de
schattingsresultaten een beeld van het verloop van de
proces-parameterwaarden in de tijd ("parametertracking il

).

Ret bewaken van de parameters komt tot uiting in een
signalering van het aantal parameters dat op den duur of
af en toe in een zekere mate afwijkingen vertoont t.o.v.
de parameterwaarden bij het begin van een serie schat
tingen.

4.2.1. Nodel.

ilet af te regelen (digitale) model is geschetst in
fig. 4.2.-1. De reeksen:!!,,:!!o, Y..",:£., eny"o worden

~o

::jl

0('
2

Fig.4.2.-1. Gegenerali.seerd, digitaal model.
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afge1eid van de verkregen reelcsen samp1e-waarden
u en ~. De mode1-parametervektor wordt gevormd door

(J';: ((3,'. (3: , o<~, ex;).

In verge1ijking met 3.2.1. ge1dt een ander verband ten
aanzien van :!!',:!!c.t Y...... , etc. Ook de re1atie tussen de
pararnetervektor ~ = ((3, ,(30 I OC" ,0<,) a1s schatter van de
proces-parametervektor £=\b" bo ' a~, a,) en de eigen
lijke mode1-parametervektor~'is dientengevo1ge gewij
zigd. De essentie van het model en de modelafrege1ing
b1ijft echter hetze1fde.
We maken gebruik van de (numerieke) benadering van de

-f(Xo+2h)+8f(lCo+h) - 8 F(l(o-h)+f(xo-2.h)
eerste afee1eide ft(x o ) door /2h

en de benadering van de t"leede afge1eide fll( x o ) door

- f (X,,+2h)+ ,6f(xo+h) - 30 f (Xo) + I 6f (Ko-h) - f ()(0-2).,)
1'2 h2.

(deze differentiatie-formu1es 1everen zogezegd een
hogere-orde benadering dan de in 3.2.1. gebruikte
formules) •

Voor de reeksen geldt (elk met n s e1ementen):

£\ --- u l (0)= -[u( 2)-u(n,s-2)]+ 8[u(1)-u(ns -1)] (4.1)
u , (1)= -[u( 3)-u(n,s-1)]+8[u( 2)-u(n.s-2)]
U, (j )=-[u( j+2)-u( j-2)] +8LU( j+1)-u( j-1)]

j=2,3, ••• ,ns -3
U, (ns - 2)= - [u( 0 ) -u( n s -4)1 + 8 [u( n s -1) -u( n s - 3)]
U, ( noS -1 )= - [ u ( 1 ) - u ( n s - 3 )] + 8 [u( 0 ) - u ( n s - 2 )]

~o uo(j):u(j) j:O,l, ••• t n s -1

Y..'1 Y2 (Oh-[y( 2)+y(ns-2)]+16[y(1)+y(n~-1)]-30y(0)
Yl (l)=-[y( 3)+y(ns -1)]+16[y( 2)+y(O)] -30y(1)
Y" (j )=-[y( j+2)+y( j-2)] +16[y( j+l)+y( j-1)] -30y( j)

j= 2, 3, .•• , n.s - 3
Y2 (ns -2)::: - [y( 0 )+Y( n.s -4)1 + 16 [y( n s -1 )+Y( n, - 3)] 

-30y(ns -2)
Y2 (n,-1):::-[y(1)+y(ns -3)]+16[y(0)+y(ns -2)]

-30y( ns-1)
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y, (O)=-[y(2)-y(ns -2)]+8[y(1)-y(n.-l)]
y. (1):-[y(3)-y(ns -l)]+8[y(2)-y(O)]
y. (j): - [y( j +2)-y( j-2)]+ 8[y( j+l)-y( j-l)l

j=2,3, ••• ,ns -3
y, (n,-2)= -[y(O)-y(ns -4)]+8Iy(ns -1)-y(ns -3)]
y, (ns -1)= - [y( l)-y( n s - 3)] + 8 [y( 0 )-y( n s -2)]

yo(j)=y(j) j:::O,l, ••• ,ns-1

De re1atie tussen fJ en (i luidt:

(3, =-12.Ts (3.' ) (30 =-f~

(T s - s8~ple-tijd).

Voor elk element van de reeks ~ (fig. 4.2-1.) geldt:

e( j )=p:u, (j)+f~uo( j) +O(~y~ (j)-+: cx:,y, (j )+Yo (j)
J= 0 , 1, ••• , n s -1

(4.3)

Afrege1ing van het model leidt tot een zekere waarde
van de model-parametervektor~'.l\'Iet gebruikmaking van
vgl. (4.2) verkrijgen we een schatting~ van de
proces-parametervektor b.

Een paar opmerkingen:
de afleiding van ~r,Y~ en X, is erop gebaseerd dat
de bemonsterde signalen u(t) en yet) periodiek zijn
met periodetijd T; bovendien zijn ~ en X reeksen
van n s sample-waarden, die verkregen werden door
bemonsteringen gedurende een tijd T met sample
tijd Ts (zodat T:ns Ts ) •

de eigen1ijke mode1parameters leiden tot parameter
gevoeligheidsfunkties die van om en nabij dezelfde
orde van grootte zijn {zie ook 3.2.1.); ook wordt
een besparing verkregen in het aantal bewerkingen
om de reeksen ~., u o ' ••• te vormen uit ~ en X ,
in vergelijking met de afleidingen in 3.2.1.

4.2.2. Modelafrege1ing.

Het gebruikte foutkriterium (of foutfunktie) 1uidt:
".-1

E = 2:.e2.( j)
~o (4.4)

waarin e(j) voldoet aan vgl.(4.3).

De modelparameters worden zodanig afgeregeld dat
E( p.') minimaal is.
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De afregeling geschiedt op eenzelfde wijze als in
3.2.2. werd beschreven, d.w.z. met gebruik van lijn
minimalisatie in richtingen Qi (conjugate gradients)
in een cyclus van ten hoogste n p+ 1 i teraties etc.
Weer geldt de volgende betrekking (tussen startpunta: en resultaat ~,;, van een iteratie):

, 'A(l .. .." = (1. + i~~

(Aivolgt uit lijnminimalisatie).

Ook zijn de konvergentie-kriteria (voor een deel)
gebaseerd op:

I

;(3 ......,
<EPS voor alle kom- (4.6)

ponenten «(3;~, -FO)

met EPS - (opgegeven) waarde voor de toegestane
relatieve fout (afwijking van de plaats
van het minimum) in elk der schattings
resultaten.

Er zlJn een paar verschillen in vergelijking met het
beschrevene in 3.2.2. Een daarvan betreft de afleiding
van de waarde k die gebruikt wordt als eerste schatting
van Al(in vgl.(4.5) ) in de startfase van de lijnmini
malisatie. Zoals in de Appendix is beschreven kan men
bij de afleiding van k gebruik maken van een zekere
waarde est; est is een schatting van de minimale
waarde van de beschouwde funktie. In vgl.(3.9) is
t.a.v. est de waarde nul gesubstitueerd zodat daar
geldt:

k = -2E( fJ~)
(.g"ll.)

(E;,=E(IJ() =~.E(~' )1~,,,,,I1~ )

Bij de uitvoering van de "on-line" parameterschat
tingen met behulp van de PDP-8 beschrijft E(~') een
kwadratische funktie, maar blijkt de minimale waarde
van E(~') niet bepaald gelijk aan nul te zijn (zie
ook 4.5.). Dit heeft meerdere oorzaken zoals de ver
schillen tussen het analoge proces en het digitale
model, ruisbijdragen waaronder meetfouten bij het be
monsteren (zowel t.a.v. de afrondingen bij konversie
als t.a.v. de spreiding in de momenten van bemonste
ring) en de grootte van de waarden waartoe de konversie
leidt:+lO Volt-+2044 , -10 Volt--2044 (zie 4.4.).
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Als we nu voor de afleiding van k vgl.(4.7) gebruiken
leidt dit vooral in de buurt van het minimum van E(il')
tot een aanzienlijke overschatting van Ai door k.
Weliswaar is de eerste extrapolatie-stap (zie de Appen
dix) begrensd tot (E" El. r'11 als k>(E, ,.l2i r'/2. maar ook
dan blijkt deze eerste stap ons in vele gevallen ver
van het minimum te verwijderen (relatief gezien).
De stap die vervolgens in de interpolatie-fase (in
tegengestelde richting, langs E,) wordt genomen is
ongeveer gelijk. Dat betekent dat het uiteindelijke
resultaat Ai een aanzienlijke fout kan vertonen als
gevolg van de beperkte rekennauwkeurigheid van de
computer. Teneinde een duidelijke overschatting van
door k (zoveel als mogelijk is) te voorkomen, wordt nu
gebruik gemaakt van de volgende afleiding:

k ==
2(E o1ci - E(~:))

(Ei. ,.l2.d
(4.8)

met E olel de waarde van de foutfunktie E( Il') in het
punt4'dat het resultaat was van de laatste
voorafgaande cyclus waarin voldaan werd aan
de konvergentie-kriteria; totdat er sinds net
begin van de executie nog niet zoln cyclus is
geweest, heeft E 01.1 de waarde nul (dit is de
zelfde variabele Eo'c:l waarvan in 3.2.2. sprake
is).

gL == g(fi~ ) •

Nu kunnen we er niet altijd meer van uitgaan dat k ~Ai

zoals in vgl.(3.l1) is gesteld. Daarom moet het krite
rium vgl.(3.l4) komen te vervallen.
In verband met mogelijke duidelijke overschattingen van
A, en de fout in Ai die daardoor kan optreden is aan
het einde van elke iteratie een extra kriterium opgeno
men. Dit kriterium heeft betrekking op de waarde van
E(~'i-+I ) volgens:

E(~i:' )~ E~ en E(rL.,) ~Eb (4.9)

met Eo.: E(,§: -+ aEi )
Eb::.E(.§; -+- b.l2.< )
a,b - onder- en bovengrens m.b.t. Ai, die volgen

uit de extrapolatie(s) - zie de Appendix.

Bet
als
van
kan

,
resultaat I'J,.. van een i teratie wordt geaccepteerd
voldoende benadering van de plaats van het minimum
E(~') wanneer zowel aan vgl.(4.9) als aan vgl.(4.6)
worden voldaan.
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In 3.2.2. is gesteld dat wanneer (bij de start van
een cyclus) E(rro) voldoet. aan E(fl'o) ~ Eold. (zie voor
de betekenis van Eole/. de toelichting bij vgl.(4.8) )
het punt~: reeds als voldoende benadering van de plaats
van het minimum van E(~/) geaccepteerd kan worden;
gelet op een konvergentie-kriterium als in vgl.(4.6).
Bij nader inzien (en eigenlijk oak weI door de prak
tijk van het bewaken van parameters) blijkt deze kon
klusie niet korrekt. Bedenk dat E(~') in elke cyclus
(op grond van nieuwe bemonsteringen) een andere
funktie beschrijft. De genoemde konklusie geldt aIleen
als in elke cyclus de funktie E(~') dezelfde afhanke~

lijkheid van ~' zou beschrijven of als slechts ~en

procesparameter aan verandering onderhevig is (gesteld
dat dit geen invloed heeft op de schattingen van de
andere parameters).

De afregelprocedure laat zich als voIgt omschrijven
(met verwijzine naar 3.2.2.).
Uit de reeksen sample-waarden g en X zijn de reeksen
~I' Yo' Y1' Y,en Yo afgeleid (vgl.(4.1) ). Deze reek
sen bepalen de funktie E(~/) volgens vgl.(4.4).
Ret aantal te schatten 'parameters is np. Door middel
van een cyclus van tenhoogste np+l i teraties, die
start in een punt (J~, trachten we die waarde ~/te

vinden waarvoor E(Q') minimaal is. I

Iedere i teratie levert in principe een waarde ~i+' =
=~~~A~i (vgl.(4.5) ); Ai voIgt uit lijnminimalisatie
vanuit ~'i in de richting 12.< (conjugate gradient).
Deze lijnminimalisatie is gebaseerd op het algoritme
van Fletcher en Reeves (lit.3); zie oak de Appendix.
Als in het begin van een iteratie de gradient EL=g(~:)

voldoet aan {,gi, gi)=O, geeft IJ~ de plaats van het
minimum; wanneer niet aan dit kriterium wordt voldaan
vindt lijnminimalisatie plaats. Het resultaat van de
lijnminimalisatie (beeindigd met een enkele tweede
graads interpolatie) wordt gevorrnd door de waarde van
a;~, =:(Ji' + ~'12.'. Deze waarde toetsen we aan een tweetal
kriteria (zie vgl.(4.9) en vgl.(4.6) ):

<EPS •

I

j3i.
,

(31.+'
._---'----
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AIleen als aan beide kriteria kan worden voldaan
accepteren we Il :., als voldoende benadering van de
plaats van het minimum. Anders voIgt een nieuwe
iteratie (tenzij er reeds np+1 iteraties in de
betreffende cyclus zijn geweest).
Aldus wordt het model telkens op grond van nieuwe
bemonsteringen afgeregeld. Het startpunt a; in de
allereerste cyclus voIgt uit een zekere opgegeven
waarde. Elke volgende cyclus start in het punt dat
in de voorafgaande cyclus werd bereikt. Na elke
cyclus worden de verkregen result at en afgedrukt.
Uit een bijgaande opmerking blijkt of de resultaten
voldoen aan de gestelde kriteria. Het geheel voorziet
in t1parameter-tracking" - het volgen van de parameters
in de loop der tijd.

4.2.3. Parameterbewaking.

Ret bewaken van (waken over) de proces-parameter
waarden is mogelijk doordat voortdurend schattin
gen van deze waarden worden verkregen. We betrek
ken aIleen dle resultaten in onze beschouwing, die
voldoen aan een of meer der gestelde konvergentie
kriteria.
Aan de hand van de schattingen (~) zouden we het
volgende kunnen konstateren:
- een of meer komponenten van ~ overschrijden een

vooraf opgegeven waarde (grenswaarde-bewaking).
- een of meer komponenten van~ vertonen een zeker

verschil ten opzichte van de resultaten van een
voorafgaande afregeling c.q. cyclus (konstatering
van een absoluut of relatief verschil in verge
lijking met voorafgaande resultaten). Hier kunnen
langzame, trend-matige veranderingen niet gekon
stateerd worden, maar aIleen min of meer plotse
ling optredende wijzigingen.

- een of meer komponenten verschillen (op den duur
of af en toe) in zekere mate van de resultaten
die uit een eerste schatting werden verkregen.
Wanneer de waarden van de procesparameters bij
de aanvang van het volgen der parameters op een
bepaalde wijze zijn ingesteld, voIgt konstatering
van eventuele afwijkingen van de ingestelde waar
den in de loop der tijd.

Voor de realisatie van par8~eterbewakingis
gebruik gemaakt van het laatst genoemde voor
beeld: signalering van zekere afwijkingen in de
parameterwaarden t.o.v. de waarden bij de aan-
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vang van een serie schattingen. Daartoe wordt het
resultaat &' van elke cyclus (waarin voldaan is
aan de konvergentie-kri teria.) getoetst aan het
volgende kriterium:

voor een of meer komponen- (4.10)
ten vanp.' en (l'olJ (j3~ #0).

waarin:
~'old. - resulterende model-parametervektor van de

eerste cyclus waarin voldaan is aan de
konvergentie-kriteria;

eRA - (opgegeven) waarde m.b.t. de te signaleren
(relatieve) veranderingen.

De bewaking van de parameters, c.q. toetsing van de
opeenvolgende schattingsresultaten aan vgl.(4.10)
start zodra er een cyclus is geweest waarin aan de
konvergentie-kriteria is voldaan.

4.3. De Haximum-Lengte-Heeks-generator.

Het signaal van een IvIaximum-Lengte-Reeks-generator
(NLR-generator) dient als ingangssignaal van het te
"bemeten" proces. Zoals in 1.3. reeds is vermeld kan
een dergelijke generator eenvoudig worden samengesteld
met behulp van logische komponenten. Fig. 4. 3.-1 geeft
een principeschema van de gebruikte MLR-generator.

- - -~---,---:.--'

e,.x c.h""s;uet. 0 ....

(W\od 2 _ ~.Jla.r-

.. I" _ ClL

.0· __ b

Fi.g.4.3.-1. Principese>,ema van de jVfIJR-generator.
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We beschikken in totaal over een negental schuifregis
ter-elementen. Met behulp van S kunnen verschillende
kombinaties van twee elementen worden gevormd. De
inhoud van zo'n tweetal elementen (een daarvan is
veelal element 1) wordt via de exclusive or terug
gevoerd naar element 1. De kombinaties zijn telkens
zodanig dat de inhoud van het schuifregister in een
periodetijd Teen aantal N=2"-1 toestanden doorloopt
(n=2,3,4, ••• ,6,7 of 9; met n=8 elementen is het niet
mogelijk N=2~-1 verschillende toestanden te verkrij
gen door terugkoppeling met een exclusive or).
De inhoud van element 1 bepaalt het logische signaal.
Uit dit signaal wordt het testsignaal afgeleid met
twee (instelbare) spanningsniveau's (a Volt en b Volt).
In Bijlage I is een schema opgenomen van de betreffende
schakeling (zie ook lit.5).

Wanneer n=3 elementen worden gebruikt levert de MLR
generator een testsignaal dat geschetst is in
fig.4.3.-2.

0- ~

2() v e 68 !B 10 & -t

b_

'T'
I
I
~

Fig.4.3.-2. Signaal van I,ilLR-generator (n;3 elementen,
e =life. ) •

Opmerkingen:
1. De diskrete spanningsniveau's a en b (zie fig.

4.3.-2) van het testsignaal kunnen ingesteld
worden (zie ook Bijlage I). De gebruikte scha
keling leverde spanningsniveau's van zo'n 1 a It
Vo 1 t (a en -b).

2. De instelling van a en b dient zodanig te geschie
den dat de gemiddelde amplitude (in de tijd) van
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het testsignaal gelijk aan nul is (geen gelijkspan
ningskomponent). Een gelijkspanningskomponent bein
vloedt namelijk de schattingsresultaten.

3. De versterkers van de analoge rekenmachine (voor de
implementatie van het proces, zie 4.1.) hadden een
bereik t.a.v. ingangssignalen tussen -10 Volt en +10
Volt. Ook de AD-converter had eenzelfde bereik.
Teneinde de versterkers van de analoge rekenmachine
zo veel mogelijk uit te sturen en een zo nauwkeurig
mogelijke konversie te verkrijgen werd het asymme
trische signaal (voIgt uit opm.2) van de llfiJR-generator
zodanig versterkt dat het negatieve niveau overeenkwam
met ca. -9t Volt (gelet op de vorige opmerking betekent
dit een positief niveau van ca. 7t Volt in het signaal
volgens fig.4.3.-2). Voor deze versterking is gebruik
gemaakt van versterkers van de analoge rekenmachine.

4. De klokpulsen met frekwentie f~ worden niet direkt uit
een generator betrokken, maar d.m.v. een binaire-teller
eenheid afgeleid van een pulsvormig signaal met fre
kwentie f~ (dat de momenten van bemonstering bepaalt,
zie 4.1.). Op deze wijze verkrijgen we een synchroni
satie tussen toestandsveranderingen in het schuifregis
ter en de moment en van bemonstering. Deze synchronisa
tie is noodzakelijk om werkelijk sprake te doen zijn
van n~:Nn5$ bemonsteringen op equidistante tijdstippen
gedurende een periodetijd T, oftewel n ss bemonsteringen
gedurende de tijd e=l/f~. De teller-eenheid is opgeno
men in de schakeling van de MLR-generator (zie Bijlage
I). Met behulp van een keuzeschakelaar is het mogelijk
om voor n ss de waarden 2,4,8 of 16 te realiseren. Om
dezelfde frekwentie f~ te behouden (en aldus eenzelfde
testsignaal) zal de frekwentie f s van het pulsvormig
signaal dan weI verdubbeld moeten worden (fS~n5 f c ).

De keuzeschakelaar heeft overigens ook een stand waar
bi.j het aangeboden pulsvormige signaal direkt (zonder
frekwentiedeling) aan het schuifregister ken worden
toegevoerd (zie Bijlage I).

4.4. Programrnatuur (realisatie van "on-line" schatting en
bewaking) •

Het Fortran-programma, dat werd beschreven in 3.4., is
grotendeels ongewijzigd overgenomen voor het uitvoeren
V2n schattingen met de PDP-~ (met een 8k-kerngeheugen
en een zgn. disk als extern geheugen).
De gehele procedure is opgenomen in een drietal
programma-onderdelen die d.m.v. "chaining" na elkaar
werden afgewerkt.
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De drie delen laten zich als voIgt omschrijven (hoewel
er veel overeenkomst bestaat met de in 3.4. beschreven
delen wordt t.b.v. de overzichtelijkheid een komplete
omschrijving gegeven); in fig.4.4.-1 is de gehele pro
cedure schematisch weergegeven(blz.4-16).

- eerste deel - al "konverserend" met de gebruiker
d.m.v. een teletype wordt informatie verkregen omtrent
de te schatten parameters, de duur van "parameter
tracking" (c. q. het aantal schattingen) en de gewenste
bewaking; ook vraagt het programma naar informatie om
trent de bemonsteringen en de MLR-generator. Tot slot
is er een initialisatie van de variabelen die in de rest
van de procedure van belang zijn. T. a. v. het te "bemeten II

proces wordt een (ruwe) schatting van de proces-para
meterwaarden gevraagd (~O>. De opgegeven waarden dienen
aan te geven welke parameters geschat moeten worden (nl.
dfe parameters waarvoor een waarde wordt opgegeven die
niet gelijk is aan nul) en bepalen het startpunt~:in
de eerste cyclus (in de afregelprocedure).
T.a.v. de schattingen en bewaking van de parameters
wenst het programma een opgave van het aantal schat
tingen (n~m~~ ) dat uitgevoerd dient te worden. Verder
wordt gevraagd naar een waarde voor EPS (toegestane
relatieve fout/afwijking in elk der geschatte parameter
waarden); deze waarde maakt deel uit van een konvergentie
kriterium in de schattingsprocedure (zie vgl.(4.6) ).
Hier is ook plaats voor de opgave van een waarde van eHA
(die bij de bewaking een rol speelt vplgens vgl.(4.10) ).
T.a.v. het bemonsteren van de signalen ~ de MLR-genera
tor moet men opgeven hoeveel paren bemahsteringen (n ss )
tijdens elke toestand (in de reeks van B=2~-1 toestanden
gedurende een periodetijd T) dienen te worden uitgevoerd.
Eveneens wordt gevraagd naar de sample-tijd (T s ) en het
aantal benutte schuifregisterelementen (n). Uit de ver
kregen waarden van n S5 en n kan het aantal bemonsterin
gen (n s paren) gedurende een periodetijd T van de sig
nalen worden afgeleid volgens n$=n S5 (2"_1).
Het verband tussen de parametervektor.4. en de eigenlijke
model-parametervektor 2.~' wordt va~tgelegd door c:: (c, , c,t,
c,3 , c", )=( -12Ts , -1, 12T.s , 12Ts )' Zle ook vgl. (4.2); als
echter een (of meer) der komponenten van Bo (in de aan
vang opgegeven) gelijk is aan nul wordt de overeenkom
stige komponent van c (ook) gelijk aan nul. Aldus geven
de komponenten van Q in de rest van de procedure steeds
aan welke parameters geschat zullen worden en geven ze
steeds het verband tussen de betreffende komponenten van
~ en ~' •
Op grond van de verkregen komponentwaarden van c en de
opgegeven kompenenten van ~o volgt het startpunt ~:

veer de eerste cyclus in afregelprocedure.
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Het aantal niet-gelijk-aan-nul-zijnde komponenten van
~o (en c en IJ~ ) bepaalt de waarde van n p (het aantal
te schatten parameters); deze waarde legt het maximale
aantal iteraties (nl. maximaal np+l iteraties in een
cyclus) vast voor de latere afregelprocedure.

- tweede deel - dit deel betreft het bemonsteren van
de signalen (ingangssignaal en uitgangssignaal van het
proces c.q. de betreffende schakeling) m.b.v. de AD
converter en het afleiden van de reeksen u" u o , etco
volgens vgl. (4.1). Een pulsvormig signaal-met- frekwen
tie f s op de klok-ingang van de PDP-8 bepaalt de momen
ten van konversie. Als de executie van het programma
zover is, worden telkens (n$ maal) op grond van een aan
geboden klokpuls twee konversies uitgevoerd; eerst een
konversie van het in~angssignaal en direkt daarna van
het uitga.ngssignaal. Het verschil tussen de momenten
van deze konversies betraagt 10 a 20 mikrosekonden;
gelet op het laagdoorlaatkarakter van hetproces (zie
4.1.) lijkt dit geen bezwaar. De konversies resulteren
in een tweetal integer-waarden; de waarde+2044 komt
overeen met een spanningsniveau van+lO Volt, de waarde
-2044 met een niveau van -10 Volt (van signalenop .de
ingangen van de AD-converter). De beide verkregen
integer-waarden worden ieder in een array geplaatst.
Dan wordt gewacht tot de volgende klokpuls waarop een
nieuw stel konversies wordt uitgevoerd. Tenslotte zijn
twee reeksen integer-waarden verkregen uit bemonstering
van de beide signalen.
In dit gedeelte van het progrma~a wordt er op gelet dat
er nog geen volgende klokpuls is geweest in de tijd dat
een stel konversies werd uitgevoerd en verwerkt (scha
len rond nul en plaatsen in array's). Mocht dit weI het
geval zijn, dan zal de procedure voor het verkrijgen
van twee reeksen sample-waarden helemaal opnieuw begin
nen en wordt daarvan door de teletype melding gemaakt.
Ret uitvoeren van een stel konversies en het verwerken
daarvan vereist ca. 0,8 msec. Dat betekent dat een
sample-frekwentie (fs ) mogelijk is tot ca. 1200 Hz.
Als we het omzetten van integer- naar real-waarden
direkt in de eerste verwerking zouden opnemen, besparen
we ons een tweetal integer-array's (geheugenruimte)
maar blijkt de tijd voor uitvoeren van de konversies
en de verwerking ervan zo'n 5 msec te vereisen (net
teveel om te kunnen werken met n ss =8 en een testsignaal
volgens fig. 4. 3.-2. met fc.:= 25 Hz).
De twee verkregen reeksen integer-waarden worden omge
zet in reeksen real-waarden en gekorrigeerd op een even
tueel aanwezige gelijkspanningskomponent. Deze korrektie
vindt nog eens plaats naast een zo goed mogelijke af
regeling van de ~ffiR-generator (zie 4.3.) om een gelijk-
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spanningskomponent in de signaal-waarden, c.q. de sig
nalen, zo veel mogelijk te elimineren. Ben gelijkspan
ningskomponent belnvloedt namelijk de schattingsresul
taten.
Br zijn nu twee reeksen verkregen (~ en z). Hiervan
worden de reeksen ~.'~o' etc. afgeleid. Dit geschiedt
volgens de betrekkingen in vgl.(4.1); als een kompo
nent van £=(c t , c 1 ' cs ' c~) gelijk aan nul is, dan
wordt de reeks ~., ~o, ~~of resp. z. opgevuld met nul
len. Daaruit voIgt dat de komponent g., g'l., g3 of resp.
g" van de gradient 8.= \7E(~') eveneens gelijk aan nul
zal zijn (zie 4.2.2. en vgl.(3.6) ).

- derde deel (voorzien van enkele subprogramma's) 
dit deel betreft het uitvoeren van de afregeling van
het model. De reeksen u t ' u o ' etc. bepalen de funktie
E(~') volgens vgl.(4.3J en-vgl.(4.4).
In een cyclus van ten hoogste nf+l iteraties wordt de
plaats van het minimum van deze funktie gezocht. In
elke iteratie vindt lijnminimalisatie plaats in een
richting ~~ (conjugate gradient - zie 3.2.2. en de
Appendix). De iteraties volgen elkaar op totdat voldaan
is aan een del' gestelde konvergentie-kriteria. (zie
4.2.2.).
De eerste keel' dat dit derde deel (bij herhaling bemon
steren en afregelen) een resultaat ~' oplevert dat vol
doet aan konvergentie-kriteria nemen we dit resultaat
over in ~'olcl. • Elke volgende keer dat door afregeling
een voldoende resultaat wordt bereikt vindt een verge
lijking plaats tussen dit resultaat en de waarden van
~'old (in het kader van bewaking van de parameters;
zie 4.2.3.).
Aan het slot van iedere cyclus (oftewel aan het einde
van dit derde deel) worden de verkregen resultaten t.a.v.
~' "vertaald II in komponenten van ~:.( (3" (30 , 0(", <X, ) met
behulp van de komponenten van £ (zie de beschrijving van
het eerste deel). De verkregen waarden ~" (30' 0<2. en 0<,

vormen de geschatte waarden van de procesparameters b l ,

bo ' a 2 en resp. a, en worden d.m.v. de teletype afge
drukt. Daarbij komt dan een vermelding die aangeeft of
het resultaat van deze cyclus al of niet voldoet aan
minstens een del' gestelde konvergentie-kriteria. Als
een of meer komponenten van het verkregen resultaat ~'

in zekere mate (volgens vgl.(4.10) ) afwijken van de
komponenten van f2:lcI , dan wordt dat eveneens vermeld
(samen met het aantal komponenten, c.q. parameters,
waarin die afwijking werd gekonstateerd en de opgegeven
waarde van eRA).
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De bepaling van de funktiewaarde E( rf) en de gradient g
geschiedt door een apart subprogramma volgens de betrek
kingen in 4.2.2. en 3.2.2. (subroutine ERFUN). Da.arnaast
is er een subprogramma (function A1NPR) voor de bepaling
van een inwendig produkt.

De drie genoemde delen worden d.m.v..Ichaining tl achtereen
volgens afgewerkt (vanaf de start van de executie). Daar
toe moeten alledrie de delen (het derde deel met de
betreffende subprogramma's erbij) in het externe geheugen
(disk memory) zijn opgenomen in een zodanige vorm (vertaald
in machine-taal, etc.), dat de executie ervan direkt kan
plaatsvinden. Door de executie van het eerste deel te
starten voIgt de rest vanzelf. Ret tweede deel en het
derde deel worden herhaald (weer d.m.v. I1 chaining") totdat
het totale aantal uitgevoerde schattingen of cycli overeen
komt met het in het eerste deel opgegeven aantal n c ..........

Een overgang van het tweede naar het derde deel (en vice
versa) d.m.v. "chaining" kost even tijd (ca. t sekonde).
Ret is echter niet mogelijk gebleken beide delen tegelijk
in het 8k-kerngeheugen van de PDP-8 te plaatsen. Bovendien
is de tijd die benodigd is voor ilchaining" weinig in verge
lijking met die een of enkele tientallen sekonden welke
voor het bemonsteren, het afleiden van de reeksen en het
bepalen van een schatting nodig blijken (al naar gelang
het aantal benodigde iteraties).
Door het eerste deel wordt het kerngeheugen voor iets roeer
dan de helft in beslag genomen, door het tweede voor onge
veer 6/7 deel en door het derde deel (met subprogramma's)
eveneens voor ongeveer 6/7 deel.
Een schematisch overzicht van de gehele procedure die door
het totale programma wordt afgewikkeld, is weergegeven in
fig.4.4~1. In Bijlage II is de Fortran-tekst van alle
programmadelen opgenomen.

Enkele opmerkingen (zie Bijlage II):
- de lokale variabele ICON in het derde deel van het pro

gramma geeft aan of in de betreffende cyclus voldaan is
aan de gestelde konvergentie-kriteria;
ICON:O - in de cyclus van n 1 iteraties is niet voldaan

aan deze kri teria;
ICON:l - er is ~in de cyclus)voldaan aan tenminste een

der gestelde kriteria.
M.b.t. de vari8.bele ICONV geldt hetzelfde, maar deze
varip.bele heeft een meer globaal karakter; ICONV geeft
aan of er sinds de start van de executie een cyclus is
geweest waarin voldaan vJerd aan de kri teria (speel teen
rol in het kader van de bewaking-zie ook 4.2.;;.).
de array's die dienen voor het opslaan van de reeksen 1!, ,
1!o, etc. (di e allen n s elementen hebben - zie vgl. ( 4.1) )
kunnen elk 60 elementen bevatten. Zoals in de beschrijving
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vanhet_ eerste deel van het programma is vermeld, wordt
n s afgeleid volgens de betrekking n s=n ss (2"-1); er zijn
dus alleen kombinaties mogelijk van n ss (aantal bemon
steringen per toestpnd) en n (aantal benutte schuif
registerelementen), die leiden tot een waarde van n s die
kleiner is dan of gelijk is aan 60 (tenzij de array's in
de specifikaties een grotere lengte wordt toegekend;
maar bedenk wel dat dit invloed zal hebben op de benodig
de geheugenruimte).

- subprogrp...mma' s vergen een zekere rllinimale geheugen-ruimte,
ook voor de bijbehorende lokale variabelen. Daarom is
alleen van subprogramma':3 gebruik gemaakt wanneer sprake
is VillI een task die meerdere keren moet worden uitge
voerd; om die reden is ook gebruik gemaakt van het
COIVU-1ON-gebied (dat immers vanwege "chaining" toch al
bestaat) om de inhoud van de benodigde array1s aan de
subroutine ERFUN over te dragen.

- veel extra informatie omtrent het verloop van de schat
tingsprocedure lijnminimalisatie kan worden verkregen
door tijdens elke extrapolatie en interpolatie de bijbe
horende stappen te laten afdrukken, hoewel het afwikkelen
van de procedure dan uiteraard meer tijd kost.

4.5. Resultaten en konklusies.

Veranderende procesparameters ZlJn verkregen door de in
stelling van de potentiometers in de schakeling volgens
fig.4.1.-1 te wijzigen. Met betrekking tot het schatten
en bewaken van de parameters is met name de instelling
van potentiometer P4 in stappen van +0,05 en -0,05 rand
de waarde 0,70 gewijzigd tijdens de executie van het pro
gramma. Na elk tweetal schattingen (cycli) werd de exe
cutie onderbroken om de instelling te wijzigen v66r nieuwe
bemonsteringen. Een en ander leidt tot telkens andere
proces-beschrijvingen (overdrachtsfunktie), oftewel tot
andere koefficienten bo' a~ en a. (zie 2.1.; b,~O). De
instellingen van P4, de daaruit volgende overdrachts
funktie R(s) en de waarden van de koefficienten tijdens
de executie van 18 schattingen (cycli) zijn in tabel 4.~./1

\oreergegeven. In het s-domein leidt de vrij ziging van P4
tot verschuiving van een pool tussen s:-60 en s=-80.
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Tabel 4.5./1. Instellin~ potentiometer ~4 en de waarden
van de koefficienten.

De resultaten, die uit een acbttien-tal opeenvolgende
scbattingen werden verkregen, zijn opgenomen in de
Bijlagen IV tim VI. Bijlage IV toont de resultaten van
parameterscbatting (en -bewaking) op grond van n 5S= 4 sam
ples per toestand van het scbuifregister (1'1LH.-generator).
Dit gegeven en ook de gegevens omtrent startwaarden, kon
vergentie-kriteria (EPS), bewaking (Cl~) en grootbeden
m.f).t. de IvlLR-generator zijn in deze Bijlage opgenomen
(bet testsignaal komt overeen met bet signaal in fig.4.3.-2,
met f~=25 Hz). Bijlage V betreft de resultaten van schat
tingen op grond van n ss =8 samples per toestand van bet
scbuifregister (met n=3 scbuifregister-elementen leidt dat
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tot n s=56 paren samples gedurende een periodetijd T van
de signalen). Behalve n!>s en Ts zijn de gegevens gelijk
aan de gegevens in Bijlage IV. In Bijlage VI zijn de ver
kregen resuitaten grafisch weergegeven.

De scha.ttingsresultaten blijken afhankelijk van de gekozen
sample-tijd en (daarmee samenhangend) het aantal bemon
steringen. I'let n~s=4 (Ts=lO msec) is de relatieve afwijking
van /3

0
vrij weI steeds zo In 12% met betrekking tot de

waarde van b o ' de afwijking van 0<2., ongeveer 1% met betrek
king tot a 2 en de afwijking van «, ongeveer 8% met betrek
king tot a •• Als ns~ gelijk is aan acht (T~=5 msec) is er
sprake van 5-7% afwijking in ~o, 4% afwijking in ~a en
4-6% afwijking in 0(.,.
Dat de sample-tijd een rol speelt bij het afregelen van
een digitaal model naast een analoog proces ligt overigens
voor de hand; dit aspekt werd al eerder genoemd in 2.2.2.
Daar komt nu nog bij dat een kleinere sample-tijd leidt
tot een groter aantal sa.mple-waarden (T:nsT s ). In verband
met de beperkte rekennauwkeurigheid (denk aan numerieke
instabiliteit) is het de vraag hoever men met het ver
kleinen van de sample-tijd moet gaan. Ret zou best eens
kunnen zijn dat enige numerieke instabiliteit invloed
heeft op de schattingen op grond van n ss =8 bemonsteringen
(samenmet de afleidingen volgens vgl.(4.1) ); gelet op het
wat meer onrustige verloop in de geschatte waarden in ver
gelijking met een schatting op grond van n~s=4 bemonste
ringen.
In het kader van "parameter-tracking" is belangrijk dat er
weliswaar van zekere afwijkingen sprake is, maar dat deze
afwijkingen vrijwel konstant blijven.
De kwaliteit van "parameter-tracking" is van belang voor
het bewaken van de parameters. Er zijn dUidelijk twee
procesparameters (zie tabel 4.5./1 en Bijlage VI) die
tijdens enkele cycli meer dan 10% afwijken van de begin
waarde (bo en a~); uit de resultaten in de Bijlagen IV en
V blijkt dat de procedure deze afwijkingen signaleerde.
Ret lijkt erop dat van wederzijdse belnvloeding van de
schattingen door veranderingen in parameters nauwelijks
sprake is (binnen de meetfout). In de schakeling volgens
fig.4.1.-1 is de instelling van potentiometer P3 gewijzigd
op eenzelfde wijze als hierv66r beschreven werd t.a.v. de
potentiometer P4. De daarbij verkregen schattingsresultaten
zijn kort samengevat in tabel 4.5./2 (n ss =4).
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Tabe1 4.5./2. Pararnet~rs ~n s~hattingen bij wijziging
van bo ~CHA-O,l, n~~::: 4J.

Ook hier is sprake van een nagenoeg konstante afwijking
van (30 (t.o.v. b l ); vranneer b l ge1ijk is aan een worden
deze1fde waarden (binnen 2%) geschat als in de executie
met drie veranderende parameters (deze verge1ijking geeft
een indruk van de reproduceerbaarheid van de schattings
resultaten). De waarden van ~~en ~, wijken in de loop van
de cyc1i niet meer dan ~0 af van de aangegeven waarden. Ze
b1ijken binnen de meetfout onafhankelijk van veranderingen
in bo ,en (30).
Omtrent wederzijdse beinv10eding van de schattingen bij
wijziging van de parameters a~ of a. is weinig onderzocht.
WeI is gekonstateerd (met een andere schake1ing dan vo1gens
fig.4.1.-1) dat variatie van aIleen de procesparameter a,
in een gebied +4% - -11% (rond a,=0,43.10- 3

) 1eidde tot:
variatie van ex, in een gebied +3% - -10% rond 0(,=0,41.10-

1

,

variatie van 13.. in een gebied -3% - +2% rond /30",-0,94 en
een vrij wil1ekeurige variatie van o(ll. van 2% rond
oca~0,46.10-3 • Bedenk dat in dit geva1 bij wijziging van a,
bijna steeds sprake is van komp1exe polen in het s-domein.
Bovendien va1t de tweede frekwentie-komponent van het test
signaa1 (w:44,8 rad/sec;zie ook 1.3.) voorbij het knikpunt
in het Bode-diagram (amplitude).
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Ret bemonsteren en het afleiden van de reeksen (voor de
beschrijving van het model) blijkt 2 a 3 sekonden te ver
gen (afhankelijk van n ss ). Als n s gelijk is aan acht (to
taal a&ltal paren samples - ns;56~ is voor de afregeling
in 1-4 i teraties ongeveer 15-35 sekonden nodig. Bet n ss= 4
(totaal aantal paren samples - ns =28) is die tijd ongeveer
7-20 sekonden. De berekeningen van de foutfunktie E(a'),
die in een iteratie minstens twee keer moeten worden uit
gevoerd (zie de Appendix), hebben een grote invloed op de
benodigde tijd.

Enkele opmerkingen:
- aan de hand van tussenresultaten is gekonstateerd dat

in een cyclus van 4 iteraties in de laatste iteratie de
extrapolatie-stap en de daaropvolgende interpelatie
stap binnen enkele procenten gelijk zijn (ns~=4). Wan
neer we enig verlies aan nauwkeurigheid veor lief nemen,
kan het aantal iteraties tot drie in plaats van vier
beperkt worden en enige tijdwinst worden verkregen als
de procesparameters aan veranderingen onderhevig zijn
(of anders: een beperking van het aantal iteraties tot
n p in plaats van n~rl; gesteld dat de genoemde waarneming
algemeen blijkt). Het konvergentie-kriterium m.b.t. de
veranderingen in de komponenten van~' door een iteratie
zal dan niet benut kunnen worden.
wanneer blijkens de opmerking bij de resultaten niet
voldaan is aan de gestelde konvergentie-kriteria, is dat
bijna altijd een gevolg van de beperking die we ons door
het kriterium t.a.v. E(~'i..) opleggen (zie vgl.(4.9) ).
voor de afleiding van de reeksen is in het begin uitge
gaan van de betrekkingen in vgl. (3.3). Dan waren nss = 8
sample-waarden nodig om dezelfde resultaten te verkrij
gen als nu (met vgl.\4.1) ) met n ss =4 sample-waarden.
Weliswaar vereist de afleiding van de reeksen meer tijd
en geheugenruimte (bij de berekening van de elementen
van ~,' X~ en XI zijn meer bewerkingen nodig, die nota
bene array-element en betreffen), maar in de rest van de
procedure zijn veel minder bewerkingen nodig (met name
bij de berekening van E(~') ) om kwalitatief dezelfde
resultaten te bereiken.
Bij het afleiden van de elementen van ~I' X~ en XI op
grond van nog meer sample-waarden (meer dan de vier of
vijf die in vgl.(4.1) worden gebruikt) bleek het tweede
programmadeel in drieen gesplitst te moeten worden (met
"chaining"); dit omdat de sample-waarden immers in
array's zijn opgenomen en het opzoeken van array-elemen
ten zo veel bewerkingen vereist. Er is een dergelijke
poging gedaan om te zien of dat nog een kleinere afwij
king oplevert. De resultaten vertoonden echter een
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verschil dat niet te verklaren was uit de nieuwe af
leidingen; wat dan wel de oorzaak was kon niet opge
spoord worden.

- mogelijk wordt e~n duidelijke tijdsbesparing verkregen
wanneer men gebruik maakt van een methode van Davidon
(zie lit.l), waarin per iteratie meestal slechts een
berekening van de funktiewaarde E(~') nodig is (in
plaats van de twee berekeningen in de conjugate gradient
methode van Fletcher en Reeves (lit.3) ). Weliswaar is
dan iets meer geheugenruimte nodig (voor het opslaan
van de elementen van de zgn. variantie-matrix), die hier
echter nauwelijks meetelt (nl. ruimte voor 16 elemen
ten) in vergelijking met de ruimte die voor het opslaan
van de reeksen B:., B:o' :i.", etc. (zie 4.2.1.) nodig is.

4.6. Nabeschouwing.

~r is een realisatie verkregen van "on-line" parameter
schatting en -bewaking met betrekking tot tweede-orde
processen (vier parameters). Daartoe is gebruik gemaakt
van een minicomputer (PDP-8).
Het geheel is getoetst aan een schakeling die zich laat
beschrijven door een overdrachtsfunktie met drie para
meters (die in de loop der tijd aan verandering onderhevig
zijn). De schattingen vertonen een afwijking t.o.v. de
procesparameters (7 tot 12% met betrekking tot b o '

4 tot 2% met betrekking tot a~ en 6 tot 8% met betrekking
tot a,i afhankelijk van de sample-tijd, c.q. het aantal
paren samples). Deze afwijkingen zijn elk onafhankelijk
van veranderingen in de proces-parameterwaarden, zodat
die veranderingen goed gevolgd kunnen worden. Mede daarom
is bewaking mogelijk aan de hand van relatieve veranderingen
t.o.v. een zekere beginsituatie. Wel is nogal wat geneugen
ruimte vereist; enerzijds omdat een Fortran-programma is
gebruikt en anderzijds als gevolg van het werken met reek
sen (sample-) waarden voor de beschrijving van het model.
In vergelijking met de afregeling van een analoog model
kost de afregeling van een digitaal model (digitale com
puter) aanzienlijk meer tijd. Dit bepaalt o.a. de mate
waarin veranderende parameters gevolgd kunnen worden. Er
is evenwel nogal wat verschil in karakter tussen beide
vormen van instrumentatie, zodat een vergelijking (gelet
op de tijd) niet goed mogelijk is. Een ander verschil
vormt de toepassing van een £igi1a~1 model naast een
~alQog proces. De mate waarin het digitale model het
gedrag (of de struktuur) van het proces weerspiegelt is
van belang voor de resultaten (zie ook 4.5. en 2.2.1.).
Daarin speelt mede de sample-tijd een ral lmaar ook nume
rieke instabiliteit).
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Een groot voordeel van een digitale computer is dat deze
gebruikt kan worden voor aIle mogelijke data-verwerking
(denk aan het omrekenen naar andere grootheden, het
vergelijken van waarden, het nauwkeurig uitvoeren van
rekenkundige bewerkingen, het vastleggen en/of vermelden
van tussenresultaten, het opslaan van resultaten en meet
waarden, etc.). Met behulp van konvergentie-kriteria kunnen
we een zekere gewenste nauwkeurigheid in de eindresultaten
opleggen; het vergt evenwel meestal een extra iteratie
voordat gekonkludeerd kan worden dat aan het gestelde
konvergentie-kriterium is voldaan.

Ret programma voorziet in een schatting van vier para
meters. Hoe een schatting van vier parameters feitelijk
zowel kwalitatief als kwantitatief zal verlopen is echtcr
niet bekend geworden. Verder is niet aan de orde geweest
welke de invloed is van de ligging van knikpunten in het
Bode-diagram (van het proces) en de frekwentie-komponen
ten van het testsignaal (Maximum-Lengte-Reeks) op de
schattingen. Bedenk dat die invloed in de verkregen reaJ.i
satie niet los te koppelen is van de invloed van de sample
frekwentie.
Tenslotte zij gewezen op de mogelijkheid om voor de af
regeling gebruik te maken van een methode van Davidon
(lit.l) zonder lijnminimalisatie. En verder op de moge
lijkheid om te onderzoeken hoe de verkregen realisatie
van "parameter-tracking" gebruikt kan worden als onder
deel van een adaptieve regeling.

---~
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Appendix.

Ret minimaliseren van een funktie.

We beschouwen het zoeken naar een (niet-begrensd, lokaal)
minimum van een funktie van meerdere variabelen, zeg f(~).

Verder kunnen f(~) en de gradient 8(~)~ ~~f(~) voor elke
waarde van x berekend worden.
Als we er VM uit gaan dat f(~) kwadratisch is, dan kunnen
we f(~) beschrijven door (Taylor-reeks waarin slechts de
tweede-orde term overblijft):

(A.I)

(A.2)

waarin h - plaats van het (te vinden) minimum.
A - definiet positieve matrix met tweede, partiele

afgeleiden
d:l f

(A .. - ,. x·, x· - komponenten van x).
IJ-" , ~ J -

orK·OX·
,. • J

(;-h) - getransponeerde van vektor (~-h).

Fletcher en Reeves (lit.3) tonen aan dat door middel van
richtingen (of vektoren) Qo' ~., ~~, ••• die gekonjugeerd*
zijn met betrekking tot de matrix A in n stappen (iteraties)
het minimum h kan worden gevonden (wanneer ~ n komponenten
heeft); daarbij is elke stap van ~l naar Z .:+. (i:O, 1, 2, ••••• )
vastgelegd door de betrekkingen:

T
i!1 i. ~\ }? i. :: 0

met u. - u( X . )
Q,,+I - Q -\.+1

.! iii =~ L+O\-}?i ( eXi is een zekere scalar)
~o - startpunt

Lijnminimalisatie in de richting ~~ (vanuit het punt ~~)
leidt tot vgl.(A.2).
Er geldt ook (zie lit.2, lit.3):

m:::l,2, ••• ,i

*" Twee vektoren u en J[ zlJn gekonjugeerd met betrekking tot
een matrix M als geldt: u""Mv=.O (.!!~v).
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Laat nu 12.<..., een lineaire kombinatie zijn van -.Bi.+l en 12 0 , 12"
~~, ••• , R~ volgens:

1"1 . - _a. -+ (3. 1"1 .
~~l - ~L+. t ~L

(A.4)

Onder de voorwaarde dat de vektoren :Q.o' ], I' ].2' •••• gekonju
geerd zijn met betrekking tot de matrix A (zie vgl.(A.l) )
kunnen we afleiden (zie lit.4) dat dan voor ~t geldt:

S~+l (A.5)

lA.6)

Aldus is het volgende algoritme ontstaan (zie ook lit.3):

.!. 0 - startwaarde (in principe willekeurig)
g ;:S(~o)' :Q.o=-,Bo
x ~ - punt waar f( x) minimaaJ. is op de lijn door ~i. in de
-L+I richting].i flijnminimalisatie)
8 L'" :::::,g(.! L+/ ) T

n. :::::_u( x . )+ E'+I gi+1 n.
J::. '+1 Q _ ~+I T J::. l

£d!.i.

Bedenk dat het zoeken naar een punt h in een n-dimensionale
ruimte teruggebracht is tot het successievelijk zoeken naar
een punt op een lijn.
We kunnen de lijnminimalisatie in principe ook ala volgt
formuleren (zie ook fig.l.):

bepaal t~ zodanig dat

y'(tm)==O

waarbij y( t) =f(Zi.+t12~)
y' (t) =].{ S(.!.i.+t.RJ

De waarden van yet) en y'(t) zijn voor elke waarde van t te
berekenen; y(O)=f(.!) en y'(O).=12:r Si. kennen,.we al.
Uit vgl.(A.3) en vgl.(A.4) volgt dat .R: .Bi.=-15i. ,Bi., zodat
y'(O) ~O (als y'lO) voldoet aan y'(O)=O hebben we in
principe het minimum van f(~) bereikt).
Ret zo ekproces naar de plaats van het minimum van yet,- kent
een drietal fasen. De eerste fase betreft de bepaling van de
orde van grootte van t~i de tweede fase levert de grenzen van
a en b van t.., (er geldt: a < t~ ~ b) en in de derde fase wordt
tenslotte door interpolatie tussen deze grenzen een waarde
voor t"" gevonden.
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Ervan uitgaande dat er een zekere schatting, est, voorhanden
is van de waarde van f(x) in het minimum (een schatting van
f(h) dual leiden we een-waarde van k af volgens:

2( est- y( b r )
k=--- _

y' (0)
(A.7)

Als f(x) een kwadratische funktie is, est een juiste schatting
vormt van f(h) en dit minimum op de lijn Z~+tE~ ligt, levert
k de waarde van t"" (est-::f( h)=.y( to'll) ). In het ale;emeen zal
k ech1B r de waarde van t m overschatten (fO:~)~ y( t,,.,) < y( 9) ).
Wanneer f(x) het "foutkriterium" is bij een kleinste-kwadraten
probleem ligt het voor de hand als schatting est de waarde nul
op te geven. In dat geval zal k voldoen aan:

(A.8)

Het is ook mogelijk dat een schatting est van f(h) wordt op
gegeven die grater is dan de feitelijke waarde van f(h). Dan
dienen we weI te bedenken dat vgl.(A.8) niet altijd meer geldt
met betrekking tot de vergelijking tussen k en t,." (als est
groter is dan y~O) , is k zelfs negatief).
Vanwege de mogelijke misschatting (van t m ) door k, hetgeen op
enige afstand van het minimum in het algemeen een overschatting
zal betekenen, nemen we als eerste stap-Iengte in de komende
extrapolatie:

{

k als
h= t

(E[ lL:>- als k ~ 0

met k - zie vgl.(A.7)
(.nT.nJ - lengte van vektor J2i

Er is dus een stap-Iengte afgeleid op grond van een schatting
k ; een stap-Iengte echter, die beperkt is tot een lengte
eenheid (de eenheid van t komt overeen met een verplaatsing
over een eenheid van lengte in de ruimte die door ~ opgespannen
wordt) •

In de tweede fase (extrapolatie) onderzoeken we y'(t) in de
punten waar t;(O,)h, 2h, 4h, ••• ,a,b (t telkens verdubbelen),
waarin b de eerste waarde is in deze reeks, waarvan y' niet
(meer) negatief is (of de waarde van y niet meer afneemt).
Dit betekent dat we nu grenzen a en b hebben gevonden, c.q.
het punt t ... begrensd is tot het interval a <. t ~ b.'" ......
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De derde fase betreft een interpolatie over het interval
{a,b}. Hiertoe kunnen we gebruik maken van derde-graads
interpolatie, zoals Fletcher en Reeves (lit.3). Dan wordt
een schatting t~ van t m beschreven door:

{
y'(b)+w-z }

t~ =b - (b-a)
y'(b)-y'(a)+2w

{
y(a)-y(b)j

met z=3 -l-y'(a)+y/(b)
b-a

w:{ z2. _y' ( a) . y' ( b) } t

Ook kunnen we tweede-graads interpolatie toepassen. Er is
sprake van een viertal gegevens (y(a), y(b), y'(a) en y'(b),
waarvan er in principe drie voldoende zijn om een tweede-
graads kromme vast te leggen (drie koefficienten). We gebruiken
ze echter aIle vier en verkrijgen een tweede-graads funktie v(t).
De koefficienten van vet) zijn zodanig dat v(a), v(b), v'(a),
v'(b) in de zin der kleinste kwadraten zo goed mogelijk overeen
komen met de verkregen waarden yea), y(b), y'(a) en y'(b).
Dit leidt tot een schatting t~ (waar vet) minimaal is) van t m
(waar yet) minimaal is), die beschreven wordt door:

teo =b - ~ • (b-a)
w

met Z .. -!-d2{y' (b)-y' (a)) + d{ y( b)-y( a)] + 4y' (b)

w:(d1 +4){ y'(b)-y'(a)

d=b-a

(A.II)

Als f(~) kwadratisch is, leveren beide waarden t~ (zowel uit
vgl.(A.lO) als uit vgl.(A.II) ) een jUiste schatting van t m
(tm uit vgl.(A.IO) 66k als f(~) een derde-graads funktie be
schrijft).

Opmerkingen:

1. Fletcher en Reeves (lit.3) accepteren te. (vgl.(A.I0) als
schatting van t~ wanneer y(t~) voldoet aan:

( A.12)

Als y(t .. ) daaraan niet kan voldoen wordt een nieuwe inter
polatie ui.tgevoerd; als y'(t~) positief is vindt een herhaalde
interpolatie plaats over het interval {a,tL ] en als y'(te.)
negatief is over het interval lte.,b}.
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Deze voorziening is opgenomen om redenen van stabiliteit
(de waarden f(~t) vormen dan een dalende reeks) en ter
verbetering van de nauwkeurigheid in de bepaling, c.q.
de benadering van t~ (door t L ) als f(~) een niet
kwadratische funktie is. Ret gedrag van een niet
kwadratische funktie komt des te meer overeen met een
kwadratische beschrijving naarmate de afstand tot het
minimum kleiner wordt. Daarom kan een herhaalde inter
polatie over een kleiner interval betere resultaten
opleveren als schatting van het punt t M , waar y(tM )

minimaaJ. is.
2. De gevolgde methode met betrekking tot het zoeken naar

een (lokaal) minimum van f(~) is kwadratisch konvergent.
3. Bij numerieke bewerkingen aan de hand van de beschreven

methode (digitale computer) is het mogelijk dat als gevolg
van afrondfouten sprake is van "vreemde" ontwikkelingen
(die niet meer overeenkomen met de analytische beschrij
vingen), met name wanneer de methode gebruikt wordt om
successievelijk het minimum van funkties f(~) te bepaJ.en
en deze funkties steeds dezelfde of bijna dezelfde
beschrijvingen vormen.
Dat ligt overigens voor de hand, maar is van belang als
de methode gebruikt wordt bij het voortdurend schatten
van parameters van een proces (teneinde een eventuele
tijdsafhankelijk:heid van die parameters te detekteren).

In fig.l. is het verloop van de excursies geschetst wanneer
de conjugate gradient - methode wordt gebruikt om de plaats
van het minimum van een funktie f(~) te bepalen (x=(x" x~) ).
Bovendien is daarin een schets opgenomen van lijnminimalisatie
in de richting ~o. Als f(~) kwadratisch is en de plaats van het
minimum gegeven wordt door h, zal in principe gelden:
1f;l='s.
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Fig.l. ~xcursies langs conjugate gradients met
l-ijnminima1isatie.
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Fortran - programma's.

Bij1age II.

c

"\~

C

c

C * * * * * * * • * * ~ * * * * * * * * * * * * * * * * * *
C
C f-H(H3hAt· h{:'] FFu,.

C
C ;,': :" ITT E(\! nY J': Fl'i E,;.
C (HE 3.12 - T~L.329~)

C E / Eh.
C

C * * * * * * * * * * • * * * * * • * * * * * * * ~ * * * *c
cm-jt'iOt'0 I\F,Tt'"CUi., ,l·,Ai'.[\,C,Ff~ ,CHtu rcot':\.·,\}S,1;~,t\:tl1,[\IC,CL,Df.·,
Ufrll:;C\I;",Iot"J HF1,{'!(fJ ),eOh;,(!!)

C F [,,~'l l-- !,I,T: urn ('J 1 c:! r I\'C r :\JF C::f' f 11 [ Ui\ •
';, Ii I 11'. (1, 1 V' CO: )
N L ['J Eo (1, H~) )

C d-:t,U ;,I\Jl·,Efli',!U, CCl:FFICIE,,n:J.
[:0 Ie, I=l,;:~

J=~.!-[

;",;[1!-. (1,11(,) J
L E i\D (1,:3 1r) b F.'I {\ ( r )
hL~lD LE:~m· [:\ I\TCL C CIU F [C [1:: 1\'1:).
DO 20 [=3,4
J:::~) - (

i.,•• i r 'l r~ (1, 1 2 (~) .J
h FAD (1, 3 1,) f, [.'1 (:; ( I )
[ ",J F Oh (' A'1 I Ct·: r.[{I:)L '1 E. ~1 Ii" i:d I 1\ C; •

I... ,; [ '1 F. (1, 15' )
I "Li-U) (1, 35C:) t'-' "'\,C
., t, I TF (1, 16 !' )

JIE {\ D (1, 3 1C) F [,~,

\! r·o [ 'J }', (1, 17 f, )

l',I~J\LI (1,31(') c~:/

[t<FO.! (\'A'1 10f.\ (,LU,l Spd,H,[r.. c, f-\~',[, 1\<.':o'1::,[L;{'P,L.
\'ildH- (1,2Cr

'
)

J..E AL (1, ~3:) (~) j'.j ~::.

i.., hIT F: (l,~) It' )
1; F Fl D (1, 3 1 (,.) '1~,

'I) 1 \Ii E (1, 2 ~~ (7 )

LE.AD (1, 3 5 C) ~ ~,

N.) =NSS * (~~ **r'~~) -1 )
{\O\v!\S CON'IAlt\'.:;· i,'U1"f'lEL OF S,,:)lVj·'LI~~S I-EH TE~::TS[C('J{l,L-PFhIOr,.

l::::,=(".Q)Cl*T~,

C NO~ 15 CONTAI~S ~A~PLE 1 [~E (IN SECONDSl.
C F ILL eeL1, , [..'E.! Dt fJ F (, h C (! ,,; i Fe T [[11\'; 0 F T 1-1 E ~ (Ii.fl r< F 'j 1': 1: ~~

C LI:;'1 El'; 0\).
COL 1; ( 1 ) = - 1 :~ • [/,.q ~..

COJ,d(;J,)=-l.l,

COed·' { 3 ) :: 1? • 'v, * '1.'· *'I :."
CU.,:.( f)::: 12. (''t'1;

C t, I\, Cit\' -j t T, I,. \/ :, r 1 I' 1 r ,'.'J' "n OJ- ,", f' '1' /', :, ~l Ou L D l; (jl i ~,f· i [·n" C(I!, :, E S 1'01"': r ! ~,~LJ

C EL.FlvE~Ji OF CU"I,d! f'E: /.F'l',O; i\'H 1 ~',(LL Cord f\!\l HIE ,\iu)',nn,
C OF l'{l~,{,;VETE;:.'., TO Fl: E.::' i I t·c,,'i 1:[, lL,.';-) Ol\]!~,.

C II\' HiE liiLC;(':' I I r, t. J',~\CH I'FJ~j) hE.J.i\( I) I.e, :)l)[3~:1 tl'"j'll':[,
C j~r f3E:LA(I)/CC'1 (I).



11-2 (Bijlage II)

C

1v; C'

1C~

1 1 ,:,
1?C
1~ 0

16C
17 r
c'. (HJ

2 1 (l

220
3 1 C
3~ V'
Lj V) D

C

NI·l 1 =1
DO ~)\i, I=l,Li
IF (GErACI» ~[,3r,4r

30 COhl,C I )=(.:.(',

(;0 10 :-5~:)

I..IF' ~~I+ 1 =Nh·-l + 1
m:ltH I )=f!ET/H [)/CO;]<C I)

sec Ol'Jl I t\)LJ 1:"
C Ii\IIIIA1E OLDEl"r-,;C,ICN,]v (U::,FD It\' THIJdl 101,').

Ot. DEL =('. (/
t~c =1
Ie 01\" =(~

lEX1, Hr:ADIi\(; i.!F::-;ULl~·.

1'1 h I 1 E C 1 , lj C' (j )

CiiLL CHnI,\IC '9KAFh2')
FC!,!'-it:d CII' O(',-L DiE IAl.t\fiF,TE:: E:;;d I 1'. Al relt\! 0:, t. Fi',OCE:~S, (,;{\.[;\1 "

1 ' BY r T S ' I' ] L 1:'; f': :-,:,F E:}, - F U 1\ C T [ «i\1 : ' 1'2 Co ~{, 'H C,'J ) =(b 1 'f' ::-1+ P f' ) I ( i\ 2'* ':' * t ? ' ,
2'+Al*S+I.0)'112~(2Y .»

F Oh ['!{.; '1( I I' Hd' 01- f,',rd [C~, i\!\UU'1 l'.iF: Fh OCES~ : ' / I' Ci I\JE. :.C('!F',
l' E~)lI1Y.ATE GF THF r'tli'{\l'b'!L-.n,'-; II' A i-MU:,[VETLi I~:,'/' [\'01',
2' j·E.LEvlI('01, iHF,,:\! '.·;J,ITT c'.e: !')

F C!;;-.f'/~\! C1~~'1 [', I 1 )
H'i,fI,P,I (/~)H 1\, I 1 )
FU}",·,tdCII' It,iFUi.L'{·!d'[C'r<r (;i'[;uT 1.'.::.1 It'A'l 1:\'(';,:'//' !I?\"', (i.,L,r'F'.',

l' OF E~,1 [[/dd t CL\'S' )

f·ULtvATC/' 1<1::, - 'lCLF",tdEU LFL,{,'![\j}·, F)-lUL')
FCIl'f'r:,'!'C/' Cif{\ - ;~LL. C1-it"r\IGE.,'d r rl>l ;)'lOUL[1 I'F t·,E,\((ICt\I}'[J')
FOd'ito.l(II' Il,,;l·(il[·{HIOi'J {1[:UUl ~itl['-}-LI(I,:C /~~,:D U:cfD 'iE~T:'IG[\::L',

I' Ct,,{,\Il-ur(-LJo,t'-,J;'!1-j'I' :':,E,UUF,i":'CF.): 'II' i\,Ur-"',I·,': OF ::ii\t..'j'L:0:~., j(\,',r'· "
2' DUi.Ir-':r.:; A ~'liYIE Or 'PIE ::'~!IFT-~,E:C,r::,n,')

F'r'U":AT ( I' :)A[·j'Ll', '1 I p'E 1 S I [1 t" I LL I ::)f<.COI\D5' )
FOh['vJAT CI' ~JI.n'·'OF£, OF USFI ::,1-i [r '1 -.,E(l I ::"1 El, LLFf-'E [\)1 S' )
F 0 H l'J/\ l' C' CF C': ,\ (, -j E 1 ;.~ • ~ ) ? ' , E 1 ~~ • :, )
F Oid' iY! C' ( F 0:, t· ('.1 I 3 ) ? ' , 1:3 )
F 01:1'/'AT ( / I 18 H. C't, I T **, 3 x , ;~ ri 8 1 , 3\ ,3H '" *'!< , 3 I': , ::0) H [, C , ~3 <, 3 H :+ **,

13X, ~~HA::-:, :r,.~, 3H** *,3/'" 2HA 1 , :n:, 3'1*.: t, 3){, ?HFI;, 3:>:, ~)H**COi\11 )
b\U OF FIr.:::,l r1-:\;.'j.

n'e
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/CLE:Ah CLOCK-rLAt3
I~AIT ~OR A CLOCK-~ULSE

ICLLP,j·, CLOCK-FLAl~

I:') F U<Ci CHf'll'n\lEL c: A0'if) COr-:VFLT
h.f',ll fOb CONlvEhSrOi\ PEINe; COi,;:LFcIE:D

ICLE{\.; AC
Ihl,,/'-,L ':){'IhFLE \,lAL,lJ!'. [I\;'l(j AC

1':-C~i~L I :\;G
/S']O,;F. S.4t·;I--'LE (,oF' It\!r·UT~.[G'~J(jL

/;:;r.LIT'l [,~E>','l CIJtif\!~\FL (1) {i,\D Cl)[\J\/LL'l
l'i,!lI] f'O~; cc!r\'\iEl\sro:~ DE I t-- i (3 cnr'/']'LF'lED

Ie LE.i\L C LOe K-F Lne
I=l,r,:~)

Il',,{\hlt\li SLl.f P: CL(JCE-}'UL::c,E DID C-:OT P(\S:,DU [1\1(:, 'jHF

ICO~~GTA1IONS;tF P FUL~E DID ~ASS,A NE~ ATTE~fr

Il S t,' AL;F T C (:;E'i HtE HH hS OF ~){\r-FLES

lV,i"'\'I r FOh CLOCF

~,J kf"

CSF
,Jt<;P L 1

eCI<
PlDCe
l'lDSF
,It'',}-' L;2

CLA
!iDLB
CUI
j l\D (Ld"J (:"n

DCA \(f;U
,'\,1) r C

Jt-H': LJ
r\DEH

~ECOND FM,I: ornA,ll'~tMj SAl"FLFS OF I~';;OUTHn-~;[(jl\;m,S CW F1:0CESS
f\ND FILL I NG ~, f(11" PT C:d (.:,c\\/\L- YAH; n: ) •
C Oh1Vl0N BET fb C OJ (l,;, f·,AI.l\ C , E t-::', CHPI' I CLIN\;, ~.jS, 1 ~,' (\'}-l- 1, ,\jC, OL [IE r;,

10LDDEl,UI,U0,Y2,Yl,YV
D I MEN~, ION 131:0,1 {\ (LJ ), com, (L~ )

DIMENSION OLDREl(~),Ul(68),0r(6G),Y2(6r),~1(6V),Y0(60)

D I t":,EN5 [O(\l [ N'r u ( 6 e,) , [NT Y ( 6 n )
or' DE~F ceF 6 3 I :2
OPDEF (.. DCC 65L-11
~EP[IF CSF 6311
SKPDF ADSF 6531
CIi-DEF ADIC 6::,L)Ll

O1'DEF ADilR 6~3Ll

GET NS FA Ii:S OF ."A(l:iFl",ES OF lhOCESS U,;-/CU1'l--'ld'S I (3tW\L, U S [l\lG {\DC
(f·O[Nl OF LEIULI',1 AFlEE (in,-)F.~1Ii';(\'fWG).

CHANNEL C:1 - [i\IFL)l~,IGt't)L (1F:~cj.<;IGNi\L)

Ctif~l\'t',}U." 1 - OU'lJ.--u'iSI(;C'd\L
iHf. Fll,;:,'l CHAi\)I\)r,L flE:Il<{i TJ:EtdF,L I~, CtlflN:,jLL O.
CONT[1\"JE
eCF
CSF
.JMF L()

CCF
DO Lj 5 D
C~)F

S 1... 1,
S

~, L;,~,

L:
oJ

5
S

s

S
5

c
c

s
~

~

oS
S
C
C
C
C
C

41C

c

CIn
TAD (~00~ I~CALrNG

IjC,L\ \(iY /:::dO;,E ~:\f'.l'F'L£ CF C:'.,JTi·Vr;:,IGt<'tiL
I ,"!'fU ( I ) =1'1U
[~{1 {( I ) =r-jY
1'1' LE. r E LC - C 0[' !-. ell F. \\;T M,lD Cor\ \j~',:;, T [ !\, T b. (, F h :..:, T U F;E(\L:;.
utv;'" Ci.~:

'r'fV,;;;;Ci. (1

LI 0 Ij 6 n I;;;; 1 , (\ :'.:
Le( [)=}oL01Yi (r~/.i:)( I»
l r·( I ) =FLOrT (I i\lY< [ ) )
,'.! l' == 1,1 t'. -I- U 1,\ < 1 )

LI6 ( '( i.' =Y (" + '! ('~ ( I )
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47(';

C

c

48C

LI3~J

4ge
LI95

C
50('
5f'5
51C

C
515
~2n

52::

53 r"
535

C
5Lj V

545

~i 5 (:

5~) 5
56C

C
C

57r

5E~ [

59 c:;
C

,\ r\';:, =: F L. 0 AT ( r' ~J )

Ut".=U [.] I At'-iS
'i I" = ,{!"1/ll~:'S

DO '--17 e 1= 1 .. l'.s
U ~ ( 1 ) =un( 1 ) - U t·,
YT,( I ) ==YV( I ) -ft'i
FILL 5IC;rv'P,1 (CDLU!'·.t·.'S U1 .. UC·· .. Y2 .. i1 .. t(') v,I'lH n.ESFFCT Ie- COi,}·,.
r.il'j 1=N:,-1
Nrv:2 =N~ -~:

Nr~3 =NS-3
-FlhSl COLu~~- ul.
I F (C C'hi ( I » Lt c~ (' .. Lj') U.. LJ g ("
U1 ( I ) == - ue ( :~ ) .,. U\' ( ''''t. 1 ) + ,:; • l ~ *(I.) L' ( ~:~ ) - u C: ( (\1:::: ) )

U I ( 2 ) == - u, ( L' ) + L (' ( ,\J~) ) + £1 • C* (UC( 3 ) - LdH I ) )
1)0 Lj8~ I ::::3 .. \i'~::

l; 1 ( I ):::: - l., C ( I + ? ) .,. LJ (' ( I - ~~ ) "'!j • r ''1' ( l.i (! ( I -+ 1 ) -lJ C' ( I - 1 ) )
;~ 1 ( (\J t< 1 ) :::: - Li ( 1 ) +UC ( r~ {., 3 ) + ~3 • n*(U CH j\) S ) - u (', ( (" r· ~~ ) )
U 1 ( NS ) = - i.J C ( ',' H i,1 f,t (M':~!' ) +rh (', *(U f)( 1 ) - u r" U<' to, 1 ) )
l;Cl0 ~cc

DO 1.195 I=I .. ;:\'~~

LJ1(1)=0.(\
-S~COND COLL~N- ur.
IF ( C OL h ( 2 » S 15 .. 5 05 .. 5 15
DO ~J1 C I = 1 .. NS
U::-:( I )=C\.(3
-THIRD COLUM~- Y2.
IF (COIl1;(3» 5~~rc: .. 53n,,:J~JC'
'U~ ( 1 ) =-y (} ( :3 ) - 'HH l\ rv, 1 )+ 16 • C*C '{ C' ( ;' ) + YC: ( j\)~) ) ) -;3 C: • l *Y C'~ ( 1 )
Y 2 ( 2 ) = - y V ( 4 ) - y C ( NS ) + 16 • C':+ ( 't C· ( :3 ) +Y c: ( 1 ) ) - 3 ['1 • C* l' (', ( ~ )
DO ~2~ 1=3 .. N!"I;::~

'r;!( I )=-YV( I+t~)-Y["( I-~~)+lf,.C*(Y( I+l )+)'('( I-I) )-~~n.r*Y(',( I)
Y 2 ( ,:"J ly; 1 ) = - '{I., ( 1 ) - l' (; (~\ t" .. J ) + li'· • (~; ( ): C' ( t\'~. ) + 'f C ( i\ (v;:; ) ) - :~ (/1 • C'i' Y ,( \j\ 1 )

Y ~~ ( N S ) = - yn( ;.' )- y ('I ( ('J( ~: ) + 16 • i··f.: ( 'f r, ( 1 ) + Y C ( 1\1-, 1 ) ) - 3 C:' • C*' Y 0' ( '\1 S )
GOT 0 ~Lj r,
DO 535 I=I .. 0:S
Y2(I)=C.C
-FOUh1H CC'LUf· r•, - y' 1 •
I F (C Gin; ( LJ » ~ Ii ~ .. ~ ::. :-J .. 5 /15

Yl(1)=-Yr(3)+Yn(~~1)"'B.C*(YG(p)-Yr(NS»

Yl(2)=-Yr(4)+Yr(~S)+R.0*(Y0(3)-'10(1»

D () S 5 " r =:3 , I\; i" ;:)
Y 1 ( I ) = - 'I' 0 ( I + ~~ ) + 'I' i,' ( I -;? ) .,. ;1 • C', 'I- ( Y:., CI + 1 ) - y ?, ( I - 1 ) )
Y 1 ( i\']'v, 1 ) == - YCi ( 1 ) + Y C ( t ..'~· 3 ) + ~", • f' -1" ( 'xC' ( \' 5 ) - Y[l( (\ Iv ~) ) )
Y 1 ( ;\j S ) = - y C' ( ~? ) +\( ( , (:., l' ~.'~ ) H\ • ( :t ( Y'l ( 1 ) - y (', ( \~ tV 1 ) )

(3UI0 :,'7\'
L C :;. 6 ( I = 1 ..I!;)

''!l(I)=(.'
- F [ Fl I; (' C'L [J ;V, r"; - '1 ( •

( ;1 L.. d !\ L '! !' ILL Ft., )
CCi\l'1 Ir\il,F
C 1-'\ L L CHt, [ [,' ( • 9 r ~'. t· i ,~~ • )
',.1 [~ I '1!~ (1,,:.1 c) ( )

'.3 Cil 0 L: 1 (;
F C'L'11i I'd (' M' \' elJ I, ...·t·T '1 CJ l~FT ~,(Ho ,. LE.:::, • • )
E [\1 t, CJ!' ;.!. C (i l\' L' l-' ,fI I I •
EL\'U
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74 C
C

75 t'
76l

6 (-, t~

C
C

67(

6H

72(
73 C

7'1 C'

62('
63C
614('

65V

68e

c

'1 h I i.!: i-AI(l: f',S 1 Hi til I ~:c OF 'j Hi:. l;ll,PJ· 1::1 E:'~;
~SING FUNC1ICN ~INI~ILAjION FY CONJUGAIE GhADIEN1~

(FLEICHEh 1:j~,D i.f,I::.v!:'~, 1Y(11) •

C OMli'Ot\ E~ET Pi, C Oid;, !"A:><.NC, E~F S, CHA~ Ie ONV, NS, TS, N}' F; 1, f'JC, OLDEi:;,
1OL[iDE1 , ~J 1 Grv:A.T
LIn: NS I 0 t\~ [1 E'1 I\( Ij ) , C 0 Hh ( Lj )

D I (\] ~ [\)::; I CiN eLL fIE '1 ( 4 ) , :: I l,f" AT ( (; C ~ 5 ) , G( I.'; ) , Fe 1\ ) , 1:1-: 5:; P F: T ( 4 )
It-,ll IPTE: ICC'I\J,~,'I1 rq:;:FOltE (b:E- )F~.'l If':IYl Il\iU.
Ie ON= 1
t'J I 'I =V"
C{\LL E,LFUtH f.L, (3)
,S'IArn CrCLL ClF I'lE.H·\TIOt\~~:.

L 0 86 ,; I I '1 == 1 , t,l} ,r 1
NIT=IIl-l
DO 61[' 1=1,lj
hE::; 8ET ( I ) =BEUH I )
l1LJ =j:\ I (\ h, ( G, (~ )
IF (GG) 93G,B9E,6~0

I F G(3 • E. U• C • C, II CCE 1- '1 BE '1 A•
If (In-I) 93C,63fl1 ,65C
LID 6 LjO I=l,/~

IC( I )==-G( I)
Gcn 0 ()7('
l=GG/OLLCC
UO 66 C" I =1 ,11

f (I )==-l3( I )+'I*H [)
[" I tv I !" I 'I. {il I (I:-,! (\ L C,\111 p, L I ~, r,: L [ i',.} E {c 1: ::j F t, LC '-1.

(:.:EE. F Lj'1 CHEL ,1\«1) !,EE\d<~;, 19(/); I;.~)T=OLDL).

YD=I:H
\,'f:\=Pd(\+L(U,I)
I F ( V [j) 6 B (\ , 0 f, (I , C) 3 C
[1)<,=2. C'* ( OL[:EL -'r I:) /\./ ~3

} f~==t\ I l\FH( t-',}-)

F }-::: 1 • (oj /::; en 'I ( F F )
IF (l'lt';) 730,73(',7~.~C

IF (AX - r 1') 7 t.j(:, 74 (',7 :1(:
{IH == F}-

(;0'10 7SC
f;H==M":
F ,,:1 i. (: I .CL (','1 F.•
t\K=C:. n
Y(\= {E
\) tc= i) [,,

foCi 77(" 1=1,1;
;~ ET P, ( I ) ::: In:i 1\ ( I )+ j\f1*HI)
C {,L L f< U' U 0,J ( 1',1" (J )
'r f'l= F,I:

\.,D=AfNH:(G,j)
IF (\iF,) 7'dC',79n,7SiC'
(\;E;,. !"q ,·f\FCiL(i'I [Cl\: IF \,;D I::: ,\;j:,13P'1 I \.iE:.

l-'\k=r'H +t\K
!"y =P,h

GOT 0 "If:' r
C Ij\jTl·.h}-CLA'lF~ «(;J{,Dl;ATIC U"If,Lt-. '.. ITH LE{\~~:1 ~,C:iU{ihES).

C

c

C
C
C
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790

800

c
c
c
c
c

810
820

83 C~

8110
C

8M~

C
87V;
88(1'

C
89(1
90(7'

91e

920

C
C
C
C
C

921
922

923

924
925
926

928
930

Z=AH*(YB-YA+0.5*AH*(VB-VA»+4.0*VB
w=(AH*AH+4.Ql)*(VB-VA)
AK=AH*Z/\l;
DO 800 1=1,4
BETA( I )=EE'fA( I )-AK*P( I)
CALL ERFUN(Eh,G)
END OF L[NEAD SEARCH.
CHECK FOh CON\d:,LGENCE: (EE.Lf,.YA>.ANDoCE1... LE.Y8) AND EF:U\TlVE
CHANGE I N EACH COt.-;PONF:Nl OF PELt) AS hF'sUL'i OF 'a1I.s I H~IJ~T I ON
BEING LE~S lHFN EPS, THIS CYCLE OF ITEH.~ IS STOP~ED; ELSF
SlABT NElli I1E:EATIO(\} (UY 10 r-.;PFI I1E:h.5).
IF (ER-YA) 810,810,860
IF (Ek-Y8) 82~,820,86~

DO 84 0 I = 1 , I.!

IF (BETA( I» g30,f1Ll0,B3V
IF (ABS(I.0-hES8El(I)/8ETA(I»-~PS)840,R60,R60
CONTINUE
LEACHING TH [~~ \jEhY POH>'1, CON\;El·C;EI\CE IS ~\~j5U[\!E[}I

GOTO sse
OLDGG=GG
END OF I1EhA1ION(S).
ICON=C
NIl =N I T + 1
PLACE hESLJLTS FlETA( [HC('Lh( [) H.! h~':[ET( I).
DO 90D I=l,L~

hESBET( I )=PET/H I )*COhB( I)
IF (ICON) 910,9lr',92e;
1,..id1E (1, lC3D) t'.JC,NI1,Id::SDE1,Eh
GOI0 930
1,.:hITE; (1, 1(20) ~~C,NIT,nEsnE,'1,Eh
OLDEh=Eh
CHEC~ BETA [t'J ;-~FLATIO[\j TO OLDPE1 Id'IH HFSfFCT TO CHi:\'
(YiAICHI~,(i }'AhA[viEIEJ,S);
ONLY IF ICON\; .f~C.1 (SO AN F.M~LIEH ESTII':,ATION CON\,jElr3E.D;
THE hESULIING BETA WAS THSN fLACED IN OLD8FT; ELSE 11
~ILL BE ~LACED NOW).
IF (ICONV) 9?1,921,923
DO 9~~2 [=I,lj

OLDBE'I ( I ) =f3E.I p( [ )

I CON\! = 1
(,OTO 930
J=r~

DO 926 [=1,11

IF (OL[i[i.El( I» 924,926,9:C~LJ

IF (APS( 1.(l-F'fTA( I ) /OLDE'E,1 (I» -Cf{{l) 9~~6,<)6,9~.~~

LJ=J+ 1
CONTINUE
IF (J) 928,930,92R
~,;hnE (1, IGL1C) J,CHA
i\jC =NC + 1
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C

94C:'<
950

102(j
1030
104~'

C

51 OF EUN IF t,)C l.iLJo/\T£il '1 HAl': [\~AXNC, ELSE STAHl NF.fIJ CYCLE.
IF (NC-MAXNC) 94C,940,9SC
CALL CHA I N( '9 KAPI.2' )
lJild IE (1, 101(1)
STOP
FOHMAl(//8H CY,IT**,3x,2HB1,::<>::,3H***,3x,2HFO,3X,3H***,

13X,2HA2,3X,3H***,3X,2HA1,3X,3H***,3X,2HEh,3X,5H**CONI I)
F OH!'1.A1 ( I 3, 1H , , 12, 5 ( 1H*,E 1C • ~1 ) , lj H*YE~) )
F Ol~MAT ( I 3, 1H, , I 2, 5 ( 1~1* , E 1 (1 .3 ) ,4 fH NO! )
FOfmA'f(/6X,I2,' PAhJ\[>"ETE!(S CHMJG.ED - CHA=',F5.2)
END OF THInD PART.
END

SUBROUTINE ERFUN(Eh,G)
C EvALUATE5 SUt-'.rV:F:D EHWh FU~~CT r m" AND rT~~ GbADIENT.

COt'Jl",ON BETA, C Ohb, MAXNC, FfS, CH.{'u Ie ONv, NS, '1 ;;, i\!F'P 1, i\lC, OLDEh,
10LDDET,Ul,U0,Y2,Yl,Y0

D[MENS[ON BETA(4),COBR(4)
DIMENS[ON OLD8ET(4),Ul(60),U0(60),Y2(60),Yl(60),Y0(6G),GCl)
EL=V,.0
DO Ifi [=1,4

10 G( I )=r1.Q
DO 3C~ I=I,NS
EH I =8ETA( 1) *U 1 (I ) +EETA( 2 ,*U ['I( I) +BETA( 3 )*Y2( I )

1 + BE1 A(,4 ) *Y1 ( 1 ) + YCC I )
G( 1 ) =G( 1 ) + 2 • {:*£: h I *U 1 ( I )
G(2)=G(2)+2.C*FRI*U0([)
G(3)=G(3)+2.e*ERI*Y2(I)
G(4)=G(4)+2.G*ERI*Yl(I)

30 Ek=Eh+ERI*EHI
],Ej Ur,N
EflJD

rUNe'! ION (\[NH(({bH)
C INNFL hWD0CT OF 4-J)I!'<E.'~1~;[O~·)AL \)E,C'IOh5 t\ A[\iD n,

D[ME~~ION A(4),O(4)
SUl'l=C. C
DO 1C1 1=1,4

10 SLJtv.=~,U1>,+A( I HlH [)
AINfh=SUM
EETUhN
1:'..1\D



to.....
C-I.
I--'
11'

Otl
CD

H
H
H

H
H
H
I
I--'

•

-l
fre.kwe\'ltie.--' MLR- I ve.rs,t.t.Y"ke.r proces
dczl4.r I qll.Y\e.ro..-\or I lJLJ (SG~alccJilflc:1)

I
~I "UU I(fs - Fe.) I

I

I I (u) I {Y>
I I
I

I I
I _-1'-- - - - - - - - - - - - - - - - --

(fs)

blol.'jolr - mini. covn plA.tR.r me..l \< ........, l<anoaI

8'1< - \<Q.rlfl<jQ.'n~~ltVl f-----_t 9 1
~el'lercJor-

(is)
Ielo\<- AD- conuert(.r
;..':j......j

___ ... _ besb.c.ril'llj

bl.\ .... "';lp~ { SI~1'l41c."
't-

il'l ft>\"W\o.\i
o ....rdrCl'C\o.

e:)(:t4"' ... ~t.\o\t.IA.~e.\I\

,disk 1N\(...,o,'),)

SchQ..\Y\(:;t.(;sc.h ove.r-zicht IIQ.I'"\ dll- op~tdl;I"'I~.
(z;e. 00'1< bhr. III- 2)
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analoge rekenmachine,
Telefunken - RAT/700 1

blokgolfgenerator,
RC-oscillator (General Radio Company)

minicomputer,
PDP-8/1 (Digital Equipments)

en

(Bijlage III)

THE.ER.RM.04.

THE. ER. GEl!'.ll.

pulsteller tter bepaling van de sample-tijd,c.q. de
periodetijd van het signaal van de blokgolfgenerator),
Universal Counter - Racal 835 THE.ER.CN.06.

tweetal gelijkspanningsvoedingen (t.b.v. MLR-generator),
Power Supply - D 030-1 (Delta Elektronika) THE.ER.PS.126.
Power Supply - D 015-1.5 (Delta Elektronika)

THE.ER.PS.78.
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Schattings-resultaten.

Bijlage IV.

ON-LTf\JE fAhAfYE'lEh ,E:~'i IMATION Of\; p, F>hOCE::jS, GIVEC\' BY ITS
lEANSFEd-FUNCTION:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

INFOh(vJAIION APOlrl '~HE FhOCESS:

GIvE SOn~. ES~l Il'lAlE, OF THE. PAhAr-iF,TF"h~;; IF A f-AliAl"'ETEFl IS
NO'! hELEVAN1, THEt\ \0;1-;1'1£ r:J.c !

D1
(FCi,!'1Al £12.::')1 e.{,

E0
(Jo(;h['"JA'l E12.5)? 2.Qi

A2
(FOkMAl E12.~)7 O.0Cl

Al
(FOht'JAl [,12.5)? 0.1

INFOLMA1 ION t:"nOUl FSTIl'"A"l ING:

MAx. NU[v;BEh OF E~>lI t'AT IONS
(}o Oil!"·!..1 I 3)? H\

EFS - 'l OU~HtllElJ ill:' LAT I VE EhhOU
(FOHtvAl EI2.5)? 0.01

CHA - hEL. CHANGE ~HICH hHOULD DE ~ENTIONED

(FOhMA1 £12.5)7 P.1

[NF Oh!"}AT I ON Ai3ULJ'l ':,A1"!,H, I NG PiKL U::"ED "It S"1 ::::, I (it\:AL (fi,AX 1r':urv" - LEl% 1 H
SElJUENCE: ) :
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(fOhl'j{\'} 13)7 (',Ll

SAMf-LE lItvE 1~ I~ MILLISECONCS
(FOh~Al' E12.5)? 10.0

NUt-BEd OF U~,Ff; :_H [F 1 -hEG I ~)IEH ELEliE~\]T~;

(F'OhtvlA'l (3)? C3



IV-2 (Bijlage IV)

81 *** *** *** Al *** FE **CO[\i

2 fAkAMET~h~ CHANGED - CHA; P.I0

6, 1* V'.C(H)~~UC* C:j.768r,~(?C;* r:.L!~~IE-O~h ().lIIKf.-';:l* 0.~()r;E+C16*'lES

~l FAhAI',FJl Eli::., CHAl\iGElJ - CHA= {? 1n

1], Ll* O.[:1'j"·IE~(,vH' V.l":3E~('!I* D.:'LU3E-(J3* C.LJ.~6E-01* f1.7~2E+C6*YE~

~~ 1 AWlr',£'I El.~J Cf-i{~l\iGEfJ - CHA= (". H'

P FAhA~E'IEhS CHANGE.D - CfU\= O.ln



IV-3 (Bijlage IV)

C'(,[T** 81 *** *** A2 A1 *** Eh **CON



V-I

Schattings-resultaten.

BijIage V.

rf\:FOkt-'A'1 lOt>.: ADOUl Sf-\t>·H.INC~ {\!\:D U;;·El' ·ir.~·l;)IUt\l-'d." ([VA.xlt·UlV.-U.t\·{il--l
:)f;OUENCE,) ~

!\)u!V~~EJ\ Of ~)At"JH.F~ ll\kEN VCL I [\1(:1 {\ ::'1 ATE OF "l HI ~,H r F1-},EG I ~lEi;
(FOEMAI 13)? r~R

~~M~LE lI~E 1~ [t\ ~ILLl5~CONG5

( F 0 L f"Al E. t ~ • ~ )? ~. C

t\JUIV,Bf,h OF U~,El: ~H[F·l-hr..GI::"IFh U ...t:f'E,l\T::',
( F eli.,[' f,l [ :3 )? (':3

cy , ['~ *1< :+ *'" *** *** A 1 Ft



V-2 (Bijlage v)

2 fAHAM~IEh~ CHANGED - CHA= 0.17

p ~Ahn~~TEh~ CHANGED - CHA= 0.1~

Ell *** *** AJ )c:. *:+* Al *** **CO\'



Bijlage VI.

Schattings-resultaten (drie simultaan veranderende
procesparameters).
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