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lA. SAHENVATTING.

Voor de klasse van niet-lineaire systemen die kunnen worden

beschreven met een Hammersteinmodel wordt m.b.v. regressie

funkties een uitbreiding gevonden van de Wiener-Hopf-verge

lijking. De identifikatie van een diskreet Hammersteinmodel

wordt met de gevonden matrix-regressie-vergelijking ter hand

genomen. Een methode wordt aangegeven om de voorwaardelijke

dispersie van een stochastisch proces te schatten zodat deze

kan worden gebruikt als weeg-funktie bij de bepaling van de

regressie-funktie. Aandacht wordt geschonken aan de door

systemen veroorzaakte transformatie van kansdichtheidsfunkties.

IDENTIFICATION OF A CLASS OF NONLINEAR SYST~1S

lB. SUl1MARY.

For the class of nonlinear systems that can be characterized

by a Hammersteinmodel an extension of the Wiener-Hopf-equation

is found using regression-functions. A discrete Hammerstein

model is identified by the found matrix-regression-equation.

A method is indicated to estimate the scedasticity-function of

a random process, so that it can be used as a weighting-function

in obtaining the concerning regression-function. Attention is

paid to the transformation by systems of probability density

functions.
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2. INLEIDING.

In de praktljk zljn slechts weinig systemen lineair, maar vaak

kunnen ze weI goed worden benaderd m.b.v. lineaire modellen.

Het zal zelfs moeil~k z~n om aan het bestuderen van de niet

lineaire systemen te beginnen, zonder dat de fundamentele

aspecten van de theorie der lineaire systemen beheerst wordt.

In dit rapport over de identifikatie van een klasse van niet

lineaire systemen zal het lineaire systeem dan ook meer dan

slechts een bljrol vervullen. B~ het toepassen van nieuwe

methoden kunnen deze bovendien optimaal worden uitgeprobeerd

op reeds bekende systemen, met name de lineaire systemen.

Ben van de vele definities van identifikatie is die van ZADEH:

'Identification is the determination, on the basis of input

and output, of a system within a specified class of systems,

to which the system under test is equivalent.' Voor het ingangs

signaal kan dan gebruik gemaakt worden van deterministische

of stochastische testsignalen welke ons meer selektief

informatie over het te identificeren systeem kunnen geven dan

de ingangssignalen welke optreden t~dens het in bedrljf z~n van

het systeem. Deze laatste signalen kunnen slechts informatie

over het systeem leveren in en in de omgeving van het werkgebied,

en bljvoorbeeld niet over de eigenschappen van het systeem tljdens

aanlopen ervan.

Wanneer de beschikbare informatie over een systeem onvoldoende

is, zullen er experimenten moeten worden uitgevoerd om meer

informatie te verkr~gen, waarb~ deze experimenten, als ze t~dens

bedr~f worden uitgevoerd, natuurl~k geen merkbare invloed mogen

hebben op het afgeleverde eindprodukt. Hier ligt dan meteen

een aanknopingspunt voor het doel van de identifikatie: Het

afleveren van een produkt, in welke vorm dan ook, waarvan de

eigenschappen zo goed mogel~k en van tevoren vastgelegd kunnen

worden door het uitvoeren van een bepaalde regelaktie. In de

procesindustrie wil men dUs meer kennis omtrent de gebruikte

systemen, b.v. een staalwalserij, om dit systeem beter te kunnen

regelen~ Voor een meer uitgebreid overzicht van toepassingen

verwijs ik naar ASTRi3H en EYKHOFF, lit. 1, en hoo fdstu~;: 1/-+ ,ran

EYKHOFF, lit. 2.
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3. PROBLEEMSTELLING ROND DE IDENTIFIKATIE.

3.1. INLEIDING.

B~ het identificeren van systemen kunnen we een onderscheid maken

tussen het bepalen van de topologische opbouw van een systeem en

het bepalen van een aantal parameters van een verondersteld model.

Het is duidel~k dat dit laatste aanzienl~k gemakkelljker is dan

het eerste omdat we nu al gebruik kunnen maken van een heleboel

informatie over het systeem in de vorm van een model. Het bepalen

van de topologische opbouw van een systeem levert vooral moeilljk

heden op, omdat het niet gemakkelljk is om te kunnen zeggen dat

het model en het systeem identiek gelljk aan elkaar zljn.

In het merendeel der gevallen is het voor regeldoeleinden nodig

om een wiskundige beschrljving van een systeem te hebben, welke

het verband legt tussen de in- en uitgangsgrootheden. Met deze

formele wiskundige beschrljving als basis kan dan een regeling

worden uitgewerkt, zodanig dat het gestelde doel(een bepaalde

kwaliteit van een produkt) bereikt wordt. In dit rapport zal steeds

sprake zljn van de identifikatie van een systeem met e~n ingang en

~~n uitgang. De signalen aan in- en uitgang kunnen deterministisch

worden verondersteld, maar aIleen al tengevolge van overal aanwezige

niet voorspelbare, en in feite ongewenste invloeden zullen in

praktische situaties in- en uitgangssignalen stochastisch zljn.

Een systeem zullen we dan beschouwen als een dynamisch systeem,

dat een transformatie bewerkstelligt van de ingangs- naar de uit

gangssignalen. In het algemeen z~n de in- en uitgangssignalen van

een systeem funkties en een willekeurig dynamisch systeem legt een

betrekking tussen elke gegeven ingangsfunktie en slechts ~~n

uitgangsfunktie. Een voorschrift, waarmee volgens een funktie een

andere funktie wordt bepaald noemt men een operator. Onder het

wiskundig model van een systeem verstaan we dan de operator waarmee

dit systeem beschreven wordt. Dit wordt als voIgt in beeld gebracht:

y(t)

o_x_(_t_)__~ ....__H__I y_(_t_)_o

= H{X(t)}

(3.1.-1 )
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Ten gevolge van de reeds vermelde storingen en meetruis zal niet

de exacte operator H bepaald worden, maar slechts een schatting

H* van de werkelljke operator. Het systeem met de trans formatie

vol gens H~ wordt dan gebruikt als mOdel voor het systeem met de

transformatie vol gens H. Wanneer ik aan de hand van dit mathe

matische model van het ge!dentif1ceerde systeem b.v. de kwal1teit

van een produkt binnen bepaalde grenzen wil handhaven zal onder

meer afhankelljk van die vast te stellen grenzen mljn model een

bepaalde mate van overeenkomst vertonen met het oorspronkelljke

systeem.

In het algemeen willen we graag dat onze modellen 'zo goed mogelljk'

overeenkomen met onze oorspronkelljke systemen, waarblj voor ons

als kriterium voor 'zo goed mogelUk'-overeenkomen allerlei mogelljk

heden open staan. Het verschil van systeem- en modeluitgang e(t),

e(t) = y(t) - y*(t), het kwadraat van dit verschil of de modulus

van dit verschil zljn enige van deze mogelljkheden. Het kriterium dat

steeds gebruikt gaat worden is het gekwadrateerde verschil van

systeem- en modeluitgang ge!ntegreerd over het tljdsinterval waarin

gemeten wordt:

systeem

H (t)

ill
dt

x(t) e(t) (3.1.-2)

model

~ y (t)

Het model vertoont volgens dit kriterium optimale overeenkomst met

het oorspronkelljke systeem als ~e2(t) dt minimaal is. Er is dan

in de gekozen klasse van modellen het optimale model gevonden,

maar dit betekent nog niet dat er geen andere klasse van modellen

bestaat, waarbU voor het daarvan optimale model volgens hetzelfde

kriterium een betere overeenkomst wordt bereikt. Door RAJBMAN, lit. 3,

is de volgende maat voor de identiteit van systeem en model

geponeerd:
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De operatoren E en D stellen hier respectievelljk de verwachtings

waarde- en de dispersieoperator voor, welke in paragraaf 3.3.
nader besproken zullen worden. De dispersiemaat van identiteit

G(y(t» is een funktie van yet), omdat zal blljken dat voor het

optimale model geldt:

y~(t) = E{y(t)/x(s)} (3.1.-4)
Deze dispersiemaat van identiteit geeft aan welk optimale model,

uit de verschillende klassen van modellen, het meest het

oorspronkelljke systeem nabij komt.
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3.2. STOCHASTISCHE PROCESSEN.

Omdat bij de 'on-line' systeemidentifikatie in feite altijd de

stochastische processen een grotere rol spelen dan de deterministische

processen is daaraan deze paragraaf ge~d. De signalen in veel

fysische systemen zijn niet volledig te beschrijven als funktie

van de tijd, en zijn daarom niet deterministisch. Deze signalen

worden daarom beschreven aan de hand van hun statistische eigen

schappen. Een stochastisch proces kan worden gezien als een funktie

van twee variabelen: x(t,e), waarbij e een uitkomst van een experiment

voorstelt en t de gehele tijdas doorloopt. Als 6 wordt vastgelegd

resulteert een tijdfunktie. Voor iedere 6 i heet zo'n tijdfunktie

een realisatie uit een ensemble. Voor een vastgelegde t daarentegen

stelt x(t.,e) een random variabele voor.
1

Het begrip stochastisch proces kan worden ge!llustreerd door het

volgende voorbeeld. Veronderstel dat een groot aantal radio-ontvangers

van een model gelijktijdig en onder gelijke omstandigheden wordt

getest. De ruisspanning aan de uitgang van iedere ontvanger wordt

nu geregistreerd terwijl de ontvangers zijn afgestemd op een

frekwentie waarop geen zendstation opereert. De registraties

zouden er dan uit kunnen zien zoals in onderstaande figuur.

(3.2.-1)

5

De opgenomen signalen zullen dan van elkaar verschillen t.g.v.

statistische verschijnselen in de transistoren in de ontvangers,

thermische ruis t.g.v. dissipatieve elementen, etc. De verzameling

van aIle mogelijke uitgangssignalen die door de ontvangers kunnen

worden geproduceerd wordt het ensemble genoemd. Elk van de opgenomen

signalen heet een realisatie.
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Voor de beschr~ving van het stochastische proces wordt gebruik

gemaakt van de statistische parameters van de kansdichtheids

verdelingen over het ensemble en over de t~d.

Ret is nodig een duidel~k onderscheid te maken tussen variaties

over het ensemble en variaties in de t~d. Met variaties over het

ensemble worden de variaties tussen de verschillende realisaties

bedoeld, tervml onder variaties in de t~d wordt verstaan de

variaties binnen een realisatie uit het ensemble.

Wanneer van het proces x(t) = a sin(w t + e) de parameters a en w
o 0

vaste waarden hebben en de parameter e een uniforme verdeling heeft

over het interval (O,2~), dan is dit proces een stochastisch proces

ondanks het feit dat een realisatie uit dit proces in de t~d gezien

volledig gedetermineerd is. In het volgende plaatje z~n een aantal

realisaties van dit proces in beeld gebracht.

cos (wot +81

0.2.-2)

In het algemeen wordt een stochastisch proces gekarakteriseerd

door de simultane kansdichtheidsfunktie van de amplitudes over

aIle mogeljjke punt en van het t~dsinterval dat doorlopen Vlordt.

Bij het bekijken van continue processen zullen in plaats van

oneindig veel t~dstippen, i.h.a. n willekeurige, achtereenvolgende

t~dstippen t l 't2 ' ••.....•. ,tn gekozen worden, waarvoor een doorsnede

door het ensemble gemaakt wordt. De simultane kansdichtheidsfunktie,

waarin aIle statistische informatie omtrent het proces aanwezig is,

wordt aldus aangegeven:

p ( Xl ' X2' • . . . . . , xn ; t I ' t 2' • • . • • • , t n )
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Wanneer de statistische eigenschappen van een proces bij een

verschuiving over de t~das dezelfde blijven, heet dat proces

een stationair proces. In dit geval is het voor het bepalen

van de statistische eigenschappen niet van belang wanneer de

periode, gedurende welke het proces beschouwd wordt, begint.

Voor een stat.onair proces geldt:

p(Xl,···,Xn;tl,···tn ) = p(xl,···xn;tl+T, ••• ,tn+T)
voor aIle T

Wanneer de statistische eigenschappen van iedere realisatie

uit een ensemble dezelfde zijn, dan heet dit proces een

~rgodisch proces. In dit geval kan e~n realisatie van een

proces, die gedurende voldoende lange t~d wordt opgenomen,

worden gebruikt voor de bepaling van de statistische eigenschappen

van het proces.

Tenz~ anders vermeld wordt er verder in dit rapport van uit

gegaan dat de processen stationair en ergodisch z~n.
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3.3. AFGELEIDE GROOTHEDEN.

Alle informatie omtrent een stochastisch proces is geconcentreerd

in de simultane kansdichtheidsfunktie volgens notatie (3.2.-3).
In de praktische situaties, en zeker in de prakt~k van de lineaire

systemen, beperken we ons meestal tot het bepalen van de een- en

tweedimensionale kansdichtheidsfunkties, waarbU nog moet worden

opgemerkt dat de n-dimensionale kansdichtheidsfunktie kan worden

bepaald uit de (n+l)-dimensionale volgens:
110

p( xl ' ••• , xn ; t 1 ' •.. , t n) =Jp(xl ' •.• , xn+1; t 1 ' ••• , t n+1 )
-.b

Uit de kansdichtheidsfunktie kunnen grootheden worden afgeleid

die in het algemeen Minder informatie over hat proces bevatten

dan de volledige kansdichtheidsfunktie, maar welke praktisch veel

gemakkel~ker te bepalen zUn. Zo kennen we de verwachtingswaarde

of het ensemblegemiddelde van x(t):
.. T

E{x( t)1 j x p( x; t) dx = !r!:-~1x(t) dt 0.3.-2)

waarbU de laatste gelUkheid geldigheid heeft wanneer sprake is

van ergodische processen. Een andere belangrUke karakteristiek

is de dispersie of variantie van x(t):

n{x(t)} = E{[X(t) - E{X(t)J] 2} = E{X
2

(t)} - E
2
{X(t)} 0.3.-3)

Voor het signaal x(t) zal verder de verkorte notatie xt worden

gebruikt. De dispersie is eigenlUk een speciaal geval van de

covariantie welke als volgt is gedefinieerd:

cov{xt;xsl = E{(Xt - Elxt~ )(xs - Eixsl)} (3.3.-4)

De karakteristiek E/x(t)} bevat een beetje informatie over het

stochastische proces. Wanneer er een andere karakteristiek bestaat

waaruit E/X(t)} bepaald kan worden, dan zal deze karakteristiek

tenminste evenveel informatie over het stochastische proces

bevatten. Zo'n karakteristiek vormt de voorwaardelUke verwachtings

waarde of regressiefunktie van Yt m.b.t. xs :

E{Yt/Xs}=J'~t p(Yt/xs) dYt (3.3.-5)--Op analoge wljze kan de voorwaardelUke dispersie van Yt m.b.t. Xs
worden gedefinieerd:
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aD

=~ (Yt - E{yt /xsI)2 p(Yt/Xs ) dYt
...-

In de Engelstalige literatuur wordt laatstgenoemde funktie de

'scedasticity'-funktie genoemd, zie o.a. lit. 7 en lit. 14.

Een proces waarvoor Dtxt/Xs\ konstant is als funktie van xs '

heet dan 'homoscedastic' en wanneer n{xt/xs! niet konstant is als

funktie van x heet het proces 'heteroscedastic'. Een anderes
belangrijke grootheid is de autokorrelatie van een proces x(t)

op de tijdstippen t en s: • •
~(Xt'Xs) = E~XtXs} =J'J'xtxs p(Xt'Xs ) dXt dxs....

Deze grootheid zegt iets over de dynamische eigenschappen van het

proces en weI over de lineaire afhankelijkheid van de signalen xt
en x • Voor stationaire processen zal IIJ(xt,x ) = IIJ (t-s).

s T s Txx
Vaak wordt de covariantie genormeerd en levert dan de korrelatie-

funktie van (t-s) op:
E{(Xt - E~xt{ )(xs - E{Xs~)}

R (t- s) = ----.;~--=------=---~-- =
xx D{xtl D{Xs }

Vlxx(t-s) - E{Xt \ E {Xsl
=

Dfxtl D{Xsl

Een belangrjjke eigenschap die uit deze normering voIgt, is dat de

korrelatiefunktie van (t-s) als standaardparameter voor de samen

hang tussen twee groatheden niet be!nvloed wordt door lineaire

transformaties van die grootheden. Stel voar het bewjjs eerst dat

xt en Xs verse hoven worden volgens Xt = xt - a en X~ = Xs - b.

In de teller van de eerste uitdrukking van (3.3.-8) zien we dat

als gevolg van het centreren rond de verwachtingswaarden er geen

verandering plaatsvindt. Stel nu Xt = a xt en X~ = b xs ' dan zullen

we volgens uitdrukking (3.3.-4) vinden: eOV{XtiX;} = ab eov{XtiXsl.

Voor de dispersies wordt via (3.3.-3) gevonden: D{xtl= a
2

D{xtlen

D{x~l= b2 D{xJ De gevonden relaties substituerend in de eerste

uitdrukking van (3.3.-8) wardt gevonden: R , A(t-S) = R (t-s) q.e.d.x x xx

In feite is de korrelatiefunktie dan ook aIleen een maat voor de

lineaire samenhang tussen twee stochastisehe grootheden en dat

verklaart dan tevens waarom ongekorreleerdheid nog geen onafhankelUk

heid behoeft te betekenen.
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Voor sommige processen is kennis van enkele van de kansdichtheids

funktie afgeleide grootheden voldoende om over aIle informatie

omtrent het proces te beschikken. Een voorbeeld van zoln proces

is het 2-dimensionale normale proces, met als kansdichtheidsfunktie:

1
p(Xt , Xs )=.

21VD{Xti D{Xsl (l-R~x(t,s»'

1 {xt
2

- 2 Rxx(t,s) xt x~ + x~2t] (3.3~-9)
2(l-R~x(t, s)) voor aIle t en s

b OO. ~
waar ~ x = Dlx( met x = xt resp. x = Xs

Voor het stationaire proces geldt:

D~Xt(= Djxs(= D{xl; E{Xt \= E{Xs\= E1xl
R (t,s) = R (t-s)xx xx

en in dat geval is de kansdichtheidsfunktie volledig bepaald indien

de volgende karakteristieken bekend z~n: D{xt, Efxlen Rxx(t-s) voor

aIle (t-s). Het normale proces is van groot belang omdat het door

enkele afgeleide grootheden volledig bepaald is en omdat een normaal

proces aan de ingang van een lineair systeem een normaal proces

aan de uitgang van dat systeem veroorzaakt. De afleiding van deze

bewering is niet gemakkel~k maar h~ wordt weI aannemel~k gemaakt

in PAPOULIS, lit. 4. Een andere belangr~ke eigenschap is, dat veel

stochastische processen gedacht kunnen worden te z~n ontstaan door

een niet-lineaire trans formatie van een normaa1 proces.

Het witte proces is voora1 van theoretische waarde omdat in dat

geva1 geen korre1atie bestaat tussen de stochastische variabe1en

xt en xs ' indien t en s niet samenval1en, zodat dan ge1dt:

R (t,s) = A'(t-s) (3.3.-10)xx

Ten gevo1ge van de zeefeigenschap van de delta-funktie verva1t

dan vaak de berekening van integra1en. Het stationaire, witte

proces wordt dus vo11edig gekarakteriseerd door een enkel voudiJ"E;

kansdichtheidsfunktie p(x).
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Omdat afgeleide grootheden een grote hoeveelheid informatie omtrent

processen kunnen bevatten en relatief gemakkelljk te berekenen zljn,

bl~kt het zinvol om voor lineaire processen slechts te rekenen met

de afgeleide grootheden E{xf, nix/, en Rxx(t-s) aan de ingang welke

aan de uitgang EiYl, D{yl, en Ryy(t-s) veroorzaken. Dit wordt onder

staand in beeld gebracht voor een stabiel systeem Ht waarvan de

inschakelversch~nselenz~n afgelopen.

stationair proces X

1
p(Xt'Xs )

voor aIle t en

stationair proces y

{:~:: 0-0-J H r---.o.::~: ~P(Y~'YS)
s R (t-s) ---.... R (t-s) voor aIle t en sxx yy

<3.3.-11)
De operator H bewerkstelligt de trans formatie van de ingangsgroot

heden naar de uitgangsgrootheden.

Evenals de korrelatiefunkties zljn dispersiefunkties getal

karakteristieken van stochastische processen en het bepalen ervan

is aanmerkel~k eenvoudiger dan de bepaling van de volledige

karakteristieken. In RAJBMAN, lit. 3 en VIJGEN, lit. 5 wordt de

dispersiefunktie gebruikt om een niet-lineair verband tussen Yt

en x aan te geven. De kruisdispersiefunktie Q (tts) is daartoes yx

als voIgt gedefinieerd:

dx (3.3.-12)s

Het toevoegen van de afgeleide grootheid kruisdispersiefunktie

aan de in schema (3.3.-11) gebruikte afgeleide grootheden kan

een uitbreiding betekenen met betrekking tot de te identificeren

klasse van systemen.
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3.4. LINEAIRE REGRESSIEFUNKTIES EN SYSTEMEN.

Veronderstel dat aan de ingang van een lineair systeem een normaal

proces aanwezig is, met voor aIle t en seen 2-dimensionale normale

verdeling volgens (3.3.-9). De kansdichtheidsfunktie p(xt ) kan dan

berekend worden volgens:

p(xt ) =~(Xt'Xs) dxs (3.4.-1)
-eo

Nu wordt gesubsti tueerd: D{Xt \ = Dt j D{xsl = Ds ; E~Xtl = Et j EtxJ = Es

en Rxx(t, s) = R.

1

[

x,2 ]t
exp -

2(1_R2 )

Omdat x' =s

-2-(1-~-R-2-) { -2R xt x~ + x~i]
voIgt:

)

dxs

dx' =s

0.4.-2)

Vanwege de standaardintegraal:

00

Jexp [ av - b v~ dv =if.
-00
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Dit resulteert uiteindel~k in:

(3.4.-6)

We herkennen de normale verdeling met: E~Xtl= Et en D{xtl= Dt •

De bepaling van p(x ) verloopt analoog. Voor het normale process
hebben de marginale kansdichtheidsfunkties dus een normale ver-

deling. Om de autoregressiefunktie E{XalXtlte berekenen m.b.v.

de integraaluitdrukking (3.3.-5) is kennis nodig van p(xs/Xt ).

Deze kansdichtheidsfunktie kan worden berekend volgens:

(3.4.-7)

Delen van (3.3.-9) door (3.4.-6) levert op:

(3.4.-8)

1 { ~,2 ",2
2 Xt -2Rxt x +X •

2(1-R ) s s

1
1 2 {R2Xt,2_2RXt'x,+x,2t10.4.-9)

2(1-R ) s s J

1 expf- :{~Ds/Dti (Xt-Et ) + (Xs-Es)~l]
2 D (1_R2 ) Js

(3.4.-10)
De integraalberekening volgens (3.3.-5) blljkt blj nader inzien

overbodig te zijn omdat (3.4.-10) een normale verdeling voorstelt

met de vo1gende karakteristieken:

EfXs/xtf = Es + RVDalDt
i

(Xt-Et ) =

D{xsl
= E{Xs{ + Rxx(t, s) D{Xtl (Xt-EfXtf )

= D (1_R 2 ) = D/ x I (1_R2 (t,s))
s J sl xx

0.4.-11 )
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De regressiefunktie van Xs m.b.t. xt is een lineaire funktie van

xt • De 'scedastic'-funktie ~s konstant want onafhankelijk van x t '

en het normale proces heet dan 'homoscedastic'. Wanneer de

regressiefunktie wordt genormeerd volgens:

dan wordt de genormeerde regressievergelijking verkregen die er

erg simpel uitziet:

E{~s/!t{= Rxx(s,t) !t

De korrelatiecoefficient van de grootheden Xs en xt komt dus

overeen met de richtingscoefficient van de genormeerde lineaire

regressiefunktie. Omdat R (s,t) beperkt is tot het gebied (-l~l)xx
zal de lineaire regressiefunktie uitsluitend kunnen voorkomen in

het gearceerde gebied in onderstaand plaatje (3.4.-15):

In figuur (3.4.-16) is de conditionele dispersie uitgezet als

funktie van de korrelatiecoefficient.

o 'I

(3.4.-16)

Voor bepaalde signalen Xs en xt is de conditionele dispersie

konstant, omdat dan R (s,t) konstant is als funktie van x en xt •
~ s

Uit het verloop van de conditionele dispersie in figuur (3.4.-16)
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voIgt de conclusie dat Ejxs/Xt (, met een gel~ke

nauwkeuriger bepaald wordt, naarmate R (s,t)xx

hoeveelheid metingen,

meer naar 1 nadert.

Het lineaire systeem wordt ge~xciteerd door een proces met een

lineaire autoregressiefunktie. Volgens PAPOULIS, lit. 4, zal het

proces aan de uitgang dan eveneens een normaal proces z~n. Dit

betekent dan, dat de autoregressiefunktie van het proces aan de

uitgang ook weer lineair is. Indien behalve van een lineaire

autoregressiefunktie daarnaast ook nog sprake is van een homo gene

voorwaardel~ke autodispersie dan betekent dit naar analogie van

WELSH, lit. 6, dat wanneer slechts met bovengenoemde grootheden

wordt gewerkt, verondersteld mag worden dat het om normale processen

gaat. In dit licht bezien kan ik dan tot de uitspraak komen, dat

een 'homoscedastic' proces met lineaire autoregressiefunktie aan

de ingang van een lineair systeem een 'homoscedastic' proces met

lineaire autoregressiefunktie aan de uitgang veroorzaakt.

Behalve het normale proces z~n er nog een heleboel processen die een

lineaire autoregressieregressiefunktie hebben. Voor een overzicht

van de kansdichtheidsfunkties van die processen verw~s ik naar

MARDIA, lit. 7.

Wanneer van een proces de marginale kansdichtheidsfunkties normale

verdelingen hebben, en de autoregress1efunktie lineair is, behoeft

volgens RUTI1GAERT, lit. 8, de oorspronkel~ke verdeling nog niet

die van een normaal proces te z~n. Aan de hand van een aantal

voorbeelden toont h~ dat aan.

{

Eixt/xst lin. funktie van xs~
normaal proces~ ~normaal proces

p(xt),p(xs ) normale verdelin (3.4.-17)

Wanneer de eveneens van het normale proces afgeleide grootheid

D{Xt/Xsl homogeen is, dan wordt in het overzicht van MARDIA, lit. 7,
alleen het normale proces gevonden. Wellicht geldt b~ toevoeging

van 'homoscedastic' tussen de accoladen van (3.4.-17) de laatste

implicatiep~l weI.
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4. SYSTEEMBESCHRIJVINGEN.

4.1. ALGEMEEN.

In het vorige hoofdstuk werd een systeem beschreven met behulp van

de systeemoperator. Enkele bekende vormen daarvan zijn de differen

tiaal- en integraalvergelijkingen voor de continue systemen, en de

differentievergelijkingen voor de diskrete systemen. Bier werd

onderscheiden tussen continue en diskrete systemen. Systemen worden

vaak nagebootst om ze gemakkel~ker te kunnen analyseren. Continue

systemen kunnen worden gesimuleerd m.b.v. analoge rekenmachines.

Voor systemen van hogere orde wordt de analoge simulatie over het

algemeen nogal bewerkelijk en in dat geval wordt overgegaan tot de

relatief gemakkelijker simulatie op de digitale rekenmachine.

Dezelfde digitale rekenmachine zal ons er dan ook vaak toe brengen

om continue systemen te diskretiseren.

Een andere scheiding wordt in de systeemtheorie gemaakt tussen

lineaire en niet-lineaire systemen, waarbij met name het superpositie

principe niet meer geldt voor niet-lineaire systemen. Dit betekent,

dat de som van twee verschillende ingangssignalen in het algemeen

niet meer de som van de respectievelijke uitgangssignalen veroorzaakt.

Het misschien weI meest belangrijke verschil in systemen, ontstaat

ten gevolge van het weI of niet vertonen van een geheugenwerking.

Voor de dynamische systemen, systemen met geheugen, zal het uitgangs

signaal y(t) bepaald worden door de ingangssignalen x(s), voor aIle

s kleiner of gelijk aan t. De geheugenwerking kan zich in verschillende

gedaanten voordoen, o.a. als zuivere vertraging, diskreet geheugen,

lange en korte geheugens. De volgende indeling kan nu worden gemaakt:

lineair niet-lineair

zonder geheugen I III

met geheugen II IV
(4.1.-1)

De lineaire systemen met geheugen, categorie II, worden beschreven

met de bekende convolutie-integraal. De uitdrukking voor het

uitgangssignaal ziet er dan als voIgt uit:
t

y(t) = jh(t-e) x(e) de (4.1.-2)
-co
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Uit deze beschrljving is te zien dat aIle ingangssignalen uit het

verleden, x(e) voor aIle e kleiner dan t, doorwerken in het uit

gangssignaal, gewogen door een faktor h(t-e). De systemen van

categorie I worden door die van de bovenbeschreven categorie

omvat, hetgeen dUidelUk wordt door h(t) = A6(t) te stellen. Het

uitgangssignaal y(t) wordt t.g.v. de zeefeigenschap van de delta

funktie gelDk aan het ingangssignaal vermenigvuldigd met een faktor

A. De niet-lineaire systemen zonder geheugen van categorie III,

worden beschreven met de relatie:

y(t) = f(x(t)), b.v. y(t) = A x2 (t) + B x(t) + C

Wanneer een systeem bronloos is, zal een ingangssignaal identiek

gel~k aan nul, een uitgangssignaal identiek gelljk aan nul ten

gevolge hebben. Voor een bronloos systeem zal de konstante C dus

gelDk aan nul zljn. De systemen van categorie I kunnen 66k gezien

worden als een bljzonder geval van de systemen van categorie III,

door aIle co~ffici~nten van (4.1.-3) bU een graad hoger dan 1

gel~k aan nul te stellen.

De systemen van categorie IV blijken de systemen van de andere

categori~n in te sluiten. Een grote klasse van niet-lineaire

dynamische systemen kan beschreven worden m.b.v. de Volterra-

reeks: 't t t

y(t) =;fhl(t-e) x(e) de +~~2(t-t,t-e) x(t) x(e) dt de
-q. '" :t:; -OO-G)

~~~h3(t-~,t-t,t-e) x(~) x(t) x(e) d~ dt de + •.. (4.1.-4)
- .... -00

De Volterra-reeks is een generalisatie van de convolutie

integraal voor het lineaire systeem. Een systeem is dan volledig

beschreven als de kernen van aIle integralen bekend zljn. Een

methode voor de bepaling van deze kernen wordt beschreven in

LEE en SCHEr ZEN , lit. 9. De lineaire systemen zUn volledig beschreven,

als de kern hl(t) bekend is. Deze kern heet weI de impulsresponsie,

omdat sen impuls &(t) als excitatie van een lineair systeem,

het signaal hl(t) als responsie oplevert. De dubbel-oneindige

Volterra-reeks, oneindig qua orda en oneindig qua tljdinterval,

wordt in een aantal gevallen goed benaderd m.b.v. het volgende
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model dat lineair-in-de-parameters is:
N II II

yet) =Za. X(t-iAt) ~~a.. x(t-it.t) X(t-jAt) +...... (4.1.-5)
• 1. ?4-- 1.J
£:0 ~:0J='

In een groot aantal praktische gevallen echter zal het aantal

parameters dat ge!dentificeerd moet worden te groot zljn. De

eerste term van (4.1.-5) is een benadering voor de convolutie

integraal der lineaire systemen, die kan worden gebruikt voor

de digitale instrumentatie. Hier wordt slechts rekening gehouden

met de invloed van een eindig aantal ingangssignalen, hetgeen voor

fysische systemen geen beperking betekent, zolang N groot genoeg is.

In (4.1.-4) hebben aIle integralen t als bovengrens, omdat voor

aIle fysisch realiseerbare systemen gesteld mag worden, dat

toekomstige ingangssignalen niet al invloed kunnen uitoefenen

op het uitgangssignaal nu. Deze eigenschap heet causaliteit en

stelt dus een eis aan aIle fysische systemen.

Ingenieurs hebben zich tot nu toe voornamelijk beziggehouden met

de problemen die zich voordeden b~ het identificeren van lineaire

systemen. Voor het bepalen van de impulsresponsie h(t) in het

tijddomein, of de overdrachtsfunktie H(w) in het frekwentiedomein,

z~n verschillende oplossingen en methoden bekend. Wanneer de

identifikatie plaats vindt tijdens in bedrijf zijn, zullen allerlei

storingen op het systeem inwerken, waarover vaak niet zoveel kennis

beschikbaar is, en waardoor de eigenlijke problemen ontstaan.

Het probleem van het oplossen van een stelsel lineaire algebra!sche

vergelijkingen is vanuit wiskundig oogpunt geen probleem. Wanneer

echter voor de grootheden observaties met ruis worden gebruikt,

die verkregen zijn uit door ruis verstoorde stochastische signalen,

dan treden er weI degelijk problemen op. Zolang zich voor de sterk

beperkte klasse van lineaire systemen in de praktische situaties

grote moeilijkheden voordoen moet men niet de illusie koesteren

een algemene oplossing voor de praktijk te vinden voor de meer

omvattende klasse van niet-lineaire systemen. WeI kan worden

getracht om t.o.v. de lineaire systemen een uitbreiding te

realiseren doordat de niet-lineaire systemen zonder geheugen

in de beschouwingen worden betrokken.
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4.2. HA}mERSTEINMODEL.

De klasse van niet-lineaire systemen wordt nu beperkt, doordat

nog slechts die combinaties van systemen worden toegelaten die

bestaan uit lineaire systemen met geheugen(LMG-systemen) en niet

lineaire systemen zender geheugen(NLZG-systemen). Wanneer de

LMG- en NLZG-systemen op allerlei manieren mogen worden

gecombineerd, Iljken volgens GEORGE, lit. 19, aIleen de systemen

met hysteresisverschljnselen te zljn uitgesloten. Onderzoek op dit

terrein zal dus een welkome aanvulling betekenen op de kennis

van de lineaire systemen.

In de praktljk worden systemen in het werkgebied gelineariseerd

of in gedeelten van het werkgebied steeds opnieuw gelineariseerd

en voar systemen met een geringe mate van niet-lineariteit zal

de beschr~ving m.b.v. een lineair model vervormingen met zich

meebrengen, die voor praktische doeleinden nog weI toelaatbaar

zijn. Als de mate van niet-lineariteit echter groot is, zal men i.h.a.

niet meer kunnen volstaan met een lineair model omdat het niet meer

kan worden toegepast voor de oplossing van de problemen, waarvoor

het ontworpen werd. Er z~n nu eenmaal genoeg systemen die zich in

het geheel niet laten vangen onder termen als Iineair, stuksgewijs

lineair of gemiddeld Iineair, omdat ze een essentieel andere

aperatie doorvoeren op gemiddelden, dispersies e.d. Om nu een

bepaald systeem uit de klasse van GEORGE te Iichten, wordt onderzoek

gedaan aan het Hammersteinmodel conform NARENDRA(1966). Dit model

is een serieschakeling van een NLZG-systeem en een LMG-systeem,

zoals afgebeeld in onderstaande figuur.

o xC t)) ~===JIT~=ZG===-_z_e_t_)_)_===L=~=G===.g)
z(t) = N1x(t)[

yet) = Lfz(t)j = L~N{X(t~(

Wanneer twee t~d-invariante, lineaire systemen in serie geschakeld

z~n, is hun volgorde voor de overdracht van ingang naar uitgang

niet belangr~k. Wanneer in het Hammersteinmodel de volgorde der

systemen wordt veranderd, zal echter weI een verandering optre6 (,,1".
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in de uiteindelijke operatie op het ingangssignaal. Een lineaire

en een niet-lineaire operator mogen niet worden verwisseld.

Het Hammersteinmodel staat momenteel nogal in de belangstelling,

hetgeen blijkt uit recente artikelen. In B!NY~SZ, e.a., lit. 10,

worden een aantal parameterschattingsmethoden, die ontwikkeld werden

voor lineaire systemen, vergeleken bij toepassing op het Hammerstein

model. THATHACHAR en RAMASWAMY, lit. 11, ontwikkelen een identifikatie

methode gebruikmakend van Laguerre-funkties. SUTEK en VARGA, lit. 12,

benaderen het NLZG-systeem met diskrete orthogonaleRademacher

funkties en het LMG-systeem met diskrete Haar-funkties. Z:ij maken

evenwel gebruik van een 'multilevel' pseudorandom testsignaal.

Ik heb me beziggehouden met de toepassing van regressiefunkties

om te identificeren m.b.v. het Hammersteinmodel.

Het Hammersteinmodel volgens (4.2.-1) kan worden beschreven met

de volgende in-/uitgangsrelatie:
t

yet) =jh(t-e) f(x(e» de (4.2.-2)
-00

Wat het NLZG-systeem betreft, heb ik me beperkt tot het bronloze

systeem volgens:

f(x(t» = A x2 (t) + x(t)

zodat voor het gehele systeem
t

yet) =~h(t-e) x(e) de +

-CI? Yl (t)

De beide integraalvormen Yl(t) en Yk(t) kunnen gemakkel:ijk worden

ge!nterpreteerd als responsies van een lineair systeem met impuls

responsie h(t) op de ingangssignalen x( t) respectieveljjk A x2 ( t).

x(t)
h(t)

h( t)

+ y(t)

(4.2.-4a)
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Vanzelfsprekend bestaat dit systeem in algemenere gevallen uit

meer paralleltakken, met de ingangssignalen x3(t), x4(t), •.. ,xn (t).

De paralleltakken van het systeem bestaan in feite uit serie

schakelingen van zuivere n-de graads NLZG-systemen en LMG-systemen.

Voor de verwachtingswaarde van yet) vinden we:

E{y ( t )} = E~ y1 (t)1 + E iyk ( t )! =
t ~

= Efx(t)jjh(t-e) de + A E!X2 (t).!Ih(t-e) de = (4.2.-5)

-~ -~ t

= [E{x(t)l + A [D~x(t)l + E
2
{x(t)1]]!h(t-e) de (4.2.-6)

-00
De integraalvorm in deze laatste uitdrukking kan worden opgevat

aL; de gelijkspanningsversterking van het lineaire systeem.

De kruisregressiefunktie van de uitgang m.b.t. de ingang is eveneens

samengesteld uit twee delen, en weI in overeenstemming met:

= E{YI (t)/x(s)l + Ekk(t)/x(s)l =
~ ~

= jh(t-e) E{x(e)/x(s)} de + A/h(t-e)
-00 -~

E{x2 (e)/x(s)} de

(4.2.-8)

VIJGEN, lit. 5, heeft voor de samenstellende delen van het systeem

de regressiefunkties, en andere afgeleide grootheden theoretisch

en experimenteel bepaald op de door RAJBMAN, lit. 3, aangegeven

wi..jze. I'·jet behulp van de geljjkheid:

kan voor de kruisregressiefunktie van de uitgang van een

kwadrateerder met betrekking tot de ingang, worden gevonden:

(4.2.-10)

De kruisregressie kan hier gemakkeljjk worden uitgedrukt in groot

heden die uitsluitend betrekking hebben op het ingangsproces.

Voor het ergodische normale proces zjjn de grootheden D{x(t+t)/x(t)l

en E{x(t+t)/x(t)l afgeleid in paragraaf 3.4.
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4.3. AFLEIDING WIENER-HOPF-VERGELIJKING M.B.V. REGRESSIEFUNKTIES.

Voor een lineair systeem geldt de in-/uitgangsrelatie:
t

y(t) =~h(t-e) x(e) de (4.3.-1)
-00

Met behulp van deze relatie wordt gemakkel~k een uitdrukking

gevonden voor de kruisregressie van de uitgang van het lineaire

systeem m.b.t. de ingang:
't

E{y(t)/x(s)l = EIjh(t-e) x(e) de/x(s)J (4.3.-2)
-....

Omdat de integraaloperator en de verwachtingswaarde-operator

beide lineaire operatoren z~n, mogen deze weI verwisseld worden,

en dat heeft uiteindel~k als resultaat:
to

E{y(t)/x(s)j =jh(t-e) E{x(e)/x(s)} de (4.3.-3)
-00

We zien in deze vergel~king dat de kruisregressie het gevolg is

van de autoregressie van hat ingangssignaal. Dit fenomeen is ons

welbekend als het om korrelatiefunkties gaat en daarom zal het

mogel~k bl~ken uit de regressievergel~king (4.3.-3) een verband

te destilleren m.b.t. korrelatiefunkties. Stel dat zich aan de

ingang van het lineaire systeem een proces bevindt met een lineaire

autoregressiefunktie:

E{x(e )/ x ( s )} = a (e , s) x ( s) + b(e , s )

In 3.4. is voor het

a(e,s) = R (e,s)xx

proces afgeleid, dat

(4.3.-6)

Volgens PAPOULIS, lit. 4, zal het proces aan de uitgang dan ook

een ergodisch normaal proces z~n. Zelfs zullen y(t) en x(s) een

sarnengestelde normale verdeling hebben, zodat volgens 3.4.:

E{Y ( t )/ x ( s)1 = p ( t , s) x ( s) + q ( t , s)

". ( )VD{y(t)l'waarb~. p(t,s) = RyX t,s D~x(s~

(4.3.-7)

(4.3.-8)

q(t,s) = -R (t,s)yx
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(4.3.-11)
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.Subst:ltueren van (/+.3.-4) in (1,-.3.-3) levert bjj vergelUldng met

(L~. 3. -7) twee vergeljjkingen op, waarvan de eerste luidt:
t

E~y(t)( =/h(t-e) E{x(e)j de
-00

Voor iedere waarde van de genormeerde grootheid i(s) = x(s) - E{x(s~,

moet echter eveneens gelden:
t

D{y(t)i j
Ryx(t,s) D{x(s)l = h(t-e) Rxx(e,s)

-00

Links en rechts vermenigvuldigen met D{X(S~ resulteert in:

Ryx(t, s) VD{y(t~'D{X(sl=j:(t-e) Rxx(e,s) VD{x(e~'D{x(si de
-00 (4.3.-12)

':Janneer tenslotte (4.3.-10) wordt vermenigvuldigd met E{x(s)}

en daarna opgeteld bjj (4.3.-12) dan ontstaat:

RYX(t,S) D{y(t)l· D{x(s)l + E{y(t)l'E{X(S)} =
-/;

jh(t-e) [Rxx(e,S) D{x(e~.D{x(s¥ + E{X(e)!-Efx(s)l] de

-co (4.3.-13)

Uit:

R (t,s) =yx

E{ (y ( t) - E{y ( t )1 )( x ( s) - E {x ( s)l )}
VD{y(t)1' D{x(s)j I

wordt gevonden:

E{y(t)x(s)/ = Ryx(t,s) VD{y(tlD{X(S)( + E{y(t)j-E{X(s)} (4.3.-15)

Substitutie van (4.3.-15) en het analoge resultaat voor het ingangs

signaal, in vergelijking (4.3.-13) levert de bekende Wiener-Hopf-

vergeljjking op: ~

E{y(t)x(s)l =Jh(t-e) E{x(e)x(s)} de (4.3.-16)
-00

Voor stationaire processen zullen de korrelaties nog slechts

afhankeljjk zjjn van de verschillen tussen de tjjdstippen, zodat met

p = t - s en q = t - e :
t W

~x(p) =jh<t-e) ~x(p+e-t) de =jh(q) ~x(p-q) dq (4.3.-17)
-~ 0

Omdat door het samplen van signalen wordt overgegaan op het bepalen

van de korrelatiefunktie op diskrete tjjdstippen, wordt ook de

impulsresponsie benaderd door een stapjeskromme, waardoor de
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integraal benaderd kan worden door een some Voor fysische systemen

zal verder de geheugenwerking eindig z~n, zodat de sommatie zal

kunnen geschieden over een eindig aantal intervallen. Vergel~king

(4.3.-17) gaat dan over in:
N

/1/ (p.tlt) =~.1t.h(i.4t) IV «p-i)6t) (4.3.-18)
'f yx ?-- lxx

L=o

Dit is een stelsel vergel~kingen waaruit de systeemco~ffici~nten

6t.h(i4t) = h~(iAt) kunnen worden opgelost:

ryx(O) = h~(O) YVxx(O)+h~(~t) ~x(~t)+ •...•••• +h~(NAt) ~x(NAt). .

11/ (kAt)=h~(O) IV (kc1t)+ •....•.............. +h*(N4t) (J/ «k-N)At)ryx Txx {XX. .

In matrixnotatie:

(4.3.-20)

Wanneer vergel~king (4.3.-3) nog eens bekeken wordt, dan is weI

in te zien dat m.b.v. de regressievergel~kingin principe ook

de mogel~kheid bestaat om de systeemcoefficienten h~(iAt) te

bepalen. In matrixnotatie zou dat stelsel lineaire algebra7sche

vergel~kingen er zo uit kunnen zien:

(4.3.-21)
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4.4. UITBREIDING VAN DE WIENER-ROPF- VERGELIJKING

VOOR RET HAMMERSTEIN-MODEL.

Voor het bronloze NLZG-systeem vol gens f( x(t» = p x2 ( t) + q x( t ),

tezamen met een lineair systeem met impulsresponsie g(t) geldt

volgens (4.2.-2) de relatie:
b

y(t) =jg(t-e)1 p x
2

(e) + q x(e)} de =

-00 t':: ji
=Jq g(t-e) x(e) de + p g(t-e) x2 (e) de

~ClO -<lO

Deze relatie kan altijd identiek gemaakt worden aan een relatie als

(4.2.-4), en dus in beeld gebracht volgens (4.2.-4a), indien

gesteld wordt h(t) = q g(t) en A = p/q. In het vervolg zal daarom

steeds een relatie van de vorm f(x(t» = A x2 (t) + x(t) worden

gebruikt. In 4.2. we~d voor de regressievergelijking van het

Rammersteinmodel gevonden:
•

E{y(t)/x(s)l =~h(t-e)
-00

t

E{x(e)/x(s)l de + 0(t-e)
-u>

E{x
2

(e )/x( s)} de

(4.4.-3)

Wanneer nu wordt verondersteld dat het ingangssignaal stationair

is, dan zal ook het uitgangssignaal stationair zijn, omdat voor

ieder tijdinterval dezelfde transformatie plaatsvindt van het signaal

x(t) naar het signaal x2(t). De kansdichtheidsfunktie van het

gekwadrateerde signaal is natuurlijk een andere dan die van het

oorspronkelijke signaal, maar er vindt een vaste transformatie

plaats, zodat voor ieder tijdstip de kansdichtheidsfunktie van

het signaal x2(t) hetzelfde is, indien de kansdichtheidsfunktie

van het signaal x(t) voor ieder tijdstip hetzelfde is. Voor het

stationaire, ergodische, normale ingangsproces werd in 3.4.

gevonden:

R (t-s)xxE{x(t)/x(s)l =

D{X(t)/x(s)} = D{x(t)l (l-R;x(t-s»

Voor E{X2 (t)/x(s)] wordt m. b.v. (4.2.-9) gevonden:

E{x2 (t)/x(s)1= D{x(t)/x(s)l + E2{x(t)/x(s)} (4.4.-6)

Substitutie van (4.4.-4) en (4.4.-5) in (4.4.-6) geeft de

volgende autoregressiefunktie voor het ingangssignaal van het
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parallelsysteem in (4.2.-4a):

+ \" R (t-s)L xx

Dit is een regressiefunktie in xes) van de tweede graad, waardoor

de tweede integraal in (4.4.-3) eveneens een funktie in xes) van

de tweede graad zal opleveren. Vol gens een analoge redenering

levert de eerste integraal in (4.4.-3) een lineaire funktie in

xes) Ope Hieruit mag nu worden gekonkludeerd, dat de kruisregressie

E{y(t)/x(s)l een funktie van xes) is, in de tweede graad:

E{y(t)/x(s)] = P(t-s) x2 (s) + Q(t-s) xes) + s(t-s) (4.4.-8)

Het lineaire systeem met impulsresponsie h(t) wordt weer benaderd

door een sommatie over een eindig aantal intervallen met weeg

co~ffici~nten h~(i4t), en dan wordt voor (4.4.-3) gevonden,

met p = t - s:

+ E x( t >J +

Hieruit kan ik de volgende gel~kheden destilleren:

Voor xo(s):

S =th~(iAt)[E{X(t)J - R . «p-i)At) {x(t)l. Ef x (s)l] +
p L=O xx Dlx(s)}

+ A~h"(i6t>[Dlx(t~ (1-R~x((P-i>6t» +

,-.------,

+[E{X(t)} - Rxx«P-i)At)
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N

+ A~h~(iAt)'2[E{x(t)1- Rxx«p-i)At)

Voor 1x (s):
N

Q = ?:h~(i lot)
P L'CO

R «p-i)At)
xx +

(4.4.-11)

Voor x 2 ( s):

p p ~ A~:"(i6t{R=( (p-iMt)

~2Zq verge1~kingen z~n in de zin van paragraaf 4.3. uitbreidingen

van de ·;;iener-Hopf-verge1~king.Met name verge1~king (4.4. -12)

vertoont grote ana10gie met (4.3.-18), en het is dan ook deze

verge1Dking waarmee in hoofdzaak verder wordt gewerkt. Wanneer

uit (4.4.-12) de coefficienten Ah~(i~t) bekend z~n, kan de faktor A

gevonden worden uit (4.4.-11) vo1gens:

A ~~~h"(iAt) Rxx«p-i)At) Dl~1~~

[
../!- ~ D{x(t)}

: Qp -toAh (iAt) Rxx«P-i)Llt) Dix(s)s.2 •

.[E!x(t)l- Rxx«P-i)llt) ~1~1~lj'E!x(S~J (4.4.-13)

Het kwadraat in (4.4. -12) b1jjkt bij nader inzien in fei te het kwadraat

te z~n van de autoregressiecoefficient a«p-i)~t) van de eerste

graad vo1gens (4.3.-5). Wanneer dus de autoregressiecoefficienten

worden bepaa1d voor t.o.v. e1kaar in diskrete stapjes verschoven

ingangssigna1en en tege1~k ook de kruisregressiecoefficienten,

dan 1everen de kruisregressiecoefficienten van de 2-de graad en

de autoregressiecoefficienten van de l-ste graad, a1 vr.ijwe1 aIle

informatie over de weegeoeffieienten van het diskrete 1ineaire systeem.

Verge1~iking (4.4. -12) ziet er m. b. v. de autoregressieeoef fiei·en ten

a«p-i)Llt) in matrixnotatie zo uit:

P = [a] Ah~

E is een vektor bestaande ui t kruisregressieeoe ffiei"~nten van d;
T2-de graad: P = (P ,P ,P , ) •° LIt 2.1t



31

is een matrix met

Ah~ is een vektor met de weegcoefficienten als elementen:
~ TAh = (Ah(O),Ah(At), •••••••• ,Ah(NAt» • [a]

autoregressiecoefficienten ale elementen:

a(O) a(bt) a(2At) ·............... a(NAt)

a(oAt) a(O) a(.6t) ·............... a( (N-l ) l1t )

[aJ= a(24t) a(tlt) a(O) ·............... a ( (N-2 )llt)

a(3At) a(2.c1t) a(At) ·............... a«N-3)l1t

(4.4.-15)
Met behulp van de in deze paragraaf uiteengezette methode

zal in hoofdstuk 5 de identifikatie van het Hammersteinmodel

ter hand worden genomen. In de volgende figuur staat schematisch

aangegeven wat voor die identifikatie zoal moet gebeuren.

x(t)

t
, HAMMERSTEINHO DEL ... y~ t)

t -
realisatie van

ingangssignaal

x(k),x(k+l), ••• ,x(k+n)
..., ,

realisatie van

uitgangssignaal:

y(k),y(k+l), ••• ,y(k+n)

t
berekening auto

regressiecoeffici~nten
•
E{x(t)/x(s)l

berekening kruis

regressiecoefficienten

E{y(t)/x(s)l

t t

t +
p

(4.4.-16)
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5. IDENTIFIKATIE VOOR EEN HAMMERSTEINMODEL.

5.1. REGRESSIEBEPALING VOLGENS RAJBMAN.

Alvorens de methode te behandelen, die RAJBMAN gebruikt in lit. 3,
moet eerst worden vastgesteld welk systeem ge!nstrumenteerd

gaat worden, en hoe het ingangssignaal zal worden gegenereerd.

Voor het I~ZG-systeem in het Hammersteinmodel werd gekozen:

f(x(t» = 0.2 x2 (t) + x(t), dus het bronloze systeem van de vorige

paragraaf met A = 0.2 • Omdat met de digitale rekenmachine aIle

voorkomende signalen en systemen worden gegenereerd en gesimuleerd,

is het volgende diskrete, lineaire systeem gekozen:

y(t) = 0.2 x(t) + 0.5 X(t-4t) + 0.9 X(t-2At)

Dit is een lineair systeem met drie geheugenplaatsen, als we

tenminste de eerste term als geheugenwerking nul beschouwen.

Als gevolg van deze keuzen wordt de in-/uitgangsrelatie van

het Hammersteinmodel:

y(t) = 0.04 x2 (t) + 0.2 x(t) + 0.1 X2 (t_4t) + 0.5 X(t-At) +

+ 0.18 x2 (t-2At) + 0.9 x(t-214t) (5.1.-2)

Dit model is lineair-in-de-parameters en is daardoor m.b.v.

kleinste-kwadraten-methoden te identificeren, hetgeen uitgebreid

te vinden is in EYKHOFF, lit. 2. De identifikatie van dit systeem

zal echter ter hand genomen worden volgens de in paragraaf 4.4.

afgeleide methode.

Wanneer de sample-waarden van het ingangssignaal bekend z~n, in

de vorm van een realisatie van dat ingangssignaal met sampletljd At,

dan kan de bljbehorende realisatie van het uitgangssignaal worden

berekend volgens de relatie (5.1.-2). Het ingangssignaal wordt

verondersteld voor de tljdstippen t en seen 2-dimensionale normale

verdeling te hebben, zodat volgens 3.4. sprake is van een lineaire

autoregressiefunktie E{x(t)/x(s)l. De korrelatie tussen de signalen

x( t) en x( s) werd voor een verschuiving van eenmaalde sample-

tljd ~t op 0.9 gesteld. Dit betekent dat de autokorrelatiefunktie

van het ingangssignaal verloopt volgens een e-macht:

Rxx(n..1t) = exp[ln4tl·ln 0.9J= 0.91nAtl (5.1.-3)
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Het frekwentiespektrum van het ingangssignaal is dan hetzelfde

als dat van normale, witte ruis na filtering door een eerste-

orde laagdoorlaatfilter. Door het kiezen van een andere korrelatie

konstante(hier 0.9) kan de gesimuleerde bandbreedte worden

gevarieerd. In paragraaf 3.4. werd voor het normale proces afgeleid,

dat de conditionele verwachtingswaarde en dispersie voldoen aan

de volgende uitdrukkingen:

(1_R2 (t-s))xx

Deze eigenschappen kunnen worden gebruikt om een geschikt ingangs

signaal te genereren. Daartoe werd gesteld dat het ingangsproces

stationair is, dat de verwachtingswaarde gel~k aan nul is, en dat

de dispersie gel~k is aan 25. Een willekeurige trekking uit het

ingangsproces, zal dus een trekking z~n uit een normale verdeling

met gemiddelde nul en spreiding 5. In de rekenmachine is een

procedure aanwezig om getallen te trekken uit een normale verdeling

met gemiddelde nul en spreiding 1, de standaard-normale verdeling.

Een sample-waarde van het ingangssignaal kan nu worden gegenereerd

m.b.v. de volgende algorithme:

xes) :=\[252£ NORMAL; (5.1.-6)

NORMAL roept bovengenoemde standaardprocedure aan, en de faktor

daarvoor heeft betrekking op de gewenste spreiding. De sample

waarde van x(t) op e~n samplet~d At later wordt dan m.b.v.

(5.1.-4) en (5.1.-5) gegenereerd volgens:

x(t) :=\ /25 (1_R2 (t.tn
l

2£ NORMAL + R (6t) 2£ xes); (5.1.-7)
.~ xx xx

Deze laatste algorithme levert een trekking op uit een normale

verdeling met gemiddelde R (At) 2£ xes) en spreiding ./25 (1_R2 (.6t))~xx V' xx

~anneer algorithme (5.1.-7) een aantal malen wordt herhaald,

met als gemiddelde steeds R (At) 2£ de vorige aldus gegenereerdexx

sample-waarde, wordt een realisatie verkregen van het ingangs

signaal met als eigenschappen (5.1.-4) .en (5.1-5). De volgens

het gekozen model hierbij behorende samplewaarden van hot ui tgc:J.n 8-
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signaal worden dan gemakkelljk berekend. Van het ingangssignaal

worden een paar extra sample-waarden gegenereerd, om geen last

te hebben van het insehakelversehljnsel van het lineaire systeem.

Met behulp van de realisaties van in- en uitgangssignaal wordt

dan de regressiebepaling vol gens RAJBMAN ter hand genomen. Stel

nu dat realisaties verkregen zljn van het ingangssignaal x(s)

en het uitgangssignaal y(t). De sample-waarden van het ingangs

signaal x(s) zullen volgens de statistiek voor ea. 95 %tussen

de waarden -10 en +10 liggen. Dit interval is verdeeld in 20

intervallen ter breedte 1. De keuze van het aantal deelintervallen

is volgens RAJBHAN, lit. 3, afhankel~k van het aantal te nemen

samples. Hlj geeft zelfs een algorithme aan volgens welk het

optimale aantal deelintervallen bepaald kan worden blj een bepaald

aantal sample-waarden. De aehtergronden van deze algorithme worden

eehter nergens gegeven, en bij nader onderzoek is gebleken dat

RAJBMAN zelf zieh niet bepaald streng aan zijn optimale aantal

intervallen hield. Wanneer de kansdiehtheidsverdeling voor x(s)

bekend is, kan de breedte van de intervallen ook z6 gekozen

worden dat in ieder interval statistiseh gezien evenveel sample

waarden tereeht komen. Ter wille van de eenvoud werden intervallen

met konstante breedte gekozen, hetgeen RAJBMAN ook steeds doet.

Het interval 0 bevat aIle sample-waarden kleiner dan -10, en aIle

sample-waarden groter dan +10 komen in interval 21. De in- en

uitgangssignalen leveren steeds een samplepaar (x(s,i);y(t,i»

op, waarbij i een index is die het i-de paar aanduidt. De waarde

van x(s,i) hoort dan in een van de intervallen 0 tim 21 thuis,

zeg k, en de waarde van y(t,i) levert dan in dat interval k

een bljdrage tot E{y(t)/x(s)ek} • De x(s)-waarde voor het k-de

interval wordt verkregen door het gemiddelde te nemen van aIle

x(s,i)ek. Op deze wijze worden sehattingen verkregen van 21 punten

van de regressiekromme E{y(t)/x(s)}. De sehattingen in de inter

vallen 0 en 21 blljken in de praktijk nogal sterk af te ~ken van

de theoretisehe waarden, zoals te zien is aan D{x(t)/x(t)l in

b.v. bljlage 2b. Deze afwljking is het gevolg van het naar een
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z~de onbegrensd z~n van het interval, en daarom worden de schat

tingen uit de intervallen 0 en 21 niet in verdere berekeningen

(5.1.-8)

,
, I

"I I
'\ fl 1
I... I
I ~tl
I I I' ,

-10

opgenomen.

~-----

Door de schattingen van de punten van de kruisregressiekromme

zoals weergegeven in (5.1.-8) wordt de kleinste-kwadraten-kromme

bepaald m.b.v. de bibliotheekprocedure LEAST SQUARES POLYNOMIAL

in de rekenmachine. Deze procedure levert dus schattingen af

van o.a. de kruisregressiecoefficient P(t-s). Wanneer i.p.v.

de realisatie van y( t), de realisatie van x( t) wordt genomen,

wordt een schatting verkregen van de autoregressiecoefficient

a(t-s). Met behulp van het t.o.v. elkaar verschuiven van de

realisaties worden zo voor meerdere (t-s) de benodigde schattingen

van P(t-s) en a(t-s) verkregen. Door middel van enkele standaard

procedures(CHOLESKIDECOMPOSITION en CHOLESKISOLUTION) wordt

daarna de matrixvergel~kingf = [;] Ah opgelost. Hiermede z~n
dan schattingen verkregen voor de coefficienten Ah. Een schatting

van de lineaire kruisregressiecoefficient B(t-s) levert dan in

kombinatie met de schattingen van Ah een schatting op voor de

coefficient A van het NLZG-systeem, volgens vergelUking,(4.4.-13).
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5.2. RESUVl'ATEN EN F'OUTENINVLOEDEN.

Voor de berekeningen en simulaties volgens paragraaf 5.1. werd het

rekenmachineprogramma VWDISPREGR geschreven, waarvan de toelichting

is opgenomen in b~lage 1 f. Dit programma werd geschreven in BEATHE,

BURROUGHS EXTENDED ALGOL T.H.E., en werd gedraaid op de BURROUGHS

B 6700 in het Rekencentrum van de TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN.

De tekst van dit programma staat afgedrukt op de b~lagen 1 a tim e.

Een voorbeeld van de totale informatie die het programma VWDISPREGR

oplevert staat op de bDlagen 2 a tim f. In deze informatie is

gelDktDdig het resultaat opgenomen van de berekeningen volgens

de methode van paragraaf 5.4. De beide methoden zDn in hetzelfde

programma steeds toegepast op dezelfde realisaties van in- en

uitgangssignalen, zodat het gemakkel~ker is om de methoden onderling

t e vergel~jken.

De in paragraaf 3.3. genoemde grootheid dispersieverhouding( DVH)

w~st volgens RAJBMAN, lit. 3, zie ook VIJGEN, lit. 5, bD een

afwDking van de korrelatiecoefficient(CC) op een niet-lineariteit.

Voor het gekozen systeem werden voor een aantal vertragingen deze

grootheden berekend en in onderstaande figuur weergegeven.
1

,,~

DVH en CC voor

y(t+t) en x(t)

I~'
"

/

,f"

" '

(5.2.-1)

De dispersieverhouding en de korrelatiecoefficient zDn significant

verschillend en het gaat dan ook om een niet-lineair systeem.

De dispersieverhouding is in feite een maat voor het funktionelc

verband tussen t wee grootheden en in (5.2. -1) is duidelijk te zien
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dat het funktionele verband tussen de grootheden y(t+t) en x(t)

het grootst is, indien t = 2bt. Dit experimentele resultaat is

volledig in overeenstemming met het gekozen systeem in (5.1.-1).

In het programma VWDISPREGR worden behalve de regressiepunten ook de

conditionele dispersies geschat. 20 is op bijlage 2 b te zien dat

voor een verschuiving van 0 maal de sampletijd 6t, de korrelatie

tussen x(t) en x(s) is dan exact gelijk aan 1, de conditionele

dispersie konstant is en ongeveer gelijk aan 0.084. Volgens (5.1.-5)

moet de conditionele dispersie inderdaad konstant zijn, maar voor

een korrelatieco~ffici~ntgelijk aan 1 wordt de conditionele

dispersie gelijk aan nul. Deze afwijking is het gevolg van de breedte

van het gekozen interval. Hoewel de regressiekromme exact bepaald

wordt, zullen er toch meerdere, verschillende x(t,i) in e~n

interval terecht komen en zodoende een conditionele dispersie

ongelijk aan nul veroorzaken. Deze extra conditionele dispersie

zal steeds optreden, maar hiervoor kan eventueel worden

gekorrigeerd. Voor de conditionele dispersie blijkt de Shappard

korrektie-term _~Ab2 te bedragen, zie hiervoor VIJGEN, lit. 5.
I~

De breedte van de intervallen Ab is gelijk aan 1 en dus bedraagt

de korrektieterm - 0.0833••• De korrektieterm in aanmerking genomen

zal de schatting van de conditionele dispersie 'unbiased' zijn

geworden. Met betrekking tot de regressiekromme is geen Shappard

korrektie nodig, omdat het gaat om een eerste-orde-moment.

Op bijlage 2 d blijkt de conditionele dispersie in de intervallen

o en 21 sterk af te wijken van die in de intervallen 1 tim 20, en

daarom wordt met de schatters uit de randintervallen niet verder

gerekend.

Wanneer de korrelatie tussen de grootheden afneemt, zal de

conditionele dispersie toenemen en daardoor zullen ook de schatters

van de punten van de autoregressiekromme een grotere dispersie

gaan vertonen. Op bijlage 3 zijn deze schatters uitgezet voor de

gegevens van de bijlagen 2 b,d en f, tezamen met de kleinste

kwadraten-rechte door deze punten. Op bijlage 4 zijn de schatters

van de punten van de kruisregressiefunktie weergegeven.
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De resultaten van de identifikatiemethode volgens RAJBMAN z~n

voor een aantal 'runs' weergegeven in onderstaande tabel:

... .. .. ... .. .. .. ...
N Po P6t P26t a~t a2 .1t Ah(O) Ah( ~t) Ah( 26t)

Ql 500 .23122 .27413 .28514 .89442 .79289 .038891 .095758 .18408
1000 .20605 .26862 .28315 .91001 .81108 ... 035282 .14045 .19006
5000 .25272 .28459 .28858 .90747 .82439 .056267 .099740 .16821,

10000 .25246 .28346 .28881 .90305 .81450 .064418 .090322 .17241

Q2 500 .19607 .26210 .27472 .86925 .69234 .035144 .094852 .18620
1000 .19933 .25950 .27582 .86995 .70825 .038928 .084414 .19241

5000 .22404 .26418 .27741 .88041 .77146 .050862 .083161 .18267
10000 .23078 .27050 .28168 .88648 .78844 .045693 .092978 .18021

Q3 500 .24829 .27841 .28841 .89936 .80953 .066234 .077115 .18263
1000 .25201 .27517 .28873 .89959 .81476 .080061 .057198 .18929
5000 .23678 .27863 .29156 .91265 .82296 .025912 .094092 .19564

10000 .23795 .27596 .29010 .90620 .82267 .033351 .088671 .19472

Q4 500 .27091 .32414 .28861 .88529 .79214 .040703 .22310 .088222
1000 .25852 .29723 .28609 .89518 .81078 .051231 .15064 .13170
5000 .23124 .27523 .27954 .88708 .78631 .038923 .11440 .1651+6

10000 .24732 .28046 .28578 .89560 .80030 .064109 .091827 .17106

Q5 500 .23996 .27495 .27560 .85613 .73720 .080915 .099124 .15897
1000 .24831 .29098 .29311 .89561 .79847 .044551 .12035 .16818

5000 .24656 .27955 .28211 .90059 .80740 .060777 .098146 .16289

10000 .24553 .28022 .28640 .90136 .80608 .057865 .091406 .17453
theorie: .23910 .27820 .28724 .90000 .81000 .040000 .100000 .18000

(5.2.-2)
De resultaten voor de coefficienten Ah z~n grafisch weergegeven in

b~lage 5. Vijf verschillende realisaties leveren steeds verschillende...
coeHficienten Ah op, maar gemiddeld zul1en zeeen goed resultaat

moeten opleveren, d.w.z. dat indien er maar genoeg realisaties

worden gebruikt er een willekeurig nauwkeurig resultaat bereikt

moet kunnen worden. Voor de verschillende randomstarts werden voor
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ge1ljk aanta1 samples de gemidde1den berekend van de coeffici~nten..
!h en weergegeven in de vo1gende tabel:

.. .. ..
N Ah(O) Ah( 6t) Ah(2~t )

500 .052377 .11799 .16002

1000 .035896 .11061 .17433

5000 .046548 .09991 .17497

10000 .053087 .09104 .17858

lwerke1ljke waarden .040000 .10000 .18000

Het is moei1ljk om aan een gemidde1de uit 5 waarden een grote waarde

toe te kennen, maar toch zouden voor een goede convergentie de

gemidde1den berekend uit 1000 samples gemidde1d betere resu1taten

moeten op1everen dan de gemidde1den berekend uit 500 samples, etc.

Dit is in tabe1 (5.2.-3) niet erg overtuigend te zien. De convergentie

is niet duide1ljk aanwezig en er zou best eens sprake kunnen zijn

van 'bias'. In de vo1gende paragraaf wordt een nadere verk1aring

gegeven.
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5.3. SYSTEMATISCHE FOUT IN DE REGRESSIEBEPALING VOLGENS RAJBMAN.

Uit berekeningen bleek dat het werken met de theoretische waarden

van de autoregressieco~ffici~nteni.p.v. met de berekende waarden

nauwel~ks invloed had op de nauwkeurigheid van de schattingen van

de co~ffici~nten Ah. De afwijking moest daarom een gevolg zljn van

de bepaling van de kruisregressieco~ffici~nten,met name van de

schatting van de co~ffici~?ten ~. De kruisregressiefunktie E{Yt/xs }
is voor het gekozen systeem geen rechte, maar een tweede-graads

funktie van x • In het interval k ziet de situatie er dan b. v.
s

als voIgt uit, wanneer wordt verondersteld dat de kansdichtheids-

verdeling van x in dat interval uniform is:
s

Eh/xs"k! Ii
I
I
I
I

I 2

gedeelte van de

theoretische regressiekromme

x)
s

1 I ~
p(x

s
) : 61+6~

Bij het nemen van oneindig veel samples zal Eixs~kl = ~, dus ill = 62.

Nu worden twee oneindig smalle intervalletjes gekozen met xs-waarden

Xk-~ en ~+~, dus symmetrisch t.o.v. ~. Omdat de intervalletjes

geen breedte hebben en oneindig veel samples worden genomen, zullen

de schatters van de regressiepunten in die intervalletjes gelijk

zijn aan de theoretische regressiepunten op de kromme a x2 + b x + c:s s

iiYt/xs = ~-'1 = a (~_b)2 + b (~-b) + c

ifYt/xs = ~+~l = a (~+O)2 + b (~+&) + c

(5.3. -2)

= a ~ + t a &2 + b ~ + c

Omdat in ieder intervalletje evenveel samples vall en, geldt voor

het gemiddelde van deze twee schattingen:

E~Yt/xs = Xk- bl + E~Yt/xs = Xk+~l

2

Voor het werkelijke regressiepunt voor ~ geldt echter:
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[I - l -2 -
E1Yt X s = ~i = a ~ + b ~ + C ,

zodat voor ieder stel intervalletjes symmetrisch t.o.v. ~ geldt:

Voor de schatters van de regressiepunten in de totale intervallen

1 en 2 geldt nu:

... f } ... 1 J> ( - I als a> 0E yt/xs"Al + EIyt /xs"A2 (2 Etyt/xs = xk als a (0 (5.3.-7)

De betekenis hiervan is, dat voor oneindig veel samples toch nog

een schatting gevonden wordt met een te hoge waarde als a> 0t of

een te lage waarde als a <0: de schatter van het regressiepunt heeft

dus 'bias' wanneer de regressiefunktie niet-lineair is in x •s
Het is ook duidelijk dat indien x een uniforme kansdichtheidss
verdeling heeft, deze 'bias' afhankelijk is van de kromming in ieder

interval, dus afhankelijk van x • Normaliter zal de verdeling vans
x niet uniform zijn binnen een interval, doch een gedeelte zijn vans
een of andere kansdichtheidsverdeling, in de beschouwde gevallen

een normale kansdichtheidsverdeling. Stel dat als gevolg van de

niet-uniforme verdeling binnen het interval in 42 meer samples

vallen dan in .11, dan zal het deelinterval d2 een n6g grotere

invloed hebben op de uiteindelijke schatting E{Yt/xs"kl. Om hier

enige verbetering in te bewerkstelligen werd als xs-waarde voor

de schatting niet ~ genomen, maar het werkelijke gemiddelde van

de samples binnen het interval k.

De schatters van de punten van de kruisregressiekromme volgens

de methode van RAJBMAN zijn niet zuiver, en als gevolg daarvan

zal de kleinste-kwadraten-kromme niet-zuivere schattingen opleveren

van de kruisregressieco~ffici~nten.Daarom werd gezocht naar een

andere methode voor deze bepaling. Door de geschatte punten volgens

de methode van RAJBMAN werd de kleinste-kwadraten-kromme gezocht.

In sommige intervallen vielen echter meer punten dan in andere,

als gevolg van de gelijke breedte der intervallen en een niet

uniforme verdeling. Het meest vanzelfsprekende idee was dan ook

om een weegfaktor in te voeren, evenredig met het aantal samples
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waaruit een geschat punt van de regressiekromme was bepaald.

Bet extreme geval van deze weging was het even vaak gebruiken

van een geschat punt als daar samples voor waren gebruikt.

Deze laatste procedure leidde tot de methode van de volgende

paragraaf.
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5.4. KLEINSTE-KWADRATEN-KROMME DOOR ALLE MEI."l'PUNTEN.

Orndat, zoals in 5.3. werd aangetoond, de schatters volgens RAJBMAN

niet zuiver z~nt hielp het wegen volgens het voor een schatter

gebruikt aantal samples niet zo erg veel. Vandaar het idee om niet

de schatters te wegen, maar meteen de samples te gebruiken om daar

de kleinste-kwadraten-kromme doorheen te bepalen. Deze procedure

leverde inderdaad betere resultaten op, en daarom rest de vraag

of de kleinste-kwadraten-kromme inderdaad een goede schatter is...
voor de regressiekromme. De kleinste-kwadraten-kromme f(x )s
betekent:

(5.4.-1)

minimaal

Ui tgeschreven:

~~t - f(Xs »2 p(Yt'Xs ) dYt dxs minimaal
-ClO-ClO

m.b.v. Bayes'-regel:
c» f tOO

~P(Xs/LJ(Yt - f(Xs ))2
-00 -00

De vorm tussen rechte haken is de regressiefunktie van

(5.4.-6)

m.b.t. x :s

~7xs) Ef(Yt - f(Xs »)2/xs] dxs minimaal

-co
Omdat p(x ) niet-negatief is, resulteert (5.4.-4) in:s

Ef(Yt - f(Xs ))2/Xsl minimaal

hetgeen betekent:

E{Y~/xs~ - 2 f(X s ) E{Yt /Xs l - f2(xs ) minimaal

Dan moet de partigle afgeleide naar f(x ) van (5.4.-6) gel~k zUns
aan nul, en dat wil zeggen:

- 2 E{Yt/XsI - 2 f(Xs ) = 0

Voor de kleinste-kwadraten-kromme geldt dus inderdaad:

;(xs ) = EiYt/xsl (5.4.-8)

De indeling van de x -as in vakjes is hierbU dus niet nodig, ens
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de regressieco~ffici~nten zljn de co~fficienten van de kleinste

kwadraten-kromme. In de rekenmachine is een standaardprocedure
LEAST SQUARES POLYNOMIAL aanwezig voor het bepalen van de kleinste

kwadraten-kromme blj opgegeven graad van de kromme. Met behulp van

deze procedure werden de autoregressieco~ffici~nten tim de eerste
graad bepaald en ook de kruisregressieco~ffici~nten tim de tweede
graad. Deze methode is opgenomen in het programma VWDISPREGR en...
de resultaten voor de co~ffici~nten Ah staan in de volgende tabel:

... .. ... .. .. .. .. ..
N Po PAt P24t a At a2At Ah(O) Ah(.4t) Ah(2.4t)

Ql 500 .21606 .26896 .27877 .90302 .80604 TOO1642: .12567 .17736
1000 .20700 .26315 .27496 .90264 .80605 T014500 .12868 .17954
5000 .22910 .27329 .28335 .90005 .80811 .024114 .10756 .18047

10000 .23566 .27736 .28625 .89863 .80726 .033797 .10549 .17904

-
Q,2 500 .20215 .25595 .27104 .85519 .70924 .044727 .089160 .18333

1000 .21487 .26523 .27835 .87778 .75424 .037114 .094580 .18436
5000 .23157 .27320 .28383 .88884 .79062 .041424 .097638 .18079

10000 .23242 .27390 .28430 .89132 .79505 .039701 .098773 .18074
~

Q3 500 .21337 .26070 .27484 .88287 .77761 .027261 .097001 .18275
1000 .25753 .28624 .29416 .90661 .82004 .070367 .078627 .18221

5000 .23899 .27793 .28724 .90387 .81829 .034703 .10190 .18075
10000 .24740 .28241 .29064 .90630 .82306 .045894 .096907 .17995

-
Q4 500 .22518 .27380 .28246 .89506 .78767 .026904 .10980 .17781

1000 .23202 .27747 .28558 .90391 .80735 .024421 .11188 .17825
5000 .23448 .27630 .28562 .89330 .79442 .041346 .099685 .17998

10000 .23887 .27889 .28745 .89704 .80153 .043589 .099400 .17946

-
Q5 500 .25281 .28378 .29224 .89667 .80400 .069751 .081969 .18124

1000 .24534 .28116 .28950 .90070 .80983 .051668 .093247 .17996
5000 .23714 .27641 .28618 .90294 .81602 .034508 .10048 .18128

10000 .23500 .27526 .28532 .89842 .80680 .037102 .099011 .18125
theorie: .23910 .27820 .28724 .90000 .81000 .040000 .100000 .18000
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De voor de randomgenerator gebruikte startwaarden z~n:

Ql = 5632897562

Q2 = 1524652785

93 = 4785478875

Q4 = 567546545

Q5 = 23345678139.

De reSultaten voor de schatters van Ah zijn grafisch weergegeven

in b~lage 6. De tabel voor de berekende gemidde1den van de schatters

ziet er zo uit:

... ... ...
N Ah(O) Ah(At) Ah(2,At)

500 .033400 .10072 .18050

1000 .033814 .10140 .18086

5000 .035219 .10145 .18065

10000 .040016 .09992 .18009

Itheoretisch: .040000 .10000 .18000 (5.4.-10)

De convergentie van de schattingen wordt niet duidelljk gedemon

streerd, maar de waarden voor 10000 samples zijn weI de beste,

terwljl voor de andere aantallen samples met name de coeffici~nten

... ..
Ah(4t) en Ah(2At) al zeer dicht blj de werkelljke waarde liggen.

Voor toenemend aanta1 samples is weI een duide1ljke convergentie

waarneembaar voor het gemiddelde van de schatter voor Ah(O).

Bedenkende dat deze coefficient niet zo vee1 invloed heeft op

het uitgangssignaa1 als de andere co~fficienten is het logisch

dat de 'afrege1ing' ervan het laatst gebeurt. De gegevens voor

N = 10000 en Ql werden in het Hammersteinmode1 verwerkt, en

daarna vergeleken met het oorspronke1ljke, geYdentificeerde systeem.

Hiervoor werd in BEATHE het rekenmachineprogramma RMS geschreven,

hetgeen tevens de moge1ljkheid in zich heeft om de kwaliteit van

de identifikatie in beeld te brengen. Op de bljlagen 7 a,b en c staat

de tekst van dit programma, terwljl het visue1e resu1taat van

bovenstaande identifikatie van Hammersteinmodel op Hammerstein-

model op bljlage 8 te vinden is. De doorlopende lljn stelt de systeem

uitgang voor, en de stippen er op en er omheen stellen de uitgang

van het model voor. Blj het foutsignaa1 = systeemuitgang 

modeluitgang werd een gelijkspanning van 80 opgete1d, om de'- ,.. '~elJ_~. en
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niet door elkaar te krljgen. Voor het bovenstaande geval werd

berekend dat het gemiddelde van het kwadraat van de amplitude

van de systeemuitgang, voor een bepaalde realisatie van het

ingangssignaal, ca. 164 was. Voor dezelfde realisatie van het

ingangssignaal was vorenstaande karakteristiek van de model

uitgang ca. 163, en van het foutsignaal ca•• 05.

Blj wljze van experiment werden de samenstellende delen van het

Hammersteinmodel in volgorde verwisseld, en daardoor werd dan

een Wiener-model verkregen. Dit Wiener-model heeft eveneens

drie geheugenplaatsen, en de kruisregressiefunktie zal via

de bekende redeneringen van de tweede graad zljn, vooropgesteld

dat de autoregressiefunktie van de ingang van de eerste graad is.

Deze identifikatie levert voor het Hammersteinmodel als.. .. ..
coefficienten op: Ah(O) = .051707; Ah(4t) = .17249; Ah(2At) =
.28287, waarblj 10000 samples werden genomen en de randomgenerator

werd gestart met Ql. Het gemiddelde van het kwadraat van de

amplitude van de uitgang van het Wienermodel-systeem is dan

berekend als ca. 361. Voor dezelfde realisatie van het ingangs

signaal was deze karakteristiek van het uitgangssignaal van

het ge!dentificeerde Hammersteinmodel ca. 380, en de karakteristiek

van het foutsignaal ca. 2.05. Het visuele resultaat van deze

identifikatie staat op bljlage 9.

De beide visuele resultaten kunnen onderling worden vergeleken,

omdat dezelfde realisatie van het ingangssignaal werd gebruikt.

Het valt blj onderling vergelljken op, dat beide uitgangssignalen,

die van het Wienersysteem en die van het Hammersteinsysteem,

vrljwel hetzelfde verloop hebben. De konklusie uit dit experiment

mag zljn, dat tenminste voor een aantal gevallen, het Wienersysteem

voldoende nauwkeurig kan worden beschreven m.b.v. een Hammer

steinmodel.

Het programma VWDISPREGR werd get est voor het geval dat op het

ingangssignaal een gelljkspanningskomponent aanwezig is. Deze test

ward uitgevoerd voor starten van de randomgenerator met Q2, zie

ook tabel (5.4.-9). De dispersie van het ingangssignaal werd op
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25 gehouden, en de verwachtingswaarde van het ingangssignaal

werd gevari~erd van 0 via 10 naar 100. De resultaten z~n in

onderstaande tabel weergegeven, wat betreft de regressie

coefficienten-berekening m.b.v. kleinste-kwadraten-krommen

door aIle sample-paren.

.. .. .. .. .. .. ... ...
E\xl N Po P

bt
P2At a At a 2At Ah(O) Ah( At) Ah(2At)

0 1000 .21487 .26523 .27835 .87778 .75424 .037114 .094580 .18436

5000 .23157 .27320 .28383 .88884 .79062 .041424 .097638 .18079

10000 .23242 .27390 .28430 .89132 .79505 .039701 .098773 .18074

10 1000 .23997 .27782 .28973 .87778 .75424 .075428 .072662 .19083

5000 .23828 .27335 .28555 .88884 .79062 .058949 .080586 .18504

10000 .23706 .27388 .28561 .89132 .79505 .052322 .085908 .18428

100 1000 .46592 .39110 .39211 .87778 .75424 .42025 ...12460 .24904

5000 .29864 .27467 .30110 .88884 .79062 .21668 ...072877 .22323

10000 .27884 .27370 .29734 .89132 .79505 .16592 ... 029874 .21620

(5.4.-11 )

Uit deze tabel blUkt dat aIleen de schattingen van de auto

regressiecoefficienten niet worden aangetast door het hogere

gemiddelde van het ingangssignaal. De schatters van de kruis

regressiecoeffici~ntendaarentegen z~n aanvankelUk te hoog, maar

l~ken voor een groter aantal samplewaarden weer te convergeren.

De schatters van de coefficienten Ah bl~ken dan ook te convergeren.

De uiteindelUke resultaten voor de coefficienten Ah b~ b.v.

N = 10000 z~n slechter naarmate E{X} toeneemt. Dit kan worden

verklaard uit het feit dat in de samples van het uitgangssignaal

Minder informatie aanwezig is omtrent het NLZG-systeem, naarmate

E{X} en daardoor ElYl groter is. Omdat het totale systeem steeds

meer gaat reageren, zoals een lineair systeem, zal de weinige

informatie over het niet-lineaire gedeelte van het systeem nog

slechts kunnen worden verkregen door het rekenen in dubbele woord

lengte. Dit hUlpmiddel zal natuurlUk ook niet meer voldoen, als

het gelUkspanningsniveau van het ingangssignaal nog hoger komt

te liggen. Dat het systeem steeds meer gaat reageren als een
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lineair systeem kan worden gekonkludeerd uit de vergelijking

van de dispersieverhouding en de korrelatiecoefficient. In

onderstaande tabel zijn de schatters van de dispersieverhouding

(DVE) en de korrelatiecoefficient(CC) weergegeven:

VERTRAGING IN EENHEDEN SAMPLETIJD At

VAN x(s) t.o.v. y(t)
0 1 2

Ef xl
... ... ... ... ... ...

Q2 N DVH CC DVH CC DVH CC

0 1000 .82446 .68801 .93458 .75098 .95815 .76079

0 5000 .80807 .57244 .91175 .61616 .94160 .62784

0 10000 .80698 .54924 .91328 .59144 .94186 .60203

10 1000 .86245 .84657 .95472 .93713 .97087 .95184

10 5000 .87457 .85621 .95294 .93053 .97143 .94655

10 10000 .87582 .85725 .95363 .93039 .97134 .94588

100 1000 .86300 .86137 .95682 .95786 .97262 ·97370

100 5000 .87948 .88216 .95738 .96097 .97381 .97712

100 10000 .88156 .88465 .95826 .96184 .97417 .97759

(5.4.-12)

Naarmate E{xl stijgt, gaat de dispersieverhouding steeds meer

gelijk worden aan de korrelatieco(Hficient, hetgeen betekent

dat er steeds meer een lineair verband gaat bestaan tussen

y(t) en x(s). Voor E{x} = 100 zDn de beide grootheden vrijwel

aan elkaar gelDk en in dit geval zou dan ook zeer goed kunnen

worden volstaan met een lineair model om het Hammersteinsysteem

te beschrijven. Alhoewel in (5.4.-12) aIle waarden in 5 cijfers zijn

weergegeven, mag hieruit geen konklusie worden getrokken omtrent

de nauwkeurigheid van de schatters. Dit is ook weI te begrDpen

uit het cijferverlies dat moet optreden voor grote verwachtings

waarde van het ingangssignaal, en blijkt het sterkst te zijn voor

E{xl = 100. In dat geval namelijk neemt CC weI eens een waarde

aan die .004 groter is dan de waarde van DVH, hetgeen theoretisch

onmogelijk is.
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5.5. AFLEIDING KLEINSTE-KWADRATEN-KRO~1E VOOR HET HAMMERSTEINMODEL.

Voor het Hammersteinmodel werd reeds aangetoond dat de kruis

regressiefunktie van de tweede graad is:

2f(x ) = Pt x + B x + Ct (5.5.-1)s ,s s t,s s ,s

Voor de kleinste-kwadraten-kromme moet gelden:

E{(Yt - Pt,s x; - Bt,s Xs - Ct ,s)2} min1maal (5.5.-2)

De variabelen zljn de regress1eco~ffic1~nten,

tieren levert de volgende drie vergelljkingen
()

?P
t , s

en daarnaar differen-

op:

";t = 0~Ef-2(Yt - Pt,s x; - Bt,s Xs - Ct,s)} = 0 (5.5.-5)
,s

Uitwerken van deze dr1e vergelljkingen resulteert in het volgende

stelsel:

Pt,s E{x~l + Bt,s E{x~l + Ct,s E~x;l = E{YtX;l

Pt,s E{x~l + Bt,s E{X;/ + Ct,s E~Xsl = E~YtXsl

(5.5.-6)

+ Bt , s + C
t ,s (5.5.-8)

In matr1xvorm geschreven:

E{X~I E{x~I E~x;1

&X]~ = E{x~l E{x;l E\xs~

E ~x;l E{xsl 1

Pt,s

Bt,s

Ct,s

E{Ytx;1

= E~YtXsl =

Eiytl

EYX

Omdat de voornaamste interesse uitgaat naar de regress1eco~ffici~nten

van de tweede graad Pt en de eerste graad Bt wordt Ct,s ,s ,s
geelimineerd. Daartoe wordt (5.5.-8) met E{x;l vermenigvuldigt

en afgetrokken van (5.5.-6). Hieruit resulteert:

[E!~I-ElxJE{x~~= E!YtX~!-EfyJ E{x~l
(5.5.-10)
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Ook wordt (5.5.-8) vermenigvuldigt met E{Xs~ en dan afgetrokken

van (5.5.-7), hetgeen een tweede vergel~king met twee onbekenden

oplevert:

Pt,s HX~!-Elx;!E{xsl] + Bt,s [E{x;I-E2 \xsU= E!ytxsl-E!ytl E\xsl
(5.5.-11)

De twee laatst gevonden vergel~kingen lenen zich uitstekend om

te schr~ven in covariantenvorm:

(5.5.-12)

Pt,s cov~x;;xsl + Bt,s COV{Xsi Xs { = COV~YtiXsl (5.5.-13)

Na vermenigvuldiging met covIx iX 7 wordt van (5.5.-12) afgetrokken,1 s s1 2
(5.5.-13) vermenigvuldigd met cov~xsixsl. Dit resulteert in een

uitdrukking voor Pt :,s

P =t,s

Stel nu even dat tussen Y
t

en X
s

het zuiver funktionele verband

Yt = A x; bestaat. Omdat COV{A X;iXs/ = A cov{X;;Xsl wordt uit

bovenstaande vergel~king gevonden, dat Pt = A., s
Het een analoge behandeling van de vergel~kingen (5.5.-12) en

(5.5.-13) wordt de volgende uitdrukking gevonden voor de kruis

regressieco~ffici~nt van de eerste graad:

B
t,s

B~ het bovenstaande funktionele verband wordt de teller van

(5.5.-15) = ° en dan is Bt = 0, als ook nog even wordt vastgelegd,s
dat % = 0. Voor het funktionele verband Yt = B Xs echter wordt

B
t

= B gevonden, omdat de teller precies B maal de noemer wordt.
,s

Het behulp van de vergel~kingen (5.5.-14) en (5.5.-15) zouden nu

de benodigde regressieco~ffici~ntenkunnen worden bepaald, z~

het dan dat het aftrekken in teller en noemer wel eens groot

c~ferverlies zou kunnen veroorzaken. Ret is echter niet noodzakelDk



51

om via de berekende formules de regressieco~ffici~ntente bepalen,

zeker niet wanneer een rekenmachine ter beschikking staat. In dat

geval kan namelljk ook gemakkelljk de matrixvergelljking (5.5.-9)

rechtstreeks worden opgelost. De daartoe benodigde verwachtings

waarden kunnen allemaal recurrent worden berekend, volgens:

E{xNI = ~txi = ~txi + ~ = Ni/ E{xN_l { + x: =
.a' c.. I

= E{xN_l \ + ~(xN - E{xN_l l) (5.5.-16)

.5.-17)

In (5.5.-16) kan i.p.v. xN ook: X~t ~' x~' YNX~t yNxN of YN worden

ingevuld, zodat de elementen van de matrix [EX] en de vektor ~

recurrent worden berekend. Ret desbetreffende rekenmachineprogramma

REGRCORR staat op de bljlagen 10 a,b en c. Voor de eenvoud werd in

dit programma voor de autoregressieco~ffici~ntende theoretische

waarde aangenomen. Ret programma werd meerdere malen gedraaid voor

respectievelljk 100, 1000 en 10000 samples per berekening. Rieronder

zljn de resultaten vermeld van de daaruit volgende gemiddelden met

hun spreidingenCf':

..
E{Ah(6t)1 ~ (J E~Ah ( 26t )l ~ ~GEM. OVER N E{Ah(O)!+<r

100 100 ..03 + .15 .11 + .20 .196 + .095-
25 1000 .018 + .059 .113 + .070 .182 + .032- -

5 10000 .035 + .013 .099 + .021 .185 + .009- - -
I theoretische waarden: .04000 .10000 .18000 I (5

De spreiding in de schatters van de coeYfici~nten Ah blljkt hier

veel groter te zljn, dan met de in 5.4. behandelde methode. Wanneer

de elementen van de matrix [EX] worden bekeken, dan blljken deze

waarden te hebben vari~rend van een paar honderdsten tot enkele

duizenden. Er is dus sprake van een zgn. 'ill-conditioned' matrix

met betrekking tot de berekening van de kruisregressieco~ffici~nten.

Zo'n matrix is enorm gevoelig voor kleine veranderingen in de

coeffici~nten; dit is daarom een ongewenste situatie. In dit geval

zal dus moeten worden geprobeerd om het uiteindelljke probleem op

een andere mjze te formuleren. De in 5.4. behandelde methode blljkt

dan op betere wljze het probleem te formuleren.
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De in deze paragraaf behandelde oplossing van de matrixvergel~king

(5.5. -9) bl~kt voor het geval er aan de ingang sprake is van een

gel~kspanningskomponent enorm slechte resultaten op te leveren.

Dit is te wijten aan een nog slechter geconditioneerd z~n van

de matrix [EX].
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5.6. OVERWEGINGEN.

Reeds eerder werd opgemerkt dat het Hammersteinmodel lineair-in-de

parameters is, volgens het volgende model:

222
wk = bl ~ + b2 ~ + b3 ~-l + b4 ~-l + b5 ~-2 + b 6 ~-2

(5.6.-1)

De parameters van dit model kunnen op zeer effici~nte wijze worden

bepaald m.b.v. de bekende 'least-squares'-schatter, zie o.a.

EYKHOFF, lit. 2 •

...
(UTUr- l uT;y,R. =

waarbij:

2 2 2
Y2 x2 x2 Xl Xl Xo Xo

2 2 2
Y3

x
3

x
3

x2 x2 Xl Xl. . •
;y, = U =

°2 • °2 ·2
YN xN xN

x
N

_
l

x
N

_
l

x
N

_
2

x
N

_
2

(5.6. -2)

b =

Voor N = 100 waren de verkregen resultaten exact gelijk aan de

werkelijke waarden. De gelijkspanningskomponent van het ingangssignaal

werd hierna op 156 gebracht, terwijl de dispersie 25 bleef; de

resultaten waren voor N = 100 binnen een nauwkeurigheid van 3 %.
Deze fout is dUidelijk het gevolg van rekenonnauwkeurigheid.

Bij het hoge gemiddelde van 156 wordt namelijk de informatie-inhoud

van de matrix U kleiner, als gevolg van het optreden van niet

relevante cijfers in de elementen van U. Qua methode is de ontwikkelde

regressieco~ffici~ntenmethodedus minder effici~nt dan de 'least

squares'-schatter volgens (5.6.-2)0 Voor de regressieco~fficienten

methode z~n veel meer samples nodig, omdat daar gerekend wordt

met 'least-squares'-grootheden die zijn afgeleid uit de sample

waarden.

In de op te lossen matrix-regressievergelijking R = [a] Ah zijn

de elementen van [a] en van R regressieco~ffici~nten. Deze zijn...
beschikbaar in de vorm van schattingen ervan: R= R + [p' en
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(~] = [aJ + [Fa]' waar F de fout aangeeft in de schattingen.

Er wordt nu een uitdrukking verkregen voor de co~ffici~nten !h,
volgens:

De schatter van de co~ffici~nten die wordt gebruikt is dan de

volgende:

..
Ah = .. ..

De grootheden a en P worden m.b.v. het programma VWDISPREGR

gevonden. De fout die bij deze schatting wordt gemaakt is de tweede

term in (5.6.-4):

(5.6. - 6)

(5.6. -8)

De schatter in (5.6.-5) heet zuiver, indien:

E{fp - [FaJAh} = 0

De schatter heet asymptotisch zuiver, indien:

1 im {fP - [FJ Ah} = 0
N~oo

Uit de resultaten op bijlage 6, mag worden besloten dat de schatter

volgens (5.6.-5) zeker asymptotisch zuiver is. De resultaten voor

de gemiddelden van de schatters voor Ah(At) en Ah(2At) in tabel

(5.4.-10) geven zelfs het vermoeden dat de schatter zuiver is,

maar de schattingen voor Ah(O) in deze tabel wijzen daar niet op.

Een duidelijke uitspraak is niet mogelijk omdat daar te weinig

experimenten voor zijn uitgevoerd.
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6. MATEN VOOR AFHANKELIJKHEID VAN IN- EN UITGANGSSIGNAAL.

6.1. INLEIDING.

Voor het Hammersteinmodel werd de relatie tussen in- en uitgangs

signaal gegeven door:

2 2Yt = 0.2 (0.2 xt + xt ) + 0.5 (0.2 xt _ At + Xt_~t) +

2
+ 0.9 (0.2 xt - 2Cot + Xt_2~t) (6.1.-1)

Uit deze relatie bl~kt dat b.v. Xt_~t en Yt afhankel~k zljn. Echter

ook xt - 3At en Yt zullen nog afhankelijkheid vertonen, omdat xt _3At

afhankelljk is van xt - 2c.t etc. De laatste afhankel~kheid is een

eigenschap van het proces aan de ingang, terwljl de andere

afhankelijkheid een duidel~k gevolg is van de systeemeigenschappen.

Wanneer nu een systeem moet worden ge!dentificeerd, en van tevoren

is er meestal niet zoveel over bekend, dan moet uit metingen worden

geprobeerd om iets te ontdekken omtrent de samenhang tussen in-

en uitgangssignaal. De in dit verband meest gebruikte grootheid

is de korrelatiecoefficient, welke gedefinieerd is, als:

R (t, s)yx
cov{Yt ; Xsi

=
Vcov{yt; ytl covixs ; Xsl'

(6.1.-2)

Deze grootheid echter, doet alle~n een uitspraak over de lineaire

afhankelljkheid tussen de stochastische variabelen Yt en xs •

Wanneer men dus vindt, dat de korrelatiecoefficient tussen Yt en

x nul is, dan behoeft dit nog niet te betekenen dat Yt en xs s
onafhankel~k z~n van elkaar. Omgekeerd geldt weI dat als Yt en xs
onafhankel~k z~n, dat dan de korrelatiecoefficient nul is. Proberen

we een zuiver kwadratisch verlopende kromme zo goed mogelljk te

benaderen met een rechte, terw~l het ingangsproces een symmetrische

kansdichtheidsfunktie heeft rond het extremum van de kromme, dan

zal de richtingscoefficient van deze rechte aangeven dat er tussen

Yt en Xs ge~n korrelatie bestaat. Het valt echter moeil~k te ont-
2kennen dat tussen Yt en Xs het funktionele verband Yt = Xs bestaat.

Twee stochastische variabelen Yt en Xs z~n dus volledig gekorreleerd

als er tussen Yt en ~een exact lineaire relatie bestaat. Behalve
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volledig gekorreleerd zijn en ongekorreleerd zijn is er natuurlijk

nog de mogelijkheid daartussenin van de onvolledige korrelatie.

Dit betekent dat Yt voor een gedeelte wordt beschreven door een

lineaire funktie van x en voor het resterende gedeelte door een
s

stochastische grootheid die niet is gekorreleerd met x :s

Wanneer het systeem Yt = x; wordt ge~xciteerd met een ingangsproces

met E{Xs}>O, dan zal er een lineaire regressiefunktie, volgens

het kriterium van de kleinste kwadratische afwijking, ontstaan:

Yt,lin = a X s + b (6.1.-4)

Dit betekent dat het resterende deel Yt t dat Yt beschrijft:,res

Yt - Yt,lin = Yt,rest = x2 _ ax - b =(x - ta)2 - ia2 - bs s s
(6.1.-5)

niet gekorreleerd is met x •s

In het meer algemene geval dat tussen twee stochastische variabelen

Yt en Xs een onvolledige funktionele afhankelijkheid bestaat, zal

Yt beschreven worden door een van Xs afhankelijk gedeelte E{Yt/Xsl

en een niet met x gekorreleerd gedeelte n:s

(6.1.-6)

Ret gedeelte n kan weI statistische parameters hebben die van xs
afhankelijk zijn, zoals b.v. een evenredig met Xs toenemende spreiding.

De uitspraak dat twee stochastische variabelen Yt en Xs ongekorre

leerd zijn, bevat veel minder informatie dan de uitspraak dat ze

onafhankelijk zijn. Ongekorreleerd zijn betekent immers cov{yt;xs} = 0,

hetgeen een dubbele integratie inhoudt over de 2-dimensionale

kansdichtheidsfunktie p(yt;xs ). Onafhankelijkheid der stochastische

variabelen Yt en Xs betekent echter: p(yt;xs ) = p(Yt ) p(xs ),

Riermee is ongekorreleerd zijn een grootheid die door integratie

wordt afgeleid, ter~l onafhankelijkheid een intrinsieke grootheid

van de 2-dimensionale kansdichtheidsfunktie is. Behalve de maat

voor lineaire afhankelijkheid, de korrelatieco~ffici~nt, zouden we

graag een maat hebben voor afhankelijkheid in het algemeen. Een

mogelijkheid wordt behandeld in 6.3.
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6.2. DISPERSIEDECOMPOSITIE.

Een in de Russische vakliteratuur vaak gebruikte eigenschap is de

volgende dispersiedecompositie:

Bet bewjjs van de dispersiedecompositie kan o.a. worden gevonden

in VIJGEN, lit. 5, en verloopt als voIgt:

DE{Yt/xs} = E{ (E{yt/xs} - E{Ytl )2] =

= E{E
2{Yt /xsl + E

2
{yt } - 2E{Yt l E{Yt/xsij =

= E{E
2

{Yt /xsH - E
2
{Ytl

ED{Yt/Xsl = E{ EJ (yt - E{Yt/Xsl )2l} =

= E{Efy~/ + E
2

fY t /Xsi -2E{Yt/xsJE{Yt/Xs~ =

= Efy~l - EI E2{Yt /Xs l}

(6.2.-2)

(6.2. -,3)

(6.2.-3) optellen bjj (6.2.-2) levert op: E{y~l - E2{Yt l = D{yti q.e.d.
Veronderstellen we dat Yt wordt beschreven door het van Xs
afhankelijke gedeelte E{Yt/xs{PIUS een niet met Xs gekorreleerd

gedeelte n, dan geldt:

De regressiefunktie is een funktie van xs : E{Yt/Xsf = f(xs )' en

neemt bij een bepaalde waarde van x , een waarde f(x ) aan. Voor. s s
de dispersie van Yt wordt dan gevonden:

D{Yt } = Ef(f(Xs ) + n - E{f(xs ) + n})2} =

= E{(f(Xs ) - E{f(Xs )/ + n - EIn} )2] =

= E{(f(Xs ) - E{f(xs )} )21+ E1(n - E{ni )2}

+ 2E\(f(Xs )-E{f(Xs )! )(n-E{nl )}=
(6.2.-5)

Omdat n en f(Xs ) ongekorreleerd zjjn, iscovif(xs);n} = 0 en deter'om
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geldt:

D{yt \ = D{f(Xs)1 + Dinl = DE{Yt/xsl + D\nl (6.2.-6)

Uit relatie (6.2.-4) voIgt, dat voor vaste Xs : D{Yt/xs}= D\n/xsl.
Gesteld dat de onzekerheid rond de regressiefunktie voor iedere

Xs even groot is, d.w.z. D{Yt/xs \ = konstant. In dit geval geldt,

dat D{n/xsl = ED{n/xsl = konstant = ED{Yt/xs}) en invullen hiervan

in (6.2.-6) levert precies de dispersiedecompositie Ope Wanneer

de conditionele dispersie D{Yt/xs } afhankel~k is van xs ' en b.v.

toeneemt met toenemende waarde van de regressiefunktie, dan wordt

b~ toepassing van de kleinste-kwadraten-methode een te groot gewicht

toegekend aan de paren (Yt ., x .) met de groo tste spreiding.
,1 S,l

Hiervoor kan worden gekorrigeerd door eerst de conditionele

dispersie D{Yt/xs} te schatten en aan de hand daarvan een weeg

faktor in te voeren voor de waargenomen paren (Yt i'x .) alvorens
, S,l

de kleinste-kwadraten-methode toe te passen. Wanneer de spreiding

rond de regressiekromme het gevolg is van meetfouten, zal D!Yt/Xsl

over het algemeen konstant z~n. Een andere oorzaak van spreiding

rond de regressiekromme is gelegen in de dynamische eigenschappen

van systemen. Wanneer het uitgangssignaal Yt behalve van Xs ook

nog van andere ingangssignalen xi afhangt, dan zorgen de varierende

waarden van xi voor een conditionele dispersie ongelljk aan nul.

Wat betekent nu de dispersiedecompositie in verband met het

minimaliseren van een dispersie? WeI, laten we een niet-lineair

systeem eens gaan modelleren met een lineair model. Het foutsignaal

et' zljnde het verschil van de systeemuitgang Yt en de modeluitgang

y~, willen we dan zoveel mogelljk reduceren. Dit betekent meestal

dat de dispersie van het foutsignaal wordt geminimaliseerd. In

BUNICH en RAJBMAN, lit. 13, wordt beweerd dat het minimaliseren

van DE{Yt/xsl een minstens even goed resultaat oplevert. M.b.v.

de dispersiedecompositie-eigenschap kan voor D{etl worden geschreven:

(6.2.-7)

Het systeem wordt benaderd met de modellen 1 en 2, waarb~ ervan

wordt uitgegaan dat de autoregressiefunktie van de ingang een
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lineaire funktie van Xs is, zodat ook E{Y~/Xsl een lineaire funktie

van Xs is.

E\Yt/xs\

E{Y~/XsI1/2

( 6.2.-8)

------..~xs
Aan bovenstaande figuur kan een soortgelljk plaatje voor het

foutsignaal worden ontleend: E{et/xsl= E~Yt-Y~/xsl= E{Yt/Xs~-E{Y~/Xsl

:2Eh /Xs}l/21
O+----Io~....""""r--A,....".-=~..,...~~~':"I_~--

(6.2.-9)

Uit (6.2.-9) blljkt, dat het lineaire model het beste met het

niet-lineaire systeem overeenkomt, indien DE{et/xsl zo klein

mogelljk is. Het minimaliseren van D{ett betekent echter, dat ook

de tweede term in (6.2.-7): ED{et/xs! wordt geminimaliseerd.

Deze tweede term is echter het gevolg van essenti~le niet

lineariteiten van het systeem en van verstoringen en daaraan valt

niets meer te minimaliseren indien de kruisregressiefunkties

E{Yt/xs } en E{Y~/XsI volgens het minimum-kwadraten-kriterium zo

goed mogelljk aan elkaar gelijk zijn. Dit kriterium zegt dus:

DfE{Yt/Xsl -EiY~/XsI} minimaal (6.2.-10)

Of zoals reeds eerder werd beweerd:

(6.2. -11)

Wanneer wordt gezocht naar het beste lineaire model voor een

lineair systeem waarvan de uitgang is verstoord als gevolg van

additieve ruis met E{n} = 0, dan kan een lineair model worden

gevonden waarvoor de kruisregressiefunktie E{Y~/xs} exact gelljk is

aan de kruisregressiefunktie E{Yt/xslvan het systeem met verstoorde
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uitgang. Di t beteken t dat DE {et/xsl = 0 vol gens kri terium (6.2. -11).

De term Dietl zal nooit gelljk worden aan nul, omdat daarin de term

ED{et/Xsl overblljft, welke gelljk is aan de dispersie van de

verstoring n. Het Iljkt daarom beter om DE{et/Xsl te minimaliseren,

omdat deze met systeemgrootheden te maken heeft. Deze grootheid

heet weI de kruisdispersiefunktie van et en xs •
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6.3. KWADRATISCHE KORRELATIECO~FFICI~NT.

In hun artikel 'identification of heteroscedastic plants'

introduceren OVSEPIAN en VARDAN IAN, lit. 14, twee nieuwe maten

voor statistische afhankel~kheid. Deze nieuwe maten worden vooral

gebruikt om te onderzoeken of de conditionele kruisdispersie

D{Yt/Xsl van de systeemuitgang m.b.t. de systeemingang al dan niet

konstant is. Het analyseren van systemen m.b.v. korrelatie- en

regressietechnieken gaat aIleen onder bepaalde voorwaarden en

OYVAZIAN, lit. 15, heeft in een gerefereerd artikel aangetoond

dat de belangr~kste vereiste voor het gebruik van bovenstaande

technieken in kombinatie met kleinste-kwadraten-methoden, de

homogeniteit van de conditionele kruisdispersie is:

(6.3.-1)

Volgens BALD, lit. 16, behouden schatters van regressieco~ffici~nten

m.b.v. kleinste-kwadraten-methoden aIle gunstige eigenschappen

van statistische schatters aIleen, indien (6.3.-1) waar is, of

de funktie D{Yt/xs\ op een of andere Manier bekend is. Wanneer

D{Yt/Xsi 'heteroscedastic' is en de vorm ervan onbekend, dan z~n

er vol gens BALD geen bevredigende methoden om het probleem van

het schatten van de regressieco~ffici~ntenaan te pakken. Het

doel van bovenstaand artikel is dan ook om een methode aan te geven

om de vorm van de funktie D{Yt/Xsl te schatten, en om aan te geven

of de conditionele dispersie al dan niet konstant is.

Wanneer 'heteroscedastic' systemen moeten worden geregeld, dan

kan in het algemeen niet meer worden volstaanmet het bereiken

van een gemiddeld optimale regeling, omdat deze regeling weI eens

ongeschikt kan z~n als D{Yt/Xslvari~ert. Stel b.v. dat er tussen

Yt en Xs geen funktioneel verband bestaat, en dus E{Yt/xJ= konstant.

In dit geval resteert er volgens de dispersiedecompositie nog

het probleem om ED{Yt/Xsl te minimaliseren.

Ret schatten van de vorm van de funktie DIYt/xslzal gebeuren door

het vergel~ken van de twee regressiefunkties E{Y~/xJ en E~Yt/xJ

uitgaande van de relatie:
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Uit deze relatie blljkt, dat inderdaad de beide regressiefunkties

aIle informatie verschaffen over D{Yt/xs \. Eerst wordt de

kwadratische korrelatieco~fficientw(yt;xs ) van de random-variabelen

Yt en Xs gedefini~erd volgens:

4 DE{Y~/xs} - A

D{y~J - A

met A = 2 COV{E
2

{Yt /xs}; D{Yt/XsI} •

Kombinatie van (6.3.-2) en (6.2.-5) levert de volgende relatie:

= DE
2

{Yt/Xsl + DD{Yt/Xsl + 2COV{E
2

{yt/XsI; D{Yt/Xs}l =

(6.3.-4)

Wanneer de laatst gevonden relatie wordt gebruikt in de dispersie

decompositie resulteert:

Omdat de eerste drie termen in de uitdrukking voor D{Y~~ niet

negatief zljn, is de noemer van w(Yt;Xs ) niet-negatief. Wanneer

(6.3.-4) en (6.3.-5) worden gesubstitueerd in de definitieformulering

(6.3.-3) dan wordt verkregen:

4 DE
2

{ Yt/xs{

DE
2

{Yt/Xsl
(6.3.-6)

In deze formulering zljn aIle termen in teller en noemer dispersies

of verwachtingswaarden daarvan, en dus niet-negatief. Bovendien

is de noemer groter of gelljk aan de teller, zodat de eerste eigen

schap van de kwadratische korrelatiecoefficient is:
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Wanneer er tussen Y~ en Xs een zuiver funktioneel verband bestaat,

d.w.z. Yt = ~ g(xs )' waarblj g(xs ) een eenwaardige funktie is,

dan zal D{Y~/xsl gel~k z~n aan nul. Daardoor is de laatste term

in de noemer van (6.3.-6) gelljk aan nul en dat duidt op de geldig

heid van de volgende eigenschap:

EIG. 2: w(yt;xs ) = 1, als er een zuiver funktioneel verband

bestaat tussen Y~ en Xs (6.3.-8)

Indien de regressiekromme E{Yt/Xsl niet afhankel~k is van Xs
en de conditionele dispersie is ook niet afhankel~k van Xs dan

geldt eigenschap 3:

EIG. 3: w(Yt;xs ) = 0, als E{Yt/xs } = konstant en

D{Yt/xs } =konstant

Uit bovenstaande eigenschappen volgt, dat de kwadratische korrelatie

co~ffici~nt dat gedeelte van de samenhang tussen Y~ en Xs
karakteriseert, dat afhangt van E{Yt/Xsl en D{Yt/xs}'
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6.4. KORRELATIVITEITSCO~FFICI~NT.

Tegelijk met de kwadratische korrelatieco~ffici~ntdefini~erden

OVSEPIAN en VARDANIAN, lit. 14, ook de korrelativiteitsco~ffici~nt.

De korrelativiteitsco~ffici~nt v(Yt;Xs ) van de stochastische

variabelen Yt en Xs wordt als voIgt gedefini~erd:

4 DE
2{yt/Xsl

D{y~l - A

met A als in (6.3.-3)

(6.4. -1)

Substitueren van (6.3.-5) in de noemer van bovenstaande uitdrukking

levert de analoge formulering van (6.3.-6) op:

4 DE
2{yt/Xsl

DE
2

{Yt/Xsl

Omdat aIle termen niet-negatief zDn, moet gelden:

(6.4.-2)

Wanneer er tussen Yt en Xs een eenduidig funktioneel verband

bestaat volgens Yt = f(Xs )' dan zal ook Y; eenduidig bepaald

zijn door xs ' en zowel D!Yt/XsI als DiY;/Xsl zullen gelijk aan nul

zijn.

Aan de hand van relatie (6.4.-2) is onmiddelijk de eigenschap af

te leiden:

(6.4. - 6)

Uit de eigenschappen voIgt, dat de korrelativiteitsco~ffici~nt

dat gedeelte van de samenhang tussen Yt en Xs karakteriseert

dat afhangt van E{Yt/Xsl. Relatie (6.3.-4) zegt:

DE{Y;/xsl - A = DE2{Yt/xsl + DD{Yt/Xsl
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en daarmee voIgt uit de definities (6.3.-3) en (6.4.-1) b~

vergel~king:

waarb~ het gelDkteken optreedt, indien D{Yt/xsl =konstant,

dus in het geval van 'homoscedasticity':

Hoe wordt nu nagegaan of D{yt/xsl konstant is? Op grond van

experimentele realisaties van Yt en Xs kunnen schatters worden

bepaald voor de kwadratische korrelatieco~ffici~ntw(yt;xs ) en de

korrelativiteitsco~ffici~ntv(yt;xs ) resp. ~(Yt;xs) en ~(Yt;xs).

Ook kunnen betrouwbaarheidsintervallen voor deze schatters bepaald

worden voor bepaalde betrouwbaarheid:

wI ~ ~(Yt;xs) ~ w2

vl~t'(Yt;xs) ~ v2

(6.4.-10)

Het kriterium om te verifi~ren of DIYt/xsl konstant is, (6.4.-8) kan

dan op twee manieren geformuleerd worden:

vI ~ w(Yt;xs ) ~ v2

wI ~ v(Yt;xs ) ~ w2

Voor EIYt/Xsl en E{Y~/xsl wordt een bepaald type funktie gekozen,

en dan worden uit de experimentele realisaties van Yt en Xs de

b~behorende regressieco~ffici~ntenbepaald. De funkties E2!Yt /x }
2 s

en E{Yt/xsl worden op deze w~ze gevonden en dan gebruikt om de

schatters ~(Yt;xs) en t'(yt;xs ) te bepalen, met hun betrouwbaarheids

intervallen. Indien dan de beide schatters niet voldoen aan het

kriterium (6.4.-10) wordt de procedure herhaald, uitgaande van

andere funkties EfYt/x I en E{y2
t /x I totdat weI aan (6.4.-10)

s s 2
wordt

2
voldaan. De funktie D{Yt/XsI is dan de som van E!Yt/xsl

en -E Iyt/xs }.
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De graad van 'heteroscedasticity' L(yt;xs ) van de stochastische

variabe1en Yt en Xs is a1s voIgt gedefini~erd:

(6.4.-11)

Uit aIle in 6.3. en 6.4. aangehaa1de eigenschappen voIgt gemakke1Uk:

(6.4.-12)

Waarb~ L(yt;xs ) = 0, indien n!yt/xs ( konstant is, want dan is

vo1gens (6.4.-8) de teller van (6.4.-11) ge1Uk aan nul. Substitutie

van (6.3.-6) en (6.4.-2) in (6.4.-11) resu1teert in:

In deze formu1ering is eenvoudig te zien dat L(yt;xs ) = 1, indien

E{yt/xsl konstant is en D{yt/xsI vari~ert. Voor rege1prob1emen

kan deze situatie worden beschouwd a1s de meest ongewenste:

1
---~) x

s

Ste1 dat we een systeem hebben met een ingangssignaa1 x en een

uitgangssignaal y, beide met een norma1e verde1ing en zodanig

genormeerd dat Elx} = ElY} = ° en D{x} = D{rl = 1. De korre1atie

coefficient voor de stochastische variabe1en x en y is R. In dit

geva1 zu11en x en y een 2-dimensiona1e norma1e verde1ing hebben

met:

en:

Eh/x} = R x (6.4.-14)

D{y/x} = 1 - R2 (6.4.-15)

Uit de 1aatste re1atie voIgt onmidde11Uk dat DD{y/x] = ° en daardoor:
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(6.4.-16)W(YjX) = v(y;x) =
" DE

2
{y/xl

D\y2~ _ A

(6.4.-14) en (6.4.-15) substitueren in A volgens (6.3.-3) heeft

als r esul taat:

A = 2 cov\E
2
{y/xl; Dty/xl} =

= 2 E{(R2
X
2 _ R2E{X2})(1_ R2 _ E{1- R21)} =

0, omdat E\ 1-R21 2
(6.4.-17)= =1-R

Substitutie van (6.4.-14) in de teller van (6.4.-16) levert op:

DE2 {y/xl = D{R2x2j = E{(R2x2 _ R2E{x2~ )2~ =

= R4 D{x
2! = R4 [E {x41-~I x

2fl (6.4.-18)

Voor een normale verdeling geldt:

Al tijd geldt:

E2{x2J = (Dixl + E2{xl)2 = D2~xl + E4~xl + 2 D{xlE2{xl (6.4.-20)

Aftrekken van (6.4.-20) en 6.4.-19) levert voor (6.4.-18) op:

DE
2

{y/x 1 = R4 2D2{ xl + 4D {xl E2 ~xl = 2R4 (6.4. -21)

Voor de noemer van (6.4.-16) wordt na kennisneming van (6.4.-17)

gevonden:

D{y2J_ A = D{y21 =

= E{y21_ E2{y21=
m.b.v. (6.4.-19):

= 2 D
2

iy} + 4 D{YIE
2

{Yl = 2 (6.4.-22)

Substitutie van (6.4.-21) en (6.4.-22) in (6.4.-16) heeft het

volgende fraaie resultaat:

W(Yjx) = v(Yjx) = IRI
Gezien de veronderstellingen die gemaakt werden alvorens dit

resultaat te bereiken, kan worden gekonkludeerd dat voor een lineair

systeem de kwadratische korrelatiecoefficient, de korrelativiteits

coefficient en de absolute waarde van de korrelatiecoefficr2~:_;':
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aan elkaar gelijk zijn.

Voor NLZG-systemen, b. v. y = x
n

of y =f~ ~ ~~, is voor iedere

x-waarde, de y-waarde vastgelegd en dus DIy/xl = o. Voor deze

systemen zullen de kwadratische korrelatieco~ffici~ntw(y;x)

en de korrelativiteitsco~ffici~ntv(y;x) aan elkaar gelljk zljn.

Met behulp van de in het begin van deze paragraaf genoemde

methode, die is gebaseerd op de grootheden korrelativiteits

coeffici~nt en kwadratische korrelatieco~ffici~nt, is het mogelljk

het funktionele verloop van de 'scedasticity'-funktie DlYt/Xsl

te schatten. De hiermee verkregen kennis kan blj de bepaling van

auto- en kruisregressieco~ffici~ntenm.b.v. kleinste-kwadraten

methoden worden aangewend om sample-paren te wegen afhankelijk

van de dispersie van de verdeling waaraan zlj zijn ontleend.

Deze weging komt dan nog extra blj de eventuele weging die wordt

ingevoerd voor het vereffenen van de frekwentie van voorkomen

van bepaalde amplitudes.
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7. TRANSFORMATIES VAN KANSDICHTHEIDSFUNKTIES EN DAARVAN AFGELEIDE

GROOTHEDEN.

7.1. INLEIDING.

In de hoofdstukken 4. en 5. is gebleken dat het werken met de

autoregressiefunktie van de ingang E{Xt/xsl en de kruisregressie

funktie van de uitgang m.b.t. de ingang E{Yt /Xs l voldoende informatie

oplevert voor de bepaling van de co~ffici~nten van het niet-

lineaire Hammersteinmodel. Uiteraard bleek daar ook, dat zulks

aIleen in die mate waar is, waarin er informatie omtrent de niet

lineariteit in de metingen aanwezig is, hetgeen volgde uit het

a~~brengen en verhogen van de gel~kspanningskomponentin het

ingangssignaal. Werken met de genoemde afgeleide grootheden is

mogel~k omdat deze in eindige tljd met gewenste nauwkeurigheid

kunnen worden bepaald. Met de volledige informatie bevattende

kansdiehtheidsfunkties p(Xt;Xs ) en p(Yt;Xs ) kan bljna niet worden

gewerkt, omdat in het algemeen de bepaling ervan vrUwel onmogelljk

is. Voor het inzieht eehter in de transformaties die systemen

op de processen aan de ingang ervan doorvoeren, is het weI zinvol

om te kljken naar de transformatie die wordt uitgevoerd op de kans

diehtheidsfunktie van het proees aan de ingang van een systeem.
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7.2. TRANSFORHATIES DOOR SYSTEHEN ZONDER GEHEUGEN,

Lineaire en niet-lineaire systemen die geen geheugenwerking

vertonen, kunnen worden beschreven met de volgende in-/uitgangs

relatie:

(7,2,-1)

In deze relatie is f(x) t~donafhankel~k en (7,2,-1) duidt dan

aan dat de stochastische variabele Yt een funktie is van de

stochastische variabele xt ' gespecificeerd door f(x), Volgens

PAPOULIS, lit, 4, kan in dit geval de kansdichtheidsfunktie

van de uitgang ten t~de t: py(Yt) worden bepaald uit de daarmee

corresponderende kansdichtheidsfunktie van de ingang: px(xt );

= Px(xt,l)

If' (xl)1
+ ••...•••.. +

px(xt,n)

If' (xn)1
+ •••

waarb~ xl ,x2 ' ...•. ,xn ', .. de re~le wortels

.. f( ) 0 f' (x) __ df(x)zlJn van yt - xt = en dx

Voor een kwadrateerder wordt de trans formatie nader bekeken aan

de hand van onderstaande figuur:

Uit deze figuur is direkt te zien dat de kans dat yt < y over

eenkomt met de kans dat -{Y< xt <..{Y:

De kans dat yt < y is een funktie van y, en wordt weI de

distributiefunktie Fy(Yt) van de stochastische variabele Yt

genoemd:
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dF (Yt )
Via de relatie Py(Yt ) = ay komen we op een relatie tussen

=

de kansdichtheidsfunkties:

~(Yt) dYt =~~Xt) dXt

-00 -:1;
= px(Xt ) dXt
-.'/

Wanneer nu gebruik gemaakt wordt van:

ct t
~a~(a,X)dX =~~ f(a,x)dx + f(a,q) ~ - f(a,p) ~

f p
dan resulteert differenti~ren naar Yt van (7.2.-6) in:

Py(Yt ) = ~x(y'Y;) + px(- r-d2~

(7 .. 2.-6)

Deze relatie voIgt onmiddellijk uit de toepassing van transformatie

(7.2.-2). Via een analoog verlopende berekening kan de relatie

worden gevonden voor de meerdimensionale kansdichtheidsfunkties.

Voor iedere t en s wordt de relatie dan:

Py/YtlYs ) = ~{PXX(VYt~VYsl) + PXx(-'/Yi;vY:i> +

4 tYs }

+ pxx(vYJ-VYsl) + pxx(-~;-~) (7.2.-9)

Met behulp van deze relatie en (7.2.-8) wordt een uitdrukking

gevonden voor de conditionele kansdichtheidsfunktie:

_ Pyy(Yt;Ys ) 1
Pyy(Yt/Ys ) - =.

Py(Ys ) 2y'Yi

pxx(v!t; y'Y;)+Pxx( -1,IYi; 'I/ii)+Pxx(~;-\fi";)+pxx(-'{Y;,; -vY;)
px(~) + px(-~)

s s (7.2.-10)

Nu kan de autoregressiefunktie van de uitgang worden bepaald via

de elementaire integraaluitdrukking:
Ol)

E{Yt /Ys l =~Yt Pyy(Yt/Ys ) dYt =
-00
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pxx ("IY;,;\fi~) + •••••• + Pxx (-{iJ -Vi;)
PX(Vy 6

1
) + PX(-'../Yi)

6 6

Ste1 nu \(i';'=

=

De termen tussen rechte haken zu11en verder worden aangeduid met

P+ en p_. In uitdrukking (7.2.-12) kunnen de conditione1e

verwachtingswaarden van x~ worden vervangen door de som van de

conditione1e dispersie van xt en het kwadraat van de conditione1e

verwachtingswaarde van xt :

rh/-yYj+E2h/-~~ P_

(7.2.-13)

Voor de co~ffici~nten p ge1dt: p + p =1,
+ -

en indien voor iedere x: px(x) = px(-x) dan P+ = P_ = t

In de laatstgevonden re1atie wordt de autoregressiefunktie van

het proces aan de uitgang van de kwadrateerder uitgedrukt in de

autoregressiefunktie en de conditione1e dispersie van het proccs

aan de ingang. Wanneer b.v. in (7.2.-13) de uitdrukkingen worden

gesubstitueerd voor een normaa1 proces met verwachtingswaarde nUl,

dan wordt een 1ineaire autoregressiefunktie verkregen aa~ de
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uitgang van de kwadrateerder:

Ef yt/ X 1 = R2 (t-s) Y + Dfx l(1_R2 (t-s))
l s~ xx s Z s~ xx

Het is echter duidel~k dat het hier niet meer om een normaal

proces gaat, want Py(Yt) kan onmogelljk een normale kansdicht

heidsverdeling voorstellen.

Het blijkt mogelljk te zijn om de kansdichtheidsverdeling van

processen aan de systeemuitgang te bepalen wanneer de kansdicht

heidsverdeling van het proces aan de ingang bekend is, tesamen

met de beschr~ving van het geheugenloze systeem volgens (7.2.-1).
In GRAUPE en KRAUSE, lit. 17, wordt de identifikatie en predictie

behandeld van niet-Gaussische signalen die zijn ontstaan door

transformaties van systemen zonder geheugen op Gaussische signal en.

Volgens de genoemde schrijvers kan in dit geval de optimale

niet-lineaire predictie tot iedere vereiste nauwkeurigheid

worden benaderd.

Wanneer nu een dergelijke transformatie van de kansdichtheidsfunkties

ook bekend zou zijn voor de lineaire systemen m~t geheugen, dan

was daarmee de kansdichtheidstransformatie bekend voor aIle

systemen die kunnen worden samengesteld uit NLZG- en LMG-systemen.

Volgens GEORGE, lit. 19, lljken dan aIleen systemen die hysteresis

verschijnselen vertonen te zijn uitgesloten.
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7.3. TRANSFORMATIES DOOR LINEAIRE SYSTEMEN.

De kansdichtheidstransformaties door lineaire systemen z6nder

geheugen vallen onder de beschr~ving van (7.2.-1) en in deze

paragraaf wordt een poging gedaan de trans formatie van de kans

dichtheidsfunktie door lineaire systemen met geheugenwerking

te beschr~ven. Een dergelUk systeem wordt volledig gekarakteriseerd

door zljn impulsresponsie h(t) en de lineaire transformatie op

het ingangssignaal die het uitgangssignaal beschrljft wordt als

volgt gerepresenteerd:

y(t) =~(t-e) x(e) de (7.3.-1)
-GO

Een even volledige beschr~ving maar dan in het frekwentiedomein

is die met de overdrachtsfunktie H(w), welke de Fourier

getransformeerde van h(t) is.
co

H(w) = F{h(t)J=Jh(t) e-
jwt

dt (7.3.-2)
-00

Wanneer er geen geheugenwerking is, zal h(t) geschreven kunnen

worden als A'(t) en dan is via de Fouriertransformat1e te z1en.

dat H(w) konstant is, ofwel frekwentie-onafhankelljk. Een lineair

systeem met geheugenwerking heeft een frekwentie-afhankel~ke

overdrachtsfunktie, en omgekeerd. Het is nu juist deze geheugen

werking die moeilljkheden veroorzaakt blj het vinden van de trans

formatie van de kansdichtheidsfunktie. Om namel~k p (Yt'y)yy s
te vinden is mee~ nodig dan aIleen p (xt,x) omdat Yt en Y.. xx s s
t.g.v. de geheugenwerking van het systeem afhangen van xt en Xs
op meerdere tljdstippen en met verschillende weegfaktoren.

Het antwoord dat DAV&~PORT en ROOT, lit. 18, gaven op de vraag wat

gedaan kan worden om de kansdichtheidsfunktie te vinden van een

lineair systeem ge~xciteerd door een niet-Gaussisch stochastisch

proces, was: doorgaans erg weinig. Volgens hen schljnt er zelfs

geen methode te zljn om de kansdichtheidsfunktie van de uitgang

te berekenen, behalve het weinig fraaie middel van de berekening

van aIle momenten. Dit laatste is nogal onbevredigend omdat ten

eerste niet aIle kansdichtheidsfunkties bepaald z~n door hun

momenten, en ten tweede omdat het gewoonlljk praktisch onmogelljk

is om aIle momenten in een gemakkel~k berekenbare vorm te gieten.
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Deze uitspraken werden in 1958 gepublieeerd en wellieht z~n

sindsdien methoden ontwikkeld die kunnen b~dragen tot de

oplossing van het probleem.

Omdat de geheugenwerking van het lineaire systeem in zeer nauwe

relatie staat tot de frekwentie-afhankel~kheidwordt de oplossing

van het probleem in het frekwentiedomein gezoeht. Stel dat het

ingangssignaal gemeten wordt voor a!: t !:. b, dan kan deze realisatie

gerepresenteerd worden door de eo~ffieienten van de Fourierreeks.

Omdat het gaat om een stoehastiseh proees zullen meerdere

realisaties moeten worden gemeten, hetgeen resulteert in een

kansdiehtheidsverdeling voor de Fouriereoeffieienten. De Fourier

reeks kan als voIgt worden weergegeven:

x ClO

x(t) = ~O +L (xen cos nwot + x sin nwot) (7.3.-3)sn
1\=/

met wo
2tt (7.3.-4)=
(b-a) ~

en x ~b_a)[:<tl cos nwot dt=en

x (~_a)JX(t) sin nwot dt (7.3.-5)=sn
a,

De stoehastisehe variabelen x en x zullen gekorreleerd z~n,en sn
indien het proees niet periodiek is. In lit. 18 wordt eehter

bewezen dat de Fouriereoeffieienten ongekorreleerd z~n, indien

het interval [a,b] oneindig groot is. Er wordt aangetoond,

dat indien T = (b-a) en m en n konstant z~n:

lim T E{ (. x xT..... en em = 0 voor m ~ n (7.3.-6)

lim T.Elx x 1 = 0
T-too l en smS

voor m ~ n

voor aIle m en n

(7.3.-7)

(7.3.-8)

Het proees aan de ingang van het lineaire systeem kan dus besehouwd

worden als een som van eos- en sin-funkties, waarb~ de amplituden

x en x stoehastisehe variabelen z~n. Het lineaire systeem
en sn

kon worden gerepresenteerd m.b.v. de overdraehtsfunktie H(~',
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waarvoor geldt:

H( w) = IH( w)I e xp (j arg H( w) )

Dit betekent dat een lineair systeem van een sinusvormig ingangs

signaal met frekwentie nwO de amplitude verandert met een faktor

/H(nwo )/ en de fase vergroot met arg H(nw
O

). De stoehastisehe

variabele x met de kansdiehtheidsfunktie p (x /nw
O

) wordten x en
door het lineaire systeem getransformeerd in een stoehastisehe

variabele y met kansdiehtheidsverdeling p (y /nwo ) , waarbijen y en
geldt:

p (y /nwo ) = p (x IH(nwo)//nwo )y en x en

Eij ieder elementair sinusvormig proees kan de transformatie van

de amplitude als voIgt in beeld gebraeht worden:

p tx /nwo)x en

I X
I ---+ en .t, = 11I{w,jf.x,
x,

De Fourierreeks voor het bij (7.3.-3)
ziet er dan zo uit:

--+Yen
.:I,

behorende uitgangssignaal

yet) = YeO + ~[y eos(nwot+¢ ) + Y sin (nwot+¢ )l
2 L en n wo sn n w0

ft=' 7.3.-11)

met .iP nwo

OQ

+L~(nwo)1 {Xcncos (nwot+.onwb +
h::,

= arg H(nw
O

)

x sin(nwot+¢ )}sn nw
O

(7.3.-12)

De kansdiehtheidsfunkties van de Fouriereo~ffiei~ntenYen en Ysn

kunnen worden verkregen uit de kansdiehtheidsfunkties van de ermee

overeenkomende eo~ffiei~nten xen en x sn •

Wanneer nu uitgaande van aIle p (x /nw
o

) aIle p (y /nwo ) zijnx en y en
verkregen, resteert het grote probleem om daaruit de kansdieht-

heidsfunktie Py(Yt) te berekenen. De kansdiehtheidsfunktie van
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de som z van twee stoehastisehe variabelen Yl = Yen eos(nwot+~nw6

en Y2 = Ysn sin(nwot+~ ) wordt verkregen uit:nw
O

c» z-Ji

Fz(z) = P(z < z) =JfY
1

Y
2

(Y1 ;Y2 ) dY1 dY2 (7.3.-13)

-co-co
Differenti~ren naar z:

pz(z) = r;: Y (yl;z-Yl ) dYlJ J:'JI 2
-co

In het geval dat de stoehastisehe variabelen onafhankel~k zijn,

geldt de volgende relatie, die de kansdichtheidsfunktie van z

geeft als de eonvolutie van de kansdiehtheidsfunkties van Yl en Y
2

:
00

pz(z) -jpy (Yl ) Py (z-Yl ) dYl (7.3.-15)
1 2

-00

In de praktijk zullen aIleen bandbeperkte signalen voorkomen,

zodat (7.3.-14) of (7.3.-15) slechts een eindig aantal malen

moet worden uitgevoerd. In het algemeen zullen de Fouriercoeffieienten

Y en Y afhankelijk zijn, indien de Fourierco~ffiei~ntenen sn
x en x afhankel~k z~n. Wanneer het interval waarin gemetenen sn
wordt eehter voldoende groot is, kan worden verondersteld dat de

eoeffieienten x en x en daardoor ook Y en Y onafhankel~ken sn en sn
z~n. Via (7.3.-15) kan dan voor vaste frekwentie de kansdicht-

heidsfunktie Py(yt/nwO) worden bepaald. Om de kansdiehtheids

funktie van het uitgangssignaal te verkr~gen moeten dan nog een

eindig aantal kansdiehtheidsfunkties, vanwege de beperkte band

breedte, worden samengevoegd. Wellieht kan de afhankelijkheid

die tussen deze kansdiehtheidsfunkties bestaat worden gedestilleerd

uit de amplitude-frekwentie-karakteristiek van het lineaire systeem

in kombinatie met de autokorrelatiefunktie van het ingangssignaal.

Daarmee is de methode om de kansdiehtheidsfunktie van de uitgang

te bepalen kompleet.
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8. KONKLUSIES.

~ De Wiener-Hopf-vergel~king voor lineaire systemen bl~kt te

kunnen worden afgeleid m.b.v. de autoregressiefunktie van

de ingang en de kruisregressiefunktie van de uitgang m.b.t.

de ingang. Regressiefunkties bevatten daarom tenminste even

veel informatie als korrelatiefunkties.

~ Voor het Hammersteinmodel werd m.b.v. de regressiefunkties

een uitbreiding gevonden van de Wiener-Hopf-vergel~king,

waardoor het mogel~k is door het oplossen van de daaruit

volgende matrix-regressie-vergel~kingsystemen te identi

ficeren m.b.v. het Hammersteinmodel.

~ De bepaling van regressieco~ffici~ntenvolgens de methode

van RAJBMAN levert voor niet-lineaire regressiefunkties een

systematische fout op, zodat in dit geval de identifikatie

m.b.v. de uitgebreide Wiener-Hopf-vergel~kingniet willekeurig

goede resultaten geeft.

~ B~ gebruikmaking van de kleinste-kwadraten-kromme door aIle

sample-paren voor de bepaling van de regressieco~ffici~nten

is de oplossing van de matrix-regressie-vergel~kingtenminste

asymptotisch raak.

~ De beschr~ving van een Wienermodel-systeem m.b.v. een Hammer

steinmodel bl~kt voor een aantal systemen voldoende nauwkeurig

te z~n.

~ Voor NLZG-systemen levert de transformatie van de kansdicht

heidsfunktie van de ingang naar de kansdichtheidsfunktie van

de uitgang geen problemen ope Voor lineaire systemen met

geheugenwerking echter is een dergel~ke transformatie (nog)

niet gemakkel~k uitvoerbaar.

~ De methode voor het schatten van het verloop van de lscedasticity'

funktie biedt de mogel~kheid een weegfunktie in te voeren

teneinde een snell ere convergentie te verkr~gen in de bep2~i~g

van de co~ffici~nten van regressiefunkties.
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10. SYMB01&~LIJST.

A 2-e graads eo~ffiei~nt NLZG-systeem

a(@,s) autoregressieeo~ffici~ntvan de eerste graad van x en x

[
.. ] e s
a matrix van gesehatte autoregressieco~ffiei~nten

eov{xt;xs\eovariantie van de stochastische variabelen x t en Xs

D{Xtl

D{Xt/XsI

E{xtl

E tXt/xs}

e (t)
...
f(x )

s

Fy(Yt)

F{h(t)]

H( w)

H{x(t)l
H~

h(t),g(t)

h~(n At)

L(Yt;Xs )

L

H

P( t , s)
..
P

p(Xt;Xs )

Q(t,s)

R (t, s)
xx

v(Yt;Xs )

W(Yt;Xs )

x(t)

x x
en' sn

X( t, @ )

dispersie of variantie van de stoehastisehe variabele x
t

'seedastieity'-funktie van x t m.b.t. Xs

ensemblegemiddelde van de stoehastische variabele x
t

regressiefunktie van x t m.b.t. X s

foutsignaal = systeemuitgang - modeluitgang

kleinste kwadraten kromme in de variabele Xs

distributiefunktie van de stoehastisehe variabele Yt

Fouriergetransformeerde van de impulsresponsie h(t)

Fouriergetransformeerde van de impulsresponsie h(t)

systeemoperator H werkend op ingangssignaal x(t)

schatting van de systeemoperator H

impulsresponsies van lineaire systemen

weegeo~ffieienten diskreet lineair systeem

graad van 'heteroseedastieity'

systeemoperator lineair systeem

systeemoperator niet-lineair systeem

kruisregressieeo~ffiei"ent van y t en Xs van 2-e graad

vektor van sehattingen van kruisregressieeoeffiei~nten

kansdiehtheidsfunktie van de stoehastisehe variabelen xt,x
s

kruisregressieeoeffieient van Yt en Xs van l-e graad

korrelatiefunktie van de stoehastisehe variabelen xt en X
s

korrelativiteitseoeffieient van Yt en x s

kwadratisehe korrelatieeo~ffieientvan Yt en Xs

ingan gssignaal

Fouriereoe fficien ten van het signaal x( t)

stoehastiseh proees



ui tgangssignaal

Fouriereoeffieienten van het signaal y( t)

y (t )

Yen' Ysn

Y;{Ct)

CllCyCt))

rCXt'Xs )

o (t,s)
yx
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model-uitgangssignaal

dispersiemaat van identiteit

autokorrelatie van xt en Xs

kruisdispersiefunktie van Yt en x
s



R JED E C K / 0 4 1 / RUN / E / E R / 8 E EX/ V W 0 I S PRE G R
= == = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

'BEGIN' 'REAL' VRAND,R,GV,DV,GZ,DZ,GIKS,DIKS,CC,CZ,X,V,Z,DV,OQ;

'~EAL' F;
'INTEGER' Q,VERT,VT,I,J,~,A;

'REAL' 'ARRAY' RY[O:21J,RZ[O:21J,CDY[O:21J,CDZ[O:21J,GXlO:21J;
'REAL' 'ARRAY' B[O:4J,PlO:4J,AEll:3J,BI[1:JJ,OPLll:3J,S[1:3,l:3J;

'REAL' 'ARRAY' C[1:3,1:3J,REll:3J;
'INTEGER' 'ARRAY' FXlO:21);
'FILE' BEEX;

'BOOLEAN' BNOR~AL;

'REAL' 'PROCEDURE' NORMAL;
'BEGIN' 'OWN' 'REAL' YRAND;

'IF' BNORMAL 'THEN' NORMAL:=YRANO 'ELSE'
'BEGIN' 'REAL' U,V,C;

2

START:
'LABEL' START;
U:=2*RANDOM(Q)-1; v:=2*RANOOM(Q)-1;
C:=U*U+V*V;
'IF' C 'GTR' 1 'THEN' 'GOTO' START 'ELSE'
C:=SQRT(-2*LN(C)/C);
NORMAL:=U*C; YRANO:=V*C;

'END' ;

3

HNORMAL:='NOT' BNORMAL;
'END' \I0RMAL;

~:=O.9;

~ N:=lOOO;
'FOR' VE~T:=O 'STEP' 1 'UNTIL' 2 'DO'

'BEGIN' VT:=VERT+2;
GY:=OV:=Gl:=OZ:=GIKS:=DIKS:=CC:=Cl:=O;

BNORMAL:='FALSE';
~ Q:=152465278S;

fiR IT E(3EEX, <"RANDOMGENERA TOf·LGES TAr< r _ME T__ "» ;
wRITE<3EEX,<112,X2>,Q);
~ANDOM(Q);

3

2

2



)(:=5*NOR~Al;

'FOR' 1:=0 'STEP' 1 'UNTIL' 21'DO' 'dEGIN'
FXl I) :=RVl I) :=GXl I) :=RZl I) :=COVl I) :=CDZ£ I] :=0 'tND';

'BEGIN' 'REAL' 'ARRAV' BEwlO:2J ,)(ll1:N).VIl1:N).ZIl1:N),VKll:N);
I

'RE.AL' 'ARRAV' lKl1:NH
t3E~l2]:=)(;

dEw(1):=SQRT(25*(1-R**2»*~ORMAL+R*BE~l2);

aEwlOJ:=SQRT(25*(1-R**2»*~ORMAL+R*BEwl1];

'FO~' J:=1 'STEP' 1 'UNTIL' N 'DO'

l'BEGIN' 3Ew[21:=BEw(1);8Ewll):=8EWlO);
~ 8EwlO):=SQRT(25*(1-R**2»*NORMAL+R*BE~lO);

N Z:=BEwlO);ZIlJ):=Z,ZKlJ]:=Z**2'
1 X:=BEWlVERTl;XIlJ):=X;

I V:=0.2*(0.2*(BEwlOl**2)+BEwlO)a +O.S*(0.2*(BEWl11**2)+BEWll)
+0.9*(0.2*(BEWl2J**2)+BEwl2);
VIlJ):=V;VKlJl:=V**2;

'IF' )( 'LSS' -10 'THE"'" 'BEGIN' A:=O;
GV:=GV+V;DV:=DV+V**2;GZ:=GZ+Z;DZ:=OZ+Z**2;
GIKS:=51KS+X;OIKS:=DIKS+X**2;CC:=CC+X*V;CZ:=CZ+X*Z;
FXlAl:=FXlA]+1;RVlA]:=RVlA)+V;GXlAJ:=GXlA]+)(;RZlA):=~ZlA)+Z;

CDVlA):=CDVlA)+V**2;CDZ(A):=COZlA)+l**2; 'END';
'IF' )( 'GEQ' 10 'THEN' 't3EGIN' A:=2U

GV:=GV+V;DV:=DV+V**2;GZ:=GZ+l;OZ:=uZ+Z**2;
~ GIKS:=5IKS+X'OIKS:=DIKS+X**2;CC:=CC+X*V;CZ:=CZ+X*Z;

FXlA):=F)(lA)+1;RVlA):=RVlA)+V;GXlAJ:=GXlA)+)(;RZ(A):=RZlA)+Z;
CDVlA):=COV(AJ+V**2;CDZlAJ:=CDZlA)+l**2' 'END';

'IF' )( 'GEQ' -10 'AND' X 'lSS' 10 'THE~' 'BEGIN' A:=ENTIER<lO+X)+};
GV:=GV+V;OV:=OV+V**2;GZ:=GZ+Z;OZ:=ul+Z**2;
GIKS:=GIKS+X;OIKS:=DIKS+X**2'CC:=CC+X*V;CZ:=CZ+X*Z;
FXlAJ:=FXlA]+1;RVlAJ:=RV(A)+V;GXlAJ:=GXlA)+X;RZlA):=RZlA)+Z;
CDVlA):=COVlA]+V**2;COZ(AJ:=CDZ(AJ+l**2; 'END';

'END';
GV:=GV/N;GZ:=GlIN;GIKS:=GIKS/",,;
DV:=(DV-~*GV*GV)/(N-1);

Dl:=(DZ-N*GZ*GZ)/(N-1);
S OIKS:=<DIKS-'1*GIKS*GIKS)1 (N-1);

CC:=(CC-N*GI~S*GV)/«N-l)*SQRT(DIKS*DV»;

Cl:=(CZ-N*GIKS*GZ)/«N-1)*SQRT(OIKS*DZ»;
DV:=Dl):=O;

3

3

4

5

5
5

5
5

5
4



'FOR' 1:=0 'STEP' 1 'UNTIL' 21 'DO'
'8EGIN' RY[I]:=RY[I]/FX[I];GX[I]:=GX[I]/FX[I];~Z[I]:=RZ[I]/FX[I];

CDZ[I]:=COZ[I]/FX[I];
CDY[!]:=CDY[I]/FX[I];
DV:=aV+FX[I]*«RY[I]-GY)**2);
DQ:=DQ+FX[I]*«RZ[I]-Gl)**2); 'ENu';

DV:=SQRT(OV/«N-1)*OY»;
OQ:=SQRT(DQ/«N-1)*OZ»;

I ~RITE(:3EEX[SPACE(1)]) ;WRITE(BEEX,<"VERTRAGING__"»;
WRITE (dEEX,<I2,X1,/>,VERT) ;WRITE (8EEX,<"AANTAL_SAMPLES __"»;
wRITE(aEEX,<I6,X1,/>,N);WRITE(BEEX,<"INGESTELDE_CORRELATIECOEFF__"»;
WRITE(8EEX,<~6.1,X1,/>,R);WRITE(8EEX'<"Gt.M_X__"»;
WRITE(BEEX,<E11.4,X4,/>,GIKS);
WRITE(BEEX,<"GEM_Z __ "»;WRITE(BEEX,<E11.4,X4>,GZ);
WRITE (BEEX,<"OISP_Z__ "» ;~RITE (8EEX,<E11.I+,X4,1>,Dl);
WRITE(BEEX,<"GEM_Y__"»;WRITE(BEEX,<E11.4,X4>,GY);
WRITE(t3EEX,<"DISP_V __ "»;WRITE(8EEX,<E11.4,X4,/>,DY);

wRITE (8EEX[ SPACE (2) ]);

I
WRITE(BEEX,<"THEORETISCHE_REGR_COEFF_VH_KWADRAAT_-"»; .
'FOR' 1:=0 'STEP' 1 'UNTIL' 2 'DO' 'BEGIN'l X:=0.04*R**(2*I)+O.10*R**ABS(2*I-2)+O.18*R**ABS(2*I-4);

WRITE(8EEX,<E11.4,X2>,X) 'END';
wRITE(BEEX[SPACE(2)]) ;

wRITE (BEEX,<"LS_VMLALLE_SAMPLES__"»;
WRITE (BEEX [SPACE (1) ]) ;
LEAST SQuARES POLVNOMIAL(XI,ZI,N,1,B);
wRITE(BEEX,C"ALlTOREGR_COEFF __"»;
wRITE(BEEX,<E11.4,X4>,8[O]);WRITE(8EEX,<E11.4,X4,/>,B[1]);
C[VERT+1,1]:=8[1];
P[2]:=B[1]**2;P[1]:=2*B[1]*8[O];P[O]:=H[O]**2;
LEAST SQUARES POLYNOMIAL(XI,ZK,N,2,8);
WRITE(BEEX,<"ALITOREGR_COEFF_KWAD__"»;
~RITE(8EEX,<E11.4,X4>,B[O]);WRITE(BEEX,<E11.4,X4>,B[1]);

wRITE(BEEX,<E11.4,X4,/>,B[2]); .
~Tp[2]:=8[2]-P[2];P[1]:=8[1]-P[1];P[O]:=8[O]-P[O];
'1 WRITE (BEEX,<"COND_AUTOOISP_COEFF __ "» ;

wRITE(BEEX,<E11.4,X4>,P[O]);WRITE(BEEX,<E11.4,X4>,P[l]);
WRITE(dEEX,<E11.4,X4,/>,P[2]);

,

LEAST SQJARES POLVNOMIAL(XI,VI,N,2,B);
wRITE(BEEX,<"KRUISREGR_COEFF __ "» ;
WRITE(BEEX,<E11.4,X4>,B[O]);WRITE(8EEX,<E11.4,X4>,B[l]);
~RITE(BEEX,<E11.4,X4,/>,8[2]);BI[VERT+1]:=d[2];

4

4

4
4

00
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Pl41:=Bl21**2;wl31:=2*B(11*al21;
Pl21:=Blll**2+2*B(01*Bl21;Plll:=2*BlOl*Blll;PlOl:=BlOl**2;1 LEAST SQJARES POLYNOMIAL(XI,YK,N,4,B);

1. wRITE(BEEX,<"KRuISREGR_COEFF_KWAD__"»;
wRITE(BEEX,<Ell.4,X4>,BlOl);WRITE(BEEX,<Ell.4,X4>,Blll);
WRITE(BEEX,<Ell.4,X4>,Bl21);WRITE(BEEX,<Ell.4,X4>,Bl31);
WRITE(8EEX,<Ell.4,X4,1>,Bl41);

{

lIIRITE (BEEX,<"CONo_KRUISDISP_COEFF __"»;
IFOR' 1:=0 'STEP' 1 'UNTIL' 4 'DO'
'BEGIN' PlIl:=3lIl-PlIl;lIIRITE(BEEX,<Ell.4,X4>,Plll); 'END';

lIIRITE(aEEXlSPACE(J) 1);

1
111RITE(BEEX,<IILS_OISKREET_SCHATTERS_VOLGENS_RAJBMAN_-"»;
WRITE(BEEXlSPACE(1) 1);
LEAST SQuARES POLYNOMIAL(GX,RZ,20,1,B);
WRITE(8EEX,<IAuTOREGR_COEfF __"»;
wRITE(BEEX,<Ell.4,X4>,BlOl);WRITE(BEEX,<Ell.4,X4,1>,SlII);
SlVERT+l,ll:=Blll;
Pl21:=Blll**2;Plll:=2*Blll*SlOl;P£01:=BlOl**2;

4TLEAST SQUARES POLYNOMIAL(GX,CDZ,20,2,B);
llllRITE(BEEX,<IAUTOREGR_COEFF_KWAo__"»;

wRITE(BEEX,<Ell.4,X4>,BlOl);WRITE(BEEX,<Ell.4,X4>,Blll);
WRITE(BEEX,<Ell.4,X4,1>,Bl21);

SfPl21:=Bl21-Pl21;Plll:=B(11-Plll;PlOl:=BlOl-PlOl;1 wR I TE (BEEX, <IICOND_AUTOOI SP_COEff __ "» ;
wRITE(BEEX,<Ell.4,X4>,PlOl) ;WRITE(~EEX,<Ell.4,X4>,Plll);
WRITE(BEEX,<Ell.4,X4,1>,Pl21); .

6TLEAST SQuARES POLYNOMIAL(GX,RY,20,2,8);
1 wR I TE (BEEX, <"K~U I SREGR_COEFF __ "» ;

wRITE(BEEX,<Ell.4,X4>,BlOl);WRITE(BEEX,<Ell.4,X4>,Blll);
WRITE(BEEX,<Ell.4,X4,1>,Bl21);BElVERT+ll:=dl21;
Pl41:=Bl21**2;Pl31:=2*Blll*Sl21;
Pl21:=Blll**2+2*BlOl*Bl21;Plll:=2*BlOl*Bll};PlOl:=BlOl**2;

_TLEAST SQUARES POLYNOMIAL(GX,COY,20,4,B);
fl.WRITE(BEEX,<IKRUISREGR_COEFf_KWAo __"»;

WRITE(BEEX,<Ell.4,X4>,BlOl);WRITE(BEEX,<Ell.4,X4>,Blll);
WRITE(8EEX,<Ell.4,X4>,Bl21);WRITE(BEEX,<Ell.4,X4>,Bl31);
WRITE(BEEX,<Ell.4,X4,1>,~l41);

iWRITE(BEEX,<IICONO_KRUISDISP_COEfF __"»;
e 'fOR' 1:=0 'STEP' 1 'UNTIL' 4 100'

'BEGIN' ?lIl:=alIl-PlIl;WRITE(BEEX,<Ell.4,X4>,PlIl); 'END';
wRITE(BEEXlSPACE(3)]) ;

4

4



lefOR' 1:=0 'STEP' 1 'UNTIL' 21 'DO' 'BEGIN'
I COY(I]:=(fX(I]~(CDY(I]-RY(I]~~2»/(fX(I]-1);

COl( I ] : = (f X( I ] ~ (C Dl( I ]-RZ ( I ] ~~2) ) I (f X( I ]-1) ; , ENO' ; 4
WRITE(3EEX,<"INT __ fREQ __ GEM_WAAROE_INT __ ~t:GRESSIE_X __DISPE~SIE_X __"»; 4
WRITE(8EEX,</IREGRESSIE_Y __ OISPERSIE_Y __ "» ;
wRITE(~EEX[SPACE(2)]); -

'fOR' 1:=0 'STEP' 1 'UNTIL' 21 'DO' 'BEGIN'
t WRITE(BEEX,<I2,X3>,I);WRITE(~EEX,<14,X3>,fX[I]);

wRITE(BEEX,<E11.4,X4>,GX(IJ); 4
WRITE(BEEX,<E11.4,X2>,RZ£IJ);WRITl(BEEX,<E11.4,X2>,COZ[I]);
WRITE(BEEX,<E11.4,X2>,RY£I]) ;WRITt(BEEX,<E11.4,X2,1>,CDY(I]);

'END';
WRITE(BEEX(SPACE(2)]) ;

WRITE(BEEX,<"DISP_VERH_Y_X __ "»;WRITE(BEEX,<E11.4,X2>,0V);
WRITE(BEEX,<"0ISP_VERH_Z_X __ "»;wRITE(BEEX,<E11.4,X2,1>,0(;);

.3 WRITE(BEEx,<IICORRELATIE_Y_X ... _"»;
WRITE(3EEX,<E11.4,X2>,CC) ;
wRITE(3EEX,<"CORRELATIE_Z_X__"»;
wRITE(8EEX,<E11.4,X2,1>,CZ) ;RE(VERT+1J:=Cl;

WRITE(BEEX(SKIP(l)]) ;
'END' ;

'END';

I
S(1'3]:=S(3'1]:=S(3'1]~~2;S(2'2]:=S(3'3]:=S[1'1]:=S[1,1]~~2;
S( 1, 2 ] : =S( 2, 3 ] : =S( 3" 2 ] : =S( 2 , 1 ] : =S( 2, 1 ]~ ~ 2 ;

V C(1,3]:=C(J,1]:=C(3,1]~~2;C(2,2]:=Cl3,3]:=C(1,1]:=C(1,1]~~2;
Cl1,2]:=C(2,3]:=C(3,2]:=C(2,1]:=C(2,1]~~2;

wRITE(8EEX,<"COEff_AH_MBV_KRUISREGR_RAJBMAN __"»;

CHOLESKIDECOMPOSITION(1,3,S,S);CHOLESKISOLUTION(1,3,S,BE,O?L);
!i 'fOR' 1:=1 'STEP' 1 'UNTIL' 3 'DO' wRITE(~t.t.X,<Ell.4,X2>,OPUI]);

WRITE (BEEX( SPACE (1) ]);
WRITE(BEEX,<"COEff_AH_MBV_LS_KRUISREGR_SA~jJLES__ "»;
CHOLESKIDECOMPOSITION(],3,C,C);CHOLESKISOLUTION(1,3,C,~I,OPL);

'fOR' 1:=1 'STEP' 1 'UNTIL' 3 'DO' wRITE(BEEX,<E11.,+,X2>,OPLlI]);
WRITE(~EEX(SPACE(1)]);
wRITE(8EEx,<IITIJO __ "»;W~ITE(BEEX,<f6.1>,Tl~E(2)/60);
'END'.

4



bjjlage 1 f

88

Toelichting rekenmachineprogramma VWDISPR~GR(voorwaardeljjkedispersie

en regressie).

bjjlage 1 a Deze bjjlage bevat uitsluitend initialisaties, waaronder

de procedure NORMAL. Met een sterretje zjjn aangeduid

de variabelen voor het aantal samples N en de start

waarde voor de randomgenerator Q.

bjjlage 1 b 1 genereren startwaarden voor ingangssignaal

2 genereren van samples voor het ingangssignaal

3 gesimuleerde Hammersteinmodel berekent sample-waarden

voor het uitgangssignaal

4 in welk interval horen de sample-waarden thuis, en

verwerking van de daar geleverde bjjdragen aan gemiddelde,etc

5 berekening diverse gemiddelden

bjjlage 1 c 1 uitschrjjven diverse gemiddelden

2 berekenen en uitschrjjven der theoretische co~ffici~nten

3 berekening kL-kw.-krommen E{x(t)/x(s)l, E{x2(t)/x(s)~

4 berekening D{x(t)/x(s)I = E{x2 (t)/x(s)1 - E2{x(t)/x(s)1

5 berekening co~ffici~nten van E~y(t)/x(s)}

bjjlage 1 d 1 berekening co~ffici~nten van E{y2( t )/x( s)}

2 berekening D~y(t)/x(sH = E~y2(t)/x(s)} - E2~y(t)/x(s)}

3 kleinste kwadraten krommen door de schatters van RAJBMAN:

3 E{x(t)/x(s)l

4 E{x2 (t)/x(s)}

5 berekening ui t 3 en 4 van Dfx( t )/x( s)l

6 E{y(t)/x(s)l

7 E{y2(t )/x( s)l

8 berekening uit 6 en 7 van D{y(t)/x(s~

bijlage 1 e 1 berekening voorwaardeljjke dispersies volgens RAJBl'1AN

2 ui tschrijven van de diskrete schatters volgens RAJBMAN

3 ui tschrijven van dispersieverhouding en korrelatieco~ff.

4 opvullen van de matrix S met de kwadraten van de auto-

regressieco~ffici~ntenvolgens RAJBMAN. Idem met matrix

C volgens LEAST SQUARES.

5 oplossen van de regressievergeljjking volgens RAJBHAN

en volgens LEAST SQUARES, en uitschrjjven van de

co~ffici~nten Ah.



RANDOMGENERATOR GESTART MET
VERTRAGING 0
AANTAL SAMPLES 10000
INGESTELDE CORRELATIECOEff
GEM X -9.1709~-02

GEM Z -9.1709@-02 DISP Z
GEM Y 7.9411@+00 DISP Y

5632897562

0.9

2.5285ti1+01
1.6765@+02

THEORETISCHE REGR COEfr vH KWADRAAT 2.3910101-01 2.7820(QI-Ol 2 • 8 724 (01- 0 1

LS VAN ALLE SA~PLES

AUTOREGR COEff -5.0022~-12 1.0000~+00

AUTOREGR COEff KWAD -3.9581@l-09 1G1431~-10 1.0000~+OO

COND AUTODISP COEff -3.9S81~-09 1.2437~-10 2.1100~-10

KRUISREGR COEff 2.1036~+00 1.3357~+00 2.3566~-01

KRUISREGR COEfr KWAD 1.6269@l+01 1.3552@l+01 4.6687~+OO

COND KRUISDISP COEff 1. 1844ti1+01 7.9330101+00 1.8932~+OO

LS DISKREET SCHATTERS VOLGENS RAJBMAN
AUTOREGR COEff O.OOOO~+OO 1.0000~+OO

AUTOREGR COEff KWAD 8.4414~-02 7.8175~-05 9.9998@-Ol
COND AUTODISP COEfr 8.4414~-02 7.8115@-05 -2.3642~-05

KRUISREGR COEff 1.8045~+OO 1.3750~+00 2.5246~-01

KRUISREGR COEff K~AD 3.5180_+01 3.6461~+00 1.7628~+uO

COND KRUISDISP COEFf 3.1924~+01 -1.3165~+00 -1.0391~+OO

6.581S(il-01
2.8628~-02

8.9180~-Ol

1.9752@l-Ol

S.3838@l-02
-1.6951li1-03

1.00501il-01
3.6768@1-02



INT FREQ GEM WAARDE INT REGRESSIE X DISPERSIE X REGRESSI£ Y DISPERSIE Y

0 281 -1. 1648fGl+01 -1.16481i1+01 2.5213(01+00 1.8462LQJ+0 1 1.6061/.iil+02
1 157 -9.4476@l+00 -9.4476(il+00 7.8017l.il-02 1.1 o54Lcil +0 1 6.6096tm+01
2 217 -8.5065(111+00 -8.5065f!il+00 8.4367lQl-02 7.8633(c11+00 4.87741i1+01
3 259 -7.4635@l+00 -7.4635@l+00 8.2476lii-02 5.9967lal+00 3.5341@l+01
4 331 -6.4761lQl+00 -6.4761(Gi+OO 8.3B71fi-02 3.3219(Q1+00 2.4772lQl+01
5 414 -5.47381i1+00 -5.4738l.il+00 8. 2914(iil-02 2.0 138@l+00-~ 1.8719liiJ+01
6 534 -4.4833@)+OO -4.4833l!il+00 8.5769(1i1-02 7. 1939(Ql-01 9.5106(i+00
7 567 -3.4793{Ql+00 -3.4793lQl+00 8.8676@1-02 2.6107~cil-01 7.7444fal +00

\.0
0

8 651 -2.4856fi1)+00 -2.4856(0)+00 8.6342tiil-02 1.1643liil-01""" 7.2564@l+00
9 719 -1.4795@1+00 -1.4795(i1+00 8.3156liil-02 8.0013liil-01 1.2209l.il+01

10 821 -4. 8186(iil-01 -4.8186(i-01 8.2009(1i1-02 1.5035~+00 1.7244(iil+01
11 829 4.7631~-01 4.7631@l-01 8.3752(i1-02 2.9812(iil+00 2.5718(iil+01
12 778 1.4987,~+00 1.4987[;)+00 8.43881il-02 4. 6828(iil+00 3.0893~+01

13 780 2.5033fiil+00 2.5033t01+00 8.6905@l-02 7.0766(!il+00 4.841581+01
14 639 3.4916(il+00 3.4916~+00 8. 2944(i-02 9.4126~+OO 5.7168~+01

15 494 4.4703(ol+0 0 4.4703(Gl+OO 7.1001lil-02 1.2762(c11+01 7.6180@l+Ol
16 469 5.4848@+00 S.4848(Ql+00 8.2721fQl-02 1.6239(81+01 1.04241iil+02
17 344 6.4756tGl+OO 6.4756Liil+00 8.2409@1-02 1.9077Bil+01 1. 1723liJ+02
18 224 7.4906f!ll+00 7.4906l.iil+OO 8.7914(il-02 2. 5938(Q)+0 1 1.8551@J+02
19 167 8.4889(Q)+00 8.4889(01+ 00 9.61 17l.iil-02 3.2062(G1+01 1.9232~+02

20 121 9.4469@1+00 9.4469(Ql+OO 7.5872(iil-02 3. 8993{i1l+0 1 3.0198(Gl+02 c'
c!::::::

21 204 1.2161toJ+01 1• 21611ill+ 0 1 4. 3298l.il+OO 5.3250f.il+Ol 7.074AlQl+02 I-'
$I)

(Jq
(I)

()ISP VERH Y X 7.911S(a1-01 DISP VERH Z X 9.9528(01-01 I\J

COR~ELATIE Y X 4.8034(Ql-Ol CORRELATIE l X 1.0000(i+00 c'



RANDOMGENERATOR GESTART MET
VERTRAGING 1
AANTAL SAMPLES 10000
INGESTELDE CORRELATIECOEFF
GEM X -9.2859~-02

GEM 1 -9.1709~-02 DISP Z
GEM y 7.9411~+00 DISP Y

5632897562

2.5285(il+Ol
1.6765(iil+02

THEORETISCHE REGR COEFF VH KwADRAAT 2.3910~-01 2. 7820(iil-01 2. 8724(iil-Ol

LS VAN ALLE SAMPLES
AUTOREGR COEFF -8.2631~-03 8.9863~-01

AUTOREGR COEFF KWAD 4.7868~+00 -8.0826(iil-02 8. 1o54(iil-0 1
COND AUTODISP COEFF 4.7868~+00 -6.5975~-02 3.0032(iil-03
KRUISREGR COEFF 1.0638~+00 1.4699@+00 2.7736(il-Ol
KRUISREGR COEFF KWAD 1.1392~+01 4.0391~+00 2.7859~+00

COND KRUISDISP COEFF 1.0260~+Ol 9.117A~-01 3.5138(il-02

LS OISKREET SCHATTERS VOLGENS RAJBMAN
AUTOREGR COEFF -4.2244_-02 9.0305(iil-Ol
AUTOREGR COEFF KWAD 4.4994@+00 -1.6563@-Ol 8. 2965(iil-O 1
COND AUTODISP COEFF 4.4976~+OO -8.9331@-02 1.4159(il-02
KRUISREGR COEFF 9.7189~-01 1.4693(iil+00 2.8346(iil-Ol
KRUISREGR COEFF KWAD 9.5237(iil+00 3.9245~+OO 2.6886~+OO
COND KRUISDISP COEFF 8.5791~+00 1.0685~+00 -2.1210~-02

8.5114~-01

3.5762(G1-02

8.7089li-Ol
3.7931(iil-02

8. 1336(il-02
4.4079~-03

8.9088 lil-02
8.7401/i)-03

cr'
c::.....
IlJ

Oll
(1)

I\.l

o



INT FREQ GEM WAARDE INT REGRESSIE X DISPERSIE X REGRESSIE Y DISPERSJE Y

0 281 -1.1648!il+Ol -1.0395~+01 6.4324("+00 2.1702@l+01 1.2472fi1+02
1 157 -9.4476~+00 -B.6711@l)+00 4.7B70l1il+OO 1. 2633Llil+0 1 2.9457~+01

2 217 -B.S06S(i\+00 -7.9528@1+00 5. 1152lil+00 8.7016lil+00 2.0332fi1+01
3 259 -7.463Sliil+00 -6.7274@l+00 4.6591{i1+00 5.769Hll+00 1.316S@il+Ol
4 331 -6.4761(i\+00 -5.9930(i+00 4.99S1li+00 3.17B7~+00 1.0781li+Ol
5 414 -5.473Bliil+00 -5.0253\!il+00 5.1724@l+00 1.4874@l+00 7.5940(Ql+00
6 535 -4.4830ljil+00 -3.7704li)+OO 5.1459191+00 -2.7480~-02 3.1721fiJ+00 \.0

f\)

7 567 -3.4793tii+00 -3. 1628f.Ql+00 4.8693~+00 -6.8 744liil-0 1 1.7994rlil+00
8 651 -2.4856(01+00 -2.31631il+00 5. 249B(iil+00 -9.2885@l-01 1.4205 fDl+00
9 719 -1.479S(i1+00 -1.3696{i1+00 4.8932l!il+00 -4. 3781 (lll- 0 1 2.806c;@l+00

10 821 -4.8186101-01 -3.4687lil-Ol 4.7620tii+00 4.9919i.i1-01 4.9516(Ql+00
11 829 4.7631tii-Ol 5.9360lil-Ol 4.8542(i1+00 1.9639(!il+00 7.814Bf.Ql+00
12 778 1.4987(Ql+00 1.3218(Ql+00 4.8468@l+00 4.0022@l+00 1.12781il+01
13 7BO 2.5033@l+OO 2.3510(ill+00 4. B1S5lO1+00 6.54111Ql+OO 1.75241i1+01
14 639 3.4916fil+OO 3.113B(i1+00 5. 2566iil+00 9.S200lGl+00 2.2S07lil+Ol
15 494 4.4703tQ1+00 4.0049@l+00 4.8317@l+00 1. 3493(ciI+0 1 3.2581f!il+Ol
16 469 5.4848@l+00 4.7717(il+00 5.4273liil+00 1.7104(Ql+Ol 3.6901(il+Ol
17 344 6.4756@J+00 5.47131i1+00 4. 26791il+OO 2 • 11 25(Q1+0 1 4.4629(Ql+Ol
18 223 7.4920til+00 6.6776(Ql+00 4.7628(il+00 2. 7735f!il+01 6.1840ti+Ol
19 167 8.4889111 +00 7.8176~+00 5.1912(Ql+OO 3.4769l!1l+01 8.6106f!il+01 0'
20 121 9.4469(iil+OO 8.4142li+OO S.25581i1+00 4. 0266iQl+0 1 8.2156~+O1 ~:

I-'
21 204 1.216}(iI1+01 1.093.3@l+01 8.7788tGl+OO 6.10211i1+01 5.360}[&+02 ~

iJ:l
C1l

f\)

DISP VERH Y X 9. 05361Cil-O 1 DISP VERH Z X 8.9439(i11-01 0-

CORRELATIE Y X S.2555(Ql-01 CORRELATIE Z X 8.9857(111-01



RANOOMGENERATOR GESTART MET
VERTRAGING 2
AANTAL SAMPLES 10000
INGESTELDE CORRELATIECOEFF
GEM X -9.4132@-02
GEM Z -9.1709@-02 DISP Z
GEM Y 7.9411@+00 DISP Y

5632897562

2.5285(il+Ol
1.6765lil+02

THEORETISCHE REGR COEFf VH KWADRAAT 2.3910~-01 2.7820@J-Ol 2. 8724(iil-O1

LS VAN ALLE SAMPLES
AUTOREGR COEFF -1.5719@-02 8.0726~-Ol

AUTOREGR COEFf KWAD 8.8673~+OO -1.6619~-01 6.4910@-01
COND AUTODISP COEfF 8.8670~+OO -1.4081~-Ol -2.5768~-03

KRUISREGR COEFF 8.4601~-Ol 1.4959~+OO 2.8625~-Ol

KRUISREGR COEFf KWAO 7.4444~+OO 3.1682~+OO 2.6944~+OO

COND KRUISOISP COEFF 6.7287~+00 6.3709~-01 -2.7645~-02

LS OISKREET SCHATTERS VOLGENS RAJBMAN
AUTOREGR COEFF -6.7120~-02 8.1450~-OI

AurOREGR COEFF KWAD 8.3557~+OO -2.1528~-01 6.8275@J-Ol
COND AUTOOISP COEFF 8.3512~+OO -1.0594~-Ol 1.9336(jaJ-02
KRUISREGR COEFF 8.1488@-Ol 1.4898~+OO 2.8881~-Ol

KRUISREGP COEFF KWA0 6.3074~+OO 3.0085~+OO 2.6825@+00
~OND KRUISOISP COEFF 5.6434~+OO 5.8060~-01 -7.5521~-03

8.7591lil-Ol
1.9525liJ-02

8.84?4~-01

2.3719(Q}-02

8.4738(il-02
2.8010@l-03

A.8190~-02

4.7808@-03



INT fREQ GEt-4 WAARDE INT REGRESSIE X DISPERSIE X REGRESSIE Y DISPERSIE Y

0 281 -1.1648(0)+01 -9.3050(cil+00 9.4342(01+00 2. 2618(Gl+ 01 1.1402f.G1+02
1 157 -9.44761jil+00 -7.7324(a)+00 8.77781il+00 1.2430(!ii+Ol 1.44421il+Ol
2 217 -8.5065(1iI+00 -7.4144(ji1+00 8. 71 7 3flil +00 9.3048@1+00 1.2480(iil+Ol
3 259 -7.4635~+00 -6.2762@+00 B.1173(01+00 5.5944@l+00 7.5031~+00

4 331 -o.4761~+00 -5.4237(111+00 B.6721fQ1+00 3.2666@l+00 6.0356~+00

5 414 -5.4738(i1+00 -4.6208(a)+00 1.0619fcil+Ol 1.3641tGl+00 4.0983@l+00
6 535 -4.4830~+00 -3.3017liil+OO B.76611ii)+00 -2.2611@l-01 1.6594(iil+00
7 567 -3.4793@1+00 -2.9101lil+00 8.r,80!fiil+00 -9.2BI2l!il-Ol 1.0812(i11+00
8 652 -2.4860@l+00 -1.8751tQl+00 9.3836lil+00 -1.0668(!i1+00 1.1742[1+00
9 719 -1.4795@+00 -1.2365f.Cl+00 9.2045@l+00 -7.4966lGl-01 1.6130{Gl+00

10 821 -4.8186~-01 -3.6895@l-OI B.8544lil+00 2.2247CW-Ol ?.7173(il+00
11 829 4.7631(iil-Ol 5.4986(iil-Ol 9.2471@+00 1.7929lol+00 4.8414(41+00 \,()

12 778 1.49871i1+00 1.1596LW+00 8.0501lil+00 3.6953@l+00 6.85948i'+00
.p-

13 780 2.5033~+00 2.2275@l+00 8.035HQ1+00 6.5706(&l+00 1. 1406fiil+Ol
14 639 3.4916(i1+00 2.7776(0)+00 8.6240(ii1+00 9.6116@l+00 1.4477rG1+01
15 494 4.4703fii>+00 3.6186liil+OO 8.7142lil+00 1.3318(u1+01 1.8947~+01

16 469 5.4848@l+00 4. 3423(iil+OO 9.0926181+00 1.7556(cil+Ol 2.6095(iil+Ol
17 344 6.4756lil+00 4.8039(Q)+00 8.6920(ii1+00 2.1 7761ill+0 1 2.5581f.il+Ol
18 223 7.4920@i+00 5.B677rfil+00 9.2644@l+00 2.8053(8'1+01 3.5460@il+Ol
19 167 8.4889101+00 6.8079(lil+00 1. 02391Ql +0 1 3.4787lli1+01 4.6180[il1+01
20 120 9.4424{Ql+00 7.7006Cal +00 9.BI77til+00 4.0695(al+Ol 5.2350fQI+01
21 204 1.216}(iil+Ol 9.6508lGl +00 1.2469f.i1+01 6. 2786lji'1+01 4.7578iil+02

OISP VERH Y X 9.3070@l-OI DISP VERH Z X B.03B2@l-OI 0'
CORRELATIE Y X 5.3371(Dl-0 1 CORRELATIE Z X 8.0706@l-01 et=

I--'
su

(Jq
CD

COEFF AH MBV KRUISREGR RAJ8MAN 6.4418fC)-02 9.0322(liI-02 1.7241[Q1-01 I\J

COEfF AH MBV lS KPUISREGR SAMPLES 3.3797(i.-02 1.0549(iil-Ol 1.7904(01-01 H)

TIJD I-f8.2



SCHATTERS VAN PUNTEN VAN DE
AUTOREGRESSIEFUNKTIES VAN HET
INGANGSSIGNAAL x(t)

VOL GENS RAJBMAN

E{x(t)/x(t)(lk1
E{X(t+dt)/x(t)(lk}..
E{x( t+2At )/x( t )4k}

amplitude van X(t)

g
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1
(;) Ety(t)/x(t)(alk}
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...

...
d)

•

8
G»-

•
4 ...-..

...
l:'

l!) ...
1 3 5 7 9

amplitude van x(t)

SCHATTERS VAN PUNTEI'T'lAi' D,;:
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E / E R / 8 t EX/ R M 5
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

'BEGIN'
il 'INCLUDE' "D~AwPROCEOURES"

'REAL' YRAND,R,rlE,HT,HD,E,RMS,A,F,y,YH;
'REAL' RMSY,RMSYH;
'REAL' P,S;
'REAL' DE;
'FILE' TEK(KIND=PLOTTERll);

'REAL' 'ARRAY' BEW[O:2H
'INTEGER' J,Q,"H
'FILE' BEEX;

'BOOLEAN' BNORMAL;
'REAL' 'PROCEDURE' NORMAL;
'BEGIN' 'OwN' 'REAL' YRAND;

'IF' BNORMAL 'THEN' NORMAL:=YRAND 'ELSE'
'BEGIN' 'REAL' U,V,C;

2

2

\.0
\.0

START:
'LABEL' START;
J:=2*RANDOM(W)-1; V:=2*RANDOM(Q)-1;
C:=U*U+V*V;
'IF' C 'GTR' 1 'THEN' 'GOTO' STA~T 'ELSE'
C:=SQRT(-2*LN(C)/C);
~OR~AL:=U*C; YRAND:=V*C;

'END';

3

HNORMAL:='NOT' BNORMAL;
'END' 'IORMAL;

MAPCTEK,O,O,26,26);
DEFINESPACECTE~,-lO,-30,250,lOO);

DRAWAXISCTEK,23,-lO,225,-lO,20,O,O,200,'TRut','FALSE');
DRA~AXIS(TEK,25,-lO,25.90,lO,1,-lO,90,'FALSE','TRUE');

3

2

0'
c!:::
I-'
S\l

()q
(1)

'J

S\l



-----------------------~---

~:=0.9;

BNORMAL:='FALSE';
~:=5632897562;

WRITE(BEEX,<"RANDO~GENERATOR_GESTAKT_MET __"»;
WRITE(3EEX,<I12,XZ,I>,Q);
~ANDOM(Q);

HE:=0.051707;HT:=O.17Z4~;HD:=0.Z8Z87;

£:=0;
DE:=O;
RMSV: =RMSYH: =0;
RMS:=O;
N:=200;
A:=(HE+HT*R+HD*(R**Z»/l.3058;
WRITE (8EEX,<IA __ ",E18.11 ,X4,1>,A) ;
HE:=HE/A;HT:=HT/A;HD:=HD/A;
BEw(Zl:=5*NORMAL;
BEw(11:=SQRT(2S*(1-R**2»*NORMAL+R*BEW(Zl;
BEW(01:=SQRT(Z5*(1-R**Z»*NORMAL+R*8E~(11;

F:=0.Z*SEw(01+0.5*8Ew(11+O.9*8EW[Zl;
P:=O.Z*(F**Z)+F;
S:=HE*(A*(BEw(Ol**Z)+BEW(Ol)

+HT*(A*(BEW(11**Z)+8EW(11)
+HD*(A*(BEw(21**Z)+8EW(Zl);
'FOR' J:=l 'STEP' 1 'UNTIL' t-J 'DO'

'BEGIN' dEw(21:=8E~(11;BE~(11:=BEW(Ol;

8EW(01:=SQRT(ZS*(1-R**Z»*NORMAL+R*BEW(01;
F:=O.2*BEW(Ol+0.S*8EW(11+O.9*SEW(Zl;
Y:=O.2*(F**Z)+F;
YH==HE*(4*(BEW(01**2)+8EW[O)

+HT*(A*(8EW(1]**2)+dE~(11)

+HO*(A*(BEW[21**2)+8Ew(2]) ;

2

I-'
oo

0"'
C:t
I-'
S\)

()q
(l)

---J

0"'



E:=Y-YH;
DE:=DE+E;
DRAwSTRAIGHTLI~EPIECE(TEK,J+24,P,J+25,Y,1);

ORAwSTRAIGHTLI~EPIECE(TEK,J+24,S,J+25,YH,2);

ORAWDOT(TEK,J+25,E+80);
p:=y; S:=YH;
RMS:=RMS+E**2;
RMSY:=RMSY+Y**2;
RMSYH:=R~SYH+YH**2;

, END' ;
CLOSEPICTURE(TEK) ;LOCK(TEK);
RMS:=SQRT(RMS/~);

MMSYrl:=SQRT(RMSYH/N);
R~SY:=SQRT(RMSY/N);

OE:=DE/N;
wRITE(BEEX,<"Rr.1S_Y __ ",E18.11,X4,1>,RMSY) ;
WRITE(BEEX,<lR~S_YH_",E18.11.X4,1>.RMSYH);

wRITE(8EEX,<lR~S_EI-i_",E18.11,X4,1>,RMS);

wRITE(BEEX,<"VERw_ERROR_" , E18~11,X4,1>,DE);

'END' •

2

I-'
o
I-'

0
e:::
I-'
III

(lq
(1)

---.:J

(}
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i 1amp1itude van systeem- en mode1uitgang

I !amp1itude van het foutsignaa1 e(t) op ge1jjkspanningsniveau 80

gebracht
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bjjlage 9
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op DC-nivaeu 80 ~ gebraeht.
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R JED E C K / 044 I RUN / ~ / E q / 8 E E ~ IRE G Reo R R
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

'BEGIN' 'REAL' R.YRAND.X.y.Z.Al.A2.A3.A4.A~.A6.A7;

'REAL' E.ED.F.fD.G.GD;
'INTEGER' K;
'INTEGER' Q.J.I.N.VERT;
'REAL' 'ARRAY' BEWlO:4J.EXll:3.1:3J.EYXll:3J,Sll:3.1:3l.CEll:3J;
'REAL' 'ARRAY' Bf(1:3J,C(1:3,l:3J.OPLll:3J;
'BOOLEAN' BNOR~AL;

'FILE' BEE;

'REAL' 'PROCEDJRE' NORMAL;
'BEGIN' 'OWN' 'REAL' YRA"lO;

'IF' BNORMAL 'THEN' NORMAL:=YRAND 'ELSE'
'BEGIN' 'REAL' U.v.c;

'LA8EL' START;
START: U:=2 0 RANDOM(Q)-1; V:=2oRANDOM(U)-1;
c:=uoU+V"V;
'IF' C 'GTR' 1 'THEN' 'GOTO' START 'ELSE' C:=SQRT(-2°LN(C)/C);
NORMAL:=uoC; YRANO:= v..c;
'END';

BNORMAL:=,BNOR~AL;

'END' NO~MAL;

R:=O.9;
~:=ED:=F:=FD:=G:=GD:=O;

BNORMAL:='fALSE';
Q:=67589235648;
Q:=54687923~6;

Q:=12345678~86;

Q:=56875632~8;
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]**2)+BEW[1 ])
]**2)+BEW[2 ])
]**2) +BEW[ 0 ]) ;
Al:=Al+(X-Al)/J;
A2:=A2+(X**2-AZ)/J;
A3:=A3+(X**3-A3)/J;
A4:=A4+(X**4-A4)/J;
A5:=A5+(Y*(X**2)-A~)/J;

A6:=A6+(Y*X-A6)/J;
A7:=A7+(Y-A7)/J;

RANDO>.i(Q);
X:=5*NORIo\AL;
N:=lOO;
'FOR' K:=l 'STEP' 1 'UNTIL' 5 'DO' 'tlEGII'~'

'FOR' VE.RT:=O 'STEP' 1 'UNTIL' 2 'DO'
'BEGIN'
Al:=A2:=A3:=A4:=A5:=A6:=A7:=O;
BEw[2]:=X;
~EW[1]:=SQRT(2S*(1-R**2»*NORMAL+R*BEw[2];

~Ew[O]:=SQRT(25*(1-R**2»*NORMAL+R*BEw[1];

'FOR' J:=l 'STEP' 1 'UNTIL' N 'DO'
'BEGIN' 3EW[2]:=BE~[1];BEw[1]:=BEW[O];

bEw[O]:=SQRT(2S*(1-R**2»*NORMAL+R*BEw[O];
X:=BEW[VERT];
Y:=O.5*(O.2*(SEW[1

+O.9*(O.2*(BEW[2
+O.2*(O.2*(BEw[O

'ENO' ;
EX[1,1]:=A4/A4;
EX£1,2]:=EX[2,1]:=A3/A4;
EX[1,3]:=EX[3,1]:=EX[2,Z]:=A2/A4;
EX[Z,3]:=EX£3,2}:=AI/A4;
EX[ ~h3]: =1/A4;
EYX[ 1] :=AS;
EYX£Z]:=A6;
EYX[J]:=A7;

CHOLES~IDECOMPOSITION(1,3,EX,EX):
CHOLtS~ISOLUTION(1,3,EX,EYX,OPL) ;

CE[VERT+l]:=dE[VERT+ll:=OPL£11/A4:
'END' ;
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'fOR' 1:=1 'STEP' 1 'UNTIL' 3 'DO'
'BEGIN' 'FOR' J:=l 'STEP' 1 'UNTIL' 3 'DO' S[1,J]:=C[I,JJ:=

CO.9**CA3SCI-J»)**2;
'END' ;
CHOlES~IDECOMPOSITIONC1,3,S,S ) ;CH0lESKISOL0TIONC1,3,S ,BE,DPL);
'FOR' 1:=1 'STEP' 1 'UNTIL' 3 'DO' wRITECBEE,<E.18.11,X5>,OPLCIJ>

WRITECBEE[SPACECl)]) ;
E:=E+OPL[lJ;f:=F+OPL[2];G:=G+OPL[3];
EO:=ED+OPL[lJ**2;fD:=FD+OPL[21**2;GD:=GD+OPL[3J**2;

'END' ;
[:=£1 5 ;F:=F/ 5 ;G:=GI 5 ;
~RITEC8EE,<E18.11,X4>,E ) ;WRITE(BEE,<E18.11,X4>,F );
wRITECdEE.<E1H.11,X4>,G );
'o'JRITE.C8EE[~PACt:(2)J);
1:1):=EDI ':} -[*"2;
Ff)~=F[)1 :I -F**2;
C:i):=(,[)1 5 -G**2;
~ITE'~EE,cE18.11.X4>,EO);~RITE(9EE,<E18.11.X4>,FO);

~ TE( E,<E18.11,X4>,GDl;
"4 ! I F ( ., Et, , <" P FDct SST 1ME II > l ;
" :; i 'j l (B. ,< F b • 1 > , TI 1'1 E C2 ) 1 6 0 l ;
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