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1. Samenvatting.

Ret oplossen van het identifikatieprobleem m.b.v. statis

tische technieken lwmt neer op het vinden van een model van het

geGeven proces aan de hand .van een optimaliteitskriterium. Als

optimaliteitskriterium is het minimum van het gemiddelde kwa

dratische verschil tussen het uitgangssignaal van het proces en

het proces genomen.

Is het proces lineair en is het ingangssignaal van het pro

ces ergodisch dan kan het optimale model, d.w.z. het model dat

voldoet aan het gekozen optimaliteitskriterium , bepaald worden

ui t de FJiener-Hopf vergelijking.

Om te bepalen in hoeverre het geschatte model overeenkomt

met het proces worden twee maten van identiteit tussen model en

proces ge!ntroduceerd n.l. de dispersie- en informatiemaat van

identiteit tussen model en proces.

Is de regressie van het ingangssignaal Xi m. b. t. Xs een

rechte voor elke t en s dan is de dispersiemaat van identiteit

tussen het optimale model en het proces gel~k aan de kruiskorre

latiekoefficient tussen in- en uitgangssignaal.

Om een antwoord te kunnen geven op de vraag of een lineair

model van het proces gezocht kan worden, wordt de mate van niet

lineariteit ge!ntroduceerd.

Is de regressie van het ingangssignaal ~ m. b. t. .(s een

rechte voor elke t en s dan is de mate van niet-lineariteit gelljk

aan het verschil tussen het kwadraat van de dispersieverhouding

van het uitgangssignaal m.b.t. het ingangssignaal en het kwa

draat van de kruiskorrelatiekoefficient tussen in- en uitgangs

signaal.

Voor het verkr~gen van schattingen van de statistischeka

rakteristieken van in- en uitgangssignalen worden twee methoden

gegeven.

Als toepassing van de identifikatie technieken wordt getracht

om door het meten van dispersie- en korrelatiefunkties van in- en

uitgangssignaal een onderscheid te maken tussen enerzljds niet-
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lineaire systemen die bestaan uit een Ie orde laagdoorlaat filter

gevolgd door een kwadrateerder en anderzljds niet-lineaire systemen

die bestaan uit een kwadrateerder gevolgd door een Ie orde laag

doorlaat filter.
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.1. Summary.

The solution of the identification-problem using statistical

techniques results in finding a mathematical ~odel of a certain

process using an optimality criterion. In this report the

optimality criterion is the minimum of the mean squar'ed difference

between the output signal of the proces and the output s~gnal

of the model.

In case of a linear process and an ergodic input signal of

the process the optimal model, i.e. the model that meets the chosen

optimality criterion, can be determined using the Wiener-Hopf

equation.

To examine the correspondence between the estimated model and

the process two measures have been introduced, namely the disper

sional- and informational measure of identity between model and

proc esse

If the regression of the input signal Xl wi th respect to Xs

is a straight line for all t and s the dispersional measure of

identity between the optimal model and the process equals the

cross correlation coefficient between in- and output signal.

The measure of non-linearity is introduced to solve the

problem whether a linear or non-linear model must be used.

In case the regression of the input xt with respect to Ks

is a straight line for all t and s the measure of non-linearity

eguals the difference between the square of the normalized

varianceratio function ( of the regression of the output signal

on the input signal ) and the squared cross correlation coefficient

of inpu t and output.

To obtain estimations of the statistical characteristics

two methods have been discussed. These identification techniques

have been applied to linear and non-linear systems.
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2. Inleiding.

In de laatste jaren wordt veel aandacht geschonken aan de

wiskundige modelvorming in verschillende takken van wetenschap

en techniek. In het bljzonder op het gebied van de regelt~chniek

vormt een wiskundig model de basis voor de analy se en oplossing

van een regelprobleem.

Ret proces kan beschouwd worden als een dyna~isch systeem

dat een transformatie bewerkstelligt van de ingangssignalen

naar de uitgangssignalen.

De in- en uitgangssignalen van het proces worden beschouwd

als funkties en het voorschrift waarmee een funktie (ingangs

signaal) een andere funktie (uitgangssignaal) bepaalt, wordt

een operator genoemd.

Onder het wiskundige model van een proces wordt de opera

tor verstaan waarmee dit proces beschreven wordt. Ret "opzetten"

van een wiskundig model komt neer op het vinden van deze opera

tor.

Een van de manieren om dit \riskundige model te vinden is

m.b.v. de identifikatiemethode. Deze methode berust op het vin

den van een operator aan de hand van metingen aan in- en uit

gangssignalen gedurende normale funktionering van het proces.

De identifikatiemethode is te splitsen in :

-Identifikatie in enge zin. Er is bekend tussen welke in- en

uitgangssignalen een verband aanwezig is en bovendien is de

vorm van het verband tussen deze in- en uitgangssignalen be

kend (bljv. : de bepaling van de koefficienten van de differen

tiaalvergelijking ).

-Identifikatie in ruime zin. Er is niets bekend.

Blj deze identi fikatiemethode in ruime zin kunnen zich moeilljke

problemen voordoen die verband houden met

-de mate en vorm van samenhang tussen in- en uitgangssignalen.

-de ergodiciteit van de in onderzoek zljnde random signalen, de

kwantitatieve schatting van de graad van identiteit tussen

model en proces.
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-de schatting van de graad van niet-lineariteit en van de mo

geljjkheid van het verkrjjgen met de vereiste nauwkeurigheid

van een operator van het proces in de klasse van lineaire ope

ratoren e. a.
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3. Het identifikatieprobleem.

3.1 Inleiding.

Het identifikatieprobleem wordt op de volgende manier ge

formuleerd:

Aan het proces worden de ingangs- en uitgangsvariabele(n)

synchroon 8emeten gedurende normale funktionering van het proces.

Aan de hand van de meetresultaten wordt een model bepaald van

het gegeven proces d.w.z. een operator gezocht die een betrekking

legt tussen de ingangsvariabele(n) en de uit8angsvariabele(n).

De problemen die zich hierbij voordoen en die achtereenvolgens

worden besproken, zijn:

- De keuze van bet opti:aaliteit.skriterium. (3.2)

- De kwantitatieve schatting van de mate van identiteit tussen

model en proces. (3.3)

De kwantitatieve schatting van de mate van niet-lineariteit

van het proces. (3.4)
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3.2 De keuze van het optimaliteitskriterium.

II
Wij beschouwen een deterministisch proces met een ingangs-

signaal x~) en een uitgangssignaal y~) • Noemen wij de operator

die een verband legt tussen f:I(t} en X(s) Ilt dan geldt:

fj(t)= fit (X(s)j 3. 2. (I)

)

/1.3.1. -j

c)

!I(t
r-- Jloces

X(tJ

ylf0
'---- model

De signalen x~) en y~) kunnen zowel deterministisch als sto

chastische signalen zijn. Wij zullen het algemene geval nemen,

waarin de signalen xaJ en y~) stochastische signalen zijn. Dit

is ook het meest reine geval omdat de meting van x(t.) en y(e)

ruis introduceert terwijl ook nog talrijke andere storingen op

deze signalen inwerken. Dit betekent dat uit de meetresultaten

nooit de werkelijke operator ~t bepaald kan worden maar slechts

een schatting Il/ van de werkelijke operator Ilt •Bet identi fi-

katieprobleem komt dan ook neer op het vinden van een schatting

11/ van de werkelijke operator Ilt (zie fig. 3.2. -1). Voor het

ui tgangssignaal y*{i} van het geschatte model geldt:

Getracht zal worden een zo goed mogelijke schatting van Ilt
te verkrijgen. Een van de manieren om dit te doen,is te eisen

dat fj(i) en (/{f.) zo goed mogelijk aan elkaar gelijk zijn aan de

hand van een nog nader te bepalen kriterium!1]. Dit optimali

teitskriterium hangt af van het doel, de wensen, de kosten van

het proces, de verwerkingsvoorwaarden etc. In de wiskundige

statistiek en de statistische dynamica wordt bij de oplossing
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van analoge problemen de verliesfunktie I [!J(t.),lJ*(·O] ge!n troduceerd.

De keuze van deze funktie hangt af van het gekozen optimaliteits-

kriterium. Bij het oplossen van het identifikatieprobleem wordt

aan deze verliesfunktie de eis opgelegt dat:

£ ( ! I !It, y/)J: 1l7,nimRRI 3. 2. (3)
en in deze betekenis wordt de overeenkomst van de schatting Il/
tot de werkelijke operator ~t verstaan. Als verliesfunktie

wordt het veel voorkomende geval gekozen:

f (y(t), fjYtJ} = I y(~)- yi(t)Jt

Gezocht wordt dus een operator ~t~ zodat:

3. 2. (b)

[ ! (!It -Y/)J: llJ!ih~/}]IM / 3.1.~ )
Het uitgangssignaal yt van het model dat aan optimaliteits-

kriterium 3.2.(5) voldoet zal gelijk zijn aan:

y: "I ( tJt / Xs J
Bewijs (zie ook 12l ):
Voor de duidelijkheid wordt Yt vervangen door !:I , !:I: door y*

en Xs door X •
"'" 00

[f !lY'j'· f f (Y-!l'{X))' j (x, y)Jxcjy
_", -00

.ftrx)!y!I- 'J '(x)J'j (y/x) <ly}lx

-""

Aangezien zowel !(x) als Elly-y*(x)j;xJ niet-negatief zijn is het

voldoende om i!!y-y*(x)J;xj te minimaliseren voor iedere X •
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Wordt deze laatste ui tdrukking naar yfx) gedifferenti(;erd en wordt

vervolgens deze gedifferenti(;erde uitdrukking gelijk aan 0 ge-

steld dan voIgt hieruit dat:

y*(x) " fly/xJ
9· e.d.

De funktie [(!ft/Xsl wordt de regressie van !:It rn. b.t. Xs

noemd.

ge-

Op dezelfde manier als hierboven afgeleid kan een operator

~t~ bepaald worden die een verband geeft tussen ~~n uitgangs-

variabele 51(t) en meerdere ingangsvariabelen Xi (51 ..... , Xj (5) •

Wordt weer als optimaliteitskriterium 3.2.(5) gekozen dan wordt

als oplossing van 3.2.(5) gevonden:

Ret oplossen van het identifikatieprobleem m.b.v. statis-

tische karakteristieken komt nu dus neer op het vinden van de

voorwaardelijke vdskundige verwachting van de uitgangsvariabe-

le(n) m.b.t. de ingangsvariabele(n). Op deze manier wordt een

optimale schatting ( in de zin van het kriterium van het mini-

mum van de gemiddelde kwadratische fout ) van de operator van

het proces gevonden.
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3.3 De kwan ti tatieve schatting van de mate van iden ti tei t

tussen model en proces.

Bij het opzet ten van een model wordt ernaar gestreefd "zo

min mogelijk ingangsvariabelen" te registreren omdat dit de

kosten, rekentijd etc. sterk reduceert. Een voorwaarde voor de

keuze van een aantal ingangssignalen is echter dat het model

dat bepaald wordt uit deze ingangsvariabelen, het proces met

een zekere graad van nauwkeurigheid benadert. Na de keuze van

een bepaald aantal ingangssignalen ontstaat het probleem van

de mate van overeenkomst tussen model en proces. Ret oplossen

van dit probleem heeft grote praktische betekenis omdat dit

het mogelijk maakt de juistheid van de keuze van de ingangs

signalen te kontroleren. Wij bespreken 2 schatters voor het be

palen van de mate van identiteit tussen model en proces en wel:

- De dispersie:naat van identiteit tussen model en proces.

- De informatiemaat van identiteit tussen model en proces.
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De dispersiemaat van identiteit tussen model en proces wordt

als voIgt gedefinieerd:

<t I !It} "
Xs

. ~
waarln ':It.

EliY; -.£({ji )JJ
JJ f lft)

het uitgangssignaal van het model is.

33.(1)

I I

TIordt een model uit een ingangssignaal bepaald en voldoet dit mo-

del aan optimaliteitskriterium 3.2.(5) dan wordt }O m.b.v. 3.2.(6):

Cf' f 'It), [f(E( '1;/Xs ) - E ( 'It)lJ "
Xs ;/) f !It j

De termen ~x ~s) en fJ/:fX (5) worden resp. de kruisdispersiefunktie en

de kruisdispersieverhouding van 1ft m. b. t. Xs genoemd.

Vergelijking 3.3.(2) kan anders geschreven worden:

Bewij s:

/ -
EjllJc"- lJtJ1

iJ (!/{j
3.3. (3)

en

met

Algemeen geldt dat:

;/)(y) ~:IJ( £(Y/X1.XJ., "',X;)} f [1:iJ(!lIXf,x~, ... ,f)} 3.3.(J;)

iJ 11 (!II XI, XL, .. " 'XI))" £/! I (Y/xf,XJ.,"" x;)- f(y))}

E (;l) (!f/,(1, XL, .... " 'l)j" £11 £ ( Y/ XI, XL, . ' " X;) - yJ)

Dit wordt bewezen voor p=l. Ret bewij s veer p >1 gaat analoog.

aD

£ffi ('fIXt) - £(,/))'l f 1£'(!IIXt) - d(,/) E('l/Xt) , E'MJ/(X,) dXt .
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00 -j £'(y/x;) ;P(x,j .lx; - .t £(y)f! f Ift(y /x,) dyJFx,) dx; ,EYIJ),
-f:;<> -0<> -eo

.l f £J(l/jx;)} - 2E (:;) fry) T £j(!f) = l/£l(y/x;)) -IYy) 3.3.(s)
_ 0'"

, E[ I y- [(y/x;}Jl =f f!!fl._'j y I (y/x/) ~ £J(y/x;)J.lI(~,y)dx,dy =

-6/J - ....

'",,0" 00-

If 'It (x" y) .lx, dy - 2 f E (!f/x;) !flJ try/XI) dy};(X;)dx, ,
- IP - t:JO

- (/0 - ee.
00 (1JQ (}I:J C)I!J

·f f E-'-(Y/Xt)j (X1J y) d-t/dy =jyl/(yjd,:/ -2 fE).(Y/X')I(~)c/X/ of

-ec -&0 -co

"""J £1-(!flx',) J{Xt) dX/ : E (y~) - E I E~(y/x;)j
-I>:>

Worden 3.3.(5) en 3.3.(6) opgeteld dan voIgt hieruit 3.3.(4).

Vullen wij in 3.3. (4) voor !J en ~ resp. ~f. en X's in en maken

p=l dan kan 3.3.(2) geschreven worden als:

;/) ( !:It) - [!f [(!It/AS) - Yt) J
;/) (ye)

M.b.v. 3.2.(6) voIgt hieruit 3.3.(3).
q.e.d.

Als optimaliteitskriterium waaraan het model moet voldoen

werd 3.2.(5) gekozen. Uit 3.3.(3) voIgt dat hoe kleiner 3.2.(5)

wordt , d.w.z. hoe kleiner de verwachtingswaarde van de verliesfunk-

tie wordt , hoe groter de dispersiemaat van identiteit wordt.

Wordt een model uit p ingangsvariabelen bepaald en voldoet

di t model aan 3.2. (5) dan kan m. b. v. 3.2. (7) )0 genoteerd worden

als:

. i
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Als bekend is dat Yt bepaald wordt door n ingangsvariabelen

en wordt met deze n ingangsvariabelen een model bepaald dat voldoet

aan 3.2.(5) dan is f.jJ gelijk a~ 1 omdat E(lJtlr,s..·.. ,Xn)=!It .De pro

cessen , waarvan het model het mogelijk maakt Y; gelijk aan 1 te

malqm, heten regulier , volledig bepaald 0 f gedeter:nineerd. Een

ander extreem geval doet zich voor als cen model wordt bepaald aan

de hand van p ingangsvariabel en die niet sa~nenhangen met tJt. • Cf
wordt dan gelijk aan 0 omdat [(fJc/1;S···.~sJ=[(tIt). De processen, Vlaarvan

geen enkel model het mogelijk maakt yo groter dan 0 te maken, heten

niet regulier of onbepaald.

Uit 3.3.(4) voIgt dat de teller van 3.3.(7) steeds kleiner

of gelijk is aan de noemer. Hieruit blijkt dus dat , indien een mo-

del van het proces Vlordt bepaald dat voldoet aan optimaliteitskri-

terium 3.2.(5) voor de dispersiemaat van identiteit tussen model

en proces geldt:

3.3.(&)
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De informatiemaat van identiteit tussen model en proces.-------------------------------------------------------

Meer algemene methoden voor het bepalen van de mate van iden-

titeit tussen model en proces hangen samen met de informatietheorie.

Wordt een model met ;~n ingangsvariabele bepaald dat voldoet aan

optimaliteitskriterium 3.2.(5). dan wordt de informatiemaat van

identiteit als voIgt gedefinieerd:

1-1/5/(1 - I!I!Jt/x~J

III!ld
3. 3. (g)

00

met IIlyd= -jJ(Yt/io91 (YI.)dyt : de gemiddelde hoeveelheid selec-
-co

tieve informatie van het ui tgangssignaal lJt en

.......

1/! !It / xs). j f I (,{'s J !It) ~9 ! (Yt / xs;) c!~5 c1!1t

: de konditionele hoeveelheid selec-

tieve informatie van het uitgangssignaal ~ indien het ingangs-

signaal Xs bekend is.

Op analoge wijze wordt de informatiemaat van identiteit gede-

fini~erd voor p ingangsvariabelen:

9 I !It}
.tis. -tz5, .. . , 'is

III!It} - ill !It /,(,s, %J5, .•. , XIs J
III !It)

3.3.(10)

Uit 3.3.(10) voIgt dat de informatiemaat van identiteit,voor een

model dat voldoet aml optimaliteitskriterium 3.2.(5),ligt tussen

o en 1 al naar gelang de keuze van de p ingangssignalen.

De informatiemaat van identiteit is een meer algemene maat

voor de identiteit van model en proces omdat deze gebruik maakt

van de kansdichtheidsverdelingen die volledige informatie van de

si gnal en bevat ten.
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3.4 De kwantitatieve schatting van de mate van niet-lineariteit

van het proc es.

Wij hebben gezien dat het identifikatieprobleem neerkomt op

*het vinden van een schatting III van de werkelijke operator Ilt

Is het proces lineair dan moet Ilt gezocht worden in de klasse der

lineaire operatoren. Is het proces niet lineair dan is een belang-

rijke vraag of de mate van iden ti tei t tussen model en proces groter

is dan de vereiste indien de operator toch gezocht wordt in de

klasse der lineaire operatoren.Voor processen, waarvan de mate van

niet-lineariteit gering is, zal de beschrijving m.b.v. een lineair

model vervormingen hebben die voor praktische doeleinden toegestaan

zijn. Is de mate van niet-lineariteit groot dan kan niet volstaan

worden met het zoeken naar een lineair model van het proces, omdat

dit model niet kan worden toegepast bij het oplossen van die re-

gelproblemen waarvoor het eigenlijk bepaald wordt. De mate van niet-

lineariteit is dus een belangrijke maat bij de beslissing of de

operator gezocht moet worden in de klasse der lineaire operatoren.

Een van de methoden om een kwantitatieve schatting van de mate

van niet-lineariteit te verkrijgen, is gebaseerd op het vOlgende[~]:

)
'PKoc;es

y{t
r----

dO
~

/;Nel1iR.
ylty

-
!lJode /

/9, 3·1J. - /
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Gezocht wordt een lineaire operator waarvoor geldt:

met !leIY het ui tgangssignaal van het lineaire model.

Dit, integenstelling tot optimaliteitskriterium 3.2.(5) waar het

optimale model niet alleen in de klasse der lineaire operatoren

gezocht werd maar ook in de klasse der niet-lineaire operatoren.

Vergelijking 3.4.(1) kan anders geschreven worden en wel:

Bewij s;

Door in 3.3. (4) p gelijk te maken aan 1 en door y en %1 te

d n dt 3 (2) dvervangen oor resp. ~t -!/t en Xs wor .4. gevon en.

q. e. d.

Aangezien de rechtse term van het rechterlid van 3.4.(2) steeds

minirnaal is , kan in plaats van 3.4.(2) gerninirnaliseerd worden:

JJ EI (!Jt - !Ii H ) / tsJ: mlnlml1fl /

Door to eisen dat:

en gebruik te maken van de eigenschap dat:

".

£(yJt;/XsJ = !9(t-iX)E!Xrt/xs) = !;E!-(<(/tsJ
-<>0

gaat optimaliteitskriterium 3.4.0) over in:

£[! f(Yelts) - t", £(xiXlxs)jl): JnifJ'/iJIl,d 3~.(t)
Gezocht wordt dus de optirnale lineaire operator ~ die voldoet aan

3.4.(6). Deze kan verkregen worden uit de volgende vergelijking:
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met ~xx(L,15)= l!E(!Jt/X5)f(-rJ/xs)}: dekruisdispersiefunktie

van ':It en Xj: m.b.t. X.s en 9xxx (c(,j s)~ If £(~~/%s)[(l'J/,fs)l

: de au todispersiefunktie van X
el

en XJ m. b. t. Xs •

Bewijs:

In 3.2 werd het minimum gezocht van l/!!Ji -!:It. ~f]

Als oplossing word gevonden: y/= [rYc./.rs).
Door in deze oplossing !:Ii en y/ te vervangen door resp. [(Yt/Xs)
en £(t}//Xs) vlOrdt de oplossing van 3.4. (6) gevonden. De oplossing

is dus:

£(Yt/Xs): 1!!£(yc./xs)Jjxy}

Worden beide leden van deze vergelijking met E(rJ Its) vermenigvul-

digd en wordt vervolgens van beide leden de verwachtingswaarde

genomen dan wordt gevonden :

EI [(r'5/ Xs) I (y/~ /xs)}= Ell (,rJ/xs) f[(Ye/ts)]/%yj

[!£ (!I~K/,fs ) 1 (x j / xs)} = [I[ (!/c/{s) E (r J/ xsJ]

Door 3.4.(5) te substitueren in deze laatste vergelijking wordt

3.4.(7) gevonden. q. e. d.

Substitutie van de lineaire operator die voIgt uit 3.4.(7) in

3.4.(6) levert de minimale waarde van uitdrukking 3.4.(6). Als

schatter voor de kwantitatieve bepaling van de mate van niet-line-

ariteit wordt de minimale waarde van 3.4.(6) genomen, gedeeld door

de dispersie van !1ft):

/}yx (( s) = ?1J,/! !1!(E(Yt/,rs) - let: [(tot/is)}J.})
;1) ( ':It.}

3.f. (8)
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4. De identifikatie van lineaire processen.

4.1 De Wiener-Hepf vergelijking.

II
In dit en het volgende -hoofdstuk beperken W1J ons tot een-

I I , ,
waardigc processen d. w. z. processen met een ingang en een ui tgang.

In 3.2 werd gezien dat het identifikatieprobleem ncerkomt op

*"het vinden van een schat ting I1t van de werkelijke operator Ilt
aan de hand van een opti~aliteitskriterium.Als optimaliteits

kriterium werd 3.2.(5) gekozen met als oplossing 3.2.(6). Dit be

tekent dat het uitgangssignaal van het model dat gezocht wordt ge

lijk moet zijn aan:

1· j (1)

!It If = ,[ ( !:It / X5 ) f. 1. (1)
Is het proces lincair dan moet de operator gezocht worden in de

klasse der lineaire operatoren. Een lineair proces kan o.a. beschre

ven worden m. b. v. een impulsresponsie 9ft) die een verband legt tus

sen X(I.) en y(t) :
t

!f(O = f g"J(i_") X(~)dO(" {'(X(dJJ
- 00

Dit betekent dus dat voor een lineair proces een schatting g(i) van

de werkelijke impulsresponsie g'(-c) bepaald kan worden.

Voor het uitgangssignaal van het lineaire model geldt:
t

!I 1t(-C) =f !} (t - o() X ( o() d of ~ s I X ( 0( ) J -11.~)
-(;<J

Het lineaire model moet voldoen aan optimaliteitskriterium 3.2.(5)
en dit betekent dat:

£! rs E (Yi / Xs Jj= £I is { 11x J]
[[!it XsJ ~ tei I £ [~ Xs]J

Y;;x (~5) ~ ~ (Y-:x (~s) j

Door beide delen van de gelijkheid 4.1.(4) met Xs te vermenigvul

digen en vervolgens de verwachtingswaarde van beide delen te nemen

wordt gevonden:

of
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Is het ingangssignaa1 x(l..) van €len 1ineair proces ergodisch, dan

is het ui tgangssignaa1 ,:/(t.) ook ergodisch. Voor ergodische signa1en

gaat 4.1.(5) over in de bekende Wiener-Hopf verge1ijking.
t"

~x (r)=: J 9(r.-ci) x'x (ot}dd. ljj(b)

Is het proces 1ineair dan kan , door het meten van de auto- en

kruiskorre1atiefunkties van inga~gs- en uitgangssignaal , uit

4.1.(5) of 4.1.(6),a1 naar ge1ang de signalen ergodisch zijn ,

een schatting 9(t;) van de impulsresponsie gt(t.)van het proces ver

kregen worden die vo1doet aan optimaliteitskriteriuill 3.2.(5).
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4.2 De dispersiemaat van identiteit voor lineaire processen.

II
Wordt een model met een ingangssignaal bepaald dat voldoet

aan optimaliteitskriterium 3.2.(5) dan zal de dispersiemaat van

identieit tussen model en proces gelijk zijn aan 3.3. (2):

r(.!it)Xs ., l~x (t, 5) 1;.1. (1 )
Is hetproces lineair dan kan uit 4.1.(5) het model bepaald worden

dat voldoet aan optimaliteitskriterium 3.2. (5). Is het proces niet

aIleen lineair maar geldt bovendien voor het ingangssignaal X(c)
dat de regressie van Xt. m. b. t. Xs een lineaire funktie van Xs

is voor elke t en s dan zal ~e dispersiemaat van identiteit gelijk

zijn aan:

1J f !It }rs = Z-~x ((s)

Bewijs:

BeVlez~n moet dus worden dat voor een lineair proces waarvan de re

gressie van het ingangssignaal Xi m. b. t. Xs voer elke t en seen

lineaire funktie van X5 is, geldt dat :

'l~x ((s) = "yx (t, 5) Jj2~)

Als de regressie van Xc m.b.t. Xs een lineaire funktie van fs

is voor elke t en s dan betekent dit dat:

£ (Xc / %s) Q
t

Xs -I- ht s f 2,fY)
,s ,

De koefficienten a~s en ~s kunnen als voIgt berekend worden:

[I £ (Xt./X's)}:: lltt} " Gt.s £(t5) f h(s

I f xs £ (X't / xs)} = I (Xt xs) = Qt,s £ (r;) + bt,s E (xs)
Dit zijn 2 vergelijkingen met 2 onbekenden. Hieruit kunnen G,s en

b(s berekend worden:

at;s = ~x(~:;) bt,s" E(X't) - ~5 [(Is) 1;.1.(5)
Wordt dit signaal X~) deor een lineair proces gestuurd dan kan be

wezen worden dat de regressie van het uitgangssignaal Yt m.b.t.

Is ook een lineaire funktie van Xs is voor elke t en ,So
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Om dit te bevdjzen, wordt gebruik gemaakt van de eigenschap van

een lineair proces dat:

1£(5It/rs}: ~/[(tci/rS)J
bf m.b.v. 4.2.(4) en 4.2.(5)

,[ ( Yt / X5)" t ! ~x (eX. s) Xs + 1(;( ) - _C; x (~s) £ (X5) l =
0( if) (Xs ) tX:/) (Xs ) !j

= X(5) t f C;;x (~s)J t f f E(Ie1 )) - E(Xs) t I~x (~s)J
;;() (Xs) ot c( d) (Xs) of

Door gebruik te maken van de eigenschap dat :

,( I E ( tc( )} = I ( !it )

en

.( IC;x (cr. s )) = L:t 1£ (Xc(Xs) - E(xoJE(Xs)j ::

£(!JtXs)- E(Yt.)f(Xs) " Cyx ((5)
wordt gevonden dat:

l(!lelxs): Cyx(f.,S) Xs + E(Yt) - SY-X«S) E(rs)
;J(Xs) ;J(Xs)

Substitutie van 4.2.(9) in 3.3.(2) levert:

f.2. (6)

/. f.(a)

Jj.1·(9)

[ / 5tx (t, s;) X _ Cyx ((s) E( )J.l
;;/)(Xs) 5 ;!)(Xs) ,(~.,/ (Is).:.

t.!Jx '
2

~yx (t,s)
c!//Xs)1J(Yt)

C~x «5)
;;b(Xs) o!J(Yc)

~ (Yt)

. E/lts - I (,(5))} =

q.e.d.

Wij hebben bewezen dat voor lineaire processen, waarvan ue

regressie van het ingang?signaal Xt m. b. t. X"S voor elke t en s

een lin eaire funktie van ,1"5 is, geldt dat ~!Jx(~5)=}t.!l~(t,:)! Hiervan

kan dankbaar gebruik worden gemaakt om te onderzoeken of het proces

al dan niet lineair is. Geldt voor een proces dat voor elke t en s

fyx(~5)=/r.!:l.d~5)/dan is het proces lineair. Is f~x(~5)1/'tyx(~s)/en is de re

gressie van het ingangssignaal xt m.b.t. Xs voor elke t en seen

lineaire funktie van Xs dan is het proces niet lineair. Voldoet

het proces niet aan die voorwaarde dan moet op de manier als in

3.4 beschreven de mate van niet-lineariteit bepaald worden am te

weten te komen of het proces weI of niet lineair is.
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Een signaal i(t) waarvan de regressie van Xt m. b. t. XS een lineaire

funktie van is is voor elke t en s , is b.v. een normaal proces.!3] •

Een proces i(t) is een normaal proces indien de randomvariabelen

XCi'······, Xt./} een n-dimensionale normale kansdichtheidsverdeling heb

,ben , voor ieder n, t 1 ,t.z ,'" ., ,t/l.. Deze n randomvariabelen X't.i J )(6, .' .

.. " X{1l. hebben een n-dimensionale normale kansdichtheidsverdeling

als deze de volgende vorm heeft:

E(XE)
E(Xl.t)

£(5):=

Is het ingangsproces X~) van een lineair proces een normaal proces,

dan is het ui tgangsproces 'f(c) ook een normaal proces /3} . Bovendien

hebben de randomvariabelen Xt .... XL )(, ..... u, een (n+m)-dimensionale
" I C.Il' t, '.7tm

norraale kansdichtheidsfunktie, voor iedere n ,m, t 1 ," . .,tn ,t~ , .... ,t~.

Dit betekent dat de regressies l(xt/xs),l(fjt!ts),I(Xt/ys)en [(Yt/ys)
rechten zijn voor iedere t en s.

Wordt cen ergodisch signaal X(t) door een lineair proces gestuurd

dan is het uitgangssignaal ook ergodisch. In dit geval gaan 4.1(1),

4.2.(2),4.2.(4) en 4.2.(9) over in respectievelijk:

met '(= t-s)0 I ~tC J
Xl

= 1~x {'[} a t~x (r)

I (Xf. t r / Xt) = 1'XX (T) Xl .. I X - rXx (r:) [X
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5. De identifikatie van niet-lineaire processen.

5.1 Schatters om hot verband tussen x(t) en Yet) aan te geven.

Gegeven een niet-lineair proces met het verband: !i(e}.: X('t)
tussen het ingangssignaal X(t) en het uitgangssignaal !I(c) •

Is x(t) epn normaal proces met l(xt)=o dan kan gemakkelijk afge

leid worden dat de korrelatieko<Hficient tussen Xc en Yt voor

willekeurige even n) 1 gelijk aan 0 is.

£ (YtXt) - E(Xt)E(Yt)

V:IJ (Xc ) ;/) (.!It)

£(tJcXt)= 1 (X-;f') = .txt
ll"? 6',,) dXt no

Aangezien !(xt.) een-even funktie is en X t. voor even n een oneven

funktie is, zal E(fJtXt) voor even n gelijk aan 0 zijn. Omdat ook de

[(Ai) = 0 zal tyx(U)= 0 zijn.

q.e.d.

De korrelatiekoefficient geeft dus helemaal geen verband aan tussen

Xt en !It voor even n. Dit verband is terdege aanwezig want er

geldt immers het funktionele verband ~"X/ .Voor oneven n) 1

is de korrelatieko·effici"ent niet gelijk aan 0 maar de waarde is te

klein om het kwantitatieve verband tussen XI. en IJt aan te geven.

Uit dit eenvoudige voorbeeld blijkt dat voorzichtigheid moet worden

betracht bij het gebruik van de korrelatiekoefficient voor de be

paling van het kwan ti tatieve verband tussen XL en !it •

De kruiskorrelatiekoefficient zal dan en slechts dan een goede

maat zijn om het kwantitatieve verband tussen Xc en Yt aan te ge

yen indien de regressie v~ !It m. b. t. Xt een rechte is. In 4.2 is

aangetoond dat voor lineaire processen waarvan de regressie van

het ingangssignaal Xt m. b. t. Xs een lineaire funktie van Xs is

voor iedere t en s , de regressie van !It m. b. t. Xt een rechte is.

In dit geval kan de korrelatiekoefficient gebruikt worden.

Is de regressie van !It m. b. t. Xc geen rechte dan moet een

andere maat ge!ntroduceerd worden,die ook in dit geval een goede

waarde geeft van het kwantitatieve verband tussen Xt en !It •
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Een mogelijke maat is de dispersieverhouding ?yx (r)

7yx (i,l) = V.£({E(ytlXl) - E (Yt))'} 5.1.{1}
, ~(~)

De waarde van ?yx (t.,!.) ligt tussen 0 en 1. Door gebruik te maken

van eigenschap 3.3. {4) met p=l kan ?~x((t) n.1. geschreven worden

als:

5.1. (1)

Hieruit blijkt dat de teller kleiner of gelijk is aan de noemer

en dit betekent dan

o ( !lyx (i.e) {1

Is de regressie van !:It. m. b. t. Xs een rechte dan is "If/X (t.,c)= /'r.!Jx((t}/

(zie 4.2) terwijl in aIle andere gevallen '2yx ((I.)) jlt!:lx (~c)/

Bewi.j s:

Bewezen moet worden dat 7yx((tJ'>/l[yx(t,l.)/Of m.a.w. dat:

5.1(11)

Door gebruik te mm~en van de eigenschap dat:

Voor de duidelijkheid Vlordt ':Ii vervangen door!J en Xi door X •

Door beide delen van 5.1.(4) met 1J(Xi);;;J(Yt.)te vermenigvuldigen en

vervolgens het rechterdeel naar links te brengen, kan de ongelijk-

heid geschreven worden als:
""""

fl X- .£(x)j't (xj (lK IfEMx!-EM)ifx)dx -/fItx-£fx)j{'f -Ify)}J{x. 'f)dxdi) 0

- ac - t)o -t:'" • ~

5.1.(5 )

0"00 00""

fflx.£.(x)JI y.f(y))1(X.Y)dxdy~jJlx-l(K)JI y- .f(y))try/x)!(x)dxdy-=
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~ ~

"fix- £(x)) (f!IJ-[(Y)}I (y/x) dyJ!(X}c!:r =jlX- l (x)j ( [(y/x) -I ('f)) j(x) dx
-&<1 -C<O -,;;0

~an 5.1.(5) gesehreven worden als:

jix.Hx))'/(x)d1iI (y/x)· I(yJJjMdx -/ft- £(x))!I(y/xJ- E(yJ}/(xJdxj') 0

-ro

Door in de meest linkse integraal van deze laatste ongelijkheid

x te vervangen door z , kan de meest linkse term als een in t egraal

gesehreven worden. Deze true wordt ook toegepast op de integraal

in het kwadraat.

- - tf St:t -l(x)J! I £ (Ij/x) - 1 (y)J I (x)!(:t) dx dlf. -
-eo -tiO

t1" 0"

jJlx- E. (x)) I£(y/x)-.[ (y)J (z- £(x}j !.l(yjZ}-l (51))I (X)j(:t)dXd:t) 0

-t/» - C):>

ste1 I(x.~)" t~-l(x))1[(y/x)- [Jy)j

en 9 ( x. ';t) ~ !X - .£ (x)) ( E( Y/ ~) - ,£ ( y)J

De onge1ijkheid wordt nu :
~~ ~~

Jf f2(x,~) I (x);(::t) dx d:t. - jf !()',z) g(X,:t) /(x)I(Z) dx d~ :> 0

-co -cs

of:

5. f. (6)

Deze 1aatste uitdrukking moet nog worden bewezen. Algemeen geldt

dat :

j{ffrt.~).9(t';)J';(x)J'0!)dxch .> 0

- ()O - c<>

Dit uitwerken levert :

"" "..ff !12~ z) -1 I (r :t) 9 (-( t) I 9
1(~ !l)J! (x)I('Z) .> 0

-eo -~

Indien geldt dat:

~ 011 (>OQd

f [ (1(1,:t) I (A)I(:t )dx d':t ~ If 9 1(-r,:I)I (x)!(:t) dxd':t



-29-

is ongelijkheid 5.1.(6) waar en dan is het gevraagde bewezen~

~~ ~~if ('(-r,!t)/(x)!(~)c!xd:t=j!:t- .l(x)j(I(Y/x)-f(Y)); (X)/(Z) dxd:t
-t:JO ~p:> ad -e;:o""", DODD

=f?x- E(x ))/(x) dxf 1£ (y/x) - .(.(y)}/(x) dX ~ fflr- .£(x)) '"i.E (yjz)- £(~)j.z
• -00 -eo "(;/III7-eo

/(x)I(;!) dx d~ =-ff- 9 1 ((,:1)I(x)j(~) dX d~ .

q. e. d.

De korrelatiekoefficient l(yx(fJ.) is een genormeerd samenge

voegd centraal moment van de 2-de orde. De dispersieverhouding

Ilyx(f,t) geeft een beter kwantitatief verband tussen ,(t en Yt

omdat 1':1,d~t) oak samengevaegde momenten van een orde groter dan 2

van de kansdichtheidsverdeling,(Xt .'It) bevat en wel in de regressie

van fje m. b. t. xi •

Een andere maat om het kwantitatieve verband tussen ~ en ~t

te karakteriseren is de wortel van de informatiemaat van identi-

5.!fJ)1/(Yt ) - 1/( ':Ie / At)

/I(fit)

teit 3.3.(9):

De informatiemaat van identiteit is de meest algemene maat om

het kwantitatieve verband tussen Xl en !:Ie. aan te geven omdat deze

gebruil\: maakt van de kansdichtheidsverdeling f (X(.Ilt) die volledige

in forma ti e van Xt en ~t bevat.

Om dezelfde redenen als hierb0ven vermeld, zal de autokorre

latieko"effici"ent -txx (( s) dan en slechts dan een kwantitatief goed

verband tussen Xi en Xs geven indien de regressie van Xt m. b. t. Xs
een rechte is. Is dit niet het geval dan moet overgestapt

worden op '2n «s) of Yq(XtJ
xs

J om het kwantitatieve verband tus

sen Xl en .J(s t e bepal en.
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5.2 De mate van niet-lineariteit voor een bijzonder geval.

In 3.4 werd 3.4.(8) als schatter van de mate van niet-line

ariteit genomen, waarbij de optimale operator ~ uit 3.4. (7) be

paald kan worden. Geldt voor .het ingangssignaal x(c) dat de regressie

van Xl m.b.t. Xs voor elke t en seen rechte is, dan gaat 3.4.(7)
over in :

51. ~)

Bewij s:

Is de regressie van Xt m. b. t. Xs voor el1-;:e t en seen rechte dan

betekent dit dat :

[ (Xj Xs) = a Xs + b'"J. 5 J. S

De ko'EHficienten Of> en bf> kunnen berekend worden uit 4.2. (5).
J,S ~5

Wordt deze vergelijking in 3.4.(7) gesubstitueerd dan voIgt hier-

uit:

((I!E(iet/xs)·(aJ,sxs + j~s )Jj=l/(aisxs +b~s)l(!/Ixs)j=

~5 { f E!xs £ (XcX/Xs)}} f iJ:s { / £!£(XcX/Xs)}) =

Qis I !x's [(!It/xsJ) + iis lfl (!felxs)} =

.~s.( (,E(x'o(xs)} + b~s ~ f £(Xot))

: Qjs £ (Yt/Xs) t- bj,s [(!It)

Door te eisen dat (zie fig. 3.4.-1)

I I £(io()j~ £(Yt~)~ ,[(yt)
0(

voIgt uit 5.2. (2), 5.2. (1).
q. e. d.

Zijn X(i) en y{t) ergodische signalen dan gaat 5.2. (1) over in de

Wiener-Hopf vergelijking.

51~)

5J.(3)
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Voor processen , waarvan de regressie van het ingangssignaal

Xt m.b.t. Xs voor elke t en seen rechte is , kan de lineaire ope

rator ~ die nodig is om de mate van niet-lineariteit van het pro

ces te bepalen in plaats van uit 3.4.(7) verkregen worden uit de

een voudigere vergelijldng 5.2. (1).

Is de regressie van Xt m.b.t. Xs voor elke t en seen rechte

dan is £(y:If/XS):: .{(£(xo(,(slj ook een rechte (zie 3.4). Als mate van

niet-lineariteit die wordt gegeven door 3.4.(8) wordt dan in feite

beschouwd de kleinste gemiddelde kwadratische afwijking welke de

regressie [(Yc/Xs) t.o.v. de rechte £(ytJf/Xs) heeft. In dit geval is

de mate van niet-lineariteit gelijk aan :

..

Bewi,i s:

£(!lfi/XS ): .( ( [(r«/xs)) met ,( uit 5.2. (1).

£ (y/1Xs),. t!C-xx (c{,s) X
s

f E(r
ot

) _ C;x (o(s) E(xs) 7
0( f1J(Xs) c1>(Xs) 'l

tot (C;x (~s)J: .( (£ (rotxs) - [(Xot) £(X5) j
M.b.v. 5.2.(1) en 5.2.(3) kan hiervoor geschreven worden

Hieruit voIgt dat

Deze vergelijking wordt gesubstitueerd in 3.4.(8):

De teller wordt verder uitgerekend:

Cyx (~5) }L7
---£(Xs) J

;1) (Xs)
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- :;, [fiE (!It / ,(s) - f (!ft)} ( Cyx (~5) Xs _ ("!IX ((5) J7 =
II -;1) (%s) C!J(Xs) j

2 Cyx(t,sJ £(X!S)£!E(yt/Xs)j +J. Cyx(ss) [(yc)[(ts)-
;}) ( Xs ) 2J (%s)

t CyX ((5) .£ (X'S) £ (YL)

~(XS)

M.b.v. de eigenschap dat

£ (Xs £ ( Yt / Xs) j := I ( it Xs)

en £ I £ (Yt /%5)J" [(!It)

volgt hieruit dat :

;z) (f:lt )

t

l!fx ((s)--rl;xa s)

q.e.d ..

In 5.1 is afgeleid dat: -2~x ((s).} t~x (t,s)
Omdat bovendien '2~x(~5) en 'tyx ((5) liggen tussen 0 en 1 geldt voor

de mate van niet-lineariteit:

52.(5)
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5.3 De dispersiemaat van identiteit voar niet-lineaire processen.

In 3.2 is aan de hand van optimaliteitskriterium

! een model van het proces opgezet. Ret uitgangssignaal

het optimale model dat aan dit optimaliteitskriterium

gelijk aan 3.2.(6):

3.2.(5)
It!It van

voldoet, is

53. (1 )

Geldt voor het ingangssignaa.l X(t.) van een lineair proces dat de

regressie van Xt. lU. b. t.~een lineaire funktie van Xs is voor elke

t en s ,dan zal de regressie van ~ m.b.t.~een rechte zijn.Oftewel

een regressie van de l-orde. Is het proces niet-lineair d~~ zal de

regressie van ~ m. b. t. )'5 van een orde groter dan I zijn.

Stel dat een niet-lineair proces een regressie !It m. b. t. Xs

van de n-orde oplevert:

53. (1)
De ko"efficienten aN,O"'_I, .. ··, a o kunnen berekend worden volgens het

kri terium van de gemiddelde kwadratische fou t [If] "Dan worden de

volgende vergelijkingen verkregen, waaruit de kOEHfici"enten bepaald

kunn en worden :

~!fX f(s)l!J>(lft) = Q,}/;/}{.(s) r Ql1'tX
J
(.s,s)Y1J(X~);'." ... ,. aN~x" f.s.s)Y;;/)(,rJ)

I[y.rl«s) Y,;6(:lc) '. a/~} (5,s)Mr:rs) f 0). ~;;tJ(X}j f .. . ." r QN ~/.(~ (s.s) Y~(.t5h)

70 .(h ((5)YJJ{ifC/ '" at 1: IJ (s~)Yj)~) f aJ. ; ~ Y;b(x}) + ....
:7' .( :.r ' .( "XL

0 0 = £(Ye) - Q, E (.~S) - OJ £ (.(sz)_ , .

. f ON ~,.(. (s,~) YJJ{,r/)

. -QN .E (,rS
h

)

Wordt een model bepaald waarvan het uitgangssignaaly! gelijk

is aan 5.3.(2),d.w.z. wordt het optimale model bepaald ,dan zal de

dispersiemaat van identiteit maximaal zijn en weI gelijk aan 3.3.(2):

5.3.&}



In plaats van het optimale model kan ook een model opgezet worden

waarvan het uitgangssignaal y~~ gelijk is aan:

** I Ih / ~ , /
I J 1 ~ b~ X.s • b to - ~ . . . . '. .;. tJ.
::J L m hi" 5 0 5.3.~)

Bet ui tgangssignaal 5.3. (5) moet "zo goed mogelijk "gelijk zijn aan

het uitgangssignaal van het optimale model. Onder "zo goed mogelijk ll

wordt verstaan:

5. 3. (6)
Di t wil zeggen :

5.3.{8}

De koeffici·enten 4,1~1-"" ..,10 die 5.3. (7) minimaal maken, kunnen

berekend worden uit 5.3.(5) door n te vervangen door m.

De dispersiemaat van identiteit tussen dit model en het proces is

volgens 3.3.(1) gelijk aan :

r; (!it) = £ [ t -en, %s"'~ ,f",., %5 !h-, ~ '" to - I (Yt )Jj
,(5 .1J(Yt)

Deze is kleiner dan de dispersiemaat van identiteit van het optima

le model.

Is m=l dan is het uitgangssignaal YtXvan dit model gelijk aan:

53.& )

De ko'efficien ten tof en ~D die ui t 5.3. (3) bepaald kunn en worden door

n=l te ~aken zijn:

53. ~o)

De dispersiemaat van identiteit tussen dit model en het proces

is gelijk aan :
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6. Algoritmen ter verkrUging van statistische karakteristieken.

6.1 Inleiding.

In de voorafgaande hoofdstukken is gezien dat het statistische

identifikatieprobleem neerkomt op het opzetten van een model van

het proces aan de hand van statistische karakteristieken die ver

kregen worden door metingen van ingangs- en uitgangssignalen ge

durende normale funktionering van het proces. uit hoofdstuk 4

blijkt dat uit de auto- en kruiskorrelatiefunkties een model van

een lineair proces kan worden verkregen dat voldoet aan het ge

kozen optimaliteitskriterium 3.2.(5). Voor een niet-lineair pro

ces zijn deze funkties niet voldoende en moeten voar het oplossen

van het identifikatieprobleem nog aanvullende karakteristieken

bepaald worden zoals de auto- en kruisdispersiefunkties. In dit

hoofdstuk worden allereerst twee methoden besproken om schattingen

van de verschillende statistische karakteristieken te verkrijgen

waarna betrouwbaarheidsintervallen voor de verschillende karak

teristieken bepaald worden.

Wij beperken ons tot :

eenwaardige processen d.w.z. processen met een inga~g en een

uitgang (zie fig. 6.1.-1).

- ergodische processen aan ingang en uitgang van het proces zo

dat volstaan kan worden met meting aan een ensemble-ele:nent.

- normale processen bij het afleiden van betrouwbaarheidsinter

vall en.

x(t) I
) f'ROC"S

13' 6./-/

y(t)
)
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6.2 Twee methoden om statistische karakteristieken te bepalen.

6.2.1 De methode om statistische karaI:teri'stieken te bepalen ui t

realisaties onnfhankelijke sampels.

De afspraak is gemaakt dat x(c) en fI{O ergodische processen

zijn. Di t beteken t dat de verwachtingswaarde en dispersie van x(l)

en y(t) onafhanh:elij~~ van de tijd zijn en dat de l~orrelatie- en

dispersiefunkties~x«6), ryy«s) ,ryx(~s) 'Ilxx ((s), /I~y((s) en /(yx (ss)
aIleen afhankelijk zijn van het tijdsverschil t-s= 1: en niet van

de afzonderlijke tijden t en s. Bovendien betekent het ergodisch

zijn van de processen x(i) en !:I(e) dat ensemblegemiddelden kunnen

worden vervangen door tijdgemiddelden.

Het ingangssignaal X(E} en het ui tga.'1gssignaal fI(t) worden

bemonsterd op equidistante tijdstippen t, ,t.r , ,\t met een

zodanige samplefrequentie fs dat de samples onafhankeli,ik zijn

(zie opm. l)~ Er worden dan twee realisaties verkregen die als

voIgt voorgesteld kunnen worden :

~/ . -Yc.J' . . . . .. I Xtl]

6::2.1. (1 )

Uit deze realisaties kunnen schattingen voor de verschillende

statistische karakteristieken bepaald worden. Bij het bereken ~~

van deze schattingen kan al of niet gebruik worden gemaakt van

een korrelatietabel.

Schatters zonder korrelatietabel.

Uit de realisaties 6.2.1.(1) en m.b.v. onderstaande schatters

kunnen schattingen verkregen worden van de verwachtingswaarde

en dispersie van X{ en Yt. , van de kruiskorrelatieko~ffici~nt

tussen Xl en !It. , van de regressie van fit m. b. t. XI en Xc m. b. t.

!It en van de dispersieverhouding!lt. m. b. t. Xl en Xi m. b. t. !:It •
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1. Schatters voor de verwachtingswaarden Ex en ly
_ ,11 _ ,/I
X.. n ~ Xi, y. i7 ~ !ft,

'=1 ~'I

?>
1. I c ( -) l5 :-- L i'c.:-X

x /1-, i=,

6.1.1.(1;)

voor de
n

~ (~li -x )(!!t., - g)
(IJ-J) Sx S'1

Schatters voor de dispersies ~.t en 2;
n

S! = _1- 2. (!J. -g ) L (Zie ojhl. .2 )
Y /) _ I .=, c.

korrelatieko·effici·~n t "<:Ix (1:=0)Schatter

SI/X ('=0) =

2.

3.

4. Schatters voor het bepalen van de regressie van Yt m.b.t •

..(~ en X~ m. b. t.!:It. •

De volgende notatie wordt ingevoerd:

XhiiN = de minimal e x waarde van realisatie 6.2.1. (1).

Xml/x = de maximale x waarde van realisatie 6.2.1. (l).

k = het aantal deelintervallen waarin het interval, XhI,iv- xml/l(

wordt verdeeld (zie opm.3).

~({)= de jesample Xti die in het je.deelinterval ligt.

!{(t)= de bij de samplex/ij behorende y waarde.

!li. = het aantal samples XCi die in het it deelinterval liggen.

De schatter voor de verwachtingswaarde van !It. indien Xc bekend

is, wordt gegeven door

Uit 6.2.1.(5) wordt voor aIle k deelintervallen de verwachtings

waarde van !It indien,( bekend is, gevonden. Op deze manier worden

k punten van de regrssiekromme Yt m. b. t. X't gevonden (zie opm. 4).

met ':/..
J

Op analoge wijze worden k punten van de regressiekromme it m.b.t.

11 gevon den.
:Jt

/1'I 'J

X_ ('(=0) = --;;- 2. Xj' (t)
~ 'J .l=,

5. Schat ters voor de dispersieverhouding ?yxfr=o) en~Ay(7:=o) •



'l:X (1'=0) = -.!- 11--/-
Sy n- /

It ) / /1 ('['=0" -"1/---
Iy 5X f] - I
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6.1. f/t)

Schatters met korrelatietabel.

De meetgecevens worden ondergebracht in een korrelatietabel

(zie fig. 6.2.1.-1) en weI op de volgende manier :

Bepaal de minimale en maximale waarde van x(t) en !1ft) ui t de

realisaties 6.2.1. (1). Vi t de vergelijking k~l+3.32 log(f]) Vlordt

k berekend, d.w.z. de hoeveclheid kolo~~en of rfjen waarbinnen

aIle meetgegevens gegroepeerd worden (zie opm.3).De intervalstap

pen L1 X en iJ 'f zijn:

A '::I =- !/mll If • !In''N
k

In de 2 dimensionale korrelatietabel wordt in elk vakje het aan

tal keren ~j(x,y)dat een paar(XCi :Yt:-Jdc·(fl) binnen dit vakje valt,

. genoteerd. Op deze manier zfjn aIle meetgegevens in de korrelatie

tabel verwerkt.

~,(r.tj) Yll (x,tj) ~j (.(if) ~k(t,tj) ~ (x)

1, (t, y) ~1 (-t:Cf) ~i (t, y) ~/dx;y) Yt(x)

~I (X,Cf) 10 (x,y) ~(x, tJ) J{; (xy) J{(x)

11-, (x,y) l{J(x,y) Yfj (I, y) . ~i(X,~) )i(x)

M(ij) ~(y) ~.(y) J1:(y) ilL

h. 6..2.1. - /
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In de korre1atietabe1
k

'/(x)= ?- J.,(x,y)
I J=I l}

k

~,(y)= 2: V,j'(X,fJ)
i=1k k

t- ~(x)= 2 0(~fJ·
L'I 1~1

van fig. 6.2.1. -1 is

6.2,1. (9)

6.1. f (10)

6.1.f. (II)

Door te definieren

-Ii if "- Xmin + ~ - f ) LlX If (J' I)Y. :. u, + J-£ iJy
J JhJ'"

6.1.1. (/1)

kunnen met de vo1gende formu1es schattingen van de verschi11ende

statistische karakteristieken verkregen worden.

(,2-1 (/t)

(:tie OjJm, 5 )

1. Schat ters voor de verwachtingswaarden Ex en £Ij
I k 1 k

i= -/} :£. x*-J, (x) g. rJ ~ Y/JJ.J'(Y)
,'=1 ' , 1=1 J

2. Schatters voor de dispersies 6/ en 1; .
k

51.=_1_ 2. (~,*_i)t~(x) _ JLX
:x 11-1 "1 /l

k

Sl= / ,2 (51/- q).t~(lf) - t/y
y ~ I'I J /2-

3. Schat ter voor de korre1atiekoiHficien t '(yx (7:=0)
k I<

Syx (r=o) = 5 ~ (1/-; )(Y/-!J)~j(x,y)
('II-I) tx !'y

4. SC,hatters voor het bepa1en van de regressie van Yf: m.b.t.

Xt en:(t m. b. t.!lt: :
k

i ~ _1- 12"1 '1
J
' *~J' (~(j)

1/ Ydx)

X' 1/: I i "ill'Y.
j
' (x,y)

!!i ~(y) ,'1

6..!,I,(,!)

voor de dispersieverhoudingen rzy x(7:=o) en 1.(y (r.o) •

5~ V.:, f (§{' - 'i t ~(x)
I

S;<

Schatters5.
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Met bovengenoemde schatters kunnen uit de realisaties

6.2.1. (1) schattingen berekend worden van Ex , ly, 1:,/ ' 6~ ,
t"yx(?:=o) ,qyx (7:=0) en !l.xy 6:=0) waarbij al of niet gebruik gemaakt kan

worden van een korrelatietabel. Moeten ook schattingen van de

kruiskorrelatieko~fficient'(yx('I::")en van de dispersieverhoudingen

'lyx (d en Ixy (-r:) worden bepaald voor 'LiD dan kunnen deze verkre-

gen worden door het meten van de volgende rea~isaties:

Xc Xc ..
I' .t'

Door in de vereelijldngen 6.2.1. (4) tim 6.2.1. (7) Ye. te vervan-,
gen door .1i,t< worden schatters voor "tyx {7:) 'fyx(c) en 1xy(-r)

verkregen. T,7ordt met de korrelatietabel gewerkt, dan moet ui t

deze nieuwe realisaties een nieuwe korrelatietabel samengesteld

worden waarna m.b.v. de formules 6.2.1.(15) tim 6.2.1.(17)

schattingen van ~!fx(t:) ''!.yx(t) en 'lyx(-1:) berekend kunnen worden.

Voor het verkrijgen van schattingen van de autokorrelatie

ko~ffici~nten en de autodispersieverhoudingen van ingangs- en

uitgangsproces worden de volgende realisaties gemeten

XCI . ,({.t) . . . . . . Xt I> RoE111/5// I/e WIN /Nrj//N'I5SitjnflP/ x(t)

-tt,fr. x . x 'P.EfJ/'-sl'Il/e VI1N INrjMCjSSirNfifi / x(t-)
t.z f"C' ' til t1:"

yt, ' yc.z;·····, YCn "R.clll/Sl'lli&Z '(fiN {LitC;flM! 55/(JI'I1I11 / ':I(t)

~tt"' ~.t ft"' ••..• ~lItr
tta// //SR f/e VIlN Ui!.rjIlNc(:sS'i'lNflfI/ y(6)

6.2.1. (9)

6.1.1. (to)

Door in de vergel:ijkingen 6.2.1. (4) tim 6.2.1. (7) !lti te vervangen

door Xt,f'l' worden schatters verluegen voor resp. txx(c) , !lu(e) en

flxx(-t) • Vervangen w:ij in de vergelijldngen 6.2.1. (4) tim 6.2.1. (7)

.rti door Yt,:f1:' dan worden schatters verkregen voor resp. 'tyy(x:) ,

1~yf~ en 1yy{d • Wordt met korrelatietabel gewerkt, dan moeten

uit de realisaties 6.2.1.(19) en 6.2.1.(20) korrelatietabellen

samengesteld worden waarna m.b.v. de vergel:ijkingen 6.2.1.(15)

tim 6.2.1.(17) schattingen van de autokorrelatiekoefficienten en

de autodispersieverhoudingen van ingangs- en uitgangproces kunnen

worden verkregen.
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Op verschillende manieren kan onderzocht worden of de ge

meten samples onafhankeljjk zijn. E~n van de manieren om di t te

onderzoeken is de au tokorrelatieko'efficien t van het signaal

te bepalen uit de gemeten samples. De autokorrelatiekQEHfici'ent

van het ingangssignaal X(t) kan met de volgende formule bere

kend worden uit de samples XI.. van realisatie 6.2.1. (1) :
/J-fh L

§; (~i~m - i ) (xc.- - x)
(lJ.-I-m) s}

-
X en s/"' kunnen berekend worden uit 6.2.1. (2) en 6.2.1. (3)

terwijl [5 de samplefrequentie is.

Is de korrelatiekoefficient voor m=l gelijk aan 0 dan betekent

dit dat de samples of onafhankelijk zijn of ongekorreleerd zijn.

Daarom is het wenselijk om voor meerdere In waarden t e onderzo e

ken of de autokorrelatiekoefficient gelijk aan 0 is. Op dezelf

de manier kan onderzocht worden of de gemeten samples van het

uitgangssignaal 'ftc) onafhankelijk zijn.

Een andere manier om te onderzoeken of de samples onafhan

kelijk zijn is m.b.v. de run of trend test [6}. H.b.v. deze

tests kan bepaald worden of de samples met een bepaalde waar

schijnlijkheid onafhankelijk zijn.

De schatters voor de dispersie , de korrelatiekoefficient

en de dispersieverhouding hebben in de noemer de term n-l staan

in plaats van de term n die eigenlijk verwacht wordt. Deze

schatters moeten zuivere schatters zijn d.w.z.

Door te delen door n-l in plaats van door n worden de schatters

zuivere schatters.

Bewijs voor de dispersie I b J:
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n. •
{-, (Xci - Ix r Ix - X )2. ~

11.

? k, -£x ) 2. - IZ ( X- Ex)
L"::I

/h-I
fl- /

[ !(;- Ex/J

Volgens de centrale limietstelling geldt (zie 6.3.1) dat

[ ((i- Ex)j ~ 6x~
!l

Hieruit volgt dat
)1. ~ l

[(sf) = ~ - -.!!:- -.1L 6
!l-/ !l-/ IL :,r

Zo kan ook bewezen worden dat in de noemers van de scbatters

voar 'tyx (t) en 'lydt ) de term n-l moet staan in plaats van de term

n.

~1?~.:._2

In [ I ] wordt bet volgende verband gegeven tussen het

aantal samples n en het aantal intervallen k :

k ~ / + 3.3.2 /09 t1

Hoe aan dit verband wordt gei<::o!?len , is niet bekend. Vermoedelijk

geldt dit verband alleen voor normale processen. Wel is bekend

dat de schatters gevoelig zijn voor het aantal k waarden. Wordt
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zonder korrelatietabel gewerkt dan is aIleen de dispersieverhou-

ding afhankelijk van bet aantal intervallen k. Voor k=l zal
2 _ £//£ (ylx) -1(y)j~J

?Yl - ;;/)('.1) = 0 zjjn omdat [(Y/x/.£{y) • Is k zo

groot dat in elk interval 0 of 1 sample valt dan zal-2~J '" /

zjjn. Dit toont aan dat Qyx" sterk afhankelijk is van k • Vooral

voor kleine rJaarden van t;yx zal ~!:/). sterk afhankeljjk z:ijn van

het aantal intervallen k • Wordt met korrelatietabel gewerkt

dan zjjn aIle schatters afhankelijk van bet aantal intervallen

k.

De verwachtingsi"Jaarde van !It indien "it
is als voIgt gedefinieerd

bel:end is

I

Il"l

n~

2.. y(f)
.J=1 l

/17et

fl,

.(.. ;. 2. ~. (L )
, L:I

Deze definitie berust op bet volgende

Ze.t de gemeten samples (Xt.:lft,. J'.(i(n.) van realisatie 6.2.1.(1)

grafisch ui t en verdeel vervolgens het interval liniN - IfnI/x in

k deelintervallen. Door de sarnPles(x;r1):fIt(lj,tlt..(II)die in het i-de

deelinterval liggen , wordt m. b. v. de minimum lnvadraten metho

de een rechte bepaald. Bet punt met koordinaten,r.. '0-.: ('{"oJ
ligt op deze rechte. Op analoge wijze wordt in de andere deel

intervallen een recbte bepaald door de in deze intervallen ge

legen punten (zie fig. 6.2.1.-2) etc.

fig. 6..2. 1.-1
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.2
De term ~ heet de Shappard correction.

I~ - --

Gege'ven de kansdichtheidsverdeling t(%) die gedefinieerd

en in tegreerbaar is in het gebied van lm'N tot ,.rAIl/X (even tueel

_ 00 tot f OQ ). Ret gebied XtniN - X/TlliJt is verdeeld in k

intervallen met breedte Ll X • De frequentie van voorkomen in

het i-;de interval gecentreerd rond (Ira X/II,it f{c"-i)!JX bedraagt:

v.. 1",(>;"}) o'}
-f tJX

Ret r-de moment van de gegroepeerde frequenties wordt gegeven

door : K

flit = ? ~ (;() t
,a,

In III is afgeleid dat dit r-de moment is uit te drukken in

het echte r-de moment lit

i4~ k(~)(ft1x)~ lL
" ( ,t< 2< • , (or - 2.)

t=o

Rieruit voIgt dat

lI, = ii,
II __,_ AX ft
L(.t= lL t..I

.l. /2

Dit betekent dat indien de dispersie t/ berekend wordt uit de

voorkomende frequenties , de uitkomst gekorrigeerd moet worden
, 2

met de term ?iLlX •
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6.2.2. De methode om statistische karakteristieken te bepalen

ui t realisaties afhankel~jke samples.

Het ingangssignaal X(t) en het ui tgangssignaal !J(c) worden be

monsterd op equidistante t~dstippen met een zodanige sample

freauentie Is = f:::J~ dat de samples afhankeljjk zjjn. Di t in tegen

stelling tot 6.2.1. waar de samples onafhankeljjk genonen z:!jn. Zo

worden twee realisaties verkregen :

Xt , . ..r X X 1Gf~//Sf} I/e Villi 'N9RN3ss;9NI1I1/
ii' iJe i,t~~tj c,+ /lilt

(l,2f)
Jt. Yc J ~ +.tM I

' , .. !Ie, + n,j (. 'R.Ud/s IdiE VI/N Uit9fiN9S/gNfllI/
~+/)(.

I, I

Uit deze realisaties kunnen op analoge wjjze als in 6.2.1 beschre-

ven schatter~ verkregen worden voor de verwachtingswaarde en dis-

persie van Xt en !It J voor de lwrrelatieko·~ffici"ent"tyx('<:o) en

voor de dispersieverhoudingen 'lljx(r::o) enf~y(r:=o) waarbij even tueel ge

bruik kan worden gemaakt van een korrelatietabel.

Aangezien de samples van de realisaties 6.2.2.(1) afhankeljjk

z:!jn, kunnen door het uitvoeren van m verschuivingen van de rea

lisatie van het ingangssignaal t.o.v. de realisatie van het uit

gangssignaal de korrelatieJ.\:oiHfici'ent en de dispersieverhouding

voor " .. m4t (m zowel positief als negatief ) bepaald worden.

Door het uitvoeren van m verschuivingen worden de volgende reali-
I

saties gevormd

.JY- ,!i~),
c,f/n/jf C, +lh1+t iJt

Deze realisaties bestaan niet meer uit n samples van ingangs- en

uitgangssignaal maar uit (n-m) samples. In If} wordt aangeraden

niet meer dan fa verschuivingen uit te voeren omdat anders te

weinig samples overgehouden worden om nog nauwkeurig te kunnen

rekenen.

Uit 6.2.2.(1) kunnen ook de volgende realisaties samengesteld

worden :

Xl X X, 't,tllt c, +(n-",j,,t

X x .. ..
XC/l..i,tll1(J{ J c, +(tn+t)(J { ,

!It.,, • !:Ie, +d, ... !It, '(II-".,j,df

fll, t 111/iJf. .J !ft., +~t'.J"~ .. ) YilL-
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Uit deze rea1isaties Imnnen m. b. v. de schatters die in 6.2.1 ge

geven zjjn, schattingen van de statistische karakteristieken ver

I kregen worden die een verband aanf,even tussen X't en {1- 'b"d en

tussen!li en Y'1:+fhtlt

Op deze manier worden dus uit een realisatie van het ingangs

proces en uit een rea1isatie van het uitgangsproces de statisti

sche karakteristiel~en van ingangs- en ui tgangsproces verkregen
I

voor Z"'= tJ1UJC waarbJj t,t. = .15 bepaa1d wordt door de samp1efrequen tie

en tn(fn moet zjjn. Dit in tegenste11ing tot 6.2.1 waar voor e1ke

r nieuwe rea1isaties gemet~n ~oeten worden.
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6.2.3. Voor- en nadelen van beide methoden.

~~r~~!~f_~~~_~!~!~~!~~~E~_~~~~~!~~~~!!~~~~_~!!_~~~~!~~!!~~

~£E~~~~~~~~_~~~r~~~·

Voordeel.

In 6.2.2. is gezien dat uit de realisaties 6.2.2.(1)

maximaal 1: 11. punten van de autokorrelatie- en autodispersiefunktie

van ingangs- en ui tgangssignaal en 112. punten van de kruiskorre

latie- en kruisdispersiefunktie tussen ingangs- en uitgangssignaal

bepaald kunnen worden. Dit betekent dat voor het berekenen van

deze punten slechts lJl- samples gemeten behoeven te worden terwijl

voor deze punt en 11. 2 samples nodig zouden zijn indien met onafhan

kelUke sa~ples getekend zou zijn.

Nadelen.

1. Omdat de samples afhankelijk zijn, kunnen g,een betrouw

baarheidsintervallen voor de statistische karakteristieken be

paald worden.

2.De schatters die uit afhankelUke samples bepaald wor

den, zullen niet zo nauwkeurig zUn als de schatters die uit on

afhankelijke samples bepaald worden.

3. De mo eilijke keuze van de samplefrequentie. ;: = it .Ener

zUds wordt een lage samplefrequentie verlangd omdat de nauwkeu

righeid waarmee de schatters de werkelDke waarde van de statis

tische karakteristieken benaderen , toe~eemt naarmate de frequen

tie kleiner wordt. Anderzijds wordt een hoge frequentie verlangd

omdat het aantal punten van de korrelatie- en dispersiefunkties

( elk pun t komt overeen met een verschui ving ) afhankelijl>;: is van

het aantal verschuivingen m (een verschuiving komt overeen met
I

f'-=- 1
6

) dat ui tgevoerd kan worq.en voordat de samples, onafhankeljjk

zjjn.

~~r~~!~~_~~_~!~!~~!~~~E~_~~~~~!~~!~!!~~~~_~~!_~~~~!~~!!~~

~~~£E~~~~~~~~_~~~r~~~~

Voordee1.--------
Omdat de samples waaruit de statistische karakteristieken
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bepaald worden onafhankel~k zljn, kunnen betrouwbaarheidsinterval

len voor de statistische karakteristieken opgezet worden.

Nadeel.

In 6.2.1. is gezien dat voor elk punt van de korrelatie

en dispersiefunkties tweerealisaties van elk n onafhankelDke

samples nodig z~n. Voor het berekenen van m punten van de auto

korrelatie- en au todispersiefunktie (even funkties )van ingangs

en Uitgangssignaal en 2m punten van de kruiskorrelatie- en kruis

dispersiefunktie z~n 8nm samples nodig terw~l hiervoor slechts 2

realisaties van elk n afhankelijke samples voor nodig zjjn.

,
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6.3 Betrouwbaarheidsintervallen voor normale processen.

6.3.1 Betrouwbaarheidsinterval voor de verwachtingswaarde.

~~~E~~!E~~EE~~~~~~!~~~~~_~~~E_~~_~~~~~~E~~~~~~~~~~~_~~

~~~_~~E~~~~_E~~~~~_~~~_E~~~~~~_~~E~~!~~'
I

In 6.2 zjjn verschillende manieren besproken om sGhat tingen

van de verwachtingswaarde van %t en !It te bepalen voor het ge-

val x(O en !1ft) ergodische processen zijn. Deze schattingen zjjn

allen verkrecen door samples van x/I) en ya) te nemen. Zijn de

samples onafhankelijk dan kan over de nauwkeurigheid van deze schat

tingen gesproken worden. Een van de manieren om een schatting van Ex te

krjjgen is m.b.v. de schatter 6.2.1.(2):
/Z

x: -' 2. Xn... t,
l.=/

Is X(t) een normaal proc es dan zjjn de samples Xti. onafhankelijke

normaal verdeelde randomvariabelen met ieder een geljjke verwach

tingswaarde £x en een geljjke dispersie 6} . De randomvariabele

i he eft dan ook een normale verdeling met verwachtingswaarde J

,[X en dispersie 6-0z I b} . Di t bet eken t da t de randomvaria-
- Ie x - Exbele 2=-y/2- I, een normale verdeling heeft met ver\'Jachtings-

waarde 0 en ~preiding 1. d. w. z. de gestandaardiseerde normale

verdeling. Hi erui t wordt het betrou \'/baarheidsin terval voor Ei.
bepaald.

( £X ( 6.3.1. (1)

De waarde.t~ zijn getabelleerd.

Bjj de afleiding van het betrouwbaarheidsinterval is veron

dersteld dat de spreiding 6; bekend is. Is deze niet bekend dan

kan in de meeste gevallen 6x~ vervangen worden door de schatter

van b; indien n> 20I B }. De verwachtingswaarde die wordt ver

kregen door de verwachtingswaarde uit de korrelatietabel te schat

ten m.b.v. 6.2.1.(13) heeft hetzelfde betrouwbaarheidsinterval

als hierboven afgeleid.

Op ana10ge ~jze kan een betrouwbaarheidsinterval voor de

verwachtingswaarde van 'it bepaald worden indien ook di teen nor

maal proces is.
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Indien in het betrouwbaarheidsinterval 6.3.1.(1) ~L niet

vervangen kan worden door zjjn schatter sf moet een ander betrouw

baarheidsinterval gebruikt worden.

Stel if en :l zijn 2 onafhankelljke randomvariabelen v!aarbij

y een {,2 verdeling heeft met v vrijheidsgraden en Z een
V 2

normale verdeling heeft met Ie:: 0 en ~~ :. 1 • De variabele tv" f i. i

heeft dan een Student tv verdeling met V vr~heidsgraden. Ztals

h - Ir 1- Exreeds afgeleid is, eeft de variabele Z" f!L ----;;;- een normale ver-

deling met fz=o en /'i= 1 • In 6.3.2. wordt afgeleid dat de va-
. b 1 - VsJ. y1- d· h t t· 1 h . drla e e!:f=. J: een '( V ver ellng eef - me - v:: n. - / vrij el s-

tox .
graden. De varlabele :

)f;; i-Ex
t JJ " !Z 6)( :> Y;;

VJls}
V 1,2.

heeft dus len Student tv verdeling met 1), 11-1 vrijheidsgraden. Hier-

uit kan wederom een betrouwbaarheidsinterval voor Ex afgeleid

worden :

-PI x- ( I / II .. "'I. J. 5X X ~ X T ~/2. . Sx "j- 0( 6.3. 1. (2)

met J~/fl'1

Voor grote n zullen beide betrouwbaarheidsintervallen 6.3.1.(1)

en 6.3.1.(2) elkaar overlappen omdat de Student tvverdeling dan

overgaat in de normale verdeling.

Betrou wbaarheidsin terval voor de verwachtingsvraarde in het geval----------------------------------------------------------------

Tot nu toe zijn aIleen betrouwbaarheidsintervallen afgeleid

voor normale processen.Is het proces niet normaal dan kan toch

weI iets gezegd worden over de nauwkeurigheid van de schatter

van de verwachtingswaarde en weI dankzij de centrale limietstel

ling die zegt dat onafhankelDk van de kansdichtheidsverdeling
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van xli. bij vo1doende grote n de kansdichtheidsverde1ing van x

normaa1 verdee1d wordt. Dit betekent dat voor vo1doende grote n

gebruik gemaakt lean worden van betrou vibaarheidsin terva1 6.3.1. (1).

In de meeste geva11en is deze benadering a1 vo1doende voor n ) 4.
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6.3.2 Betrouwbaarheidsinterval voor de dispersie.

In 6.2.1 is gezien dat uit een realisatie van het ingangs-

signaal x(t.) een schatting van de dispersie van "t
worden m.b.v. de schatter 6.2.1.(3) :

n
S 1. " _'_ ? (Xl.; _ i )2-

oX II_I •
l= I

verkregen kan

Is x(tJ cen normaal proces en zjjn de samples Xl, onafhankelijk ,

dan kan een betrouwbaarheidsinterval voor 6; afgeleid worden.

Stel ~,22., 2/l. zijn n onafhankeljjke randomvariabelen

met een normale verdeling , verwachtingswaarde 0 en dispersie 1.

De variab ele :

heeft een Chi-Square verdeling met J vrjjheidsgraden.Zoals reeds

afgeleid is ,heeft de randomvariabele z.,'" Xe, - Ex een normale6;
verdelinge met verwachtingswaarde 0 en dispersie 1. Dit betekent

dat
17

2.

een Chi- Square verdeling met J= I'J? - I vrjjheidsgraden heeft.

Hieruit voIgt dat

VRy he;oIs 9':<.11 den./!net J = 111-- -1
! 5"
~ = (Il. /) /3-

X

Hierui t kan het betrouwbaarheidsinterval voor 6; afgeleid worden:

.l
De waarden tv: 1.t zijn getabelleerd.

De dispersie die wordt verkregen door niet 6.2.1.(3) te gebruiken

maar de dispersie uit de korrelatietabel te schatten m.b.v.

6.2.1~14) heeft hetzelfde betrouwbaarheidsinterval.
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Op analoge v~ze kan een betrouwbaarheidsinterval voor de

dispersie van ~ worden afgeleid indien y~) een normaal proces

is en de samples waaruit de dispersie van ~ bepaald wordt ,

onafhankel~k z~n.
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6.3.3 Betrouwbaarheidsinterval voor de korrelatieko~ffici~nt.

<:1 /09 IrJryx(r=o)

1 - Jr!lx ('1::0)
}= /-0{

Hierui t voIgt
k.

! e 1._ 1

'? e I:t. + 1

met

}= / - 0( 6.3.3. (1)

t; = log / + 5yx (to= 0)

1 - Syx ('<:0)

kl: /03 1+ 5yx (7::0) 2 ~oIJ.-
/ - Syx ('t'=o) I~

f/}}-d

Door in het betrouwbaarheidsin terval 6.3.3. (1) Sy~ (r: 0) te ver-

vangen door 5yx ('t') ,Sxx(T) of 5yy (7:) worden betrouwbaarheids-

in tervallen voor --ryx ('t"J , "txx ('t') en I[Y:t (-r) verkregen mi ts de

sam pIes waarui t de schat ters Syx ('l") ,sxx ('t') en Syy(z-) bepaald

z:ijn , onafhankelijk z:ijn en de tweedimensionale kansdichtheids

verdeling r(ye..,:, Xt) ,?(.r.c+"C' %iJ en j(Yc+r , Yt) tweedimensionale normale

verdelingen z:ijn. Aan deze voorwaarde is voldaan indien een er

godisch normaal proces door een lineair proces wordt gestuurd.
I

Worden voor het berekenen van de auto- en kruiskorrelatie-

ko~ffici~nten de schatters gebruikt die verkregen worden uit

d.e korrelatietabellen dan worden dezelfde betrouwbaarheidsin

tervallen gevonden.
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Wordt een normaal ergodisch proces x(t) door een lineair

proces gestuurd dan zal de regre?sie van het uitgangssignaal

!It/-" m. b. t. Xt een rechte zijn voor elke ~ • Is niet bekend of

het te onderzoeken proces lineair is , dan kan van deze eigen

schap gebruik gemaakt worden om te onderzoeken of het proces

weI of niet lineair is.In 6.2.1 is gezien dat uit de realisa

ties 6.2.1.(18) en m.b.v. 6.2.1.(5) of 6.2.1.(16) een aantal

af-

b.3.1I. (I)!lIeI. .[. = a;: ~ b, L

1~x (r) - "l~x (z-)
1- 1yx (r)

pun ten van de re[';ressiekromme !ItT'" m. b. t. X't- gevonden kunnen

worden. Deze punten zijn schattingen en zullen daarom ool~ al

is het proces lineair niet op een rechte liggen. WeI zullen

ze , als het proces inderdaad lineair is , b~ benadering op

een rechte moeten liggen en de afwijldng van deze punten tot

de regressierechte f(Ye.TIXt)= aXl~b met a= ty~t)6!1 en b= £y - a.£x
. x

(zie 4.2.(13» mag niet te groot z~n in vergel~king met de

wijking van Y,- (-c) tot '1.(1) (zie 6.2.1. (5» of m.a.w.
k .( l

~ '1l, f?h (,) -f.: l
~ ~ (!i'Jt) -Yx. (,)y-
L=/ t=, '

is een maat om te beslissen of de regressie van !:Jc+'t' m. b. t. Yt

inderdaad een rechte is. Hoe groot mag 6.3.4.(1) echter worden

opdat de hypothese over het lineair z~n van het proces wordt

verworpen ?

Bewezen kan worden dat indien y~)het uitgangsproces is

van een door een lineair proces gestuurd normaal ingangsproces

de variabele

F= (71 - -I) f!l~x {7:'} - tJp ('l')j
(Ir - 2,) [ / - 1~x (,,)j

t. 3. Jj. (2)

een F(k-2;n-k) verdeling met k-2 en n-k vr~heidsgraden heeft

mi t s 'lyx{r) en Jcy.d't:) verkregen zjjn ui t realisati es onafhankelijke

samples. Uit 6.3.4.(2) kan de F waarde berekend worden en deze

kan vergeleken worden met de theoretische waarde FT voor een

F-verdeling met k-2 en n-k vrjjheidsgraden voor een waarschjjnljjk-

heid 1-0( • Is de berekende waarde 6.3.4. (2) groter dan de the-

oretische waarde FT dan wordt de hypothese over het lineair
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z~n voor deze ,-~ waarde verworpen. Is de berekende waarde

6.3.4.(~) kleiner dan de theoretische waarde dan wordt de

hypothese niet tegengesproken.

Bewijs dat

(rn- J) (1~x (t) - "{!Ix (r)j

(-1- 2- ) { , - Il J
y x (r)J

een F(k-2j n-k) verdelin g heeft / 9 J.
Is het proces lineair dill1 is de voorwaardel~ke kansdichtheids

verdeling ?(fJr.,r/Xt) normaal verdeeld met £fYc,'t/.rt)= aKUb en spreiding

6~ • Di t bet ek en t da t :
/I'

j.(rj=-' £'y(l}
x.: ilL., I

-< =I

een variabele is met verwachtingswaarde £. = ax.: .,. h en sprei-
)1 L

ding ;. • Dan is :
L

~/- J.l.T Y~ (r)-it

~- -I) I tz~x (z-) - Jc~~ (c-) j

(k-t.) t ,- 1~yx (r-)]

met k-2 en n-k vr~heidsgraden.

een variabele met verwachtingswaarde 0 en spreiding 1 en zal
K

J~ .? ni ! f,r:. (,)_IjZ
b l T:./ '

een 1~ -verdeling hebben met k-2 vrijheidsgraden.

De variabele :

-' i!i- (T) ~ y.(I))2-
tl Xi '-lc 1

heeft een >(: -verdeling met 'Ii -, vrijheidsgraden. Dan heeft
Ie fl·-' ~ 2: l?i- (7:)- y.(.l)j'-

)~ ~ ~ L
& i=1 £=1' Ir

een 1..t-verdelin g met ?.(n;-)= 11.- k vrjjheidsgraden. De variabele
JI t =1

k

(Il- J.- ) 6~ ~ Ili I~. (rJ - £i)2-
t=1 t

(k- z j it i 1. !Id; (L) - Y;,(TJY
. L=/ .lEI ,

heeft dan een F-verdeling
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7. Tocpnssincen.

7.1 Inleiding.

In de medische fysica doet zich het volgende probleem voor:

gegeven een systeem dat uit een lineair gedeelte en uit een

niet-lineair gedeelte bestaat. Men zou graag een antwoord willen

hebben op de vraag of dit systeem bestaat uit een lineair ge

declte gevolgd door een niet-lineair gedeelte (systeem 1) of

uit een niet-lineair gedeelte gevolgd door een lineair gedeelte

(systeem 2).

X(fE) //NERIR. N/E:T- LINElliR y(e)
~

sysl£EI'f sysfE.€tf
syslee In I

x(tJ
~

NiEl - Lit/Gliit< liNE-fill{ !ICc)
5ys 1££/'1 SysfEEH

./g. JI -1.

In dit hoofdstuk wordt onderzocht of m.b.v. de in de hoofdstuk

ken 3 tim 6 besproken identifikatietechnieken een dusdanig on

derscheid tussen beide systemen gevonden lean worden dat de vraag

of men met systeem 1 of systeem 2 te maken heeft, positief be

antwoord kan worden. Bij het onderzoek wordt als lineair gedeelte

van het te onderzoeken systeem een 1 e orde lineair systee:n

gekozen en als niet-lineair systeem een h:wadrateerder. Om enig

inzicht in beide systemen te verkrijgen, worden eerst het I-de

orde lineaire systeem en de kwadrateerder afzonderlijk onderzocht.

Vervolgens worden de systemen 1 en 2 onderzocht. Aan de hand

van de uitkomsten van het onderzoek wordt dan bekeken of inder

daad een antwoord kan worden gegeven op de vraag met welke van

beide systemen men te maken heeft.
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In dit hoofdstuk wordt dus achtereenvolgens behandeld

- Een Ie orde lineair systeem (7.2)

- Een kwadrateerder (7.3)

- Een Ie orde lineair systeem gevol gd door een kwadrateerder (7.4)

- Een kwadrateerder gevolgd door een Ie orde lineair systeem~7.5)

- Konklusie (7.6)

Als ingangsproces x~} voor aIle systemen. die in dit hoofd

stuk onderzocht worden, is een ergodisch normaal random proces

genomen en weI het stochastisch proces dat wordt verkregen

door een ergodisch normaal verdeeld wit ruissignaal door een

bandfilter te sturen (zie fig. 7.1.-2).

Ville 1?lLis 1}(e) :b/tNcI x(t)

gENERl/loK. Y/fa. 19. /1.-2

)t"7 1.(1)

Ret stochastische signaal ~~) is een ergodisch normaal verdeeld

wit ruissignaal met korrelatiefunktie :

en vermogensspektrum:

_4--r;(f)
------------..... f

-19. 71. -If

-II
(:tie .F9. J I. - # )

... /llr.ft:
¢ (f). fll t(r) e d7:=

nn

Voor het stochastische signaal nUl geldt voor elke m,t, ,t2'~"

,t!ll. dat:

Di t beteken t dat de random variabelen Il, n, .. ' .. nt een
<,' <1) > m

m-dimensionale normale verdeling hebben voor iedere m, tt ,t2 ,."

,tm en dit betekent, zoals in 4.2 gezien is , dat n~) een
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normaal proces is. Aangezien ~(t) ergodisch is, zal ~a) dus een

ergodisch normaal proces z~n. Dit ingangsproces kan niet ge

bruikt worden bjj de bestudering van de systemen omdat di t pro

ces onderling geen korrelatie vertoont. De korrelatiekoefficient

is n.l. alleen ongel~k aan 0 indien '=0 • Door dit proces door

een bandfilter te sturen, wordt wel onderlinge korrelatie ver

kregen. Voor het door het bandfilter gestuurde stochastische

proces n(C) geldt indien een ideaal bandfil ter verondersteld

wordt, dat het vermogensspektrum geljjk is aan

I I

L J11 1:11

I I I "J

-1.-1 -J. -j. ~ ~ J.-l }. }0+1

/1. ~)

en de korrelatiefunktie gel~k is aan
.10+ ~

Y: (r) = ~ Jk~e j2lr!rdf , 2k 2B (Sin 7TBr) (as 27(/01::
Xx 2.71 ll21r

~-!

M.b.v. 7.1.(5) wordt voor de autokorrelatiekoefficient van X{t)

gevonden

1Xx (r) : ( Sill 7! 1>1:) CoS 277/07:'
Ti'lJc:

Op deze manier wordt dus een ergodisch nor:naal proces verkre

gen waarvan de autokorrelatiefunktie niet alleen voor 7:'=0 on

gelijk aan 0 is.

De meetopstelling ziet er als volgt uit
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'Ku,'s bliNd ,x(t) re ONO£~2oEKEN y(tJ
---+--

J;lfER
~RST£R K£/l. I""'" r

G£N£K.f/TOK.
Sl/s t .€EI1

fds 9£NelUITO!?- - 5fimPLE - INKIC/,TINr:;

X IX
I. 2

7£1£ PD.P 8.,....-

/9'/1.- b cYt.e

De ruisgenerotor : fabrikant Rhode & Schwarz, type SUF EN 4150,

groepsnummer THE.ER.GER.02.

Het bandfilter : fabrikant Krohn-Hite, model 3202 R, groepsnum

mer THE.ER.FW.16.

De versterker : fabrikant Telefunken, versterker van de analo

ge rek~nmachine, groepsnummer THE.ER.RM.08.

Het te onderzoekensysteem bestaat uit een le orde lineair

systeemdat gerealiseerd is op de hierboven vermelde analoge

rekenmachine van Telefunken en een kwadrateerder : fabrikant

Phil brick Researches, type Q3-HIP mul tiplier/divider.

De ruisgenerator genereert ergodische witte ruis met een

normale verdeling in het frequentiebereik van 30 hz- 6 mhz. De

maximale effektieve uitgmlgsspaBning bedraagt 1 volt. Het band

filter heeft een bandbreedte van B= 2100 hz en afsn~frequenties

fo-1B = 100 hz en/o+ fB =2200 hz (zie fig. 7.1.-5). Wordt

het ruissignaal door het bandfilter gestuurd dan zal de maxima

le effektieve uitgangsspanning van het uitgangssignaal van het

bandfilter kleiner dan 1 volt z~n. Aangezien de ingangsspanning
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van de A-D converter ligt tussen -10 volt en +10 volt, wordt

het uitgangssignaal van het bandfilter met een faktor 10 ver

sterkt om dit signaal nan te passen aan de A-D converter en zo

doende een optimale omzetting te verkrDgen.

Als lineair gedeelte van het te onderzoeken systeem is een
e

1 orde lineair systeem gekozen en weI het onderstaande systeem

dat gerealisserd wordt op de analoge rekenmachine van Telefun

ken.

c

Voor dit systeem geldt:

- ..!.. dlf(/} z y(t) fo X({)
/( dt

A:' = 500 fJZ

!fa) C = 3,9 If /0 - 9F

fig, 71.-7

/
k .. -- = 5100

'7?C

Dit systeem'is een laagdoorlaatfilter met overdrachtsfunktie:

I/(w) ~ _ k.
lIfoJW

en afsnijfrequentie: .L= -.k.- C &/0 ,.1;(
. )/1 27/

M.b.v. de sample-inrichting worden n samples vah de signalen

)«(0 en y(t) genomen. De smnplefrequentie is in te stellen m. b.v.

een puls(lclok)generator. Als samplefrequentie is 10 hz genomen.

Wordt in de autokorrelatiekoefficient 1: (7:') = 7.1. (6) van het
XI(

ingangssignaal voor B=2100 hz en voor /0 =1150 hz ingevuld dan

voIgt hierui t dat na 0.1 sec de absolu te waarde van -'(x.d?:) klei

ner is dan 1.5 Jf;/o-3 en di t beteken t dat de samples van het in-

gangssignaal nagenoeg onafhankelDk zDn. Hi t de meetresul taten

blDkt verder dat ook voor de uitgangssignalen van de onderzochte

systemen de samplefrequentie laag genoeg is om deze samples

onafhankelijk te doen zjjn. In het kompu terprogramma voor de

P.D.P.8 , dat gemaakt wordt om uit de samples de statistische

karakteristieken van X(t) en y(t} te berekenen , wordt eerst het

digitale signaal op ingang 1 van de P.D.P.8 gelezen. Daarna
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voIgt in het programma een wachtlus waarvan de tijd 7: in[iesteld

kan worden. Vervolgens wordt het digitale signaal op ingang 2

van de P.D.P.8 gelezen. Dit betekent dat , zoals het geval is

in fig. 7.1. - 6 Vlaar X(t} op ingang 1 en !f(t) op ingang 2 is aan

gesloten, Ij(t) r sec na X(~) bemonsterd wordt. Uit de samples

worden m.b.v. het hieronder beschreven programma de statisti

sche kara>;:teristieken van X(t) en !f(t:) berekend die via een tele

type zichtbaar worden gemaakt.

In hoofdstuk 6 z~n een aantal methoden besproken om schat

tingen van de verschillende statistische karakteristiel:en van

x(t) en fI{e) te verkrijgen.Deze schattingen Imnnen uit de sa'11ples

van X(e) en tj{t) berekend worden met een on-line progra.:m'na 0 f

met een off-line programma. Rekenen met een off-line programma

betekent dat eerst aIle genomen samples in het geheugen moeten

worden opgeslagen om vervolgens met deze opgeslagen samples te

rekenen. Omdat dit, vooral indien veel samples genomen worden,

veel geheugenruimte kost en de P.D.P.8 slechts een beperkt ge

heugen heeft, wordt met een on-line programma gerekend.Hier

doet zich echter een moeil~kheid voor.In hoofdstuk 6 is gezien

dat voor de berekening van de regressie van !It m. b. t. -t'l!

XI11I1X en x"'/AI nodig zijn • Aangezien, indien met een on-line

programma gewerkt wordt ,de verschillende x waarden niet met

elkaar vergeleken kunnen worden omdat bij elke nieuwe sample van

X(t.) de oude sample waarde verdwijnt, l\:unnen X"'IN en .fIHIIX niet be

paald worden. Di t probleem wordt opgelost door Xhll1X en .-l'1lJ/h te

vervangen door resp. +10 volt en -10 volt (d.w.z. de maximale

en minimale waarde van het ingangssignaal van de ,Po D. P. 8) en

dit interval te verdelen in k deelintervallen.

Bijlage 1 toont het flowdiagram Van het meest elementaire pro

gramma om de statistische karakteristieken van X(t) en yet) te

bepalen.

Bijlage 2 geeft een listing van dit elementaire programma.
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In het flowdiagrrun en in het programma is

N het aantal samples per signaal.

K het aantal deelintervallen.

mtJ.t:: In. If #.5)-Lsec de tjjd die verstrjjkt tussen het bemonsteren

van x(t) en yet) •

V£RIJX = Ex
v£/(tJij ~ £':1

• J~
D/S?X = bX

• J 2-
DIS?!:! = by

COJ?Xy = 'txy (-7:')

IJSl'YX = tz yX (r)

1?GRyx (L) = fJj (t-) J
XSTEle (l.) =- L.-\ zi£ hjdst. 6
kX(l.)=/?li.

Wordt in plaats van yft) , x(c) op ingang 1 van de P.D.P.8 aan

gesloten (zie fig. 7.1.-6) of m.a.w. in het flowdiagram en in

het programma Vlordt y:-::. x(t.,. 1n"t) dan worden ui t hetzelfde pro

gramma de statistische karakteristieken van X(f.) en x(t+mt,t)verkre

gen.
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1 orde lineair systeem.

Theoretisehe besehouwing.
--------------~----------

Als lineair gedeelte van de te onderzoeken systemen is een

Ie orde lineair systeem genomen(zie fig. 7.2.-1).

Jig. 12.- 1

De overdraehtsfuntie van dit systeem is gelDk aan 7.1.(7) :

H({.))~ - k
k -tjw

ter\~l de impulsresponsie gelDk is aan

- kt
9(t)=- -Ke t.t(6)

Voor een lineair systeem geldt dat [ 2 }
04

£y = f fA g(o() del
o

/2. (i)

72. (2)

Flieruit voIgt dat

co _ kc<

l:r -Ex JKe do<
o

- Ix 72.&)

Is 7.1 is afgel eid dat de au tokorrelatiekoef Heien t van X(l.)

gelDk is aan 7.1.(6)

l' (-r) =- (-Sill Tllh: ) (as 27T/o?:,
Xx lTlJ'i:'

Ig· 72.- 2 .
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De ree;ressie van Xt .. t: m. b. t. Xt is een rechte voor e1ke 't" om

dat x~) een ergodisch normaa1 random proces is (zie 4.2).

[(Xbt: / XI.) • 1'xx (7:) %t t Ex - 1'u (r) Ex

£(xl • r / -l"t ) r=o

'[=7:,

----+.:::::-;;;~=__--r· Z"l • t",. " .....

12. (6)

De regressies gaan voor e1ke t' door het punt met koordinaten

(ix : Ex )
Omdat de regressie van XtH' m. b. t. Xt een rechte is, ge1dt

dat (zie 5.1) :

In 4.2 is gezien dat als een normaal random proces x~) door een

lineair systeem wordt gestuurd , de regressies £(Yc.~/ Kt) ,
£. (%t .. rJ fie) en E(Ytt;; ':It) voor iedere 7: rechten zjjn of m. a. w.

£ ( ~I., ~ ; Xt ) •
tyx (1: ) ~!I Xt of- ly - tyx('I:) 6y £

6x. (, x
x

I (Xt <, / Yt) =
t yx (-r) 6~

£It r Ex - t'lx (- rJ tx £y
6y 6!1

£ ( !If: t7: / !It) = 'r:Y ':i Cr:) !Jt + £ Y - 7:yy (7:') £'1

7 2. f;)

! 2. (t)

/2.(g )
De regressies 7.2. (7) tim 7.2. (9) gaan voor e1ke 't' door resp.

de pun t en met koordina t en (Ex: Ey) ,(Iy. Ix) en (Iy: £';1).
De regressies 7.2. (7) tim 7.2. (9) zijn rechten en dit betekent

(zi e 5.1) da t

'l';lX ('t) " I'(yx (r) I
'lxy (r) = J 'tyx (-7:)[

'ly '1 {-c) = !-ryy{r)1

72·foj

7.2. (/I)

72.~J)

Uit 7.2.(10) en 7.2.(11) volgt dat
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Meetresultaten.

De statistische karakteristieken zijn berekend uit n=lOOO

samples van X(t) en y{e) • Voor de berekening van de regressies

en de dispersieverhoudingen is k=30 genomen. De verwachtings

waarde van het i.ngangssignaal Ex is geljjk nan O. volt genomen

en de dispersie gelijk aan 6. volt.

In bjjlage 3 zijn't.rxfr) ''I (1:) en l' {t-)t/, uitgezet als
9tlmrdtl~ xx gehl~f~Jo X)I eoR.

funktie van 'L • De autokorrelatiekoEHficient 't (1:L . is berekend
xx C'ltloAt

ui t 7.2. (5) met E=2100 hz en Jo =1150 hz. Omdat x(t) e~n normaal

proces is geldt dat tz (x) = II( (1:) J.
'Xx t,5to~. xx tAeoR

In bijlage 4 is de regressie van X
t

,?::" m. b. t. Xi: uitgezet Voor

verschillende r . De getrokken rechten zijn de theoretische re

gressie rechten die verkreeen zijn ui t 7.2. (6) door EX = 0 te

maken en voor't tc) de gemeten waarde van bijlage 3 in te vullen.
Xx

In bijlage 5 zijn ui tgezet 'tyx (t") en 'I. ('t:) als funk tie van ?:: •
9t",.i~1V yx ,/"",d"Jo

In bijlage 6 is de regressie van Yt t 1: m. b. t. X t' uitgezet voor

verschillende ?:: •

In, bijlage 7 zijn 'Cyu cd en flu Cr:) ui tgezet al s funkti evan 't" • Deze
J 9tJo."f"/V .7Y 921PordrzJ,

zullen minder snel dempen dan '\x (c--) en fir:) omdat de bandbreedte
fJU'cJ t

,., X tlJtItftl/<l

van !1ft) kl ein er is. '1

In bijlage 8 is de regressie van Ytfr m. b. t. !It uitgezet voar

verschillende ~ •
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7.3 Een kwadrateerder.

Theoretische beschouwing.
-------------------~----

A1s niet-1ineair gedeel te van de te onderzoeken systemen

is een kwadrateerder genomen.

-/9. 7 3. - I.

Voor het ui tgangssiGnaal y(t) van de kvmdratecrder ge1dt :

Het stochastische proces X~) is een ergodisch normaal proces

(zie 7.1) en d.w.z. dat voor elk ttdstip t ge1dt

(x- Ex F"
! (Xt) = / e - 26; ('Lie j"g. 73. -,2 ) 13. (2)

bAm-

Voor het ui tgangssignaal y(t) ge1dt dan [2 ]:

?(rt) r l(-Xt)
2x 2X

/g. t~·-l

f" Xt

De verwachtingswaarde van het uitgangsproces y~) is

De dispersie van lj(i) is :

73. (¥)

Bewijs
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(Xt -Ix/'
26~ at'

Xt

;b(Yt) = £(X{II-) - !l(x;)l- =

('Xl,L £/' /-; :2 L/I + 4- 6; f/
q.e.d.

Indien de random variabelen X en f;/ een 2-dimensionale normale

verdeling hebben geldt [ /0 ) :

tJ(y/x) " I ((/J/x ) - ! f(y/x)P = 6; (1- tyx) 13.&)

Ret stochastische proces x(C} is een ergodisch normaal proces.

In 4.2 is gezien dat dit betekent dat de random variabelen Xt

en xi:.,." voor elke 7: een 2-dimensionale normale verdeling heb

ben. Uit 7.3.(7) voIgt dan :

Substitutie van 4.2.(12) in 7.3.(8) levert :

Is Ix =0 dan is de regressie van ~.,." m. b. t. Xt; gelijk aan

Zie fig. 13. - 'I ,

l3.fo)
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----~;:;:_-j___=_____:::_F_----~-txx (t:t): 0

-------_--'-':;-----..:>..I..L..--~,,;;---------4 Xl.

AIle regressie kro:nmen gaan door de punten met koordinaten (/;:: i:)
en r- /,) :6;)

Is Ix 10 dan is de regressie van Yt tt" fJ1. b. t. xt gelijk aan

7.3.(9) (zie fig. 7.3.-5).

--------K.--L~;----.:::::~~---t"LI---------.. xl.
t .ex

-19./3.- 5

De korrelatieko'efficient tussen !ltT'l: en It is gelijk aan

Bewijs :

£!(!ft,<- Ey ) (,(t. - £x)]

'!:I /, x
2 Ex "t.rx(z)

lIz/,;.,. It Ii
/3.(11)

Blj het bewljs wordt gebruik gemaakt van de eigenschap dat :

Substitutie van 7.3.(9) in 7.3.(12) 1evert na enig rekenwerk :
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B~ de berekening van 7.3.(13) is gebruik gemaakt van de op de

vorige bladz~de afgeleide eigenschap, dat :

wordt gegeven door:

en van de op analoge manier af te leiden eigenschap dat :

De lwrrelatiekoeffici'ent 'Cyx(r) kan geschreven worden als :

"tyx(z-). £(Ye.rxtj - lxllj 73.(Jt)
6x 6'f

Door in 7.3. (16) voor 1(!{t7:xt) 7.3. (13) , voor Elf 7.3. (4) en

voor I,Ij 7.3. (5) te substitueren, voIgt 7.3. (11).

q.e.d.

De dispersieverhouding van ~tr m.b.t. Xt

IJ (T)" VEil £(Yc.r/Xt) - £ypJ
l!:lx, ,

J

Substitutie van 7.3.(9) voor [(!:len/XL), van 7.3.(5) voor 6tj en

van 7.3.(4) voor £y in 7.3.(17) levert, met gebruik making

van de eigenschappen 7.3. (14) en 7.3. (15), no. enig rekenwerk

Is Ex~o dan voIgt uit 7.3.(11) dat:

13. f9)

en uit 7.3.(18) dat

Worden de ui tdrukkingen voor /'t.!fX ("t:) / en 1yl r ) met elkaar verge

leken dan bljjkt dat voor toenemende Ex en afnemende t,,(x (T) ,

/It.yx{'C} / en 'lyx ('t') steeds beter aan elkaar gelijk worden. De ver-
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klaring hiervoor kan gevonden worden in fig. 7.3.-5. Voor toe

nemende Ex en afnemende 'tu(d wordt de regressie l(Yt+7:/I t.} steeds

rechter in de omgoving van Ix en zoals in 5.1 is gezien, is

/7.y .dr:-Y/: fyx (1:) indien [(Yc+;:/Xt) een rechte is.

De korrelatieko!ffici!nt tussen ~ en U L is gelijk aan
J e + t'

Bevlijs :

Bij het bevlijs Vlordt gebruik gemaakt van de eigenschap dat :

Substitutie van 7.3.(9) in 7.3.(22) levert met gebruik m~~ing

van de eigenschappen 7.3.(14) en 7~3.(15) na enig rekenwerk :

De korrelatiekoefficient kan geschreven worden als

It (t") "
fly

£. (!It+-c ':It) - £:
1/fI

Door in 7.3.(24) voar £(Yc+7: Yt) 7.3.(23), voor [If 7.3.(4·) en

voor 6: 7.3. (5) te substitueren, voIgt 7.3. (21).

q.e.d.

Is 4=0 dan is :

/,,
/

/

/

,'If';!!! (1:)

Z/e fg. J3. - b
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De regressie van :Jt+t' ffi. b. t. Yt is gelijk aen :

£(yt+r/tJt).f(X;.,.'C/1't)= J(Xt) £(lJt,z/Xt).J.
1 (xt) f ? (-Xc )

l(- Xt ) ,[( ~ / )
?(Xt)+l(-Xt) '1: ..<: -Xi

waarbjj f (':Ict,:!Xt ) eegeven wordt door 7.3. (9).

Is ~=o dan is /({)=!(-xt) en dit betekent dat

Uit 7.3.(27) blUkt dat als lx=o de regressie van ~t,(; m.b.t.

!It Vaal' alle 't" een rechte is (zie fig. 7.3. -7).

£(Yt+r/Yt) T=o

Aangezien de regressie van ~+~ m.b.t. ~ Vaal' aIle ~ een rechte

is indien Ix = 0 geld t (zie 5.1) dat :

Is Ex ,0 dan kan 7.3. (26) geschreven worden als
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~---=~=--=,..----=--------------c

(g. 73.-8

Voor grote rxx{t) en kleine Ex zal de regressie van ljt~, m. b. t.

~c nagenoeg een rechte z~n.
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Meetrcsultaten.

In bijlage 9 zijn 1:!fx(t..).t~. = 7.3.(11) en lZ!lx(?:)l,ve... =7.3.(18) uit

gezet als funktie van 't' voor verschillende Ex waarb:ij voor de

berekening van l(uX{dA en n (1:)A gebruik is gemaakt van de ge-
J.btA L'fX .6e.l..

meten -txx ('t:) die in bijlage 3 is ui tgezet terwijl de dispersie
2 3<J../~.

6x gelijk aan 6. vol t genomen is.

In de b:ijlagen 10 tim 12 zijn I[y,:/U:) ,r;, (r) ,1'uu(d =7.3. (21)
<JQJt>e.I~. I/y 9"",eteh.JJ ~e-o..

en qYlj('t'~~uitgezet als funktie van 't' voor Ex =0. ,2. en 4. volt.

De gemeten statistische karalderistieken I(yy(d en 'ZY!I{c) zijn be-
9(l",(,f(l~ ~Q....t,chZ.J,

paald nit tell~ens 1000 samples van !J(t) en !I(tn) • Voor de

berekening van de regressies en de dispersieverhoudingen van

~''l: m.b.t.~is het interval dat loapt van 0 - 100 volt als

volgt onderverdeeld in k = 100 deelintervallen

1 • Ex =". v"lt

!It
100 J,(,lt

i • £X" 2. volt

100 1I./e. Yt

i I !It f x = 'I. I,blt

/0011,,£1

&. volt

1" I d.a.li,d.. 2111/ I

o ""It

99 d~.I;Nft1l.vl/lleN /IIttI' 'i>2ee.clte J%s v.a ~,====I=dL=e=I'='N=/~=~="I/=I=IJ1=(.=t=~t= ..=ed.='t="='.=V.=.1=t==

oVolt 40 Volt

~
99 d..linl,~iItIlle", ",..t 1 I cI<eI;. feLVl/1 h>Lf :Hu-clte- ~.=================:::::
hllU ofte 1;'/99 V"It.

o "It *" v.lt

rg9 dee/;,,1t!.1I.IIfIIILh 1>tet 611.Eeofl..€ 'sl!}!! lIolt

De dispersieverhouding 2u (7:) is een numerieke benadering van
;d '.telr.

'l.':I'I(1:) die verkregen is door 7.3.(29) te substitueren in de

definitievergelijking van 2':f'f ('t:) en gebruik te maken van de kans

dichtheidsverdeling van !(Yt) die gegeven wordt door 7.3. (3).

B:ij de berekening van ~!I':I(d en 1 (-r) is gebruik gemaakt van de
~fJL ff!f l.eJt .2-

gemeten kxx(r:) van b:ijlage 3 en is ~ =6. volt genomen.
geI>Jt.le4

De grafieken van de b:ijlagen 9 tim 12 z:ijn symmetrisch t.o.v.

de 7: =0 ;;:ts.
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iJ ('tit'!: / K~ ) '" £ (~:+r: /.rt) -IE (et-fi / ,ft ))1- ..

1 (!lrn: / Xt) -II (~-fr / Xt ))1." tf;! /- It~x ('t) j

Omdat de regressie van ';It't m.b.t. %t geIijk is aan (zie 4.2) :

voIgt m. b. v. 7.4. (1+) voar de regressie van If, m. b. t. tt
L.tr

/lJe t

-19. 7lj· -2.

X/' :. Ex(!. ar.)
ac,&

De kruiskorrelatiekoEH fici"C;nt "(!fll (T) is geIjjk aan

- -f:tx (?:) Ex

V£!+ i6~

Substitutie van 7.4.(6) in 7.3.(12) Ievert met gebruik mru~ing

van de eigenschappen 7.3. (14) en 7.3. (15) na enig reken werk:
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Substitutie in 7.3.(16) van 7.4.(2), 7.4.(3) en 7.4.(8) voor

resp.I.!! ,/,~ en£(Ytfl'Xt) levert 7.4.(7).
q. e. d.

De dispersieverhouding van 'fett

Bewijs :

m. b. t. Xt- is gel:ijl~ aan :

1If· (g)

gebruik making van de

na enig rekenwerk 7.4.(9).

Substitutie in

resp. £y , 6~
eigenschappen

7. 3. (17) van 7. l~. (2 ),
en [/YC-Il: /Xt) levert met

7• 3. (14) en 7. 3. (15)

7.4.(3) en 7.4.(6) voor

q.e.d.

Is ~=o dan voIgt uit 7.4. (7) dat

/tyx (z::);o

en uit 7.4.(9) dat

Voor toenemende Ex en afnemende Itzx6:) worden /t!:/x (7:J/ en ~yx (t:)

steeds beter aan elkaar gel:ijk.De verklaring hiervoor kan gevon

den worden in fig. 7.4. -2 • Voor to enemende IX en afnemende

't:tx6-) wordt de regressie van Yen: m. b. t. xi: steeds rechter in

de omgeving van Ex en zoals in 5.1 is gezien, is /If.YJl (d/='l.!fx (t')

indien £(!{f1:/ ,(t.) een rechte is.

Tot nu toe z:ijn aIleen de statistische karakteristieken

bekeken die een verband tussen X(t) en y(e) aangeven. Omdat het

niet-lineaire gedeelte van het systeem uit een kwadrateerder

bestaat is het misschien ook interessant om naar het verband

tussen x:z.(t) en !:I(e) te k:ijken.
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De korrelatiekoeffici"ent tussen ~ .. Z' en X~ is geljjk aan :

.2 t;x (r) 6~ 1,/._ If l(;tx(-cJ Ii 6;t tx

V(J.6/ + 1; b~ £/)(2 6j r 11 6~ E) )

Bewijs :

Bjj dit bewjjs wordt gebruik gemaakt van de eigenschap dat :

Substitutie in 7.l~. (13) van 7.4. (6) levert met gebruik making

van de eigenschappen 7.3. (14) en 7.3. (15) na enig reken werk

De korrelatieko·efficient tyx)(?:) kan geschreven worden als :

~yx: (1:) =: Ify{.. r X~ ) - I (,r: j £y llf. (5)
6y V;b(rl)

Substitutie in 7.4.(15) van 7.4.(2), 7.3.(4), 7.3.(5) en 7.4.(14)

voor resp. 1!f ,[(xl), iJ(.r/) en £(~../~) levert 7.4. (15).

q.e.d.

De regressie van YtH, m. b. t • .rt is gelijk aan

£ (~"l: / x:) = l(-rt) E(fd,+ jXi) .,.
P(Xt)+I(-,a) eX--

+ J>(-Xt) ,£ (y, / x )
,ht)-f/(--rt} cn - t

waarbjj [('it ..t/Xt) gegeven wordt door 7.4.(6).

Is £,r:r 0 dan kan 7.4. (16) geschreven worden als

£ (!{n / x/) = t~itC)6: ttl f i; {/- t~.r (r) j
.r
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omdat ?(XtJ ; P(- ft )

Ui t 7.4. (17) bljjkt dat de regressie van Ytt1: m. b. t. x: een

rechte is voor alle t' indien £x=o en dit betekent dat

Is ~ro dan kan 7.4.(16) geschreven worden als

!Jj.(;g)

met

Voor kleine Ix en grote 1'tx (r) za1 de regressie van ':Iff'[: m. b. t.

x/ nagenoeg een rechte zijn.
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Heetresultaten.

In bijlage 13 zijn l"y.d't-) en ?!f,( (t:) ui tgezet als funktie van 'Z:'
!Je",de~ 7e""t"

b:ij EX = O. vol t en 1:,1. = 6. vol t. Voor de bepaling van t (,)
x !f.{ 9~",e6z~

en ~IJX (1:') z:ijn teH.:ens 1000 sa'~ples van x(t) en y(t) genomen terwjjl
../ 'f€JII,te~

voor de bepaling van de regressies en de dispersieverhoudingen

van !It..( m.b.t. Xi het interval %t ,dat loopt van -10 volt

+10 volt verdeeld wordt in k = 60 deelintervallen.

In de bjjlagen 13 tim 15 zijn "ty,({t) en 2 (d ui tgezet 0.1 s funk tie
-le..t. 'P)u

van" bjj resp. Ix = o. , 2. en 4. vol t. De korrelatiekoeffi-

cren t Z'y,drJ is berekend ui t 7.4. (7) en de dispersieverhouding
hMo.

Il (1:') is berekend uit 7.4. (9). In 7.L~. (7) en 7.4. (9) staat de
~~. .

kruiskorrelatiel:o,(Hficient l(:tx(7:) van het lineaire systeem. Deze

is in 7.2 reeds gemeten bij b: =6. volt en 6: =2. volt ( = 6:
in de vergelijkingen 7.'-1·. (7) en 7.4. (9) ). Bij de berekening van

r. (7:) en 1u,,(t)wordt deze gemeten 'l!fx(7;) (= l({rJin 7.4. (7) en 7.4. (9))
yx ~et. ::I ~/Il.. rX

evenals 6} =6. volt en 6: =2. volt gesubstitueerd in 7. lt.(7)

en 7. 4. (9 ) •

In de b:ijlagen 16 tim 18 z:ijn I(!lX 1 (d ''Z x.(-r-) , l' x' (t:') en ~ x" (cd
'3 ....£,. Y 'jtme{t.!f ~iJt. Y .¢l!/l.-.

uitgezet als funl:tie van?:' voor resp. Ex =0. , 2. en 4. volt.

Voor de bepaling van ftyx.{1:) en 2 L{d zjjn telkens 1000 samples
'1t!lKlte~ Y>; 'lel>odll,

van J(ytJ en !:1ft) genomen terwijl voor de bepaling van l//x' C'c) het
..I' 7eJn.te~

interval xt ,dat loopt van 0-100 volt,op de manier als gegeven

door fig. 7.3.-9 verdeeld wordt in k=lOO deelintervallen.

De korrelatieko'(Hficient tYX%{?:l is bepaald uit 7.4.(12) terwjjl
e-t.

?yx1 ('l:~tIt-. een numerieke benadering van 'lyx.(t:) is die verkregen

wordt door 7.4.(19) te substitueren in de definitievergelijking

van 'lYl~ (7:) en gebruik te maken van de kansdichtheidsverdeling

van t~ die gegeven wordt door 7.3.(3). Bij de berekening van

I(yx.(t:), en?y.(t) is gebruik gemaald van de gemeten kyxCr-) (=
,RtII . .( '.te;r. rM. te~

1'u{?:) in 7.4.(12) 'en 7.4.(19) ).van bijlage 5 terwijl 6; = 6.

volt en ~; = 2. volt geno'i1en is.
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7.5 Een kwadrateerder gevolgd door een Ie orde lineair systeem.

Als systeem dat bestaat uit een niet-lineair gedeelte ge

deelte gevolgd door een lineair gedeelte, is het onderstaande

niet-lineaire systeem gekozen.

Ret ingangsproces x(t) is een ergodisch normaal proces (zie

7.1) .

Voor het lineaire systeem geldt 7.2.(4)

/5. (J)

H.b.v. 7.5.(1) wordt de verwachtingsvlaarde van !f(O

Voor de kwadrateerder geldt (zie 7.3 ) dat de regressie van ~
L to(

m. b. t. Xt geljjl{ is aan :

Voor het lineaire systeem geldt :

1:'

£(~.r/Xt)~ {II(~I-ci/Xt)j= f9((;-ci)£(~t«/-rt)jo(
-0<>

Substitutie van 7.5.(3) in 7.5.(4) levert :

l(f{ ...i:/xt) /1 x; + 25~Xt + C
T

!lief Il=,( !tx~ (of)}=; Jg(r-ci) tx~ («)J<<

15.&)

!5.~)



-82-

13 It= 1 EX ~ (\x (o!) j

C = 6; - /,/ Ii.,. £/ - 2 EX ~ f "lJX (,>1) '; .,. £/"II
'1/e jig. J.5. - Z

De korre1atiekoEHficient 1'y,( (-r:)
o EJi

is ge1jjk aan

'tyx (',j.

Bewijs :

2 Ex I,,y Z ! It.r,r (of)j
6lf

/5. (t)

Sustitutie van 7.5.(5) in 7.3.(12) 1evert met gcbruik making

van de eigenschappen 7.3. (14) en 7.3. (15) na enig reken werk :

Substitutie in 7.3.(16) van 7.5.(2) en 7.5.(7) voor resp. I y
en E(9f#'l: It) 1evert 7.5. (6).

q.e.d.

De dispersieverhouding van ~#2' m. b. t. "'t is ge1jjk aan

Bewijs :

Substitutie in 7.3.(17) van 7.5.(2) en 7.5.(5) voor resp. ly
en £(Ytrc/1t) 1evert met gebruik making van de eigenschappen
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7.3.(ll~) en 7.3.(15) na enig rekenwerk 7.5.(8).

q.e.d.

Is £x=o dan voIgt uit 7.5. (6) dat

en uit 7.5.(8) dat

~ (t): Vi ;';1/11
:IX (,

lj
75. vol

Voor toenemcnde Ix en 7: wordt de rec;ressi.e van Ytf , n. b. t. Xt

steeds rechter (zie fig. 7.5.-2) in de omgeving van Ix en dit

betekent dat !!fx('t') en!1yx(7:)/ steeds beter aa..l elkaar gelijk \'lorden.

Omdat het systeem dat geanaliseerd wordt o.a. uit een kwadrateer

der bestaat. is het misschien interessant om naar het verband

tu ssen !:f(t) en ,rJft) t e kijken.

De korrelatiekoeffici·~nt t!:fX~{'t) is gelijk aan

ill /,./ + 9 l/!/ ~ ! {'xx (e;f) j

6y V2 b/ f 1 6; £;
15. (II)

Bew:ijs :

Substitutie van 7.5. (5) in 7./+. (13) levert met gebruik making

van de eigenschappen 7.3.(14) en 7.3.(15) na enig rekenwerk :

Substitutie in 7.4.(15) van 7.5.(2), 7.3.(4),7.3.(5) en 7.5.(12)
voor resp. EJ ' [(xlI, "1J(x/) enE(If .r;) levert 7.5. (11).

/ ttL

q.e.d.

De regressie van Yt'~t"" m. b. t. x/ is gelijk aan



de regressie van 'Jt ..r: m. b. t.

en dit betekent (zie 5.1) dat:

waarin E(ljt+t / Xi) r;egeven \'Jordt door 7.5. (5).

Is Ex,. 0 dan is I(X');1(-X'-) en dit betekent dat

Ui t 7.5. (14) blijkt dat als Ix;: 0

xl een rechte is voor alle T

1 (7:) = It 1 (d/= )Ii!1 /,;
yx~ ~ t

y

Is Ixlo dan Imn '1.5.(13) geschreven worden als

£ (!lett / x: ) = It x~ + l x{ + C

/lJe f ~ = 13". l (~t ) - p (- xc)
1 (Xt) f J ( %t)

n '7> Jf en Cvoor n D zie

! 5. fs)

Voor kleine 't' en Ex zal de regressie van!J.t m. b. t. x~ na-
+'t"

genoeg een rechte z~n.



n 1 (e) en
(Yx j!,,,,t{q.,,
= O. , 2.
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I·lectrcsul taten.

In de bijlagen 19 tim 21 zjjn?, ('t) , k,u b;) ,
!IX !ll.lot Ie, v' ge"'efe"

I(yx~ (1:) ui tgezet als funkti evan T voor resp • .fx
ge",tte" 2-

en Lf.. volt terwijl 6x = 6. volt geno:nen is. Voor de bepaling van

/(yx ("1:') en 1 (-tJ zijn telkens 1000 sa:nples van xU) en ytt)
gel11t {a, yx '1e",.te"

genomen terwijl voor de bepaling van f (1:') het in terval -rt
!I)( gehle tu J

dat loopt van -10 volt-10 voltJin k=lOO deelintervallen ge-

splitst Vlordt. Voor de bepaling van "C!jxt.(1:) en 'I ,(7:) zijn telkens
9eJto.te" !IX ge"",tq"

1000 sarnples van x1.(-I.) en yft) geno:nen terwijl voor de bepaling

van 1 lr} het interval Xt , dat loopt val'} 0-100 vol t , op de ma-
!IX ']q..eU..

nier als in fig. 7.3.-9 gegeven,onderverdeeld VJordt in k=lOO

deelintervallen.
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7.6 Konklusie.

Worden de eigenschappen die in 7.4 en 7.5 voor beide sys

temen afgeleid z~n naast elkaar gezet dan wordt onderstaande

tabel verkregen.

~,-_-~_/(-_-_-----, '''' Iill I ~'"_ K + jt,)

k
k Tjl,)

!:I(t)
~

£(Y{tr/%t) ~ fiX1t. t B ~tt + C ;.l(J)

/lid 11= I~ !7J,( (o()j}l

l> *: -2 Ex ~ I It%,{ (o()J - 2 I A IJ

c= ': -d; IJ t £/ tJ.I/"{ I~J' (r<)j f £,/fl

2[{. {t.rx (<<)J;);'./t flUin (et)};!)/,:

ty
7 t. ~)

I(Ytn:/ Xt) '" 11%/ .. 3~t T C;' !(~)

/lief. 11: ~ {'i%~ (r<)j

Z*: lEx {, If.u(<<)j -1 ,[111

c: t; -L/fl f £/ -;£; { lif)' (rlJj f 1/11

't:yx.1(?:)= d/!l" Itxx {ot)}j:ljl//'; lot1Jea(o</J t Jr:)= 26/'f'/t)1(et)} + J,t£;I.X

1
(/t.(X(et)]

'yV2 1,/ t If £) t) yx 6yV2 /,/ (- '1£/;"f

1 t. &)
£('ftf7:/r:; = Ilt: t 75;';; 1- C

/1Id ~ = 13 *. .,JYil) -,.(- Yif )

lz(fiJ) tl.r(-r;;~)

l t..(g)

E(Yt,,/ xtL) = Ii Xt L 1" :3 Yil... c
het 73 = g If. 1/y;;.) -,~.f- Jr;i )

h (vri') t Ix (- ri/)

'l t. (a)



In deze vergelljkingen is :
't'

~ (1.(.( (<<)j: f 9(1:-«) '1:.(.( (c<J dot
-C<J

-8?-

't'

(I/. l.t. Ilt
l
: (or)) -= J~(Z--ot)ItA;{et)do(

-,po

met g{t) de impulsresponsie van het lineaire systeem.

Het probleem is of m.b.v. de in de hoofdstukken 3 tim 6

besproken technieken een onderscheid gemaakt kan worden tussen

enerzljds systemen die bestaan uit cen lineair gedeelte gevolgd

door een niet-lineair gedeelte (=systeem 1) en anderz~ds sys

temen die bestaan uit een niet-lineair gedeelte gevolgd door

een lineair gedeelte (=systeem 2). Om dit te onderzoeken, werd

als lineair gedeelte een 1 e orde laagdoorlaatfilter en als

niet-lineair gedeelte een kwadrateerder genomen. Voor de syste

men 1 en 2 zljn de vergel~kingen ?6.(1) tim 7.6.(10) afgeleid

die gelden indien het ingangssignaal een normaal proces is. Uit

deze vergelijkingen kan door het meten van de statistische lwrak

teristieken van het ingangssignaal x{f.) en het ui tgangssignaal I/(i.)

bepaald worden met welke van beide systemen men te maken heeft.

Is I" r 0 dan kan ui t 7.6. (l) een lineaire operator t bepaald

worden. Voldoet deze lineaire operator aan 7.6.(5) dan heeft

men met systeem 1 te maken. Voldoet de lineaire operator niet

aan 7.6. (5) dan heeft men met systeem 2 te doen. Is Ix =0 dan

kan uit 7.6.(5) een lineaire operator bepaald worden en getest

worden of deze aan 7.6.(7) voldoet etc. Dankz~ deze vergelljkingen

kan dus een antwoord gegeven worden op de vraag met welk van

beide systemen men te malten heeft. Deze vergelijkingen zijn be

kend omdat van te voren bekend is dat het systeem bestaat uit

een 1 e orde lineair systeem en een kwadrateerder. Zou dit

niet bekend zljn en zou uitsluitend uit de meetresultaten een

antwoord moeten worden gegeven op de vraag of men met systeem 1

of systeem 2 te maken heeft dan blljkt uit de meetresultaten

die gegeven worden door de bUlagen 13 tim 21 dat dit niet moge

Ijjk is.
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8. Konklusies.

8.1 Als sehatter voor de mate van niet-lineairiteit is ge!ntro

dueeerd het versehil tussen het kwadraat van de dispersiever

houding van het uitgw1gssignaal m.b.t. het ingangssignaal en

het kwadraat van de kr1.J.iskorrelatiekoEHfieient tussen in- en

uitgangssigna21 op voorwaarde dat de regressie van het ingangs

sj_gnaal Xt m. b.t. %5 een reehte is voor elke t en s. Deze

maat bl~kt in sommige gevallen niet nauwkeurig genoeg meetbaar

om een onderseheid tussen lineaire en niet-lineaire systemen

te maken.

8.2 I s de gernet en mat e VWl niet-lineari ted t zoals hierboven

gedefini'oerd geljjk aan 0 dan hoeft dit niet te betekenen dat

het proees lineair is. Wel betekent clit dat het proees zieh in

het werkgebied , d.w.z. in de omgeving VWl de verwaehtingswaarde

van het ingangssignaal , lineair gedraagt.

8.3 De mate van identiteit en niet-lineariteit z~n hulpmidde

len b~ het identifieeren. M.b.v. de mate van identiteit kan de

mate van overeenkomst tussen model en proees bepaald worden.

H. b. b. de 'nate vall. niet-lineariteit kan bepaald worden of het

proees lineair is. Ret uitgangssignaal van het optimale model,

d.w.z. het model dat voldoet aan het gekozen optimaliteits-

kri terium , moet gelijk z~n aan de regressie van het ui tgangs

signaal m.b.t. het ingangssignaal. Voor een lineair proees

betekent dit dat het optimale model bepaald kan worden uit de

Vfiener-Hopf vergelijking. Een pasklare methode om het optimale

model van een niet-lineair proees te bepalen is nog niet bekend.

8.4 Voor het berekenen vall. de statistisehe karakteristieken

van in- en ui tgangssignaal kan het beste gebruil~ gemaakt worden

van onafhankeljike samples. De sehattingen die verkregen worden

ui t onafhankel~ke samples zijn n.1. nau,wkeuriger dan de sehat

tingen die verkregen worden ui t afhaT).keljjke samples terwijl bo

vendien betrouwbaarheidsintervallen voor deze sehatters bepaald

kunnen worden. Een nadeel is eehter dat bij het rekenen met on

afhankelijke samples veel meer sarjples genomen moeten worden dan

in het geval dat met afhall.kel~ke samples gerekend wordt.
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10. LIjst van gebruikte symbol en •

proces operator.

schatting van de proces operator~

Cyx(c, 5): II!~ . .f(Ye)}1%5 - ,[ 6s)J}

riantie funktie.

Cy.d't') = £/(~.t' -£yJ/rt - Ex)}

kruiscova-

: kruiscova-

riantie funktie indien x~) en y~) ergodische

signalen zIjn.

verwachtingswaarde van,(t indien X(t) een er-

ding of variantie van ,(t

ciJf£(Ytlrs}J: E/I£(Yt/Xs) -1(YtJJ)JJ 1£ (Ytlxs) j

[(Xi)

Ex

verwachtingswaarde van Xt

: dispersie, sprei-

•

.t (!It Ixs)

,[(;/J(YII -fs)J

g(t)

I!(Yi)

godisch proces is •

regressie van !:It m. b. t. %s •

Ilj(!fc/xs)J= 11(£(Ytl1's) - !It})
impulsresponsie.

00

!I(Yt) = St(Yt):tg !('cIt) dYe : de gemiddeld0
-00

hoeveelheid selectieve informatie van Yt •--
I!(Yt/rs)= ffl(%:':If):t'031(yt/-rs)dXscl!{: de konditio-

... ~.~

nele hoeveelheid selectieve informatie van ~

indien Xs bekend is.

lineaire operator.

mate van niet-lineariteit van het proces met

als ingang Xs en als ui tgang Yt.
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mate van niet-lineariteit van het proces met

als ingang Xt en als uitgang Yc,r terwijl X(t)

en !f{t.) ergodisehe signalen z:ijn.

de dispersiemaat van identiteit tussen model

en proees met als ingang Xs en als uitgang ~ •

de informatie~aat van identiteit tussen model

en l)roees met als ingang Xs en als uitgang Y, •

ty,f((s): Effflt-£(ljtJ}!Xs-£(xsJJ}: de kruiskorrela-
. V~(~J~(~)
tiel\:oeffieient.

t () E[{ !Iv, - E.yj I Xc - Ex}} : de kruiskorrela-
!P~= ,,/,

x !I
tiekoEHfieient indien x{t) en !f(t) ergodisehe sig-

nalen zijn.

zuivere sehatter van 1/x

x{t}

zuivere sehatter van ~!lJc (,:).

ingangssignaal van proees en model.

de waarde van x(t) op t:ijdstip t.

zuivere sehatter van Ix

uitgangssignaal van proees.

uitgangssignaal van model.

de waarde van !1ft.) op tijdstip t.

dispersie, variantie of spreiding van ~ indien

x{O een ergodiseh proees is.

verwaehtingsvlaarde van Xl indien x ({) een ergo-

~!P ((5)

di se h pro ere:.:::s'--='i:.::s"-'.'-- ~

/J (t) l(!£(Yt!xs)-,[(Yt)Y'
"{yx ,5 ..

;;b (!/t )

verhouding van !It. m. b. t. Xs •

de dispersie
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: dispersiever-

II;

1,YX (r)

Yyx (~s)

Yyx (rc)

houding van !/L m. b. t • .rt indien l(t) en y{t)
r;+t'

ergodische signalen zijn.

8yX (t,s)::: 1[!I(Yt/xs) - E(Yc))j: dispersiefunk-

tievanYe m.b.t.Xs

dispersiefunktie van ~t+T m. b. t. Yt indien

XCi) en !jet) ergodische signalen zijn.

zui vere selJa t t er van 1
yX

(z:) •

~x(~s)= [[!Ie Xs} korrelatiefunktie.

YYX (0): ,£[!fc.~'l Xi ] l~orrelati e funkti e indi en

x(t) en y{e) ergodisehe signalen zjjn.
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VE,fWX:=o YFIIV'j:: 0 DisPx:=o

CORXCJ: = 0 D/SPY: = 0 DSP!!-1. =0

jA

Vl/i"'X:" V£I<WX 1 X

VERIJ!f: = VEIW'j 1 !:f
DiSPX: = /Jispx + tit"
J>iS/'g: " liis/'!! f !/,If Y
CoR.xV: '" CORXY')( il"!f

Nte

,RG,flp(r):=o

XSTfR.(r): = 0

KX(r):" 0

JII

Jf!

RGR!p(L):= RGR?fX(L) /k'):.(L)

XSTER.(L):~ X5T£R(L) / kX(L)

DSPyx : = !>SI'!jx • (I?Gq!lX(L)- V6fV!l)~kX(l)

V£~VX : = VEIiIJX IN
Vo.wy : " YE1iVy IN
IJi.. px: = l>/sJ>J</{N-I) -NXV£J(VJl/(N-I)
lJist''!: = Dis/,y /(N-I ) - N if VGl<wy/(N-I)

caVy:" COUY/(N-,) - N,r VEilVXlrVEIet.Jy / (N-')
Co/?xy: = C07i!xy /S<;J~T (lJ/sPX *" lJ/S?Y)

Nee

'WK/re
VEIWX vu."':f Disn
cis!,,:! Coll,f':! PSl'y'

kX(Ir) RGIi!P(k)
XSTli~( Ie)

1?t;;Ry'1(L):: XGRyx (L) +!f

XSUt(l):= XSTFR(l) + )(

kX{L):" kX(L) + J
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JM?
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TAU
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JMP
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VER~iY =VER~IY +Y
DISPX=I)ISPX+X*X
OISPY=LJISPY+Y*Y
C;) r<XY=CJ r~XY+X*Y
L=(X+10·)*FLOAT(~)/20.

L=L+l
IF (X+l~.)73,73,74

73 L=1
74 IF (X-10.)71,72,72
72 L=K
71 RG~YX(L)=RGNYX(L)+Y

'<X(L)=l.(X(L)+1
XSTER(L)=XSTER(L)+X

3(1 C,JI>JTINUi:
P=N
VE r~ I,\::X; =VER v,'1U P
V~->\ ~.;y = vU,\oJY I P
UISPX=UI~PX/(P-l.)-P*vERWX*VER~X/(P-I.)

DISPY=UISPY/(P-I.)-P.VER~Y*VERWY/(P-I.)

CORXY=(Ci)F<XY-P*VEhv;X*VERWy)1 (P-l.)
CORXY=CJi-?XYI SORT< 01 SPX*OI Spy)
DSPYX=0.
00 22 1=1, K
IF (KX(I)-~)21,22,21

21 CONTl:-JijE
i< Gi~Y X ( I ) = fW RY X( I ) I FLO ~ 1'( K;X ( I ) )
DSPYX=DSPYX+«RGRYX(I)-VERWY)**2)*FLJAT(;.(X(I»
XS T[R ( I ) =XSf ER( I ) I FLO ,~TC KX( I ) )

22 CJ:-J Tl NIJE
OSPYX=S~RT(USPYX/(DISPY*(P-I.»)

WRITE(I,110)VERWX,VE~WY

11'::3 FO Rf'Un( 'V~:~I.\X= 'F 13.6/ 'VERltiY= 'F' 1J. 6>
VJf~I TE( 1,112> UI SPX, 01 SPY

112 FO,=«vlAT( 'DISr-:}X='FI~).6/'OISPY= 'FIO.b>
Wfd IE ( 1 , 1 I 4> Cd t-?X Y, 0 SP YX

114 FJ!-.:MATC 'CDi';XY='FI0.6/'OSPYX='Fl~1.6>

00 10 4 I =1 ,.><:
't,iR 1 T EC I , 3 1 0 >KX ( I > , X ST E R( I ) , R Gi?Y X ( 1 >

310 FORMAT(!4,2FI0.6>
104 CO:-JTINUE

END
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