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Samenvatting

Dit afstudeerrapport bestaat uit twee hoofddelen.

Enerzijds wordt een overzicht gegeven van bestaande "human operator"

modelleringstechnieken en van aspekten die invloed uitoefenen op de

mens als regelaar van een proces. liet blijkt dat de in 1965 door

McRuer ~it schaars aanwezige gegevens ontwikkelde modellen heden door

regeltechnici algemeen toegepast worden. Nag geen onderzoekiugen zijn

verricht naar het stellen van medische diagnose door analyse van re

geltechnische omschrijvingen van de menselijke procesregelaar. Ret ge

detailleerd modelleren van neuromuEculaire systemen en van het besluit

vormingsproces lijkt de aangewezen weg via welke medische diagnose mo

gelijk wordt door een regeltechnische benaderingswijze.

Anderzijds worden de resultaten van "least squares"- en "instrumental

variable" parameterschattingen vergeleken. De i.v.-procedure kan op

2 manieren gestart worden: 1. door gebruik te maken van de in het

voorafgaande iteratieve l.s.-proces laatst gevormde P-matrix 2. door

invoer van een alternatieve P-matrix die gelijk is aan de identieteits

matrix vermenigvuldigd met bijvoorbeeld een faktor 10-6. Voer bepaalde

processen met een kleine signaal/meetruis-verhouding levert de tweede

methode betere schattingsresultaten.

Summary

This report, which is part of the requirements for a master-degree in

electrical engineering, consists of two main parts.

Part one describes existing human operator modelling techniques and

factors influencing human controller behaviour. The study has pointed

out that at this moment the human operator models, developed by McRuer

in 1965 from scarce available data, are generally applied by investiga

tors. No investigations have been made on the possibility of medical

diagnosing by means of analysing control engineering descriptions of

human controller behaviour. Detailled modelling of neuromuscular sys

tems and of decision making seems to be a possible way for medical

diagnosing by application of control techniques.



In part two there is a comparison of the results of least squares and

instrumental variable parameter estimation techniques, applied to a

simulated proces. The i.v.-procedure can be started in two ways: 1. by

using the final P-matrix in the previous iterative l.s.-proces 2. by

using a different matrix constructed from the identity matrix by multi

plication e.g. by 10-
6 . For some processes, characterised by a small

signal-to-noise ratio, the second method leads to better estimation

results.
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1. Inleiding

'rot op heden is het onmogelijk gebleken een algemeen, in regeltech

nische termen opgesteld, model van de menselijke procesregelaar te

ontwikkelen, zodanig dat de uitwendig meetbare aspekten van het men

selijk gedrag in een grote diversiteit van regelsituaties omvat wor

den.

Als reden hiervoor kan onder meer aangevoerd worden het vermogen van

de mens zijn regelgedrag in een bepaalde situatie te kiezen uit een

aantal alternatieven. Ook de kapaciteit om op een veranderende re

gelsituatie adaptief te reageren en het vermogen een kontinue ver

andering van zijn regeleigenschappen ten toon te spreiden, ten gevol

ge van het ondergaan van een leerproces, zijn faktoren die het model

leren van de "human operator" in zijn algemeenheid kompliceren. Bo

vendien kan de mens periodieke signalen detekteren en daardoor voor

spell en.

I'1en kan stellen da t het "human opera tor"-gedrag bepaald word t door

de volgende variabelen (lit. 18):

1. primaire omgevingsfaktoren, waaronder verstaan worden de systeem

input(s), de gebruikte display(s), de te bedienen manipulator(en)

en de procesdynamika(s).

2. sekundaire omgevingsfaktoren als verlichting lawaai,temperatuur,

ruimtelijke opstelling en in,geval van voertuigbesturing,de on

dergane snelheid en versnelling.

3. persoonlijke faktoren, zoals de mate van getraindheid, van fysie

ke konditie en van motivatie voor het uitvoeren van de procesre

geling.

4. procedurefaktoren waaronder b.v. vallen instrukties van buitenaf

alsmede de bekendheid met de systeemeigenschappen.

Experimenten worden veelal uitgevoerd als funktie van de prim~ire

omgevingsfaktoren door er op toe te zien dat sekundaire omgevings

faktoren en procedurefaktoren zo konstant mObelijk blijven met als

doel de stationariteit van de "human operator"-dynamika te bevorueren.

Schematisch zijn de het menselijk regelgedrag bernvloedende faktoren

in hun onderlinge relatie aangegeven in fig.1 (lit. 18).
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Fig. 1

2. Het kwasi-lineaire "human operator"-model

h.o.: human operator

n.m.: neuromusculair

De meest gehanteerde kwantitatieve beschrijving van de menselijke

procesregelaar is de systeembeschrijving waarin de input-output re

latie wordt vastgelegd door middel van een kwasi-lineaire overdracht.

Het essentiele van deze beschrijving is dat de "human operator" wordt

gerepresenteerd door een lineaire tijdsonafhankelijke open-Ius over

drachtsfunktie Y (jw) en een signaal nCt), dat, opgeteld bij de out-
p

put van regelaar Y Cjw), de werkelijke h.o.-output cCt) levert.
p

Y (jw) wordt zo gekozen dat het signaal nCt) ongekorreleerd is met
p

de h.o.-input e~t), zodat de bijdrage ten gevolge van de niet-line-

aire dynamika is ondergebracht in net).

Fig. 2 toont het kwasi-lineaire h.o.-model.

! n( t)

e(t)

,rig. 2.

y, Cjw)
p
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~owel ~ (j~) als net) zijn afhanAelijk van de gebruikte inputkarak-
p

teristiek.

Als belangrijkste oorzaken voor de aanwezigheiJ van de remnant net)

kunnen aangemerkt worden (lit. 10):

1. begrenzing van de h.o.-output-amplitude en -snelheid.

2. ruisgeneratie in de h.o., zoals observatieruis, signaalverwerkings

ruis en neuromusculaire ruis.

3. parametervariaties.

In plaats van net) gebruikt'men vaak de remnantvermogensdichtheid

9b (w) als rekengrootheid. Om meetresultaten beter te kunnen verge-
nn

lijken worden gemeten vermogensspektra weI genormeerd op een refe-

rentievermogen,bijvoorbeeld de variantie van de h.o.-input.

Maakt de h.o. dee 1 uit van een teruggekoppeld systeem (fig. 3) dan

zal de remnant net) cirkuleren door het systeem, met als gevolg dat

korrelatie van net) met pet) gaat optreden. Als de procesdynamika

,- ----, . -r -..- - ---- ----- --- -1- - -----
: n (t), ' I n (t )'1
Ie, I c
I I I I,

• , I
I : eat)

I
t) ! +

( tl) +c (It) o( t)
+ i Y (jw) 1+ I Y (jw)

i , p I I c
- A I

, I I
I I I tII

I
I I

I I I
I

I I I ,.----- -- --~ -- --- - - - - - -.. - -- - - -- - -.

i(

l"i.g. 3

lineair is, wordt het verband tussen sD (w), de gesloten-lus-rem-nn
nantvermogensdichtheid, en ~(nn) (w), de open-lusvermogensdichtheid

van dat deel van c(t) dat niet ge~orreleerd is met de systeeminput

i(t), gegeven door

.1..( , (w) =c \1+Y (jt-~).y (jw) \2+ (w)
~ nn) penn

c

Transformatie van de open-Ius grootheid 95(nn) (w) (die men zou kun-

nen relateren aan neuromusculaire ruis) naar hgt foutsignaal e(t) (fig. 3,

levert:
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ItY (jw)-Y (J'W)
!' c

~(nn) (w) (bijvoorbeeld afkomstig van observatieruis) is de open

lusver~~~pn8nichtheidvan dat deel van e(t) dat niet gekorreleerd is

met de systeeminput i(t).

Een maat voor de lineariteit van het funktioneren van de h.o. is de

korrelatiekoefficient (lit. 10):

f=
~ (w)_.:J.... (w)
'T"cc ~n

~, (w): autospektrum van de gesloten-lus-remnant
=t-"nn
~ (w)- autospektrum van de gesloten-lus h.o.-output
~cc -
~,,(w): autospektrum van de systeeminput

J..J..

~. (w): kruisspektrum van de systeeminput en h.o.-output
J..C

/.)=1- j:J (w)=O; 100',.6 lineaire h.o.-dynamika.r nn
jJ=O- i>nn(W)= jJcc(w); 0'/0 lineaire h.o.-dynamika.

Om een beter inzicht te verwerven in de processen die ten grondslag

liggen aan het ontstaan van remnant, hebben enkele onderzoekers een

aanvang gemaakt met het modelleren van h,o.-remnant (lit. 12,29)

Lit. 12 onderscheidt in een model van een teruggekoppeld systeem met

een menselijke procesregelaar (observatie~~~~~_~~_t~~t~~~~~~~~~~tt~

_e_r:._-_~r:.e_l}:e_i_d_. Ui tgaande van een h. o. -overdracht met een fasefaktor

(2.4) in kombinatie met een tijdvertraging en een neuromuskulaire

K e +jwK~

K +jw
u

(2.4)

overdracht, wordt voor de vermogensdichtheid van de observatieruis

in het foutsignaal gevonden de betrekking (2.5):



- C)-

R
e

en Hi ~ijn de niveaus van de vermogensdichtheden van witte ruis,

gelnjekteerd volgens fig. 4 00 de foutsignaalgrootte, respektievelijk

-snelheid.

R is evenredig met de variantie (0-
2

) van de foutsignaalgrootte.
e Z

H. is evenredig met de variantie (0"'. ) van de foutsignaalsnelheid.
e e

r e(t)

e (t)

jw +

+

r (t)
e

K.
e

K
e

Indien het geregelde proces bestaat uit enkel een versterking, zal

de h.o.-fasefaktor voornamelijk een integrerend karakter hebben

(lit. 18) met als gevolg dat Penn) (w)~Re. Bestaat het proces uit

een 2 e -orde integrator dan zal de h:o.-fasefaktor hoofdzakelijk een

differentierende werking hebben en dus ~(nn) (W)~Re/w2. Voor de

vermogensdichtheid van de observatieruis in f~utsignaalsnelheidwordt

gevonden:l'e ) (w) ~R ••nn • e
Bij gebruik vaneeen inputsignaal, verkregen door sommatie van een

aantal sinussen met ongelijke amplitude en fase, zal het vermogens

dichtheidniveau van de systeemerror tussen de inputfrekwenties bij

benadering overeenkomen met dat van de observatieruis (lit. 15) (fig. 5).

:,,1; (lot)
"::t"ee

w. etc.: inputfrekwenties
l

- w

Fig. 5
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2
Toepassing van een procesdyna~ika K, respektievelijk Kis stelt ons

in staat uit:P( '\ (w), respektievelijk ~ ) (w),.tt re~pekti.e-
nn i e nn e e,

velijk H. te bepalen, waardoor we uit (2.5) 82n aantal voorspellingen
e

kunnen doen, die getoetst kunnen worden aan de praktijk.

Voorbeeld:

Een proces K/s zou h.o.-remnant veroorzaken ten bevolge van observa

tieruis volgens (2.6):

.2 J,...fO) 2. f2}

P
fO) /~:r: (w) + X· ~ (w)

(wl = f","J.(l .e f"").i (2.6)

(nn).(2 !-,2 + v":/-xl
¢r( ) (w), ~( ) «(y) , ,.h .,' (ce) zijn de ruisvermogensdichtheden

nn nn T{ nr~1 •
van reZpektievelijl foutsignaa!, foutsignaal, foutsignaalsnelheid bij

2
eenprocesdynamika van achtereenvolgens K, K/s, Kls .

~valuatie van het toegepaste model kan o.a. bestaan uit vergelijking

van berekende en gemeten #;( ) (w).nn
Normeren van (2.5) op de varian€ie van het foutsignaal levert (2.7);

2
~ +

I -I-

2io::i
Z

)
r "li!' )"1k
~2 2
r • W

met

Op e;rond van (2.7) kan voorspeld worden dat de variantie en de band

breedte van de h.o.-input alleen invloed zullen uitoefenen op de hoog

te van het genormaliseerde ruisspektrurn ~nn) (w)~ en niet op de

afvalfrekwentie ervan. Metingen zijn overeenkoiAstig deze voorspelling

(lit. 12).

In (lit. 1) wordt een model geintroduceerd met !~j~~~~~~~~~~~_E~~~~~:

ters in de vorm van een superponering van stationaire normaal verdeel

de random signalen op de konstante koefficienten van de lineaire dif

ferentiaalvergelijking. De h.o.-frekwentieoverdracht wordt dan (2.8):



+ o<.(t)).(jw)i
1.
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-jwT
e

(2.8)

In geval van
e e

zoals 0 , 1

b.: konstante delen van de koefficienten van de lineaire diffe
1.

rentiaalvergelijking.

CX. (t) ,~( t): stationaire normaal verdeelde random signalen.
1. '-i

Tussen de vermogensspektra bestaat nu de volgende relatie:

<f (w) = IH (jw) 1
2

."':;" (w) + --+... (w)cc p Jree ~nn

met H (jw)=Y (jw) voor 4.(t)=0 (i=0,1, •.• ,m) en lX".(t)=O (i:::O,1, ••• ,n).
p p rl. 1.

e(t)= h.o.-input.

c(t)= h.o.-out~ut.

,.f... (w) is nu dat deel van de vermogensdichtheid van de h.o.-outT nn
put welk het gevolg is van het tijdvarierende deel van Y (jw) (2.8).

c
(Zowel introduktie van parameterruis als van meetruis kan verklaringen

__geven voor hetzelfde h.o.-gedrag.)
Afhankelijk van o.a. het te rege~en proces maakt men gebruik van meer

of minder gekompliceerde h.o.-beschrijvende funkties Y (jw).
p

toepassing van een eenvoudige lineaire procesdynamika,
e

en 4 orde integratoren, wordt uitgegaan van relatie (2.9),

gedefinieerd als het ~ross-over model (lit. 11, 13, 18,20):

-jwr
w ·e

Y (jw). Y (jw) =:: .......;:,.c _
p c jw

met w : cross-over frekwentie ( Y (jw ).y (jw) = 1)
c pee c

1": h.o-vertrcq;ingstijd

HetY_r:e_c_i_~i_e.!~~~e_l_(2.10) (lit. 13,18,20) geldt als een meer nauw

keurige en algemenere representatie van de h.o.:

-jwrY (jw) ~ K • e •
p p

T
D1

·jw + 1

T
I1

'jw + 1

1

(2.10)
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Dit model bestaat bestaat uit een aantal faktoren die de volgende

eigenschappen van de h.o. representeren:

K : adaptieve versterking.
p

T ·jw + 1: adaptieve "phase-lead".
D1

T . J'w + 1: adaptieve "phase-lag".I 'j

-jwe : vertraging ten gevolge van inwendige signaalverwerking.

T
D2

• jw + 1

TI2 • jw + 1
fase-faktor die de laagfrekwente effekten van de neuro

musculaire dynamika beschrijft.

1
representatie van de neuro-mus

eT
N1

• j:... + 1)· \ eT
N2

• jfil)2 + T1\3· jw + 1} culaire dynamika voor hoge fre

kwenties.

Minder gekompliceerd dan het precisiemodel, doch uit meer parameters

bestaand dan het cross-over model, zijn twee klassen van modellen die

achtereenvolgens_~~tst~~en t~~~~~~~££~~~i~~ti~~~1~1genoemd worden.

Voor een gedetailleerde oeschrijving van deze modellen wordt verwezn

naar Oi t. 20).

VrijNel zOl1d~r uitzondering maken de onderzoekers gebruik van de in

(lit. 18, 20) uit f'xperimentele data ,afkomstig van mens-machine-sys

temen met hoaggemotiveerde personen, opgestelde regels bij het rnaken

van een modelkeuze voar de menselijke regelaar.

3. Displaytechnieken

Bij het uitvoeren van zijn regeltaak in een mens-machine-systeem voert

de rr.ens zijn reselakties uit op grond van een aangeboden zintuiglijk

waar~eembaar signaal, geprojekteerd vanuit een referentiesysteem, al

gemoen aangeduid als display.

De meest voorkomende h.o.-inputs zijn van een auditieve of visuele

aard of kombinatics van beide en bevatten informatie overde systeem

input en, bij teruggekoppelde systemen, over de systeemoutput.

De uit te voeren regeltaak kan van twee~rlij aard zijn, namelijk kom

penserend of volgend. Uit fig. 6 wordt het verschil voor een een-di

mensionaal visueel display duidelijk.
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~rror
referentieniVeaU:---.•~

tank: * o~. houden

KOMPENSEHEH

Fig. 6

'T:::ut

re feren tieniveau ;-- - -.•:Pl------'-
taak: *" voIgt 0

VOLGEN

De kwal~te~t van een aisp~ay-sYRteemKan men meten aan de mate waarin

informatieoverdracht van display of h.o. plaats vindt.

Lit. 22 handelt over een onderzoek naar de snelheid V. f van de in-
J..n

formatieoverdracht van display op h.o. als funktie van de bandbre~d-

te van de randomsysteeminput en de displayversterking bij gebruik van

kompenserende en volgende visuele een-dimensionale displays. De dis

playversterking wordt gedefinieerd als de verhouding van de hoeken

;3 en ()I.. ui t fig. 7.

--/lr.-- - ---
I

b:
: --!:-t=====~:r::::s::::=='"1VI a...: I__1 ,._ I

I I
I

--------------------~
d I

Fig. 7

a: minirnale door het oog detekteer

bare signaalgrootte bij display

oog afstand d.

b: deviatie v.h. systeeminputsig

naal.

arbi traire keuze; 0( =1 minuu t.

Voor de informatieoverdrachtsnelheid wordt uitgegaan van betrekking

(3.1):

me t Poo (w);

if> (w);
nn

vermogensdich theid van systeemoutput o( t) (proc~s Y (jw >= 1) .
c

vermogensdichtheid van de h.o.-remnant.

Toepassen van (3.1) betekent dat de introduktie van niet-lineariteiten
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door de h.o. indirekt als maatgevend beschouwd wordt voor de observa

tie optimaliteit.

Fig. 8 en 9 tonen voor respektievelijk kompenserende en volgende dis

nlays V. ,als funktie van de inpu t bandbreed te en displayversterking
. lni

bij gebruik van een procesdynamika Y (jw)=1 ~lit. 22).
c

.-...
.~
v
en

......... '"'"Ul Q
+J Q)

'r-! ~
..0 V
'-' en

>::
'H Q)

>:: >:4
'rl E

> 0
~

rl I
'r-! >::
.£: Q)
() Q()
en rl
~ 0
Q) >
>

2

-I

-2

versterking
o I
o 2
A 3
<> 4

beter kompenseren
FI F2 F3 F4 F5
LL-__.-L .. L___ I

.06.\2.47 .95 1.88

bandbreedte (Hz)

3

2

\F2
FI

GI G2 G3 G4 G5OL-----'--------.J__-L__---l

2'1 \0:1 100'\ 276'1 1000'1

sign./ruis (rms) (a=1')

Fig. 8 Fig. 9

De voornaamste konklusies die uit dit onderzoek getrokken kunnen wor

den zijn dat voor toenemende inputbandbreedte de transinformatie eerst

toeneemt en daarna afneemt bij zowel volgende als kompenserende taken.

Voor toenemende waarden van de displayversterking neemt de transinfor

matie toe, behalve voor de hoogste versterking, waar de transinforma

tie afneemt voor hogere waarden van de inputbandbreedte. Verschillen

tussen kompenserende en volgende displays zijn niet duidelijk aanWe

zig.

Ingewikkelder displays komen voor in lucht- en ruimtevaarttechnieken,

waarin vaak twee-dimensionale volg- of kompenserende taken uitgevoerd

worden. Om een bijdrage te leveren aan onderzoekingen betreffende ko

ordinatenstelselkeuze, in verband met ruimtelijk orientatievermogens

verbetering van de mens, werden experimenten uitgevoerd met kontinu

bewegende referentiestippen op een elektronisch scherm in kompenseren

taken (lit. 23).

(Lit. 24) behandelt een aantal displaytechnieken die betrekking hebben

op een drie-dimensionale interpretatie van twee-dimensionale komputer

gegenereerde beelden.

In (lit. 13) is een vergelijkende studie vermeld van een auditieve en
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vi6llelf' cLi.spJa'y techniek .in eell l;:ordpenl3ercnde c,en-diLJcnsionalc vo.! c;-

tauk bi~ receling van processen met dynamika Yc (jw)=K 1 , K2!jw en

K7/(jW)~. Auditieve displaying vindt bier plaats Joor evenredige am
;J

plitude-frekwent~ekonversievan het systeemfoutsignaal (f 1 "d: :e(t»ge u~

De onderzoekresultaten wijzen uit menselijke procesregeling op grond

van of auditief of visueel aangeboden stimuli geen signifikante ver

schillen bij genoemde procesdynamika vertoont, wat blijkt uit verge

lijking van parameters van cross-over model, precisiemodel en remnant

metingen voor beide displaysyste~en.

(Lit. 25) maakt melding van een experiment waarin onderzocht wordt het

en -taakinterferentie bij mUltiprocesregeling

door observatic van ruimtelijk gescheiden visuele in~uts.

(Lit. L7) verce:ijkt testresultaten uit toepassing van digitalevolt

n~~er en kathodestraalbuis als displayapparatuur.

4. Inputsicnalen

De voornaamste eisen die aan inputsignalen van mens-machine-systemen

gesteld worden, betreffen de inputbandbreedte en de voorspelbaarheid

van de signalen door de mens.

De inputbandbreedte wordt zo gekozen dat deze ligt onder de cross

over frekwentie.

( IYp l j w; • Yc ( j w ) I= 1, w::: we) •

Onvoorspelbaarheid wordt ge~ist in die situaties waarin men de h.o.

wil bescbrijven met kausale relaties als een fysisc~ realiseerbaar sys-

teem. Anderzijds bestaat de moselij:·;:heid to t te6ten van herkenning van

patronen en het beschrijven van het leerproces door een systeeminput

met periodiciteiten toe te passen (lit. 26,27).

Om eenvoudige en snelle data processing in het frekwentiedomein te

kunnen uitvoeren (zoals berekening van bodediagrammen en remnant door

middel van Fast Fourier Transform (lit. 14, 28»), maakt men wel ge

bruikvan een lfrandomlijkend tl inputsignaal, bestaande uit de sommatie

van een aantal sinussen met bekende amplitude, fase en frekwentie
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5. Neuromuskulaire systemen

~en aantal onderzoekers heeft modplRLudies (lit. 5, 6, 7, 8, 9) ge

rnaakt van het funktioneren van de spier als een fysiologisch systeem,

da t bestuurd word t dour komrJando I s vanui t het centrale zenuwstelsel

op grond van een excitatiein de vorm van een uitwendige konstante of

in de tijd varierende belasting. Ret neurommusculaire systeem kan 6e

definieerd worden als het instrument dat de h.o. tel' beschikking staat

bij het uitvoeren van zijn regelakties.

hodelleren van neuromusculaire systemen geschiedt veelal door gekonsta

teerde of veronderstelde spiernechanismen onder te brengen in een the

oretisch-fysisch equivalent, gekonstrueerd uit elementen als veren,

dem~ings, massatI'aa.gheden en tijdafhankelijke krachtbronnen, met be

hulp waarvan een stelsel bewegingsvergelijkingen wordt opgesteld. Mo

delvcrifikatie vindt plaats door het Ledrag van het analagon te verge

lijken met het a~tuele systeemgedrag.

Ret musculaire gedrag is op verscheidene manieren te meten, bijvoor

beeld uit:

1. de elektromyo~rafische aktiviteit.

~. de uitgeoefende spierkracht als funktie van de ontwikkelde lede

maatsnelheid.

3. de ledemaatpositie a.Is funktie Van
.,

tle snelheid.

positieregeling uit onder een uitwendige kracht-

4. het isometrische spiertensieverloop, waaI'bij de spierlengten van

een agonist- anta~onist spierenpaar konstant gehouden worden. (De

h.o. Yoert

verstoring.)

5. de isotonische spierlenbteverancering waarbij de h.o. tracht de op

een bewegende manipulator uitgeoefende ledemaatdruk konstant te

houden.

:S",:'lelaa tisch is in fib. 10 (zie oak (Ii t. 8» aangegeven via welke te

rugl',li).iJellussen muskulaire I'ec.:;elinc tot stand komt. Ledemaatpositie

komt tot stand door transformatie via de procesdynamika van rie spier

kracht, dieverstoord wordt door een uitwendige kracht. De spierkracht

wordt geregeld door van ~-~otorneuronen afkomstige regelkommando's,

die afhankelijk zijn van de door krachtreceptoren (lichaampjes van

Golgi) geregistreerde spierspanning, van de door andere (spindle)re-
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Ikra~ht I visueel

i

()f-motor- spier- posi

f--------. proces ~

neuronen kracht

kracht positie
recep- recep-
tors tors

tie

Fig. 10

ceptors gekonstateerde spierlengte (en spiersamentreksnelheid) en van

de visueel waargenomen ledemaatpositie en -snelheid. Alle terugkop

pellussen naar de ~-motorneuronen toe lopen via het centrale zenuw

stelsel. De gevoeligheid van de verschillende sensoren en de mate van

terugkoppeling worden door het centrale zenuwstelsel ingesteld ; op

grond van visuele perceptie van de ledemaatpositie.

Voorbeelden van neuromusculaire modellen:

1. In (lit. 9) wordt cen algemeen 3-parameter neuromusculair model

opgebouwd, uitgaande van een visco-elastische systeembenadering. Ret

energieproducerende karakter van de spier wordt vertolkt door tijd

afhankelijke modelparameters. Formule (5.1) geeft de systeembeschrij

vende differentiaalvergelijking.

E2 •
Cf+ --0- =

D

met E
1
(t),

Ez •
E

1
'E. + (E + E ). -·1 .£

1 2 D 0

E
2
(t): elasticiteiten.

D(t): demping.

~(t): spierspanning.

E( t): rek.

1
0

: rustlengte.
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De ?arameters zijn afhankelijk van de in de tijd varierende koncen

tratie van een in de spiercellen aanwezige stof die, afhankelijk van

£ en t,door de celwanden diffundeert.

Ret model werd gesimuleerd op een analoge rekenmachine en de simula

tieresultaten komen goed overeen met praktische metingen van o.a. ver

loop van spierverkortingssnelheid, ~racht versus snelheid en isome

trisch spiertensieverloop. Beginschattingen van de modelparameters

werden verkregen uit praktische metingen.

~. Op theoretische gronden en empirische gegevens wordt in (lit. 5)

een dynamisch model ontwikkeld van isometrisch funktionerend agonist

antagonist spierenpaar. Uitgaande van een stelsel bewegingsvergelij

kingen ontwikkelt men de open-Ius differentiaalvergelijking (5.2):

met ~(T):dimensieloze systeemoutput Cledemaathoek) bij uitwendige mo

mentverstoring md(T).
-1i==ot met 0 konstant en [1]~sek

R, cr :dimensieloze- konstanten

(J" =z1 + z2: spiertensie.

I ==z1 - z2: verschil in relatieve spieraktivering tussen beide

spieren.

z.: rela tieve spieraktivering van i e spier (dus 0 < z. < 1), te me-
l l

ten uit de elektromyografische aktiviteit.

De open-Ius systeemoutput in het frekwentiedomein wordt gegeven door

(5.3):

J.. .6. ( s) + (s+ 1) Hd ( s)
'1::'(s) II: 2

s(Rs +Rs+O"')

met p (s) == £{}O(1"J}
6,(s) == et{cr(T)~

f1a.( s) == £ {nnd ('t")~

Indien van het teruggekoppelde systeem het foutsignaal evenredig is

met het verschil in relatieve spieraktivering J, kan het gesloten-
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Md(s) { I"'---- s + 1 ~

r + I cP+ K L::i5I+
2- s (Rs + Rs + 0"')

Fig. 11

Ius neuromusculaire model voorgesteld worden door fig. 11.

Ret model kan (na getest te zijn) gebruikt worden voor bestudering

van de dynamische ~}~-aktiviteit bijvoorbeeld met het oog op het ont

werp van protheses. Ret gebruik van de parameter ~ kan de introduk

tie van een voelelement in prothesebesturing bevorderen.

,2. Vermeldenswaard is ook het model van (lit._ 6), dat tracht een ver

klaring te geven voor neurornusculaire torsieverstoringsregeling en

het ontstaan van tremor.

Ret model is opgebouwd vanuit een uitgebreide fysiologische kennis

van de spierwerking en bestaat uit drie hoofddelen. Deel 1 verzorgt

de regulatie van de krachtbronnen en maakt deel uit van het centrale

zenuwsysteem. In deel 2, respektievelijk deel 3, zijn de aktieve en

passieve dynamika van de spier, respektievelijk van de uitwendige

belasting, ondergebracht. Fig. 12 toont de elementaire kompositie van

deel 2.

De symbolen van fig. 12 stellen voor:

x.: interne spierlengte.
1

x : ledemaatpositie.
e

E' : spierkracht (afhankelijk van x. en de afvuursnelheid van ak
1

potentialen door -motorneuronen).

E : elasticiteit van de spierpees (konstant).
e

E . resulterende elasticiteit vall. de aktiveerbare spierdelen.
i'

D dempin~ van de samentrekbare spierkomponenten.

M : massatraagheid van het te bewegen lichaamsdeel.
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deel 3

bel.

uitw.

D

deel 2

,.-._ ......... _._.

: x,e t
I
I
I
I

: E
I e
I
I

entraal I
_._.~._._._._ ..----------+--------,

tel6el

deel 1

Fig. 12

?raktische metingen die met simulaties van het model uit (lit. 6) ge

verifieerd kunnen zijn:

1. Bij neuromusculaire kompensering van een extern optredende kracht

impuls zal in geval van een grote massatraagheid van de te bedie

nen manipulator (zonder elasticiteit) een sterkere terugkoppeling

vall de inwGndi~e spierlengtc (x.) plaats vinden dan van de lede-
J.

maatpositie (x ).
e

)
c. ~ In Ceval van positi8regeling zonder aanwezigheid van een externe

Kracht zal cen grote mani~ulatortraagheid (zander elasticiteit) de

3.

tremorfrekwentie doen afnemen, terwijl verhoging van de spierspan

ning de tremorfrekwentie verhoogt .

.2osi tiereGelin[; me t behulp van een in hoofdzaak elastische mani.fu

lator zal bij toenemende elasticiteit gepaard gaan aan tremorfre

kwentieverhoging evenals bij to~name van de spierspanning.

6. Dif5cussie

UV~tllend is da t ve 1e au tours van P.ublika ties over mens- mp.chine-sys

L,~mcn in relatie slaan tot de Nl1.SA., rIlet als Gevolg dat vele onderzoe

kLn,';t'n ,;crich t zijn op voertl;igbesturing, ui tgevoerd met goed getrain

de, ltOoGger:lotiveerd" en gespecialiseerde proefpersonen in vaal-: gekom-

plice,:rdf' regelsituatieb.

Dit heeft geleid tot de ongewenste toestand dat de relatie tUBsen

de h.o.-dynamika en variabelen als bi,ivoorbeeld omgevingsfaktoren en

lichamelijke afwijkingen weinig zijn onderzocht. Met name ontbreken
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ond~rzoekingen ilddr verbanden tussen gemeten regeltechnische variube

lel1 en fysieke afwijkingen, met het oog op het vaststellen van een

Het konstant houden van sekundaire ombevingsfaktoren, procedurefakto

ren en (zover mogelijk) persDonlijke faktoren kan slechts inzicht be

vorderen in menselijke eigenschappen in zeer specifieke situaties.

Vanwege de gekompliceerde fysiologie van het menselijk lichaam, zal

de kans op korrelatie tussen fysieke gesteldheid en parameterwaarden

vergroot worden door invoering van een groter aantal systeembeschrij

vende parameters. Als mogelijkheid tot parameteruitbreiding noemen we

lIier het in een regeltechnische terminologie onderbrengen van het be

sluitvormingsproces. Duartoe defini~ren we het besluitvormingsproces

hier als de dynamika van het verloop van extern meetbare h.o.-eigen-

schappen zoals beschrijvende funktieparameters en remnant -- als

funktie van veranderingen in bijvoorbeeld procesdynamika, systeemin

putkarakteristiek, displaytechniek, motivatie en omgevingsfaktoren.

In het g0val dat genoemde korrelatie optreedt moe ten regelsystemen

ontworpen worden, waaruit de relevante parameters optimaal expliciet

gcmaukt kunnen worden met als doel de relatie fysiologische abnorma

liteit .- parameter(s) te verduidelijken.

De kuns is aunViezi,s da t kleine varia ties in primaire- en sekundaire

omgevingsfaktoren, individualiteiten en procedurevariabelen crate in

vloed uitoefenen op de parame~ers van een makro-systeembeschrijving

dIs !lier voorgesteld wordt. Om de parametergevoeligheid voor deze

variabelen vast te leggen is meting van genoemde faktoren noodzakelijk.

Van persoonlijke faktoren als waakzaamheid en motivatie voor het ver

vullen van de regelopdracht kan men zich afvragen of schaling mOGeIijk

i3. Voor een bepaalde klasse regelsituaties geeft (lit. 2) een statis

tische procedure v01gens welke h.o.-motivatie gemeten kan worden.

}lodelleren van neuromusculaire systemen kan een tweeledig doel hebben:

1. Eet vergaren van kennis in de vorm van regeltechnische termen van

het funktioneren van het neuromusculaire systeem als een aan de

h.o. tel' beschikking staand instrument voor het uitvoeren van zijn

rec;elaktie8.

2. Het verwerven van inzicht in de fysiologische samenstelling en in-



teraktie van kom~onenten van het (neuro)musculaire systeem als on

derdeel van het menselijk lichaam.

Tot op heden ontbr0ekt het aan voldoende fundamentele fysiologische

kennis of is de fysiologische kennis van (de) regeltechnische model

bouwers onvoldoende om een model op te zetten dat aIle extern gere

gistreerde neuromusculaire systeemeigenschappen volledig omvat. Ver

moedelijk is het laatste de reden w~arom meestal de volgende weg be

wandeld wordt, namelijk uitgaan van een deels arbitraire modelkeuze ,

toetsen van resultaten uit modelsimulaties aan de praktijk en op grond

hiervan spekuleren over de fysiologische samenstelling van neuromus

culaire systemen.

De samenstelling van een gedetailleerd neuromusculair model waaruit

de analogie met de fysiologische opbouw en fuktie van de systeemkompo

nenten blijkt, kan in de toekomst leiden tot het aangeven van regel

technische wegen volgens welke het onderkennen van fysiologische ab

normaliteiten mogelijk wordt.



", 7.
-{:';J-

7. 'ILea,;t Gquurec,lI en "instrumenta.l variable" parameterGchCl.tting

'7.1. Inleiding

Ben proces P (fig. 13) wordt beschreven door differentievergelijking

(7.1):

+

p

(7.1)

met A

-1
B e b

1
z

+ ••• +

+ ••• +

a z-q
q

b z-P
P

(7.1a)

(7.1a)

De output x
k

wordt verstoord door additieve meetruis ~:

Dus:

In vektornoto.tie go.o.t (7.3) over in (7.4)

v = f2(u,y) b + n - Il(O,n) b... -
met T

(Y q+ 1 ' Yq+N) :meetbaar1. ... ,
T (n n N) :i.h.a. onbekendn = q+1 '

... ,
q+

b
T

= (bO ' ... , b
p' -0.1 ' ... , -a ) :parametervektor

q

(7.2)

(7.4)

(7.4a)

(7.4b)

(7.4c)

U
q

+ 1_d _
p

Y
q

U
q+1-d

fl(u,y) =

u
q+N-d

i1(O,n) = [oj N]

U . dq+N- -p Yq+N-1

(7.4d)



Ret proces P is or~enomen in een teruggekoppeld systeem volgens fig. 14

dat, afhankelijk van de eigenschappen en het vermogen van ink\ (rela

tief ten opzichte van het vermogen van \Xk~ ), de parametervektor £
en de verschuiving d, zou kunnen voorstellen de "human operator" in

Y (z-1) -_een volgtaak bij het bedienen van een proces met dyn~mika c 1.

+
+

p

Fig. 14

Uit de reeksen \fk \ en {Yk~ van equidistante bemonsteringen (geregis

treerd op een schijfgeheugen) van input en output van het systeem van

fig. 14 moet de parametervektor ~ die, met de verschuiving d, het pro

ees P karakteriseert, geschat worden.

In het afstudeerwerk zijn twee methoden toegepast, namelijk de "least

squares" parameterschattingsmethode en de "instrumental variable" pa

rameterschattingsmethode.

7.2 Schatten volgens de "least squares" methode-- - --- -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - ... -

De 1. s. -seha tter van de open-Ius parame tervektor b word t gegeven

door (7.5):

~ = 1J2T(u,y).J2(u,y)r~J2r(u'Y)·:L

plim (~N - ~) = Q als
N->co

N
(Ii t. 30) waar tfk L een

equiuistante bemonsteringsreeks van witte ruis is. Omdat de ruis n
k

door h~t systeem cirkuleert, zal in het algemeen plim (~N - £) I Q..N--
Indicn men he t verloop van & als funktie van N wil leren kennen,

wordt gebruik gemaakt van een iteratief schema, in zodanige vorm, dat
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aIleen bij de eerste iteratie matrixinversie behoeft te worden ge

lJleegd:

(7.6)

zodat:

~N+'I -- PN+1
12

l.N+1N+'\

=: F N+ 1
(..f)N 1.N + a: YN+1 )-N+1

De eerste schatting voIgt uit:

(7.8)

(7. Sa)

NO: aantal input-output kombinaties waaruit de beginschatting

berekend wordt.

7." Schatten volll't'ns de r'instrllmental variable" methode
.; - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --

De 1. Ii. -scha t tel' (J. van de open-Ius parametervektor b word t gegeven

door (7.9):

Z
T
':I.

De instrumentele schattingsprocedure hecft de eigenschap dat geen sys

tematische fouten optreden in IJ voor H-oo als E(n
k

) =: 0 , bij een

goede keuze van dE i.v.-matrix Z. Eenacceptabele i.v.-matrix (d.w.z.

~.,,::,- .£ = 2) is de j:latrix (lit. 30)

-I

Z c. {E(g.!?)}·i2(u,x) (7.9a)

met e -, (1 + jd Ilk-k

'l'
(e

1 ' en)en e = li'll , ...
H_oO
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Omdat ~ in het algemeen onbekend is, wordt een asymptotisch opti
lC

N""""OO ) wanne e rmale i.v.-matrix opgebouwd, die wordt verkregen (voor
N

deze woreH l~e.k()nt3truecrd uit de elllmenten }vkL (v;c. - f
k

- wk ) en

5" (II op overeenkOLll5tigre wijze als fl(u,y) ('/.4d). w
k

is de outputt :cli -
van een r:lOdel \fi(;.l~)) i.n teruggekoppclde toestand, dat gekarakteri-

seerd wordt door de vektor fi-N en verschuiving d. De modelinput is

Gelijk aan de syateeminput f
k

V k ~tJ' d

Yk
+

b , d
I

I
I
I
I

I

~==-=:-_-_-_-_-=::_-_-_-_-_--_-_-===:=:_-:J i. V. L p...
: r---·~.....· ......r~
: 1
: model : w

k

Uk procea

Fig. 15

Het verloop van AI" ala funktie van de iteratieteller N kan bepaald
/:::- 'I

worden door gebruik te maken van een iteratief schema, met dezelfde

voordelen als schema (7.6) ,(7.7):

"I
=: l'T" - PN Z ~," 1 (1 + (5.r I 1 PN zN 1) - Q;. 1 PN" -1~+ -.+ - + 1'+

(7.11)

met
~lJ +1 ( v i·' 1 d ' ••• ,v 1,1 1 d ,w N ' ••• , wTl1 + 1 )

q+~+ - q+.+ - -p q+ ~
(7.10a)



De in df~::,e l'ctra,;ra:lf bec>chreven pro[;ranmatllUl', gebruikt voor het ui t

voeren vall de eXl)erimenten, is G'eimplemente,~rd op een 1-'DP-8 Gomputer

van de Technische Hogeschool, Afdelios del' ~lektrotechniek, Groep Me

ten en ~egelen. De programmeertaal was Fortran.

7.4.1 "SIHUL"

Eet programma lISn:lUV'genereert input- en meetruisdata ffJ en tnk\ van

het gesimuleerde en teruggekoppelde proces van fig. 14 en berekent, van

uit de vooraf gedefinieerde procesdynamika, de systeemout:Jut {Yk\'

Ifk~ en {ykl worden in het schijfgeheugen in de randapparatuur van

de PDP-8 geplaatst onder een vooraf te deklareren filenaam, zodat

meerdere datafiles kunnen worden geproduceerd. De parametervektor ~

en de verschuiving d worden bij het aanroepen van het programma gede

finieerd vanaf de teleprinter.

Genera tie V~U1 de random inpu t {fk \ en de meetruis t~\ geschied t in

cen in de programmatuur opgenornen subroutine "IHA.NF', die ,afhankelijk

van een initiele waarde, ongekorreleerde reeksen uniform verdeelde

getallen produceert, die in het hoofdprogramma getransformeerd worden

in bij benadering gaussisch verdeelde data met gemiddelden nul en voor

af te initialiseren deviaties. Het algoritme dat deze transformatie

uitvoert is gebaseerd op de centrale limietstelling die luidt:

"Als ~1 ' ~2 ' ..• '.!n onderling onafhankelijk en identiek verdeeld

zijn,met gemiddelde f.L en spreiding~dan is:
n-

Lx. - 111-1
, -1

'>1

Lx./n -].L
1-1

a-/Vn voor n ..... G<::l asymptotisch normaal verdeeld

"met ceuiddelde 0 en spreiding 1

een keuze van n = 1t? is de nieuwe datareeks gaussisch verdeeld

met een betrouwbaarheid van 95%.

Aanroepen van nSII";ULn:

R .nrmL

OP}~N-LOOP EODEL:
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(p + 1)

(q -+ 1)

(d)

.3
0

=0

B
P

A"1 =
~~

rl =q
DEV. INPU'r =
D8V. M~ETrt. = •••

(open-Ius parametervektor ,b )

ldeviatie van gaussisch verdeelde input data~

(deviatie van gaussisch verdeelde meetruisdata)

[-2048,+2047J

D~V. PAR. H. = ..• (deviatie van gaussische ruis ~esuperponeerd op de
parame ters)

AANTAL IIlPUT-OUTFUT 1\~)liBINllTI.l~S = (lengte van d,-~ reeksen Uk) en tnk~)

STG~~ IN DISKFIL~: ... (geef naam aan datafile)

7 .1. '] Subrou tin(~ "Ii~AN"

~ubroutine 'IIR-dr" genereert aselekt setrokken getallen uit een uniform

verdeelde random datareeks over het integer interval

met gemiddelde O.

3ebruik wordt gemaakt van de multiplikatieve kongruentiemethode (lit. 31)

waarbij het random getal AN+
1

ontstaat uit het random getal X
N

door de vermenigvuldiging XN+1 = XN·C (modulo p) . P=10
b

of 2
b

b is het aantal digits of bits in het komputerwoord. C is een konstante

De PDP-B komputer Gebruikt 12-bitswoorden. In deze subroutine wordt

Behter een 36-bits woord gekonstrueerd om de kans op optredende herha

lingsperiodes in de gegenereerde data te verwinderen.

Het algoritme voor de random getallen generatie is:

AO(I) : startwaarde (in hoofdprogramma gedeklareerd) van reeks I.

X" 1 0 ) = (2 17 + 3) XN(I) (modulo 2
36

)
H+

De subroutine retourneert aIleen de 12 meest signifikante bits van

het intern onthouden 36-bits getal naar het hoofdprogramma.

Aanroepen van de subroutine:

CALL IHAN (BAXSPH(I), llSlI«I), LSPR(I), IRAND(I) )

met LSl~(I) = startwaarde AO(I).

IRA~D(I) = decimale integerrepresentatie van bit 1 tim 12 van XN(I).

HllASFR(I) en l'lSPH(I) bevatten de overige 24 bits van XN(I).
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7.4.2 "E;,JT"

"EST" vormt het eerste deel van een "chain" van drie programmas, be-

staande ui t "EST", "LS" en "IV".

Het programma bOuli,t uit de data {Uk~ en jYk \ de matrix.J2N (u,Y)

~T ~ . 0
op, waarna de matrixvermenigvuldiging ~LN (u'Y)·~'N (u,y) ultgevoerd

o 0 rl
wordt. Uit de nieuw verkregen matrix ontstaat Po = {~; (u,y)·JlN (u,y))

o 0
door ma trixinversie, verzorgd door subroutine "NINV" •

Vervolgens wordt een be g inschattingp20 van de parametervektor

rekend met (7.8).

Aanroepen van "EST"

REST

b be-

(open-Ius modeldefinitie)

PHAX =
~HAX =
DELAY = ••

N =o

LS =
IV =

(p) l
( q)

(d)

(aantal rijen waaruit J7N (u,y) moet worden opgebouwd)
o

(aantal door het programma "LS" uit te voeren l.s.-iteraties)

(aantal door het programma "IV" uit te voeren i.v.-iteraties)

7.4.2.1 Subroutine "SHIFT"

"SHIFT (U, Y, LV)" leest van elk van de datareeksen {ik ) en {Yk~

de elementen f N en YN uit het schijfgeheugen en berekent u~ = iN - YN.

De beide eerste plaatsen van de arrays U en Y, met lengten LV =
max.(q, p+d) worden achtereenvolgens gevuld met uN en YN ' nadat de

oude arrayelementen een plaats zijn doorgeschoven. De data in de twee

laatste arrayplaatsen gaan bij deze operatie verloren.

7.4.2.2 Subroutine "NINV"

"HINV (PM, IWH, D, L, IV!) voert matrixinversie uit.

PH ~endirr;ensionaal array me t de elementen van de inpu tma trix

(hier: Po ) die vervangen worden door de elementen van de ge

inverteerae matrix.

Nun
D

L en

rijlengte = p+q+1 .

d · k .. t p-1lsrlmlnan van 0

M: eendimensionale werkarrays.
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7.4.3 ilLS"

Dit programma start, na door "EST" te z~Jn aangeroepen, een iteratief

schattlngsschema volgens de algoritmen (7.6) en (7.7). De benodigde

startvektoren Q:'N en fJ..o en de ma trix Po worden overgenomen ui t

het programma "EST" (lLN is de laa tste ri j van de matrix .l2N).

Tijdens het l.s.-schattingsproces wordt QN+1 geitereerd uit ~N '

en

7.4. 1+ "IV"

door subroutine "SHIF'r".

Het programma zet een nieuwe parameterschattingsprocedure in, die ge

baseerd is op de i.v.-schatter volgens het iteratieve schema (7.10) en

(7.11).

De voor de iteratiestart benodigde vektoren A/:::;'N '
de matrix Pn zijn als voIgt samengesteld:

a laatste l.s.-schatting van b .
I~N

Qli+1 en
~N+1

en

<:)",-,,+1 wordt gekonstrueerd door "SHIFT" met de laatst gekomponeerde

Q:N uit "LS" als uitganc;svektor .

deze i.v.-startvektor is dezelfde als Q{~+1' Tijdens het vor

deren van het iteratief i.v.-proces worden de systeemoutput

elementen Yk en de foutsignaalelementen uk in het hoofd

programma vervangen door de modeloutputelementen w
k

en de

elementen

1". naar keuze word t de laa tst in "LS" gevormde matrix PI.' door
1i ~

"IV" overgenomen of wordt het i.v.-schattingsproces gestart

met een nieuwe matrix PN ' waarvan aIle hoofddiagonaalelemen

ten gelijk zijn en initialiseerbaar vanaf de randapparatuur.

In dit geval zijn de overige PN-elementen nul.

De optouw van de programma-"chain" "BS'r", "LS" en "IV" is in een

flow-diagram weergegeven in fig. 16.
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~eetresultaten en kanklusies-----------------------
metingcn 3ijn vcrricht aan sen gesimuleerd proces, gedefinieerd

door de parameters:

en sen verschuiviu6

d =- 1 •

b~ =-0.17 ,a = -0.5 , a~ = -0.66
L 1 L ( 7. '12)

Parameter aU werd op 1.0 gefixeerd (zowel in model als in proces)

Voor het open-Ius proces komen daze parameterwaarden overeen met het

polen-nulpuntenbeeld van fig. 17.

-1
z -vlak

It'l,

n
1

: -0.71

n2 : 0.21

n_-,. : 0.0
./

P 1 : -1.65

P2 : 0.92

Je

Fig. 17

-1 1
z -getransformeerde overdracht Hal (z- ) is dan:

-1
1 + a., Z

I

-1
z

(7.13)

Het polen-nulpuntenbeeld van het teruggekoppelde proces wordt getoond
in fig. 18.

-1
z -vlak

m,

?i~. 18

n l : -0.71

n.: 0.21
L

0.0

Pl: c2.0

p~,:-1.47 + 0.8S.j
L:)

Je totale overdracht ~n het -1
z -domein is dan:
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D~ schattin~en van de ko~ffici~nten van de o)cn-IuB differentieverge

Itj:,"inS :',ijn uitgevoerd als f1...nLtie van heL aantal l.s.-iteraties,

i](~t ctantd.l i.v.-iternties, de keu~,(~ vall de iv.-start-F-matrix en de

'3ignaal/meetruis-vermogensve rhouding (var. (Xl) / var. (n
l

) ). Bij de scha t-
o c ~

tingsresultaten zijn niet vermeld dedeviaties van de geschatte pa-

rameters, omdat devarianties van d0 vermelde grootheden steeds in 3

decimalen nauwkeurig gelijk aan nul waren.

Het model waaruit de schattingen berekend werden, werd vastgelegd door

3 voorwaartse parameters, 3, achterwaartse parameters en een verschui

ving (open-Ius situatie).

I. In de tabellen 1.1, 2 en 3 ZlJn vermeld de gemiddelden van de ge

schatte parameters over de 381 e
tot en met de 400e

i.v.-iteratie als

funktie van het aantal voorafgaande l.s.-iteraties. Tevans zijn opge

nomen de procentuele afwijkingen van de gemiddelde parameterschattin

gen ten opzichte van de werkelijke parameterwaarden.

NO = 20

LS ~ 100, 300, 500

IV = 400

i.v.-start-P-matrix: laatste in het l.s.-iteratieproces gebruikte PN
Tabel I. 1 signaal(xk)/meetruis(~) = 4.0 ( vermogens)

Tabel 1.2 signaal(~)/meetruis(nk)= 2.0 (vermogens)

'rabel 1.3 signaal(~)/meetruis(nk)= 1.0 (vermogens)

Tabel 1.1

LS 60 D/ D:L -a, -c<2. /.::;.60 (%) :~' ( 010) A b.L(%,) .ba, f%) ~~z (%)-z;;; bL ell

100 1.010 .460 - . 116 . :559 .563 1.0 -8.0 31.7 -11.8 14.7

300 1.000 .465 - .102 .527 .518 0.0 -7.0 40.0 5.4 21.5

500 1.002 .469 - .110 .515 .500 .2 -6.2 35.3 3.0 24.2

Tabel T.2

LS
,

Do b/ 62- - 0./ I -Qz c;,~b (%) c:>b/ (Yo) £>oZI%) t> ~, { "/J ~~ (%)h, h3. a,

100 1. 014 .479 - •082 .545 .533 1.4 -4.2 52.0 -9.0 19.2

300 1.001 .500 .059 .493 .477 " 0.0 65.3 1.4 27.7- • I

500 1.005 .500 - .073 .482 .451 .5 0.0 57.0 3. 6 31.6
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Tabel 1.3

LS 60 DI 6z.. - at -~;L.
bb.. (J,,) b:;I(%) Pb~(%) ~~'(%) ~:~(%)1,0 6.. "

lOU 1.016 .524 - .030 .506 .498 1.6 4.8 82.3 -1.2 24.5

300 1.002 .551 - .003 .444
I

. 4~)7 .2 10.2 98.2 11.2 35.0

500 1.007 .539 - .030 .441 I .395 .7 7.0 82.3 11 .8 40.1

De bereikte schattingsnauwkeurigheid (bij overeenkomstige signaal /ruis

verhoudirig) na 400 i.v.-iteraties wordt niet duideIijk groter bij een

vanaf 100 tot 500 toenemend aantal voorafgaande I.~.-iteraties. De nauw

keurigheid waarmee a
2

geschat wordt, wordt zelfs kleiner. ~oals te

verwachten was, neemt de nauwkeurigheid af met het kleiner worden van

de signaal/ruis-verhouding.

II. I.v-start-P-matrix:
-6hoofddiagonaalelementen 10 ; overige elementen

0.0

De overige gegevens zijn overeenkomstig de in I vermelde.

'l'abel II.1 signaaI(xk)/meetruis(n
k

) ;;= 4.0 (vermogens)

Tabel 11.2 signaal(xk)/meetruis(~) ;;= 2.0 ( vermogens)

Tabel 11.3 signaaI(xk)/meetruis(n
k

) ;;= 1.0 (vermogens)

Tabel II. 1

b, ~:o (%)
A h, l>bZ(%) ~:I (%) 1.>((" f%\

L5 .bo hI -Q, -ct L b; (10) hz, () cit., OJ

100 .990 .430 - 0 100 .575 .548 -1.0 -'14.0 41.0 -15.0 17.0

300 .996 .412 - .130 .566 .517 -3.4 -17.6 23.5 -13.2 21.7

500 1.001 .452 - .152 .496 .533 . 1 -9.6 10.6 .8 19.2
.-

Tabel 11.2

LS br;, bl 62- - a,
,

- a L ~ (X) Ah, (%) '/:'L (%) ~~' tX) t>al.{%)bl 0 az...
100 .983 .442 - .061 .565 I .540 -1.7 -11.6 64.0 -13.0 18.1

300 .926 .410 - .090 .543

I
.465 -7.2 -18.0 47.1 -8.6 7.3

500 1.007 .475 - .137 .452 .511 .7 -5.0 19.4 9.6 22.6
I

'rabel II. 3

I obo % :~I (it) .c.bL rl.' ~~I (%) ~:;r{%)is bo 61 -Dz. - t(, -at. r (,,) h O
/

100 .976 .465 - .006 .555 .543 -2.4 -7.0 96.5 -11.0 17.7

300 .926 .410 - .090 .543 .465 -7.4 -18.0 47.1 -8.6 7.0

500 1.002 .507 - .120 .393 .486 2.2 1.4 29.4 21.4 26.3
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Nu wordt de i.v.-schattingsnauwkeurigheid voar de voorwaartse par~me

ters grater bij verhoging van het aantal voarafgaande l.s.-iteraties.

Van de achterwaartse parameters neemt voornamelijk bij kleine signaal/

ruis-verhouding de nauwkeurigheid af. Bij gelijke signaal/ruis-verhou

ding en aantal voorafgaande l.s.-iteraties worden voornamelijk b
2

en

a Z beter geschat dan in I. De schattingen van b2 en a 2 vertonen de

grootste procentuele afwijkingen ten opzichte van de werkelijke waar

den, zowel in I ala in II.

Ill. De tabellen 111.1,2 en 3 tonen het verloop van de i.v.-geschat

te ~arametervektor ~~ , telkens gemiddeld over de 'lOa voorafgaande i

teraties. De overige gegevens zijn:

N = 20a
L3 = 100

IV = 100, 200, , 800

N = L5 + IV

i.v.-start-P-matrix: laatste in het l.s.-proces gebruikte PN
TabellII.1 signaal(xk)/meetruis(n

k ) = 4.0 (vermogens)

Tabel 111.2 signaal(xk)/meetruis(n
k ) = 2.0 (vermogens)

Tabel 111.3 signaal(xk)/meetruis(nk ) = 1.0 (vermogens)

Met uitzondering van de schatter voor b2 treedt na 400 i.v.-iteraties

(N = 500) geen verdere schattingskonvergentie meer op. Voor N > 500

blijft de konvergentiesnelheid van de b~-schatting bijna evengroot als
~

voor N < 500.

De overige gegevens zijn identiek aan de in III vermelde.

Tabel IV.1 signaal(xk)/meetruis(nk ) = 4.0 (vermogens)

Tabel IV.Z signaal(xk)/meetruis(~)= 2.0 (vermogens)

Tabel IV.3 signaal(xk)/meetruis(n
k ) = 1.0 (vermogens)

IV. I.v.-start-F-matrix: hoofddiagonaalelementen 10-
6 ; overige elementen

0.0

Grote signaal/ruis-verhoudingen gaan ook hier gepaard met konvergen

tiesnelheid nul na 400 i.v.-iteraties met uitzondering van de konver

gerltje van de schutter van b2 ' waarvan de afwijking blijft afnemen.

De bias van de verschillende parameterschattingen is met name veer klei

ne (maar ook voor grate) signaal/ruis-verhoudingen beduidend minder

dun de overeenkomstige afwijkingen zijn uit III.



Tal)el 111.1

- )D-

N bo D/ D2.
bha (%)

&. PI ( Yo) ~~~ (%) ~al

('/../ ~:' (%)-C( I -az.. t;;- b7 at
100 1.135 .387 - .0 .651 .333 13.5 -22.6 100.0 -30.2 49.5
200 1.058 .457 0'" .555 .456 5.8 -8.6 66~5 -11.0 30.9- · .) (

300 1.056 .1+4'1 - .085 .570 .501 5.6 -10.6 50.0 -14.0 24.1
, 1+00 1.0Y) · ~-45 - .102 .582 .537 3.9 -11.0 40.0 -16.4 18.6

500 1. OC~ 1 4'-', - .117 .574 .554 2. 1 -10.0 31. 1 -14.8 16. 1• :JI.,

600 1.004 .1+51 - .129 .561 .541 0.4 -13.8 ;-24.1 -12.2 18.0
700 • ()96 • Ltc' 9 - · '129 c r~ r) · :54 '1 -0.2 -14.2 24.1 -11.4 18.0• :J),

SOO 1.001 .1+ 17 - .143 .565 .540 0.1 -16.6 15.8 -13.0 18. 1
90,.: 1.(0) .1.12 1j. - · 1ij. 5 L-!:""" 0 .541 0.3 -15.2 14.7 -11.6 I 18.0.:J:JU

Ta'.:Jel III. 2

IV bo 6 1 62. -at - elL c;,~. (7.) ~DI (0;.) DbL (%) ~(%) ~:{ (%)
1.:>1 b bz • 0" .,

100 1.172 . 395 .058 .653 .246 17.2 -21.0 134. -32 . 62.7
200 1.071+ .474 . 001 .536 .381 7.4 -5.2 101 . -7.2 42.4

30CJ 1.077 .458 - .03'j. .562 • 1.~ 37 7.7 -3.4 80. -12.4 33.8
1+00 1.0)3 .1+64 - .060 .572 .497 5.3 -'7.2 64.7 -14.4 24.7
500 1.0.--'.,3 .1+b9 - .032 .561 .523 " () -6.2 51.7 -12.2 20.8c. • (.)

600 1.005 • L+ i+ 1 - .09 t) .546 .50) r' -11.6 41.7 -9.2 23.5·,)

700 .997 .1139 - .101 • ')1+3 .508 - .~) -12.2 40.6 -8.6 23.0
8e;) 1.001 .419 - · 121 .5:)6 .5l)5 .1 -16.2 ~28. 8 -11.2 23.5
90() 1.00) · i+ - · 121t · '55U .501+ 'J -19.2 27.1 -10.0 23.6

Tabel Ill. 3

~ Do 6/ .62. Abo
(,Yo)

bhl (%) 6["
("~)

b4( (/.) .Del, (%)- ti'/ - a~ .L: t;; In Cl7 ~

leo 1 .c~(~7 · lV17 1 ·G6j ·177 22.7 -16.6 161 . -53. 8 73.
200 1· ,')0 ·1+99 .065 ·512 .300 9.6 - .2 138. -2.4 54. 5
3CO 1· 103 .4(3.5 .033 ·54~) .360 10. 3 -3.4 119 -8.6 45.5
)+00 'I • 0';'0 505 F\ 9+1 .41.18 7.0 '1. 0 100 . -8.2 32. 1· • u ·
'500 'I O:;'t )13 ~)2 ~+ I+S6 ' 1, 2.6 ·~~j2 • 3 -4.3 26.4· · · J. r

uOC 1 • U(1U • LI-77 - • (
1

),,-: · ~)l"b · It-63 .u -4.6 ()7.4 -1 .~~ 2:;.8
70\) I ~j 7 i l r/ '! ·() :")" '.,01 jJ n ') ·:~)

i
b?U .2 28. 5· /

, · • T ( (. - _It. U -
80D I .001 · It- It-:) - .08j ·'),_) \J · '+70 " 1 -IU. :2 1)1 .2 -4. 28.8
9CO 1.005 • 1t :)2 .odB .517 • Lf-6:) r; _Cl.6 Ltg.2 -3. 11 29.5· J



.L'abel IV. 1

1 III Do DI 6, -a l - ell.- .e>b:o (%) ~~' (%) ~ ~l(% )~~I (%) ~LC?(%)
iOO 1 "1,'7 r ~ ~\87 - .0 .651 .333 13. j -22.6 100. -30.2 49.5· ':):)

200 1.060 .448 - .057 .528 .474 6.0 -10. 1+ 66.5 -5.6 2c..2

300 'I. elf · 1j-)5 - ('-,0,:,:, .548 .5Ci) 4.4 -13.0 51.8 -9.6 22.7.. \.) \,.'L-

1+00 1.(\20 4-)q • o[~ 9 .573 C- -? 0 2·.0 -14.2 47.6 -14.6 18.5• t.._ / - .. ~~)U

,;UO 1.000 · C) - · 103 .578 .543 .0 -14.2 39.4 -15.6 1'7.0
600 · ig.,~ .419 - .123 •:562 .54'5 -1.7 -16.2 27.6 -12.4 17.4
'700 · ~)80 .418 - · 12!f . 559 .51j-5 -2.0 -16. 1+ 27 . -11.8 17.4
300 .'80 • Lf16 - .143 .560

I

.551 -2.0 -16.8 15.9 -12.0 16.5
')00 • ')82 .421 - .148 .556 . 51j-8 -1.8 -15.8 12.9 -11.2 17.0

Tabel IV.2

1\/ 6", 61 62- - el, -Ciz. :': (%) :~I (%) ~:l(%) t:>tl I (0/0) Aal. ("1)
a I 0 a. 0

100 1.1?2 .395 . 058 .653 .246 17.2 -21.0 134• -32.0 62.7
200 '] . U79 .470 - .008 .492 .427 7.9 -6.0 95.3 1.6 35.3
300 1.060 .5,4'1 - .041 .525 .479 6.0 -9.8 75.9 -5.0 27.4
400 1.026 .44-1 - .01j-8 .560 .523 2.6 -11.8 71.8 -12.0 20.8
500 .997 .440 - .GbS .569 .540 -0.3 -12.0 61.7 -13.8 18.2
6l)0 .970 .427 - .095 ' _548 .539 -3. a -14.6 43.5 -9.6 18.3
700 .964 .425 - .100 .545 .539 -3.6 -15.0 41.2 -9.0 18.3
800 .962 .422 - .129 .547 .551 -3.8 -15.6 24.1 -9.4 16.5
900 .963 .429 - .139 .541 .549 -3.7 -14.2 18.2 -8.2 16.8

N b o 6/ D, -a , -t?l.. Abo ("1..) oh, (%) t:>b'I70) ,t:,al (%) ~q'(%11,0 .. h, 0 b.. 0 al a L 0

100 1.227 . 417 .1 C5 .669 · 177 22.7 -16.6 161 . -33.8 73.2
200 1.105 .502 • OLt 3 .453 .387 10.5 .4 125 9.2 41.4
300 1.083 .475 . 003 .lt 98 .455 8.3 -5.0 102 . .4 31. 1
400 1.038 · !f62 . 003 .457 .517 3.8 -7.6 102 • -9.4 21.7
500 · ()9!f .lt02 - .016 .560 .544 - .6 -7.6 90.6 -12.0 17.6
60C! · ~) If 8 .IIL+O - .. ~Jb2 .534 .552 -5.2 -12.0 63.5 -6.8 16.4
?OO (J /' <~ • ),y} - .7() .527 .553 -6.2 -12.2 5)) 0 -5.4 16.2• ;,..J( \.J.O

SOD · 9 • 1f:) 1 - .1 19 .530 · rY?9 -7. 1 -'13.3 .0 -G.O 12.3
· ()25 .4:tl .. .. 11j (~ . .518 • .5 (3 ~j -7.5 - 11.8 16.5 -3.6 12.0



Tabel V.1

Ls 6", 6 1 bz.. -el, -C?l.. Ab:. (%) L:>b, (%) ~:L (%) ~~' (I.) I~~' (%).bo 0 b, <>

100 1.1)7 .387 - .0 .651 .333 1).5 -22.6 100. -30.2 [ 49.5
,~\OO 1.057 • L~76 - .056 .536 .465 5.7 -4.8 67.1 -7.2 I 29.5

300 1.0:Y+ .475 - .058 .5L1-O .469 5.4 -5.0 65.9 -8.0
I

28.9

!+OO 1.037 .483 - .eG6 · 51~4 .485 3.7 .-3.4 6'1.2 -8.8 26.5
';00 1. (:'19 .493 - .07? • ~)2 9 .493 1.9 -1.4 54.7 -5.8 25.3
i:,UO i .OC:':; · 1~82 - .080 • :,; 11+ .l~7 :) .5 -j.6 ::;2.9 -2.8 28.0

70U I .000 .1~82 - • n'/":; · :; '11 .4'1'1 .0 -j.b 54.1 -2.2 28.6

loo 1. (;01 .47'0 - ] .j03 .4('7 · 1 -4.2 c::'." 4 -1.6 29.2· :JC.

)00 1.00.3 .1+[')4 - . 50,? .466 .3 ';0 ""'\ 52.9 .4 29.4· -~).c. -

'I'a1:::el v.,:

L5 .6", 1:>1 6L -C?, -al. ::0(%) Pbl (0),) ~:2 (%) ~~'(%) ~:. (0;')b;"
100 1.17!c: .39,5 .050 .635 . 2!.~6 17.2 -21.0 134. -10.6 62.7
,~DO 1.074 .lj·95 - • DOb .517 .397 7.4 -1.0 96.5 -3.4 38.9
~,oo 1.073 .492 - .OO'? .521 .lt05 7.3 - .4 95.9 -4.2 38.6
;"00 1. (>'+9 .520 - .c18 .516 .434 4.9 4.0 89.4 -3.2 34.2
'jOO 1. o~>'+ . 531t - .036 .4')4 .1+4'1 2.4 6.8 78.8 1.2 32 .3
bOO 1.007 .518 - .038 .476 .421+ .7 3.6 77.6 4.8 35.8
'\~10 1• 001 .522 - .035 .1+72 .1+22 · 1 4.4 79. 1+ 5.8 36.1
,~'-.\O 1.002 .517 - .O3? .468 .413 ';) 3.4 78.2 6.4 37.4.<-

90U 1.c05 .520 - .035 .464 .412 .5 4.0 79. 1+ 7.2 37.6

'l'3.bel v.:,;

be. ~:" (%) L:>b~' (%)
AJ;,.

~a/(%) ,6.tlz (I.L5 bo b/ -a, -aL -r;;(%) Gl,2. ./

100 1.227 . 417 .105 .669 .177 22.7 -16.6 161 . -33.8 73.2
200 1. 098 .5'18 .044 .500 .329 9.8 3.6 126. - .2 50.2
.500 1.098 r:? '" · 04Lt .503 .338 9.8 i t .6 126. - .6 48.8• )"-:J

!tOO 1.062 .563 .030 .482 .382 6 " 12.6 118 3.6 42.1.c:.

JOO 1.0;)7 .580 .0cE) .1+52 .401 2.7 16.0 104 10.4 39.2
(lOO '1.007 · '>56 .003 • L~33 .371 • 7 11 .2 102. 13.4 43.8

'/00 1. DOl) .')65 • (JOt) .482 .373 .0 13.0 104. 14.2 43.5
(';00 1• OO~) .') ~)7 • l)OS .IL)4 .301 .L 11 .4 104. 15.2 45.3
SJOO 'I.OO,? .557 .009 • L~25 .558 .7 11 .4 '1 ;:15. 15.0 4~i. 7
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Uit de hier vermelde meetresultaten blijkt duidelijk het voordeel van

de alternatieve i.v.-start-P-matrix voor kleine signaal/ruis-verhou

dingen: schattinGen aan een proces, gekenmerkt door de parametervektor

(7.12), zijn bij een 4 maal kleinere signaal(xk)/rneetruis(nk)-vermogens

verhouding, bij applikatie van een i.v.-start-P-matrix, gedefinieerd

in 7.4.4 , evengoed ala bij gebruik van de konventionele i.v.-start-P

matrix die na 100 l.s.-iteraties is opgebouwd.

V. De tabellen V.1, 2 en 3 tonen het verloop van de l.s.-geschatte

parametervektor ~H ' telkens gemiddeld over de 100 voorafgaande l.s.

iteraties. De overige geSevens zijn:

NO = 20

LS 100,

Tabel V.1

Tabel V.2

Tabel V.3

200, ... , 900

signaal (x
k

) /meetruis( nk) = 4.0 (vermogens)

signaal(xk)/meetruis(n
k

) 2.0 (vermogens)

signaal(xk)/meetruis(nk ) = 1.0 (vermogens)

Het 1.5.-schattingsproces konvergeert het snelst tot La = 200. Na 500

l.s.-iteraties is (bij de betreffende procesdynamika) maximale konver

gentie bereikt voar alle parameters. De bereikte schattingsprecisie is

voornamelijk bij kleine signaal/ruisverhouding beduidend slechter dan

de be~eikte nauwkeurigheid in de i.v.-schattingsprocedure$.

VI. Modelafregeling door middel van l.s.-parameterschatting is geba

seerd op minimalisering van de sam van de kwadraten van de verschillen
N 2

tussen modeloutput en systeemoutput. Deze som wordt aangeduid met ~ek

(N: iteratieteller; ek : verschil tussen modeloutput en systeemoutput)

Wanneer optimale modelafregeling verkregen is, zal het vermogen van
[N N

j..e\q, overeen moeten komen met het vermogen van de meetruis ~1\'I")I. D.w.z.
1 N 2 I'J N

lim ~ "'" e = var.JlY)k\., . Hetini,en tonen aan dat voor N >100 1 ~ 2
N -4-dO N 7- k 1) ~ IT <7- e k

niet verder afneemt. Voor processen met parameters ~1,d en ~2,d is
1 IV' 2
N~ek voar signaal(xk)/meetruis(nk)-vermogensverhouding van respek-

tievelijk 4, 2 en 1 in onderstaande tabellen uitgezet. In aIle gevallen

was de varlautie van het inputsignaal f
k

Gelijk aan 10.000 •
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SiN 4 2 1

vall: 2500 5000 10.000
;nul-Y'.

/ ')- fl..
3400+10~o 6700±'1 O/~ 13.000±10%;V ~_ .('../<

---

open-Ius
-1

z -vlak

SiN 4 2 1

Vet Yo
400 800 1600matr.

!.. 2./22- 400+10% 800+10% 1600+10%tV Ie.

open-Ius

o

o

-1
z -vlak

Verschillen tussen de varianties van [ek~ en {nk~ duiden op afwij-

Kingen van de modelparametervektor ~ ten opzichte van de procespara

metervektor ~. De vermogensverscbillen (var.(e
k

) - var.Cx
k

)) zijn af

hankelijk van de procesparameters. Dit kan erop wijzen dat de bereikba

re l.s.-schattingsnauwkeurigheid niet aIleen afhankelijk is van de eigen

schappen van de meetruis, maar ook van de procesdynamika.

De keuze van de alternatieve start-P-matrix is vrij arbitrair tot stand

gekomen (zie appendix): een theoretisch voldoende gefundeerde argumen

tatie ontbreekt. Aangetoond is echter dat i.v.-schattingen aan proces

sen met kleine signaal/ruis-verhouding beter kunnen zijn indien gebruik

Gemaakt wordt van de in 7.4.4 gedefinieerde i.v.-start-P-matrix.

Eer~t moet onderzocht worden of de alternatieve i.v.-schattingen aan

processen, gekenmerkt door Kleine signaal/ ruisverbouding ook

a.Ltijd beter kunnen zijn dan de resultaten verkregen met de oorspron-

kelijke i.v.methode. Nage~ahn moet worden in welk bereik de grootte

van de hoofddiagonaalelementen ligt, als de konvergentiesnelheid maxi

maal is. Als funktie van de procesdynamika moet be~aald worden in welk

(overgangs)gebied de signaal/ruis-verhouding ligt, waarbij beide rnetho-
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,.i[:ll tot overeenkom:;ti~;e resultaten vocren.

;;en dergclijk onden,oek kun leiden tot het opstellen van regels waarmee

de i.v.-schattingsprocedure aangepast kan worden aan het proces op

grond van enige voorkennis (ta ver~aren via beginschattingen, verkre

~en door Konventionele methodes) orntrent de proceseigenschappen.

Schutten van polen en nulpunten van de overdrachtsfunktie kan meer in

zicht geven in de kwaliteit van de rnodelbenaderins van het proccs, dan

schatting van de ko~ffici~nten kan doen ontstaan: meervoudige "overesti

ma ting" "ore] t dire:;:t Quidelij:l;: ui t poe 0) l( en) -nullJun t( en) overlapping.
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In het iteratieve "least squares" schattingsproces zullen na een aantal

i tera ties de elelllenten van P
N

-1 (en dus van P
N

) verstoord worden

door de door het proces cirkulerende meetruis ~ (fig. 14). Daarom is

het experiment uitgevoerd om het iteratieve "instrumental variable ll

Deze matrix is opgebouwd uit 4delen, die bestaan uit de autokorrela

tie koefficienten Y"uu(i), Ci = -p, ••• , p) en Y'y/i) , (i= 1-q, ••. ,

q-1) en de kruiskorrelatiekoefficienten fUy(i), (i= -q, , -1+p)

en l!) ( i), ( i= 1-11 , ••• , q).T yu
De hoofddiagonaalelementen van

schattingsschema te starten met een andere P-matrix.

Omdat de koefficienten tu (0) en til (0) groot zijn is gekozen voor
Tuu ryy

een P-matrix met gelijke hoofddiagonaalelementen terwijl arbitrair de

overige elementen nul genomen werden.

Experimenteel werd gevonden dat de waarde 10-6 voor de hoofddiago

naalelementen in genoemde matrixkonstruktie tot betere schattingsre

sultaten leidde bij schatten aan een proces, gekarakteriseerd door

parametervektor (7.12).
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