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Samenvatting.

Bij het onderzoek van signalen kunnen correlatiefunctEs veel

inzicht verschaffen omtrent de statistische eigenschappen van

die signalen.

De digitale wijze van signaalbewerking blijkt vele voordelen

te bieden, t.o.v. de analoge correlator. Enkele van die voor

delen zijn: eenvoudige toepassing van het Kalman£ilter,

recurrente meetmethode en grote flexibiliteit.

In dit kader is een onderzoek aan correlatieprocedures

verricht, dat is uitgevoerd op een kleine digitale

rekenmachine.
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Inleiding.

Met een correlatiefunctie is het mogelijk het statistische

gedrag van signalen en signaalbronnen te beschrijven. Bij het

onderzoek daaromtrent kan een correlator van groot nut zijn.

Een groot aantal correlatoren werkt op analoge wijze. Deze

hebben echter het nadeel dat gebru~k gemaakt wordt van niet

ideale esktronische component en (tolerantie, lek van condensa

toren, parasitaire capaciteiten etc.,). Bovendien z~jn analoge

correlatoren in principe niet erg flexibel.

De berekeningen op een digitale rekenmachine zijn in principe

onbeperkt nauwkeurig, aIleen de in- en output en de beschikbare

rekentijd kunnen de nauwkeurigheid beperken. Als men bovendien

al een digitale rekenmachine ter beschikking heeft dan zijn de

kosten van een correlator beperkt tot de kosten van de program

meertijd. Op een digitale rekenmachine is het bovendien mogelijk

in verschillende programma's aan een aantal specifieke eisen

tegemoet te komen, (zeer snel, zeer nauwkeurig, re.al time etc).

Daarnaast zal het blijken dat een aantal andere voordelen

bij digitale technieken naar voren komen. De theorie van het

Kalmanfilter verschaft veel inzicht over de verwerking van

signalen die verstoord zijn met meetruis. De recurrente meet

procedure blijkt in het bijzonder bij het meten van

correlatiefuncties van nut te zijn.
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1. Een digitale meetmethode voor correlatiefuncties.

1.1 Inleiding

Een correlatiefunctie van een of twee signalen bepaalt een

aantal statistische eigenschappen van die signalen. In dit

verslag zal aIleen een definitie en enkele eigenschappen

gegeven worden van de correlatiefunctie. Voor een aantal

andere statistische begrippen, die in dit verslag gebruikt

worden, wordt verwezen naar (lit. 1).

De correlatiefunctie van twee stochastische signalen ~(t) en

~(t) word~ als voIgt gedefinieerd:

--
'fxY(~1'~2) = .l!:(~1)J::(~2)en. =J/X(~1)Y(~2)P2(Xl'~1;Y2'~2)dXldY2

~_.;[~ (t 1) ;r. ( t 2)] ( 1)

waarin:

= correlatiefunctie van de stochastische

signalen x(t) en ;r.(t) voor de tijdstippen

t 1 resp. t 2 •

------ens

~(t1) ~(t2) = ensemble gemiddelde van ~(t1) ;r.(t2 )

P2(X 1 ' t 1 ; Y2' t 2 ) = kans dat het stochastische signaal x(t)

gelijk is aan x 1 op tijdstip t 1 en

stochastische signaal ;r.(t) gelijk is

aan Y2 op tijdstip t 2 "

= verwachtingswaarde van ~(t1) ;r.(t2 ).

De correlatiefunctie van twee s~ochastische signalen is

gelijk aan een ensemble gemiddelde.
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Een ensemble is een oneindig groot aantal signalen waarvan de

bronnen zich bevinden onder identieke macroscopische condities,

m.a.w. de statistische eigenschappen van al die signalen zijn

gelijk.

Om een correlatiefunctie te meten heeft men dus een ensemb~e

nodig hetgeen in de praktijk niet te verwezenlijken is. Ale

men echter de correlatiefunctie van ergodische signalen,

hetgeen inhoudt dat de signalen ook stationair zijn, wil

bepalen kan men zich beperken tot een meer eenvoudige formu

lering van de correlatiefunctie. Voor ergodische signalen

geldt nl. dat de correlatiefunctie gelijk is aan:

T

lfIxy( t 1 , t 2 ) = Y'Xy("') =/::_ ~ J x( t) y( t+ r )dt

o

waarin 1:"' = t 2 - t 1 •

De correlatiefunctie is bij ergOdische signalen niet meer

afhankelijk van de tijd,alleen maar van het tijdsverschil.

In dit geval is het niet nodig om over een ensemble te

middelen maar kan men volstaan met een middeling over de

tijd die in principe ook weer oneindig lang moet zijn.

wordt de autocorrelatiefunctie genoemd.

tfxy wordt de kruiscorrelatiefunctie genoemd.

Omdat het in de bedoeling ligt een simulatie van een correla

tor, een meetinstrument -dat correlatiefuncties meet, te

verwezenlijken op een kleine digitale computer, een p.D.p.8.

is het nodig een discrete formulering van formule (2) te

hebben. In het discrete geval gaat formule (2) over in:

N

IfXy( ,;) = lim ~ L xkYk+:t (3)
N"'- k=o
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een bemonstering is die genomen is van het analoge

signaal ;x(t) op het k e tijdstip.

naar analogie met formule (2) een tijdsverschil

voorsteltdat hier echter op een geheel aantal

discrete sampletijdstippen neerkomt.

Met formule (3) is het mogelijk op een computer een correlator

te simuleren die de correlatiefunctie van analoge signalen

meet. Daarom moet het analoge signaul echter gesampled worden.

Men moet bij het samplen rekening houden met het theorema van

Shannon dat zegt dat de sam.le -frequentie minstens tweemaal

zo hoog is als de hoogste frequentie in het signaal.

Voor het geval van autocorrelatie gaat formule (3) over in:

N

'fxx ( ..,;) = lim ~ L x k x k + r ( 4 )
N... - k =0

Vanuit formule (4) is het gemakkelijk aan te geven welke

informatie een autocorrelatie levert van een bepaald sto

chastisch signaal ~. De autocorrelatie geeft aan hoe groot

gemiddeld het product xkxk+~ is; het geeft het determinis

tische gedeelte van een signaal aan. Is de autocorrelatie

functie bekend en weet men de grootte op een bepaald tijd

stip dan kan men een voorspelling maken van het signaal voor

~ tijdstippen later.

Een aantal eigenschappen van de autocorrelatiefunctie van

stationaire signalen die later in dit verslag nog gebruikt

zullen worden zijn:

= gemiddeld vermogen van het signaal x (5)

IV (or) = u" (- "C). Deze eigenschap is bij het meten van
rxx T xx

autocorrelaties bijzonder aantrekkelijk

omdat aIleen gemeten hoeft te worden

vuor 1: ~ 0 •

De autocorrelatie is symmetrisch rondom

de 7;= 0 as.

Als x(t) witte ruis is, dan:

(6)
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voor r:~ 0 (7)

gemiddeld vermogen van de witte ruis.

Indien twee stochastische signalen worden opgeteld of

afgetrokken:

.!.(t)

~ t

z(t) ~(t) = x(t) + ~(t)

dan geldt:

en indien .!.(t) en ~(t) ongecorreleerd zijn:

(8)

1 .2 Fouten die kunnen optreden bij het meten van

correlatiefuncties.

Omdat de algemene definitie voor correlatiefuncties bij het

meten niet te gebruiken is moet men in het continue geval

overgaan op formule (2). in het discrete geval op formule (3).
Deze formules gelden aIleen voor ergodische en dus statio

naire signalen. Wil men gaan meten met een correIa tor die

werkt m.b.v. formule (2) of (3) dan moet men eerst het

signaal gaan onderzoeken op stationariteit. Gebeurt dat niet

dan loopt men de kans dat men niet-stationaire signalen

aan het meten is en het resultaat dat de correlatie dan

zal geven mag niet als correlatiefunctie geinterpreteerd

worden.
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Eentweede f'out die men maakt bij gebrui~ van f'ormule (2) of'

(3) is dat men nooit over oneindig lange tijd kan meten. Een

correlator kan als resultaat dan ook hoogstens een schatting

van de correlatief'unctie geven. Hoe langeI' men meet, hoe beter

de schatting zal zijn.

Door het signaal slechts over een beperkt tijdsinterval te

meten introduceert men eigenlijk al een niet-stationariteit.

Dit is echter op te vangen door in gedachte het signaal te

laten lopen van het tijdstip - Coo tot +~ en aan dat signaal

slechts een beperkt tijdsinterval te meten.

Ter voorkoming van de f'out dat men niet-stationaire signalen

zal meten moet een correlator dan ook eigenlijk een test

uitvoeren op stationariteit. Hiervoor is op twee verschillende

manieren getracht een oplossing te vinden. De eerste manier

is een echte test op het te meten signaal voordat de

correlatief'unctie berekend wordt en deze manier zal in de

volgende paragraaf' nader uitgewerkt worden. De tweede manier

gaat op geheel andere wijze. De correlatief'unctie wordt

slechts over een gedeelte van het signaal berekend. Dat

gedeelte verschuif't echter in de tijd. Deze manier zal

nader uitgewerkt worden in hoof'dstuk J. Een meer

gedetailleerd onderzoek om trent stationariteit en het meten

van stationariteit vindt men in(lit.2) en (lit.J).

Over de f'out die men maakt door de correlatief'unctie i.p.v.

oneindig lang slechts over een beperkt tijdsinterval te meten

is getracht in (lit.4) een oplossing te vinden. Daarvan hier

een uittreksel:

Stel men meet de autocorrelatie T sec. lang, dan is:

T

v(~) = ~ I x(t)x(t+ 't") dt

o

een schatting van de autocorrelatie want:
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f'unctie;

dus:

E [X(t) x(t+'; )]= If (-C) = autocorrelatie-

T

E [V( -C ) ] = ~ J E [X (t)x (t+ r )] dt

o

T 4/-

= ~ J'f'( -,; ) =If'( -,; )
o

De variantie van V("&) is volgens def'ini tie:

0'"2 ('C) = E [(V( -r.) - E [V(-c3)2] =

E [ (V ( 1.) - If(T: ) )2] = E [V ( 't )2) - If2(r;) =

E[x(t 1 ) x(t 2 ) x(t 1+"t) x(t 2 +"t)] - ~('t)

(9)

De verwachtingswaarde die in deze uitdrukking voorkomt vraagt

veel voorkennis omtrent het signaal. Als de signalen echter

ergodisch (dit was al verondersteld) en bovendien gaussisch

verdeeld zijn dan geldt:

E [x(t 1 ) x(t 2 ) x(t 1+ 't) x(t 2 + 1:)] = lf2 (t 2-t 1 ) + \f (-r:) +

+ r(t 2-t 1+'C) y,'(t
1
-t2 +"C)·

De variantie wordt dan:

T_1_ Jdt
T 2 1

o

+ ~(t2-t1+ "t:)

~ ( t 1 - t 2 + 1:j- 'f2 ('f:; )
T T

= :. Jdt,jdt 2 [If? (t2-t,) + \t'(t2-t,+"C) JI'(t,-t2+"! }]

o 0

stel t = t 2 - t 1
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Stel: f ( t) = ~2 ['f2 (t) + Y'(t + -c )~ (- t + -z; ~

f(t) is een even functie.

T
1~1 f'(~)d~ '" Jf'(~)dt

T-t

a- 2
( t:) =} dt 1 !

dt 1 +

0 -t 0 01

T

+ ! f(t)dt

o

TJ dt 1
-t

= ] (T-~)f'(~)d~+ J(T+~) f'(~)dt
o -T

T

= 2 !(T-t)f(t) dt.

o

Dus:

2
a-2 (r) c: T

want f(t) = f(-t)

TI / 1-~ / /~2('t) + ~(t+'C)~(-t+~) / dt

o T

JT If' (~)d~ + i lllt"(~+ or) Y"(-~+T:) I d~ •

o

Volgens de ongelijkheid van Schwartz is:

(t+ t;) '/I(-t+"C) I d ~ 4JJIf' (~+ T: ) d ~
-T

TJ'f2 (- t + "t ) d t

-T

dus als

o

(t) dt eindig is dan:

CIO

l1"'(~) ~~ fyr (~) d~.
o

( 10)
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Dit laatste resultaat zal later in dit verslag nog gebruikt

worden.

1. 3. Simulatie van een autocorrelatie op een

P.D.P.B.

Met behulp van formule (4) is op een kleine computer, de P.D.P.B.

een programma gemaakt dat de autocorrelatie berekent van

signalen die via de analoog-digitaal converter de computer

binnenkomen. In dit ~rogramma is een test aangebracht waarin

getracht wordt een uitspraak te doen omtrent stationariteit

van het te meten signaal. Dat deze test nooit met zekerheid

een uitspraak kan doen is al te zien in het volgende.

Beschouw uit het frequentiespectrum van het signaal een

bepaalde frequentie.

''''
I j

I I

T t-~,.---oJIlj---..
T

Figuur 1.

Het zal dan verschil uitmaken of de autocorrelatie gemeten

wordt over de eerste T sec. of over de tweede TJ. sec. Als

de autocorrelaties verschillend zijn ~ou men kunnen

concluderen tot niet-stationariteit maar een sinusfunctie

is wel stationair. Bovenstaand effect zal des te meer naar

voren komen naarmate de meettijd T kleiner wordt t.o.v.

de periodetijd van de laagste frequentie. De test die hier

onder beschreven wordt is dan ook geen garantie omtrent de

gelijkheid van uitspraak over stationariteit en het al dan
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niet stationair zijn.

Een beknopt flowdiagram van het programma ziet er als voIgt

uit:

initialiseren

neem 2000
samples van
signaal en
bewaar deze

neen

~I

40-

ja
,

a = 1 grootte
b = 2000 blokken is:

~
test

~

uitslag

Bereken auto-
correlatie
van sample a
tot sample b

autocorrela-
tie.

• - - - - - - klok

.. -- - - - - D/A converter.

- - - - - - teletype.

Eo - - -- - - teletype.

- - - - - .. teletype.

~ - - - - - teletype

-----~

Het programma begint met via een analoog-digitaal converter

2000 samples van het signaal te nemen. De sample tijd is in

te stellen met KLOK-oscillator. Deze samples worden in een

lijst in h~t geheugen opgeborgen. Dan bestaat de mogelijkheid
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om een test op stationariteit uit te voeren. Wordt van

daze mogelijkheid geen gebruik gemaakt, dan berekent het

programma de autocorrelatie van die 2000 samples. Indien

wel gebruik gemaakt wordt van deze test dan vraagt het

programma in hoeveel blokken die 2000 samples onderver

deeld moeten worden. In een zoln blok wordt dan veronder

steld dat het signaal stationair is. Zoln blok mag niet te

groot zijn, anders bestaat er veel kana dat er wel een

niet-stationariteit optreedt maar men kan de niet-statio

nariteit niet localiseren. Het mag ook niet te klein zijn

want dan wordt de meettijd te klein t.o.v. de signaal

frequenties. Hoe groot de blokken moeten zijn hangt hele

maal af van de samplefrequentie, de signaalfrequentie en

het aantal of de aard van de verwachte niet-stationari

teiten. De test zelf ziet er dan als volgt uit.

Van een zoln blok wordt de autocorrelatie bprekend over een

aantal punten dat ingesteld kan worden. De absolute

waarde van al deze punten van de autocorrelatie worden

bij elkaar opgeteld en dit geeft een bepaalde functie van

zoln bloke Deze functie wordt van het eerste biok op een

teletype uitgetypt. Van het tweede blok wordt dezelfde

functie berekend en vervolgens wordt het verschil van de

functies van het eerste en tweede blok op de teletype uitge

typt. Van de andere blokken worden ook weer dezelfde functies

berekend en wordt ook weer het verschil genomen met het

vorige blok en dat verschil wordt ook iedere keer weer

uitgetypt. Op deze manier verkrijgt men een lijst met

getallen waarvan het eerste relatief groot is en de volgende,

in geval van stationariteit,allemaal klein t.o.v. het eerste

zijn.

Uit de resultaten kan een gebruiker van het programma een

indruk krijgen over de stationariteit van het signaal.

Hij kan dan ook zelf bepalen over welk gedeelte van het

signaal de autocorrelatie berekend moet worden. Hoe groter

dat gedeelte des te nauwkeuriger kan de autocorrelatie be

rekend worden.
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De autocorrelatie zelf wordt ook weer via een teletype

uitgetypt. Dit is een langzame methode (via een digitaal

analoog omzetter op een plotter of oscilloscoop gaat veel

sneller) maar het is de meest nauwkeurige methode. Ret

programma is geschreven in FORTRAN Bk en rekent in floating

point met 25 bit mantisse. Ret floating point getal kan dan,

met behoud van nauwkeurigheid, decimaal in zln geheel

worden uitgetypt. Een D/A converter maakt altijd een grotere

afrondingsfout (bijv. 10 bit integer representatie) van het

resultaat. Een afrondingsfout wordt ook gemaakt in de AID

conversie, maar omdat de autocorrelatie een gemiddelde

waarde berekent (gemiddelde van producten) en de afrondings

fout te beschouwen is als witte ruis zal die afrondings

fout niet erg belangrijk zijn. (De fout zou bovendien nog

kleiner gemaakt kunnen worden door na de A/D converter

een Kalmanfilter aan te brengen; in hoofdstuk 2 wordt de

werking van dit filter uitgelegd).

Ret blijkt dat deze autocorrelator zeer nauwl<.eurig kan werken

en aIleen beperkt wordt door de eseentiele fouten die

beschreven zijn in par. 2 en, in mindere mate, door de

analoog-digitaal conversie. Dit laatste is echter te corri-

geren.

Een handleiding van het programma en een uitgewerkt voorbeeld

is in appendix A opgenomen v
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2. Het Kalmanfilter.

Inleiding.

Het Kalmanfilter is een filter dat een schattin~aakt

van een signaal dat verstoord wordt met meetruis en waarvan

het niet mogelijk is direct aan het signaal zelf te meten.

Dit filter kan geprogrammeerd worden op een digitale reken

machine. Dat dit filter gebruikt zal kunnen worden bij het

meten van correlatiefuncties zal weI duidelijk zijn gezien het

aantal foutenbronnen dat kan optreden bij het meten van

correlatiefuncties.

Het probleem is als voIgt. Er is een signaal x dat men wenst

te meten; men wil op ieder moment weten hoe groot het signaal

op dat tijdstip is. Het signaal is echter ni~t direct bereik

baar. WeI is hat mogelijk een signaal z te meten dAt gelijk is

aan het signaal x met additieve meetruis n.

___:~~t-__z_/~x 1,-r-~~~~~_~~~~m-t_-_:_.~_---J----;~~ j{ •

Figuur 2.

Het signaal z gaat naar het Kalmanfilter en de uitgang van het

filter is een schatting van het signaal x : i. Als het een

discreet filter is gaat dat via een sampler en analoog

digitaal omzetter.

Het meetprobleem kan onderverdeeld worden in twee delen. In

eerste instantie is het signaal x constant. In de elektro

techniek kan dat bijv. een gelijkspanning zijn. Daarna kan

men een meer uitgebreide vorm bekijken nl. als het signaal

x dynamisch is.

De theorie en aIle bewijzen worden op een duidelijke manier

belicht in (lit.S). In dit bestek zal aIleen een vereenvoudig-
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de vorm van de theorie worden bezien.

2.2

2.2.1. Theorie.
~-----

Het statische geval.

Hier wordt dus beschreven de schatting van een constant

signaal dat verstoord is met meetruis. Het 1'ilter stelt

een aantal restricties. Binnen deze restricties zal bewezen

kunnen worden dat de schattingsprocedure optimaal is.

E [x] = 0 De verwachtingswaarde van het te schatten

s ignaal mo.e:t gel i jk zi jn aan nul.

Dit is geen beperking, want is er een ver

wachtingswaarde die ongelijk aan nul is,

dan kan die verwachtingswaarde van het

signaal z a1'getrokken en bij de schatting

x opgeteld worden. (Zie 1'iguur 3).

var (x) =E [x2 J .- f = spreiding van de verwachting E[xJ=O.

n = witte ruis.

E Cn]= 0

Het is dUB mogelijk om aan te geven hoe goed

de aanname E [x]= 0 is. Weet men niets van

het signaal a1', dan zal r heel groot zijn;

weet men al ongeveer de grootte van het

signaal dan kan men dit als a priori in1'orma

tie met bijbehbrende zekerheid,aan het

Kalman1'ilter toevoeren.

De meetruis die het signaal x vertroebelt

moet wit zijn. Dit is nodig am tot een

optimale schattingsprocedure te komen.

De verwachtingswaarde van de meetruis is nul.

Zou de meetruis een gemiddeld ongelijk aan

nul hebben dan zau het onmogelijk zijn dit te

scheiden van het constante signaal.
/

0- is de spreiding van de meetruis. Het

Kalman1'ilter kan elke a priori in1'ormatie

omtrent de meetruis benutten.
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Kalman
filter +

+

Figuur J.

De schattingsprocedure die hieronder beschreven zal worden is

discreet. Er is dus geen analoog signaal beschikbaar maar de

signalen zijn op discrete tijdstippen bemonsterd.

De schattingsprocedure is recursief d.w.z. na ieder genomen

sample z komt een schatting van het signaal x beschikbaar:

~N-1 • Deze schatting is een lineaire combinatie van aIle

samples die v66r dit N
e

tijdstip genomen zijn dus van z1' z2'

zN_1 • (Men kan zich even voorstellen dat het een gemiddelde

is 'Van die N-1 sa'tnples). Verder komt op dtt N
e

tijdstip een

nieu.w·, sample binnen. In feite zijn dus twee meting(::n op het

N
e

tijdstip ter beschikking. De ene is het nieuwe sample zN

de andere is een lineaire combinatie van aile voorafgaande

samples ~N-1. Deze twee metingen zijn niet ~ven nauwkeurig •

Het nieuwe sample heeft een variantie van ();~ • De andere

meting heeft een variantie ~2 die is berekend.
N-1

~ met var(~N_1)
N-1 ~2

= {\N-1~ ..A- \
r

N N + 1

Figuur 4.
Van twee metingen die op tijdstip N bekend zijn kml een

gemiddelde genomen worden. Dit is echter geen optimale keuze

als de ene meting veel nauwkeuriger is dan de andere. WeI kan

een lineaire combinatie (een gewogen gemiddelde) van de twee

metingen genomen worden:
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met

~N + PN = 1.

O(N en P N moeten dan zodanig gekozen worden dat de variantie

van de nieuwe schatting ~N zo klein mogelijk is.
H

In appendix wordt uitgerekend hoe groot de variantie van ~N is

als de varianties van ~N-1 en zN bekend zijn. Deze variantie

moet als functie van ~ en p minimaal gemaakt worden. Ret

blijkt dan dat de variantie minimaal is als

2

CX
N

= (IN

A~_1+0'"~
en /3N ( 12)

De variantie zeIT is dan:

2

1-\ ~-1G"N ( 1J)
2 2

G""N + AN_ 1

Ret is bekend dat er een constant signaal gemeten wordt dus

om op het N+1 e tijdstip een schatting te hebben die een

lineaire combinatie is van aIle voorafgaande samples

z1' z2' ••• , zN kan het beste genomen worden

Dus .iN = ~N

De variantie van x
N

is bekend en is gelijk aan

:2
~2 ()-
(IN _ 1 N

2 + 2

(\N-1 ()N

en dit is de nieuwe ~2 want op het n+1 e tijdstip zijn weer twee



-20-

metingen ter beschikking nl. ~N en een sample dat genomen wordt
e

op het N+1 tijdstip: zN+1

Er is nu een hele stap gedaan in de recurrente betrekking.

AIle andere stappen gaan op identieke wijze. De recurrente

betrekking begint met een eerate sample z1:

( 14)

de a priori informatie omtrent de schatting van het

f 2 ook a priori gegevenaanname is

x: ~ = O.o
de variantie van deze

~ is
o

signaal

d.w.z. tussen bet eerste sample en de a priori informatie

kan een lineaire combinatie gevonden worden en de eerste

stap is gedaan.

De variantie van de schatting wordt steeds kleiner omdat iedere

keer weer opnieuw een sample genomen wordt dat~ hoe slecht

het ook is, bijdraagt tot een betere schatt:i.ng. Vergelijk onder

staand el~ktrisch analogon.

R 1 H1 --
A:.!

N-l

[ J----. 2

R~ -- <I
N.::.

2 2

R
2 R

tot
AN- 1 DN

--
2 2

Figuur 5. AN_ 1+ ~

2

Bij ieder nieuw sample wordt er een nieuwe R = G;J parallel

aan de tot nu toe verkregen Rtot gezet. De totale weerstand

van het netwerk wordt dus steeds kleiner en zal, na oneindig

veel samples genomen te hebben, nul worden.
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De bovenstaande theorie is in een FORTRAN 8k programma voor de

p.D.p.B. verwezenlijkt. Het programma bestaat uit twee gedeeltes,

Het eerste gedeelte is een schattingsprocedure zoals die

hierboven is beschreven. Een constant signaal dat verstoord is

met meetruis komt via een analoog-digitaal converter de

computer binnen. De sample frequentie van de AID converter kan

geregeld worden met een KLOK oscillator. Het programma maakt

m.b.v. zijn oude schatting en zijn nieuwe sample een nieuwe

schatting. Die nieuwe schatting kan dan op een teletype, plot

ter of oscilloscoop geschreven worden. Het aantal schattingen

dat het programma maakt van een signaal kan ingesteld worden

evenals het aantal runs. Bij iedere run begint de schattings

procedure helemaal opnieuw., Deze runs zullen verschillen omdat

de meetruis, hoewel statistisch hetzelfde~ iedere keer een

andere momentane waarde heeft.

De opstelling die geb:r'uikt wordt ziet er zeer schematisch als

voIgt uit:

PSA

uis
generator

n

z

Figuur 6.

teletype

./ ~teletypi
..

./
./

: - - - --1Plotter

........

" oscil
loscoop

Het tweede gedeelte van het programma laat zien hoe zoln run

gemiddeld verloopt en het gebied waarin 67% van de runs ligt als

een oneindig aantal runs genom en zou worden. In feite is dit dus

de gemiddelde waarde met daar rondomheen de spreiding van de

schatting. De opstelling is precies gelijk aan het bovenstaande.
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Ret programma kan gestart worden uit het eerste gedeelte door

op de teletype V2 te typen met V1 begint weer het eerste gedeel

te van ret programma.

2.2.3. Resultaten.

Gebruikmakend van bovenstaand programma zijn een aantal

experimenten uitgevoerd. Op de volgende bladzijde zijn enige

resultaten te zien. (Zie foto 1 tot en met 7)

Ret te meten signaal was ongeveer 2.0 volt. De meetruis

had een variantie van 4.0 (volt)2. Bij de eerste 2 foto's

werd een a priori informatie gebruikt alsof niets van het

te meten signaal bekend was. De verwachtingswaarde is dan

o volt en de variantie van die verwachtingswaarde is groot.

(64 (vOlt)2). Op foto 1 staan een aantal runs. Op foto 2 staat

de gemiddelde waarde met daar rondomheen de t.preiding van de

schatting.

Op foto 3 en 4 is in feite een verkeerde a priori informatie

gebruikt. De verwachtingswaarde is 0 volt maar de variantie

is veel te klein gekozen (nl. 0.25 (volt)2). Het eigenlijke

signaal was nl. ongeveer 2 volt. Aan die a priori verwachtings-

waarde werd dan ook een grote betekenis toegekend en het

filter zal veel langzamer naar zijn eindwaarde gaan. Op foto

5 en 6 werd een a priori informatie gebruikt alsof het bekend

was dat het signaal x ongeveer 2 volt was. Aan die a priori

verwachtingswaarde werd een kleine variantie 0.25 (volt)2 toe

gekend hetgeen in dit geval geoorloofd was. Bet filter is nu

dan ook veel beter. Ret verschil tussen foto 1 en 2 en foto

5 en 6 is dus dat het filter in het tweede geval gebruik maakt

van a priori kennis waardoor de filterkwaliteit veel beter

wordt.



~~i-'~ f~; I J J\ I = C•
AA~lAL ~l;c~A'l'TEt<S=l~~

Gevoeligheid 1 V/div.

iJLl'jj-'Ul U~ (J.sCILLU;~{;J~)F;

?RJGAMMA 1 J~' 2:1
\/2

I.

~-\HU = • ::,
~\l-.,i ~'~I U (.::1 =~).

.2.

f\[~'''l ,4L ::; C.d Ai j t..i~ S= 1 <: ~j

{·t~i\ i ~~~l_ ~"; Lh ~ ~ ="I
U iJ 'j I) UT .j i' .J ~ L: 1 L L i} :.: C.) j I~'

i> : .;.J b f:i i<l"!'"', 1 J F ~~: 1

'Vi'..

J.



-24-

Gevoeligheid 1V/div.

:::'1Gi"'lH =2.
hHJ =. ~

!-"1r) fd J id =2.
:,~j:L-J'lf\L SCr{P,i'lt::!;;S=l;:~O

AA;\J T/:;L jWI\~:-':, =7
OUTPUT Ot~ JSCILLO,';}(>JOP 1 FLOl'iI::..:-; (~~ ,Jflt,LE.tYF'E. 3: 1
j' :,c) G,L',i"! r'''1 f~ 1 oj F <2: 1
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6".

h~HO =8.
f\P J< I :) i\ I =0 •
AANIAL SCHAT1E~S=120

AANIAL ~UNS =7
UUli"uT UP OSCILLJ;::,COC)j-:> 1 PLnTi::i" 2 JF 1E.Li:..TYPE: 3: 1
F' hO GAiVji"d't 1 oj F 2: 1
il2

6.



SCHATTEN VAN EEN G~OOTHEID

SIGMA =2.
HHO =8.
APRIOHI='1'.
AANTAL SCHATTERS=10
AAi'J TAL RUNS = 1
OUTPUT OP OSCILLOSCOOP 1 PLOTTER 2 OF' TELETYPE 3:3
PRO GAMMA 1 OF' 2:2

wAARN Er<l I N G

2.051
2.1351
2.051
2.1351
2.1051
2.1051
2.1051
2.1351
2.1051
2.1051

SCHA- SPR

-10.010
0.596
10.866
1.1327
1 • 137
1.21 7
1.280
1.331
1.372
1.4138

SCHA

1.930
1.989
2.12109
2. (11 9
2.1025
2.1030
2.1033
2.12135
2.1037
2.1038

SCHA+SPR

3.8710
3.381
3. 152
3.012
2.914
2.842
2. 785
2.739
2. 7101
2.669

SCHATTEN VAN EEN GROOTHEID
SI GMA =2.
RHO =.5
APHIOIH =10.
AANTAL SCHATTERS=10
AANTAL RUNS =1
OUTPUT OP OSCILLOSCOOP 1 PLOTTER 2 OF' TELETYPE 3:3
PROGAMMA 1 OF' 2:2

't.AARND1ING

2.1051
2.051
2.1051
2.1351
2. (1 51
2.051
2.1351
2.1051
2.051
2.1051

SCHA- SPR

-0.364
-10.244
-{.).)35
-0.037

C, 0 (152
10.133
10.2107
0.275
10.338
0.39.,

SCHA

10. 121
13.228
'1'.324
100410

eJ. 559
121.624
121·684
10.738
0. 789

SCHA+ SPr~

0.606
0.699
10. 786
k::I.857
'1'.925
0.986
1.1041
1.1392
1. 138
1 • 18 1

SCHAT TEN VAN EEN GF{QO THEI 0
SIGMA =2.
RHO =.5
APRl 0 RI =2.
AA,-J TAL SCHATT EHS= 110
AANTAL RUNS =1
OUTPUT OP OSCILLOSCOOP 1 PLOTTER 2 OF' TELETYPE 3:3
PROGAMMA 1 OF' 2:2

"'AAr<N EM I N G

2.1051
2.1051
2.1051
2.1351
2.1351
2.1051
2.051
2.1351

2.1051

2.051

SCHA- SPR

1. 518
1.534
1.549
1.563
1.576
1.587
1.598
1.609

1.618

1.627

SCHA

2.1211213
2.10106
2.10108
2.13113
2.1312
2.014
2.1015
2.017

2.018

2.10213

SCHA+SPR

2.488
2.477
2.467
2.457
2.449
2.440
2.432
2.425

2.418
2.412
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Op foto 7 is nogmaals een schatting gemaakt met dezelfde

gegevens als bij foto 1 en 2. Nu zijn er 2 foto's overel

kaar gemaakt. De meer belichte lijnen geven het gemiddelde

met daaromheen de spreiding • Voorzover er bij 7 runs

van "random" gesproken mag worden blijkt het in dit geval

dat de runs weI verdeeld zijn zoals de meer verlichte

lijnen aangeven.

Bij de schattingsprocedure is ook de teletype eenmaal als

output gebruikt. Het resultaat hiervan is te vinden op

de vor~ge, bladzijde.

2.3 Dynamisch geval.

Om tot de schatting van dynamiscfie signa1en te komen is het

nodig eerst een toelichting te geven hoe een signaal op

discrete wijze beschreven kan worden. Elk signaal kan, even

als in het analoge geval met een differentiaalvergelijking,

beschreven worden met een differentievergelijking. Een

eenvoudig voorbeeld van een eerste orde differentievergelij

king is:

Het signaal op een bepaald moment is gelijk aan een factor a

maal het signaal op het vorige moment plus een term die

stochastisch is. Het eerste homogene gedeelte

levert de ontvanger van zo'n signaal geen informatie. Als a

bekend is en de stochastische term zou nul zijn, dan is het

signaal op ieder tijdstip te voorspellen. Dit is het "deter

ministische" gedeelte. Het tweede gedeelte:
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het particuliere gedeelte, levert de ontvanger van zo'n

signaal weI informatie. Dit gedeelte is niet te voorspellen

omdat u
k

_
1

niet afhangt van het vorige moment u
k

_2 • Het

signaal u is dan ook witte ruis voor een ontvanger.

Bij het Kalmanfilter, static case, kan het filter a priori

kennis omtrent amplitude Van signaal en meetruis benutten

om tot betere filtereigenschappen te komen. Bij het schatten

van een dynamisch signaal kan het filter naast bovengenoemde

a ,priori kennis ook a priori kennis omtrent frequentieinhoud

van et signaal benutten, wat in het geval van een eerste

orde differentievergelijking neer komt op a priori kennis

van de terugkoppelfactor a. Het signaal kan gezien worden

als ontstaan uit witte ruis via een lineair eerste orde

netwerk.
u

k
_

1 x k unit
x

k
_

1

't~"" delay
r

+'~

I ,
J a \ x

Figuur 7.

Dit is een laag, doorlaat filter in de zin dat signalen die

laag frequent zijn t.o.v. de sample frequentie evenredig

met hun frequentie versterkt worden. Op de volgende bladzijde

is het signaal x geschreven met de ingangs-witte ruis. Het

is te zien dat bij kleine a tussen in- en uitgang geen

essentieel verschil is. Bij grotere a is te zien dat de

lage frequenties meer versterkt worden dan de hogere

frequenties. (Zie foto's 10 tot en met 16).

Ook bij dynamische filters gelden weer een aantal restricties:

E fxJ = 0

E [x 2
] = bekend. Of als de factor a bekend is: E [u2

] is bekend.

Stel E [u2
] = jU2 •

E [x2 ] _ E tu:L
1- a
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A=.]

A=.9

.J.

fJ.

A=.8

A=.95

f .

1\_ o.Q

Foto 10 tot en met 16.

(Hoofdletter A uit de rekeDm~chine
is identiek aan kleine letter a
in de theorie)
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E Tn]= 0

8, <L.'. J;: bekender a priori kennis omtrent frequentie inhoud.

Ook.:kanc weer a priori informati.e benut worden omtrent de

beginsituatie van het signaal

E [xo J = 0

E [x~ ] = l' 2

Het dynamisch filter is een uitbreiding van het statisch filter.

Ook nu weer zijn op een bepaald moment N twee metingen beschikbaar

die niet even nauwkeurig zijn. De eerste meting is een lineaire

combinatie van aIle voorafgaande metingen: ~N-1 met een

variantie A2 . De tweede meting is het nieuwe sample zN met
N-1

variantie 0-2

N

____...A_ '1

r

~ 1met var(~N 1)n- - =1\,2
N-1

N

Figuur 8.

...

"N+1

Ook nu wordt weer een lineaire combinatie (gewogen gemiddelde)

gezocht zodanig dat de variantie van de lineaire combinatie

van die twee metingen zo klein mogelijk is dus:

waarin

2

O-N +
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var

2

0-

eOm nu een op het N+1 moment een lineaire combinatie te

gebruiken van aIle voorafgaande samples kan niet ~N gebruikt

worden. Het is nu bekend dat het signaal gemiddeld op het

volgende moment a maal het vorige moment is, dus:

..
(16)

De variantie is dan:

A

var (~N) = a 2 var (~N) + /u2
•

De term /u2 komt voor omdat het volgarle moment aIleen maar

gemiddeld a maal het vorige moment is. Daarboven op zit in het

signaal nog de informatieterm, de ingangs witte ruis van het

eerste orde proces.

Nu is ook weer een hele stap in de recursie
egedaan. Op het N+1 moment zijn weer 2 nieuwe metingen bekend

nl. tN' een lineaire combinatie van aIle voorafgaande samples
een zN+1 het nieuwe sample dat op N+1 moment binnenkomt,

waarvan van allebei weer de varianties beknd zijn.

De eerste stap begint bij het eerste sample.

Met E [~O ] = 0

Het elektrische analogon is in dit geval iets anders als

bij de dynamic case.
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Figuur 9.
de nieuwe

variantie.

Rtot zal in dit geval niet naar nul gaan omdat iedere keer

weer een serieweerstand aan het netwerk wordt toegevoegd.

2.3.2. Programma's van het dynamisch geval.
---------------------------~-------

Ook dit programma bestaat uit twee gedeeltes. Het eerste

gedeelte is een schattingsprocedure zoals die hierboven

is beschreven. Het tweede gedeelte laat de spreiding van de

schattingen zien.

De opstelling zoals die voor het eerste gedeelte wordt

gebruikt ziet er als voIgt uit:

oscil
loscooKalman

filter
laag door

~--~~laatfilte~--~

I
I
IP.D.P.8.
'- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -'

1-------------
I '------r---......

I
I

AID
u'uis

merator

Teletype.

Figuur 10.

Het omlijnde gedeelte stelt het programma op de P.D.P.8 voor.

Het programma neemt van ingangsruis en meetruis ieder 200

samples binnen.
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Met een teletype is het mogelijk de a prLori informatie

toe te voeren evenals de eerste waarde van het signaal x, zodat

het signaal x ook een ingangs~erschijnsel zal vertonen.

Het is met de teletype eveneens mogelijk het programma ver-

s chillende f'a'sen in de fil tering te la ten zien lOP de os cillos coop.

Vl Neemt samples van ingangsruis binnen en laat die zien

op kanaal 1 van de oscilloscoop. Kana~l 2 is nul.

V2 Neemt samples van meetruis binnen en laat die zien op

kanaal 1 van de oscilloscoop. Kanaal 2 is nul.

V3 Filtert de ingangsruis u met een bepaalde met de tele

type ingestelde terugkoppelfactor a. Op kanaal 1 is

nogmaals de ingangsruis te zien. Op kanaal 2 is het

gefilterde signaal x te zien.

v4 Telt het signaal x en de meetruis n op en beschouwt

dit als de samples die het Kalmanfilter binnen komen.

Door het Kalmanfilter wordt dan een schatting van x

gemaakt. Op kanaal 1 is nogmaals het signaal x te zien.

Op kanaal 2 staat de schatting van signaal x: ~.

V.5 Laat de fout zien die bij iedere schatting gemaakt wordt.

Op kanaal 1 staat het versch!l van schatting en signaal.

Op kanaal 2 staat het te schatten signaal x nogmaals.

v6 Laat de fout zien t.o.v. de meetruis. Op kanaal 1 staat

het versch!l van schatting en signaal; op kanaal 2

staat nogmaals de meetruis.

Het tweede gedeelte van het programma laat bij ieder sample

zien hoe~~ verloopt, dus de spreiding van de schatting na

ieder sample. Met dit tweede gedeelte kan dus een onderzoek

gedaan worden op de parameter-gevoe11gheid van het filter.

Ingesteld kunnen worden a, u, IU' f·
Bij het programma en de hier gebruikte theorie zijn enkele

gebruikte symbolenvan naam veranderd~ . Daarvoor d~ze correctie:



programma

SIGMA

RHO

APR.SPR

A

A PRIORI

2.3.3. Resultaten.
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theorie

a

begin positie van het signaal.

Op foto 20 tot 25 ziet men hoe de schattingsprocedure in zijn

werk gaat. Op foto 1 wordt de ingangsruis binnengehaald. Op

foto 2 wordt de meetruis binnengehaald • Op foto 3 is het

gefilterde signaal te zien wat geschat moet worden. Bij ffit

filteren van het signaal is het mogelijk een beginvoorwaarde

mee te geven. In het analoge geval komt dat overeen met de

condensator in het Re filter die een bepaalde beginspanning

heeft. Op foto 4 is de schatting van ret signaal t.o.v. het

signaal zelf te zien. Op foto 5 is de fout uitgeschreven

t.o.v. het te schatten signaal. Op foto 6 is de fout tn.v.

de meetruis te zien.

De signaal-ruis verhouding van ingangsruis t.o.v. meetruis is

1:1. De echte signaal- ruis verhouding van signaal x t.o.v.

meetruis is natuurlijk veel beter omdat het laag doorlaatfilter

ook een versterkingsfactor heeft • Dit is te zien op de

foto's 10 tot 16.

Op de tweede serie foto's is dezelfde schattingsprocedure

nogmaals voor een a~ere signaal-ruis verhouding geschreven.

De signaal-ruis verhouding van ingangsruis t.o.v. meetruis 1:2.

Op foto 40 tot 43 heeft het tweede gedeelte van het programma

de spreiding van de schatting uitgeschreven.bij verschillende

parameterveranderingen.
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Gevoeligheid 5 volt/ dive
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2. 'to

JJ.



DY.\iAI"11 C CASE

i:l,PRI O:hl:;: - 7.

SI G['I'd\ :;: 1 • 67
HrlO :;:.9 L!

A :;:.8 S
VI v2V3\:LJVS\J'6

J/.

J3.

Gevoeligheid 5 volt/dive

J~.

Jt.

(Van V1 is geen foto genomen
omdat de ingangsruis ook te
zien is bij V3 (foto 32)).
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op foto 40 is de spreiding geschreven bij twee verschillende

beginspreidingen van het signaal. Bij APR.SPR=8. is inhet

begin helemaal niets van het signaal bekend bij APR.SPR = O. is

de beginpositie van het signaal precies bekend. Bij aIle

tweede gevallen nadert het filter naar een constante fout bij

het schatten.

Op foto 41 is de spreiding van de schatting uitgeschreven bij

verschillende a's. Bij een signaal met grote terugkoppelfaktor

a nadert de fout veel langzamer naar zijn eindwaarde dan

bij kleine a. Oat de eindwaarde van de fout bij grote a groter

is als bij kleine a, komt omdat a ook als versterkingsfactor

werkt en het signaal x bij grote a dus ook veel groter is.

De relatieve fout zal hetzelfde zijn. (Op de foto is de buiten

ste kromme bij de grote a de binnenste kromme bij de kleinere a).

Op foto 42 is de spreiding van de schatting uitgeschreven bij

verschillende spreidingen van de ingangsruis. Is dus het

informatieve gedeelte in het signaal groot, dan wordt bij het

schatten een grotere fout gemaakt. Dit speelt zowel in het

begin als op het eind een role (Op de foto is de buitenste

kromme bij de grote IU de binnenste kromme bij de kleinere IU).

Op foto 43 is de spreiding van de schatting uitgeschreven bij

verschillende spreidingen van de meetruis. Bij kleine meetruis

is het filter nog in staat de filter-eigenschappen door

a priori informatie en het nemen van samples te verbeteren.

Bij een grote meetruis kan het filter aIleen afgaan op de

a priori informatie; de samples die genomen worden zijn niet

meer van belang en de fout nadert naar een constante waarde

onafhankelijk van de grootte van de meetruis. (Op de foto is de

buitenste kromme bij de grote 0- de binnenste kromme bij de

kleinere cr).
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Gevoeligheid 2 volt/div.
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Gevoeligheid 2 volt/dive
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Uitbreiding naar functies van signalen.

Door een andere schrijfwijze van formules (11) en (16) ver

krijgt men door substi tutie van o<.N + P
N

= 1:

voor static case:

voor dynamic case:

De nieuwe schatting is gelijk aan de oude schatting resp. a

maal de oude schatting plus de fout die op dat moment

gemeten wordt gewogen met een factor p. Hoe de weegfaotor

P verloopt in de tijd staat beschreven in de vorige paragrafen.

De samples zN die het Kalmanfilter binnenkomen worden dus

vergeleken met aIle vorige samples die alle~echter dezelfde

verwachtingswaarde hebben. Op deze manier is het niet aIleen

mogelijk signalen zelf te meten maar ook functies van

signalen, die de statistische eigenschappen van die signalen

onderzoeken.

De verwachtingswaarde van het sample dat dan het Kalmanfilter

binnenkomt moet gelijk zijn aan de fUnctie d~gemeten moet

worden. Voor het geval van autocorrelatiefunctie is dat nader

uitgewerkt in het volgende hoofdstuk.

Echter kruiscorrelatiefuncties, vermogensspectra etc., kunnen

op een.£elfde manier gemeten worden.
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J, Gebruik van het Kalmanfilter bij het meten van

correlatiefuncties.

J.1 Inleiding.

In het hoofdstuk waarin het Kalmanfilter behandeld is, is

uiteengezet hoe men op de beste manier met een lineair

filter de toestand van een signaal kan bepalen als de

waarnemingen verstoord zijn met meetruis.
n

x

Fig. 11.

~I Z

"1---------........ Kalman
filter

Het filter gebruikte in het statische geval de volgende

betrekkingen:

met

2 ~2

(J N + ('N-1

en

waarin

en

~2

N-1

0-
2

N

.\2 2

('N-1 () N

is de varialtie''V8Il :1t
N

_
1

is de variantie van zN

en de eerste stap in de recurrente betrekking is:
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~1 = ~O + n (z - ~ )""1 1 0

met ~o

2

f

= 0 \

is de variantie van ~O J a priori-kennis.

Als de meetruis constant is,

CTN = ()

gaat de recurrente betrekking over in een eenvoudiger formulering:

~N = ~N-1 +f3N (zN - i N_ 1 ) (18)

met f3
N

_
1f3 N =

,sN_1+ 1

met als eerste stap:

~1 = ~o + P1 (zl-~O)

met

~O = 0 }/3 1
e2

r
2

(~O)
a priori

= var kennis.2 2

0- + f
Dit speciale filter kan toegepast worden bij het meten

van correlatiefuncties in het algemeen en in het bijzonder

bij het meten van autocorrelatiefuncties.

Recurrent meten van een autocorrelatie

functie.

In het geval van stationaire signal~kan voor het meten

van autocorrelaties formule (18) toegepast worden.

Als een signaal stationair is dan is de autocorrelatie

bij iedere ~ constant. In deze paragraaf zal uiteengezet

worden hoe de autocorrelatie voor een bepaald punt ~O



x x levert
k k+ 1:' 0
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m.b.v. een Kalmanfilter gemeten kan worden. AIle andere

punten gaan op identieke wijze.

Zoals in par. 1.2 reeds is uiteengezet, is:

Dus dit product gemiddeld over de hele tijdas levert

de autocorrelatie Ope Een enkel product

echter al een indicatie omtrent de auto

correlatie want het gemiddelde product is gelijk aan de

autocorrelatie. De fout die gemaakt wordt door de auto-

correlatie slechts over een beperkt tijdsinterval te

meten staat beschreven in par. 1.2 •

In het discrete geval wordt de fout:

1
N2 + rk-l+ "'C 0 Ifl-k+ r 0 ]

In geval dat niet N metingen maar slechts een meting gedaan

wordt is de fout:

(20)

Door de producten xkxk + 1: te beschouwen als de samples

zk die het Kalmanfilter b~nnenkomen en omdat de fout, die

gemaakt wordt door slechts een meting te nemen in plaats

van het oneindig aantal, bekend is, kan de autocorrelatie

met een Kalmanfilter static case gemeten worden.

De formules die gebruikt worden zijn dan als voIgt:
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met
?t 2

N-1

waarin:

t.. N

2

-1 = variantie van tUN ( 1:" 0)T -1

2
() = variantie van

'fN("'t o ) = autocorrelatiefunctie na N metingen.

Maar omdat de meetruis van ieder sample zN = xNx N+ ~O

even groot is gaat bovenstaande formule over in:

\fN (1:.0) = trN- 1 ( 't0) + PN (z N- r N- 1 ("(; 0 )

PN - P N-1

PN-1 + 1

met als eerste stap:

(22)

als de verwachtingswaarde niet gelijk

aan nul is dan kan evenals in par. 2.2

een extended lineair filter gebruikt

worden. V66r het Kalmanfilter wordt

dan E [r('" 0)] van de samples afge

trokken en na het Kalmanfilter wordt

de verwachtingswaarde weer bij de

schattingen opgeteld.

2f' 2= var(~O( r 0) is a priori kennis.

or = meetruis die bij iedere meting optreedt.
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Is er veel a priori kennis omtrent de te meten autocorrela

tie dan kan men bij het meten hier gebruik van maken. In

formule (22) wordt, nadat de autocorrelatie verminderd is

met de verwachtingswaarde, ~o(L;o) =0 ingevuld.

Hieraan kan een grote waarde gehecht worden, d.w.z. de geme

ten fout z, - ~o (1rO) wordt licht ~eegewogen doorP, klein

te nemen. Is er geen a priori kennis dan zal de gemeteh

fout 2:, - ~O('t' 0) zwaarder meegewogen worden d.w.z. fJ,
is groter.

Op deze manier is het dus ook mogelijk aIleen de verhouding

van de weegfactoren van a priori kennis en binnenhorende

samples in te stellen zonder de absolute waarde van die

weegfactoren te vermelden. De variantie van de schattingen

wordt dan niet meegenomen en is ook niet bekend na

iedere meting.

Indien de a priori kennis gering is dan zal het meten

van de autocorrelatie het zelfde resultaat geven ala een

aantal producten xkxk + 1: 0 te meten, deze op te tellen

en vervolgens te delen door het aantal.

De recursieve vorm van de betrekking biedt voor digitale

rekenmachine toch nog een aantal voordelen.

Op ieder tijdstip heeft men een schatting van de autocorre

latiefunctie ter beschikking die op dat moment de beste is

omdat aIle voorafgaande samples in die schatting zijn op-

genomen.

De geheugenruimte is beperkt omdat aIle voorafgaande

samples in een correlatiefunctie bewaard blijven en dus

aIle voorafgaande samples niet onthouden behoeven te

worden.

De bijbehorende spreiding van de autocorrelatie op elk

moment is bekend als men de spreiding van binnenkomende

samples en a priori kennis afzonderlijk ingeateld heeft.

Het is mogelijk zo lang door te meten totdat een

bepaald ingestelde nauwkeurigheid van de autocorrelatie

functie bereikt is,hoe groot die nauwkeurigheid ook is.



-45-

De theorie waarop het Kalmanfilter berust verschaft veel

inzicht in de manier waarop binnenkomende signalen,

die verstoord zijn met meetruis, naar hun waarde geschat

moeten worden. Vanuit deze theorie is het mogelijk op

een gerichte manier vereenvoudigingen toe te passen

en aan andere eisen te voldoen (zie hierna).

Bij het on-line meten van autocorrelaties op een digitale

rekenmachine moet men de sample frequentie altijd

minstens twee maal zo haog nemen als de hoogste signaal

frequentie. Tussen twee samples in moeten dan de

berekeningen gedaan worden. Dat houdt in dat de bewer-

kingen zo snel mogelijk moeten zijn. Een compromis tussen

bovenstaande theorie en de eis een zo snel mogelijk programma

voor een digitale rekenmachine te maken is gevonden in het

hiernavolgende. Als de weegfactor waarmee de gemeten fout

wordt gemeten niet in de tijd verandert maar na een aantal

iteraties constant gehouden wordt, dan zijn de berekeningen

waarmee f3N telkens opnieuw optimaal gemaakt wordt niet

meer nodig.

waarbij L = constant (23)

Als bovendien L nog een factor van 2 is dan wordt de

vermenigvuldiging van weegfaktor en gemeten fout in een

digitale rekenmachine gereduceerd tot een enkele aktie

in een schuifregister.

Door ~ = ~, L constant te maken worden de berekeningen

niet aIleen vereenvoudigd; het heeft ook nog andere conse

quenties. Dit kan waarschijnlijk het beste toegelicht

worden aan de hand van een voorbeeld:

Stel L = 2 is al op nul herleid.

De binnenkomende samples zijn zk=xkxk + -z; 0

De eerste schatting van de autocorrelatie is:
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Hieruit is te zien dat de totale weegfactor gelijk is aan 1

maar niet gelijk verdeeld is over binnenkomende samples.

De laatste samples worden het zwaarst gewogen .en de weeg

faktor loopt volgens een meetkundige reeks af.

Na N metingen worden de samples op de volgende manier

gewogen.

I
,Y

I
I,,,,,,

;,

L = 2

~...!..
II .1.

I I

I I
/ I

I I
I I I

,,~ I
,," /" I,

, ' , I
, ... " ...... ¥ '8 I

,-', I
_... _:K ii I

__ .... __ -...,.-.,- ...----- ! I

Figuur 12.

1
0

/Het sample zN_10 wordt nog voor ~ 00 meegewogen.

Het is duidelijk dat het aantal samples dat relatief

van grote betekenis is veel te klein is om daarover

een autocorrelatiefunctie te berekenen. Deze fout is

echter gemakkelijk te verkleinen door de helling van boven

staande kromme veel minder steil te laten verlopen, dus

door L veel groter te maken. Daardoor wordt op ieder moment

veel minder betekenis gehecht aan de op dat moment gemeten

fout.
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Een nadeel is, dat als de a priori kennis klein is, aan

deze a priori informatie toch nog steeds grote

betekenis gehecht wordt.

Stel L = 200

"f1 = tro 1
+200 (z1- ~)

o

~2 = f//1 +2~0 (z2 -~) =260 Z2 +(~66)(260) Z1+

+ (~66 ) (~66) zo

Dit kan verholpen worden door toch weer L lop end te

maken in het begin van de meetprocedure. In het begin

wordt L zeer klein gemaakt bijv. 2, nadat er meer als

vier samples genomen zijn wordt L = 4 gemaakt, na

acht samples wordt L = 8 etc., totdat de ingestelde

L bereikt is en dan blijft L constant. De opeenvolgende

L waarden zijn zodanig gekozen, dat ze machten van 2 zijn,

en waardoor de vermenigvuldigingen vereenvoudigd kunnen

worden.

Een correlator die werkt volgens bovenstaand principe heeft

vier grote voordelen naast de voordelen van het recurrent

meten:

Door de faktor L niet te groot te kiezen wordt de

autocorrelatie slechts over een ze~r rec~nt gedee1te van

het signaal berekend. Als er niet-stationariteiten

in het signaal zijn dan zal na verloop van tijd met

deze niet-stationariteiten geen rekening meer gehouden

worden. Amplitude- en frequentieveranderingen zullen

vlug, afhankelijk van de grootte van L, in de auto

correlatiefunctie terug te vinden zijn.(Zeer goede

Manier van test op niet-stationariteiten).

Hoe kleiner L hoe vlugger de autocorrelatie zich aan

past maar hoe kleiner het aantal samples waarover de

autocorrelatie berekend wordt en dus hoe kleiner de
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nauwkeurigheid wordt.

Door de factor L groot te maken (L moet dan in het begin

toch klein zijn maar oplopen tot een grote L ) is
max

het mogelijk een nauwkeurigheid van de autocorrelatie

functie te bereiken die aIleen beperkt wordt door reken

nauwkeurigheid van het programma. Het aantal samples

waarover de correlatiefunctie berekend wordt is onbe-

perkt.

A priori kennis omtrent de te meten autocorrelatiefunctie

kan gebruikt worden en zal leiden tot betere resultaten.

Indien de a priori kennis zeer nauwkeurig is zal, door

L niet klein te maken in het begin van de meetprocedure,

het mogelijk zijn hier veel waarde aan te hechten.

Door de factor L trapsgewijs te veranderen en voor L

slechts machten van 2 te nemen zal het programma dat

de autocorrelatie berekent op bovenstaande manier toch

nog snel kunnen zijn. Daardoor kan de sample frequentie

groot zijn en is het dus mogelijk tamelijk hoogfrequente

signalen te onderzoeken. C
'i.,,_"~h

Bijv. het programma dat in appendix E staat beschreven

kan een aotocorrelatiefunctie van bijv. 40 punten

signalen onderzoeken tot 50 Hz real time.

Andere toepassingen van de recurrente

meet procedure.

Een uitbreiding van bovenstaande meetprocedure van auto

correlatiefuncties naar kruiscorrelatiefuncties is zeer

eenvoudig. De samples die na het filter binnenkomen zijn

niet zk = xkxk + "C 0 ,maar worden in het geval van kruis

correlatie ,samples die de verwachtingswaarde hebben van

de kruiscorrelatiefunctie:

met
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De bouw van de filter is verder precies hetzelfde als bij

autocorrelatiefuncties. Ook hier kan een snellere methode
1

gevonden worden door de factor~N = L ' L constant te

houden.

De samples, die het filter binnenkomen behoeven niet gelijk

te zijn aan .en enkel product. De samples kunnen gelijk zijn

aan het gemiddelde van een aantal producten dus:

N

zk = ~ ~ xkxk + ~O voor autocorrelatie

k=O

met

Afhankelijk van N zullen de binnenkomende samples nu een

grotere nauwkeurigheid hebben dan in het geval van N = 1.

Als de autocorrelatiefunctie op een aantal verschillende

manieren gemeten is, of de Nls zijn niet gelijk, dan zullen

de fouten bij de verschillende samples ook niet even groot

zijn en zal aan het ene sample meer gewicht toegekend moeten

worden dan aan het andere sample; dit is in het filter in

te bouwen.

Een geheel andere manier om de theorie van het Kalmanfilter

toe te passen bij het meten van autocorrelatiefuncties is

de volgende. Stel dat op bovenstaande wijze de autocorrelatie

functie in een bepaald punt~o is gemeten. Dit punt is n~et

onafhankelijk van de andere punten van autocorrelatiefunctie.

Met andere woorden, dit ene punt geeft enige informatie over

de andere punten • Als een ander punt gemeten moet worden

dan is er al enige a priori kennis bevat in het punt dat

al gemeten wordt. Hoe groter het aantal punten van de auto

correlatiefunctie dat gemeten is hoe groter de a priori

informatie is voor een volgend punt da~ gemeten moet worden.

Om de punten allemaal met dezelfde nauwkeurigheid te meten

wordt de meettijd, naarmate er meer punten gemeten zijn,

steeds kleiner. Het filter dat nodig is om op deze manier

reeds gemeten punten te gebruiken bij de meting van de vol-



gende punten zal een dynamisch filter moe ten zijn. Een

meer uitgewerkte beschrijving van deze meetprocedure

vindt men in (lit.6).
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4. gebruik van correlatiefunctie bij toestandsschattingen,-

4. 1 Inleiding.

In hoofdstuk 2 is behandeld hoe de toestand van een

signaal, waarvan de waarnemingen verstoord zijn met meet

ruis, op de beste manier met een lineair netwerk geschat

kan worden. Het filter eiste echter een aantal a priori

in te stellen gegevens omtrent het deterministische gedeelte

van het signaal en meetruis. Van de meetruis wordt geeist

dat deze wit is en dat verder de verwachtingswaarde en

variantie bekend zijn. Van bet signaal moet verwachtihg~

waarde, variantie en indien het signaal dynamisch is ook nog

de differentievergelijking waarmee het signaal beschreven kan

worden,. bekend zijn. Na eerst een berekening te maken van een

signaal dat beschreven kan worden met een eerste orde

differentievergelijking, is het daarna gemakkelijk een uit

breiding t e maken naar statische signalen (a=1, u=O en

beginvoorwaarde van signaal x) en hogere orde differentie

vergelijkingen (door vanscalargrootheden vectoren te maken;

zie (lit .5) ). Met een correlatiefunctie is het mogelijk het

deterministische gedeelte van een signaal te beschrijven.

Door de correlatiefunctie volgens de methode zoals die in

hoofdstuk J beschreven is te meten is er op ieder moment een

correlatiefunctie en dus een beschrijving van het determinis

tische gedeelte van het signaal beschikbaar. Dit zal in de

volgende paragraaf worden uiteengezet vo~ een eerste orde

differentievergelijking.

4.2 Gebruik van autocorrelaiie voor berekening van

deterministische gedeelte van een signaal.

Een signaal dat beschreven kan worden met een eerste orde

different~e vergelijking ziet er als voIgt uit:
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... ...

Uk x k + 1 r-----_
unit
delay

Figuur 13.

= a x}
:k

+
+

AIleen het verstoorde signaal'

is waarneembaar.

een
De meetruis n moet, onVoptimale schatting te verkrijgen van

het signaal x, witte ruis zijn. De autocorrelatiefunctie

van witte ruis is gelijk aan nul voor aIle -C ,J 0, voor 1:' =0 is de

autocorrelatie gelijk aan bet gemiddelde vermogen van de

witte ruis (zie formule (7)).

De autocorrelatie van het signaal z is gelijk aan de auto

correlaties van x en n omdat x en n ongecorreleerd zijn

(zie ~ormule (8)).

y;zz = '{/xx + Jtlnn

rnn (-r;) = o voor 1:,1 0

rnn ( 0) = E [nknk ] voor '!. = 0

'fzz
Cr:) = lfIxx (-z: ) voor -C,J 0

JlIzz ( 0) = 'IIxx (0) + ~ (0).nn
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Met andere woorden als de autocorrelatiefunctie van het

eignaal z bekend is dan is ook de autocorrelatiefunctie van

het signaal x bekend. Dit is begrijpelijk omdat de

deterministische gedeeltes van de twee signalen gelijk zijn.

Dit geldt niet voor de autocorrelatie van het punt",= O.

De autocorrelatiefunctie van een bepaald punt ~o beschrijft

hoe groot gemiddeld het product is: xkxk + 'C 0

Dus (24)

De factor a in de differentievergelijking

geeft aan hoe groot gemiddeld het quotient

x
a 2 = E[~ ]x

k
_

1

N x
a = E[xk+ 1 ]

k-N+l

is:
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Door de autocorrelatiefunctie te meten van het signaal z

over een aantal punten kan daaruit de factor a berekend

worden. Want:

(26)

=a.

Door~o punten van de autocorrelatiefunctie van het signaal

z te meten verkrijgt men~O-l verschillende waarden

van a. Omdat de factor a een constante is en omdat aIle

correlatiefuncties met dezelfde nauwkeurigheid gemeten

worden kunnen de~o-l metingen van de factor a gemiddeld

worden en dit levert een gemiddelde waarvan de variantie

V( ~O-l) 'maal zo klein is als de afzonderlijke factoren a.
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Op deze manier is het mogelijk een schatting van a te maken.

Door in formule (26) de weg terug te bewandelen verkrijgt

men:

a is reeds berekend uit de ~0-1 metingen

van de correlatiefunctie

--.. lV (0)r xx

= ~z (1)

txx(1)
a

is gemeten.

is te berekenen met een

bepaalde nauwkeurigheid.

y;xx (0) = E [ xkxk ] = E [Xk
2] = gemidde ld vermogen van he t

signaal x = variantie van

signaal x.

Als de variantie van het signaal x bekend is, kan met behulp

van de factor a, de variantie van de ingangsruis van het

laagdoorlaatfilter berekend worden:

Ook deze variantie van de ingangsruis u was voor het

Kalmanfilter van belang omdat het hiermee ook tot betere

filtereigenschappen kan komen.

Verder is:

is gemeten

is berekend

~ ~n (0) = E [nknk J = E [nk
2J = variantie van meetruis n

is uit deze vergelijking te

berekenen.

Door dus de autocorrelatiefunctie van het signaal z te meten

is het mogelijk aIle deterministische gegevens omtrent signaal

en meetruis te meten.
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Figuur 15.
Deze parameterschatting is zo nauwkeurig als men wil omdat

de autocorrelatiefunctie met een onbeperkte nauwkeurigheid

gemeten kan worden (zie hoofdstuk 3).

Nadat deze parameterschatting van het signaal en meetruis

heeft plaatsgevonden, kan de toestand van het signaal

gemeten worden.

x

+
+

n

Figuur 16.

z
~ ~~Kalman

, filter
-

Als de a priori kennis van het deterministisch gedeelte

van een signaal ontbreekt dan is het mogelijk met het

Kalmanfilter tegelijk een parameter- en toestandsschatting

te maken. De parameter a in het bovenstaande voorbeeld

wordt dan als een toestand gezien en het bovenstaandevoor

beeld gaat dan over in een schattingsprocedure van een

signaal dat door een tweede orde differentievergelijking

beschreven kan worden. Dit filter wordt dan per definitie

niet -lineair omdat de toestanden a en x in de signaal

beschrijving in mUltiplicatieve vorm voorkomen.

De autocorrelatiefunctie van het signaal kan echter op
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recurrente wijze gemeten worden, d.w.z. op elk moment is een

autocorrelatiefunctie van het signaal z ter beschikking met

een beperkte nauwkeurigheid die afhangt van het aantal

samples z dat reeds genomen is.

Door parallel aan de toestandsschatting een correIa tor

aan te brengen is het mogelijk een parameter- en toestands

schatting tegelijkertijd te doen.

x

Figuur 17.

+

n

2 2
a , IU , tr

,...-_--1.__.......

auto
correlato

Na ieder sample kan een autocorrelatiefunctie berekend

worden • Deze autocorrelatie geeft een aantal waarden voor

de factor a, geeft de variantie van ingangsruis en geeft

de variantie van de meetruis in een beperkte nauwkeurigheid.

Deze gegevens om trent het deterministische gedeelte van

signaal en meetruis kunnen echter al gebruikt worden in het

Kalmanfilter.

De factor a wordt een lineaire combinatie van aIle berekenin

gen uit de autocorrelatiefunctie en de a die bij de vorige

stap is berekend. Op tijdstip N geldt dus:

lfN,ZZ(T:O) = E[XkXk-t>J ~ _

~,zz('t' 0)
~N,ZZ(~0-1) - a N,1

'f'N, z z ( -z;: 0 -1 ) =E [Xk _ 1Xk-l:cl
•

= aN - -1, L 0

~_1
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De factoren ~,1' aN, 2 , •••• , aN, "t -1 kunnen gemiddeld

worden want de varianties zijn geli~k omdat de varianties van

de autocorrelatiefuncties gelijk zijn. Bij de vorige stap

was ook een ~-1 berekend waarvan de variantie ook bekend

was. Uit deze twee metingen kan via een Kalmanfilter een

optimale factor a berekend worden voor het Ne tijdstip.

Op dezelfde wijze kan vaQhet Ne tijdstip een variantie van

de ingangsruis en meetruis berekend worden.

Op deze wijze is het dus mogelijk parallel aan een toestands

schatting een parameterschatting te doen waarvan de

uitslag direct bij de toestandsschatting gebruikt kan

worden zDder dat daaruit een niet-lineair filter ontstaat.

Als de parameters a, jU, cr niet constant zijn maar tijds

afhankelijk, dan is het ook mogelijk deze parameters als

functie van de tijd te schatten. Door toepassing van de theorie

van hoofdstuk 3 kan de autocorrelatiefunctie nl. als

functie van de tijd geschat worden en daaruit kunnen de

parameters a'ju,~ berekend worden. De nauwkeurigheid van

deze parameters zal dan kleiner worden omdat de autocorrelatie

functie over een kleiner tijdsbestek gemeten moet worden.

De hele afleiding van de recurrente schatting van a, jU, 0

is aIleen gemaakt voor de verwachtingswaarden. In hoofdstuk 3

staat beschreven hoe de variantie van de autocorrelatie

functie berekend kan worden. Daaruit moet het mogelijk zijn

de varianties van a'ju,~ te berekenen.

Ook is nog niet berekend hoe de toestandsschatting verloopt

en hoe groot de variantie van de schattingen zijn indien

de parameters a, jU,cr niet exact maar met een beperkte nauw

keurigheid als a priori kennis op ieder tijdstip aan het

Kalmanfilter worden toegevoerd. Onderzocht zal dus moeten

worden de parametergevoeligheid van bet filter. Een inleid±ng

hiertoe zijn foto's 40 tot en met 43.

Een signaal dat beschreven kan worden met een hogere orde
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differentievergelijking kan op precies dezelfde manier, als

hierboven beschreven, geschat worden. Een tweede orde

differentievergelijking ziet er als voIgt uit:

x k = a x k _ 1 + b Yk - 1 + u k _ 1

=P x k = A x k _ 1+~k-1
Yk = c x k _ 1 + d Yk - 1 + v k _ 1

een
Met behulp van/correlator kan nu ook weer de matrix geschat

worden.

waarin:

en

a en d

b en c

autocorrelatiefuncties,

kruiscorrelatiefuncties zijn.

Ook de varianties van de ingangsruis u en v kunnen met de

correlator geschat worden eveneens als de variantie van meet

ruis n die het signaal vertroebelt.

In(lit 1)is aangetoond dat het Kalmanfilter bij exact ingestelde

parameters (in geval van eerste orde differentievergelijking

a,/u,<r) optimaal is. Die parameters zijn nooit exact te meten.

Daardoor zal men bij het omstellen van de a priori kennis aan

de voorzichtige kant moe ten blijven. Bij instellen van de

varianties van meetruis en ingangsruis houdt dit in:

grotere variantie dan men vermoedt. Bij inste~en van de factor

a zal de voorzichtige kant zijn: lagere a kiezen dan men

vermoedt (de frequentieband wordt dan groter).

Evenals bij het Kalmanfilter static case is het, in geval

de meetruis constant is, mogelijk aIleen maar een relatieve

maat voor varianties van a priori kennis en binnenkomende

samples in te stellen in plaats van de absolute waarden

van de parameters /u,<:S. Zijn echter de parameters helemaal

niet bekend dan zal het Kalmanfilter bij een bepaalde

schatting geen rekening houden met a priori kennis en vooraf

gaande metingen.

D~bovenstaande theorie toe te passen zal men weI gegevens ver

krijgen over het deterministisch gedeelte van het signaal

en zal de toestandsschatting dus beter worden.
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Appendix A.

Beschrijving van programma voor meten van autocorrelatie

functies en test op stationariteit (AUT).

Met dit programma is het mogelijk van een analoog signaal

een instelbaar aantal samples te nemen (max 2000), dit

gedeelte van het signaal te onderzoeken op stationariteit en

de autocorrelatiefunctie ervan te meten.

Van het programma is een source tape beschikbaar in FORTRAN 8k

met SABR voor de analoge input mogelijkheid.

De input van het signaal gaat via de analoog-digitaal

omzetter kanaal O. De sample f'reque ntie waarmee de samples

genomen worden kan ingesteld worden met een KLOK oscillator.

De output komt op de teletype.

Het ingestelde aantal samples waarover het signaal stationair

is (de grootte van ~~n blok zoals beschreven in par. 1.2)

moet groter zijn dan het aantal punten van de autocorrelatie

functie.

Een voorbeeld van de dialoog met de rekenmachine via

de teletype ziet U op de volgende bladzijde (het onderstreepte

gedeelte wordt door het programma getypt, het overige gedeelte

moet door de gebruiker van het programma ingetypt worden

inclusief de carriage return: ~ ).

worden de samples binnengenomen

wordt de uitslag van de test op stationariteit op

de teletype uitgetypt.

bij (3) wordt de berekende autocorrelatief'unctie op de

teletype uitgetypt.

Met het programma is gemeten aan een sinus signaal met een

frequentie van ongeveer 3 Hz; de amplitude is ongeveer 20 volt

top-top; de sample f'requentie is ongeveer 30 Hz.

Nadat eerst een test is gemaakt waaruit bleek dat het signaal
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- - - - - - (2)... _--------

AAN1AL SAMPLES=1000 ~

AANTAL PUNIE.N PAl BE8£KEND MOE'} WOiWEN=20 ~

lEST Of STAHONAfUl£lJ? ZQ JA: I, NE£Nj " 1 ~ - - - - - - (1)
AANTAL SAMPLES OAT 51 G\lAAL SlAlIuNAI B=200 j
V£kSCHIL TUSSEN OPE£NVO~G£NDE BLQKKEN:

0.63991631 £+03
-12\.16419219£-00

0.47284698£-00
-12\.24378281E+01

0·10781402£+01
VERANDEREN VAN STATION.? JA: }, NEEN: 121 121 ~

OJRRELAII EfUNCTI £ METEN VAN SAMPLEUH~01 Tal: 1000 ~

PUNT: CORkELATIEfUNCTIE:
121 0.48331501£+02
1 0.37189457£+02
2 0.89248671£+01
3 -0.23413690E+02
4 -12\. 44932337E+02
5 -0.45717600£+02
6 -0.25405417£+02
7 0.66446901£+01
8 ~.35669445E+02

9 121.48267724£+02
10 0.38591 565E+02
11 0.11133862£+02
12 -0.214148871;+02
13 -0.44064375E+02
14 -0.4638121808£+02
15 -0.27293404E+12I2
16 0.44018647E+01
17 0.34105476E+02
18 0.48105824E+02
19 0.39908222E+02

CORRELATI EfUNCl I E i"l£'l EN vAN SAMPLE: f C
•,
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wel stationair zou kunnen zijn is de autocorrelatiefunc±ie

van het binnen genomen aantal samples berekend. Zie vorige

bladzijde.

Het programma is zeer eenvoudig uit te breiden zodat het

ook kruiscorrelaties van twee signalen kan meten. Daarvoor

dienen dan twee analoog-digitaal omzetters de signalen

binnen te nemen en de samples van die signalen te bewaren

op twee verschillende lijsten.

In het geval van autocorrelatie kan het aantal samples

dat binnengenomen wordt, nog uitgebreid worden.



TTY: <AUT/ T

c
c
c
c
C
C
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
C
C
C

s
S
S
S
S
S
S
S KLOK ..
S
S
S
SAD..
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S NORM ..
SIND..
S KLAA..

C

-6~-

BEREKENI N G VAN AUTOCO HHELATI EVAN EEN SI GNAAL EN TEST
OP STAnuNARI TEl T VAN OAT 51 G~AAL

SlGNAAL KOHl BINNEN OP AD-CONVERTER KANAAL 0
SCHOENMAKERS APRIL 71

FORMAT< 15HAANTAL SAMPLES= .. I 4>
FORMAT< 39HAANTAL PUNTEN DAT BEREKEND MOET W)RDEN= .. I 4>
FORMAT<42HTEST OP STAl'IONARITEIT? ZO JA: 1.. NEEN: 0 .. II>
FORMAT< 38HAANTAL SAMPLES DAT SI GNAAL STATIONAl R= .. I 4>
FORMAT< 3BHVERSCHIL TUSSEN OPEENVOLGENDE BLOKKEN: >
FO RM A l' <E 16. 8 >
FORMA T< 40H VERAN DEREN VAN SlATION.? JA: 1.. N EEN: 0 .. I 1>
FORMAT<35HCORRELATIEFUNCTIE METEN VAN SAMPLE: .. I4.. 5H T01: .. 14>
FORMAT< 25HPUN T: CORHELATI EFUNCTI E: >
FORMATC I 4 .. 2H .. E16.8>

DIALOOG MET MACHINE VOOR INVOEREN VAN GEGEVENS
INVOEREN VAN SAMPLES
READ<1 .. 1>N
READ< 1.. 2> J
DIMENSION I A< 2000>
EQUIVALENCE <IA1 .. IA<1»
MN=-N
OPDEF ADCC 6541
OPDEF CCF 6312
OPDEF ADCV 6532
OPDEF ADRB 6534
SKPDF CSF' 6311
SKPDF ADSF 6531
ADCC
CSF'
JMP KLOK
CCF
ADCV
ADSF
JMP AD
CLA
ADRB
CIA
TAD NORM
DCA lIND
I SZ I NO
I SZ \.MN
JMP KLOK
JMP KLAA
3777
'\IAl
CLA
READe 1.. 3>1 S
I F'( I S> 30 .. 30 .. 11



C 8EREKENING VAN STATIONARITEIT
II READ(I~4>K

Wid TE( I~ 5>
1"=121
Ll=K*(N/K>
DO 12M= I ~ L 1~ K
AF'= I"
1"=121
L2=J- 1
00 13 I=eJ~L2

8=121
L3=M+K-I-I
00 14 L=M~L3

B=8+F'LOAT(IA(L»*0.004BB28*F'LOAT(IA(L+I»*12I.0eJ48828
14 CONTINUE

F'=A8S(B/(F'LOAT(K-I> »+1"
13 CONTINUE

VERS= 1"- AI"
WRITE(I~6>VERS

12 CONTINUE
READ( 1~ 7> IF~

IF'<IR>2eJ~20~ 11
C
C BEREKENING VAN CORRELATIEFUNCTIE
2121 READ(I~8>Nl~N2

22 WRITE(I~9>

L4=J- 1
DO 21 I=0~L4

F=0
8=121
L5=N2- I
DO 23 I N=N 1~ L 5
B=B+F'LOAT(IA(IN»*eJ.0048828*F'LOAT(IA(IN+I»*0.0048828

23 CONTINUE
F'=(I./(F'LOAT(N2-NI-I»>*8
!.ojRITE( 1~ 10>I~F

21 CONTINUE
GO TO 2121

C
3121 N 1= 1

N2=N
GO TO 22
END

$
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de variantie van---'x is

de variantie van J3 z is

Appendix.B.

1C meting:..a meting:

C)(..x +pz

z met een spreiding cr-, variantie is u 2

x met een spreiding A, variantie is A2 •

0(, +p= 1

eX.. 2 ~ 2

P 2 (j2

ex.. +(3= 1

= (1 - f3 ) 2 ~ 2 + (32 ~ •

de variantie van de som is: fX..2 A2 + /32 a- 2

(Als x en z ongecorre
leerd zijn)

Deze variantie moet zo klein mogelijk zijn als functie van p

--'P naar J3 differenti~ren

dus

- 2 ( 1- ~) ~ 2 + 2 P ($'2 = 0

A2
P = -

() 2 + (,,2

en de variantie van de som is:

,,2 (J2



Appendix C.

Beechrijving programma Kalmanfilter etatic case. (KLSC).

Dit programma bestaat uit twee gedeelten. Het eerste gedeelte

maakt een schatting van een constant signaal dat verstoord

met meetruis en dat via de A/D convater (kanaal 0) binneft

komt. Het tweede gedeelte berekent de spreiding die bij elke

echatting gemaakt wordt. De output kan naar keuze geechieden

op een teletype. plotter of oscilloscoop (x-as via D/A

converter kanaal O. y-as via D/A cOnverter kanaal 1).

Het programma is geschreven in FORTRAN 8k behalve de

subroutines waarvan het programma gebruik maakt die zijn

grotendeels in SABR geschreven. De eerste subroutine (ADCONV)

neemt een sample van,het verstoorde signaal binnen en zet

het weg op IS. De samplefrequentie is in te stellen met een

KLOK oscillator. De tweede subroutine (SCOOP) verzorgt de

output via een oscilloscoop. De derde subroutine (PLOTTER)

v.erzorgt de output via een plotter. De vierde subroutine

(CNTRLC) zorgt dat het programma van het eerste gedeelte

naar het tweede gedeelte en vice versa kan gaan. Tijdens het

programma kan door een "V" op de teletype in te typen een

ander gedeelte aangevraagd worden. Door na de V een 0 te

typen begint het programma weer helemaal vooraan met het

aanvragen van de a priori gegevens. Door na de V een 1 te

typen start het programma het eerste gedeelte. Door na

de V een 2 te typen start het programma het tweede gedeelte.

Deze ·VO. V1. V2 kunnen op ieder moment en door elkaar

gebruikt worden (zie :programma 'I 14.20.40).

Om bij het tweede gedeelte een goede gemiddelde waarde te

verkrijgen van aIle runs is het It meest demonstratief aIleen

het signaal zelf te meten zonder de meetruis erbij op te tellen.
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Programma.

De in het flowdiagram gebruikte symbolen hebben de volgende

betekenis.

L = aantal runs

K = aantal schattingen tijdens een run

SGX = IT: spreiding van de meetruis

RHO = f: spreiding van het signaal

A PRIORI = a priori verwachtingswaarde van het signaal

constanten die in de subroutines

gebruikt worden.KI

IW

IX

IN = instelmogelijkheid van de output

IM = instelmogelijkhelid van het programma

N

IN

XSN = schatting van het signaal x

IS = genomen sample

IY = y-as



SCHA+ SP R ' ~ I )
~ F 7.3)

SCHA
~ F 7. 3~ 5H

TTY: <KLSCI T
C KALMAN FILTER STATIC CASE SCHOENMAKERS MEl 71

COMMON LOCI~N~KI.IM.IS~IX~IY~IV.I~~IZ

DIM EN SION I Z CI 012)0 )
I'ORMATe'SCHATTEN VAN EEN GROOTHEIO '~/)

I'ORMATC'SIGMA = '~F7.2~/~ 'RHO = '~F7.2~/~ 'APRIORI= '~1'7.2)

FO RMATC 'AAN TAL SCHATTEHS=' ~ I 4~ I ~ 'AANTAL RUN S = '~ 14)
FOi(MATC 'OUTPUT OP OSCILLOSCOOP I PLOTTER 2 OF TELETYPE 3: '~I I)
FORMATC 'PRO GAMMA I Or 2: '~I 1>
FORMATC/~ 'wAARNEMING SCHATTlNG'~/)

FORMATC/~ 'VOLGENDE HUN '~/)

FORMATC 1'7. 3~ 5H ~ F 7.3)
FO RMA TC I ~ 'It:AARN Ei'~ I N G SCHA- SP R
I'ORMATe 1'7. 3~ 5H ~ F7. 3~ 5H

I
2
04
6
7

8,
10
I I
12

C DIALOOG \lOOR INVOEREN VAN GEGEVENS
14 WHITECI~I)

R£ADCI~2)SGM.RHO~APR

READCI~4)K~L

REAOC I ~ 6) IN
READC I ~ 7) 1M
GO TO CI 6 ~ I 6 ~ I 5biN

1 5 GO TO CI 7 ~ I 8 ) ~ I M
17 WRITECI~8)

GO TO 16
18 ~RITE CI~II)

16 RHOK=RHO*RHO
SGMK= SGM* SGM
GO TO C20~ 4kl> ~ 1M

c
C
20

23

26

29

22

PRO GAMMA I
--------------------
N=0
IM=I
KI=K
DO 21 I = I ~ L
XSN=0
IX=0
I ~,,=- 50
B=RHO KI Cj~HOK+ SGMK)
DO 22 J= 1~ K
CALL ADCONV
SZ= I'LOAT CIS) *0. 0048828-APk
XSN=XSN+B*C SZ-XSN)
IY=IFIXCCXSN+APR)*204.8)
GO TO C23~26~29)~IN

N=N+I
IZCN)=IY
CALL SCOOP
GO TO 30
CALL PLOTTER
I w=- 7
IX=IX+8
GO TO 30
S= SZ+AP.~

X=XSN+APt\
~iRI TEC I ~ 10) S~X
B= BI C8+ 1• 0)
CALL CNTRLC
GO 10 C20~40~14~22)~IV

COi'HINUE



GO TO' ( 2 1, 21 , 3 1 ) • 1N
31 WRITE(I,9)
21 CONTINUE

GO TO (32,14,14),IN
32 CALL SCOOP

CALL CNTRLC
GO TO (20,413, 14,32),1 V

C PRO GAMMA 2
C ==========4" N=0

IM=2
IX=0
K 1= 3*1<
XSN=0
1 ,,=·50
B= R.HOKI (RHO K+ SGMK >
P=SGMI<*B
DO 42 J=I,K
CALL ADCONV
SZ=FLOAT(IS)*0.0048828-APR
XSN=XSN+B*(SZ-X5N)
Q=SQRT(P)
IY1=IFIX«XSN-Q+APR)*204.8)
IY2=IFIX«XSN+APR>.204.8)
IY3=IFIX«XSN+Q+APR)*204.8)
GO TO (43,46,49),IN

43 N=N+l
IZ(N)=IYI
,\J=N+ 1
IZ(N)=IY2
N=N+l
IZ(N)=IY3
CALL SCOOP
GO TO 50

46 IY=IYI
CALL PLOTTER
lY=IY2
CALL PLOTTER
1 Y= 1Y3
CALL PLOllER
IX=IX+8
GO TO 50

4~ S=SZ+APR
XI=XSN- Q

X2=XSN
X3=XSN+Q
wRIIE(I,12>S,XI,X2,X3

50 8= 61 ( B+ 1• 0 >
p= Sm-1K* B

42 CONTINUE
41 GO TO (S2,14,14),!,\J
52 CALL SCOOP

CALL CN TkLC
GO TO (20,40,14,52),IV
END

-U::f -



TTYI<SUB1/T

C

s
S
S
S
S
S
S KLOK.
S
S
S
SAD.
S
S
S
S
S
S

SUBROUTINE VOOR BINNENHALEN VAN SAMPLES
SUBROUTINE ADCONV
COMMON LOC1.N.Kl.IM.IS.IX.IY.IV.Iw.IZ
DIM EN SION 1Z( 1000 )
OPDEF' ADSC 6542
OPDEF' CCl' 6312
OPDEF' ADR8 6534
SKPDF' ADSF 6531
SKPDF' CSF' 6311
CLA CLL
CSF' I~ACHTEN OP KLOK
JMP KLOK
CCF'
ADSC
ADSF'
JMP AD
ADRB
CIA
TAD (3774
DCA \IS
CLA
RETURN
END
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XAS

T£LK

(100

\LOCI
( 4000

HET
TEL3
VER
XAS
INCR
XAS
\MIN
TEL3
\LOCI
LOOP

TELK
NEXT
XAS
\LOCI
TELN
TAG
RET
TELN

TE.LN
LOC
\LOCI
\Kl

\MIN
TEL3
XAS
\N

SUBROUTINE VOOR DISPLAY OP OSCILLOSCOOP
SUBROUTINE SCOOP
COMMON LOCl,N,Kl,IM,IS,IX,lY,IV,lw,IZ
DIMENSION I Z< 1000>
GO TO (1, 2) , I M
MIN=- 1
GO TO 3
MIN=- 3
CONTINUE
OPDEF CLDA 6551
OPDEF LOAD 6552
OPDEF' LDAR 6562
OPDEF UPDT 6564
CLA
lAD
DCA
DCA
TAD
CIA
DCA
TAD
DCA
TAD
CIA
DCA
CLDA
TAO
LDAR
CLA
TAD
LOAD
CLA
TAD I
TAD
LDAR
UPDT
CLA
I SZ
JMP
DCA
I SZ
I SZ
JMP
JMP
I SZ
SKP
JMP
I SZ
JMP
TAD
TAD
DCA
lAD
DCA
I SZ
JMP
NOP
RETURN
o
o
o
0211
o
0020

S TELN,
S lELK,
S 1 EL3,
S LOC,
S XAS,
S I NCf\,

s
s
~

S

S
S VER,
S
S RET,

2
3
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
STAG,
S
S
SLOOP,
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S NEXT,
S
S
S

C



TTY: < SUB3/ T -72-

~IiACHT

\>J 1
~2

WW
\1,' 1
v,'W

VEf<

<100

7770

\IW
\'11
W2
W2
W
WI
V.

<3777
\IX

<3777
\IY

C SUBROUTINE VOOR DI SPLAY OP PLOTTER
SUBROUTINE PLOTTER
COMMO N LO C1.N. K I. 1M. I 5. I X. 1'1'. I V, I w. 1 Z
DIMENSION IZ< 1001.3>

S OPDEF CLDA 6551
5 OPOEF LDAD 6552
S OPOEF LDAR 6562
S QPDEF UPDT 6564
5 OPDEF POP 6322
S OPOEF PVP 6324
S CLA CLL
S CLDA
S TAD
S TAD
S LDAR
S CLA
S TAD
S LOAD
S CLA
S TAD
S TAD
S LDAR
S UPDT
S CLA
S TAD
S DCA
S DCA
S 'A. I SZ
S JMP
S I SZ
S JIIIlP
S POP
S TAD
S DCA
S ww. I Sl
S JMP
S I Sl
S JMP
S PVP
S JIIllP
S WI. 0
S W2. 0
S wACHT.
S VER. CLA

HETURN
END



TTY' c sua.v T

C SUBROUTINE \lOOR WI SSELEN VAN PHO GAMMA'S
SUBROUTINE CNTRLC
COMMON LO C1• N • K 1• 1M. I 5, I X. I Y. I V. I W. I Z
DIMENSION IZ(1000)
I V=4

S OPOEF' KRB 6036
S OPDEF' SEll 7201
S OPDEF' S£T2 7305
S OPDEF' 5£1'3 7325
5 SKPDF' TSF' 6041
S OPDEr TLS 6046
5 SKPDF' KSF' 6031
5 CLA
S KRB
S TAD (-326
5 SZA
5 JMP VER
.3 TAD (326
S RET. T SF'
S JMP RET
S TLS
S V0. K SF'
5 JMP va
s OPN. CLA
S KRB
S TAD (-260
S SZA
S JMP VI
S 5ET3
5 DCA \IV
5 TAD (260
5 REn. TSF'
s JMP RETI
S TL5
5 Ji"lP VEH
S V1. TAD (- 1
S SZA
S JMP V2
S SEll
S DCA \IV
S lAD <261
S RET2. TSF'
S JMP RET2
S TLS
5 JMP VEt<
S V2. TAD (- 1
S SZA
S JMP OPN
S S£T2
S DCA \IV
S TAD <262
S i~ET3. TSF'
S JMP RET3
S TLS
S VER. CLA

RETUI~N

END



Appendix p.

:Be. chriJvinc programma Kalm8D Dynamic caee (KIJDC).

Dit zijn in feite twee programma's die van dezelfde subrou

tines ilJebruik maken. Het eerste procramma maakt een schattings

procedure zoals die in paragraaf 2.3 is beschreven. ~ij het

echatten van het signaal wordt op ieder moment N de

schatting op dat moment op de oscilloscoop uitgeschreven,

dus cebruikmakend van het sample dat op dat moment binnenkornt

zN uitgetypt wordt dus:

......

die
Het tweede programma laat de spreiding zien/bij de schattings-

procedure gemaakt wordt. De gebruikte subroutines zijn:

SUBA

SUBS

SUBP

(in KLDC aangeroepen onder ADCONV): neemt een sample

van de ruis die via de A/D converter (kanaal 0) binnen

komt en zet het sample zelf op IS. De sample frequentie

kan met een KLOK oscillator geregeld worden.

(in KLDC aangeroepen SCOOp): verzorgt de output via

D/A converter (x-as op kanaa1 0, y-as 1 op kanaal 1,

y-as 2 op kanaal 2) naar een oscilloscoop.

(in KLDC aangeroepen onder PROG): verzorgt het ornscha

kelen van het ene naar het andere gedeelte van het

programma. Na een "V" op de teletype ingetypt te

hebben kan naar keuze ingetyp~ worden:

V 1 binnenhalen van ingangsruis. (200 totaal).

V 2 binnenhalen van meetruis (200 totaal).

V 3 genereren van signaal x uit ingangsruis.

V 4 schattingen maken van signaal x uit het signaal z

wat gelijk is aan signaal x plus meetruis.

V 5 fout laten zien t.o.v. sienaal x.
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v 6 fout laten zien t.o.v. meetruis

V 7 terug gaan naar monitor

De a priori gegevens die het programma vraagt z~:

APRIORI = beginsituatie van signaal x.

APR.SPR = beginspreiding van de eerste scha tting = f
SIGMA = (J

RHO = /u

A = terugkoppelfactor a.

Het tweede programma maakt gebruik van dezelfde subroutines.

Met subroutine SUBP zijn de instelmogelijkheden nu:

V 1 opnieuw binnenhalen van a priori gegevens.

Dit programma gaat ervan uit dat de y-as op de oscilloscoop

in het midden van het beeld ligt. Dus de twee kanalen op de

oecilloscoop moe ten nu op dezelfde beginstand staan.

Een flowdiagram is hier niet nodig omdat de programma's

verder voor zich spreken.



TTY :<KLOCI T

C KAU1ANFILTER*OYNAMI C CASE
C SCHOENMAKERS MEl 1971

COMMON I # I \1# I ~# LO C1# LO C2# I L I # I L2# U# R# X#XS
DIMENSION ILI(200)#IL2(200)#U(200)#R(200)#X(200)#XS(200)

I FORMAT( 'DYNAMIC CASE'#/)
2 FORMAT( 'APRIORI= '#107.2#1# 'APH.SPR= '#107.2)
3 100RMAT('SIGMA ='#F7.2#1#'RHO ='#r7.2#1#'A ='#107.2)

C OIALOOG VOOR INVOEREN VAN GEGEVENS
WId TE (I # I)
REAO(I#2)APH#AP
REAO(I#3)SGM#RHO#A
RHO K= RHO * RHO
SGMK= SGM*SGM
AK=A*A
APK=AP*AP

C SAMPLES VAN INGANGSHUIS BINNENHALEN
I 0 DO I I I = 1# 2 00

CALL ADCONV
U(I)=FLOAT(IS)*0.0048B28
ILICI)=IFIX(U(I)*204.8)
IL2CI)=0
CALL SCOOP

I I CO NTI NUE.
12 CALL SCOOP

CALL PRO G
GO TO CHh 20# 30# 40# 5'h 60# 70# 12) # I V

C SAMPLES VAN MEETRUIS BINNENHALEN
20 DO 21 1=1#21313

CALL AOCONV
RCI)=FLOAT(IS)*0.004BB28
ILICI)=IFIX(RCI)*204.8)
IL2CI)=0
CALL SCOOP

21 CONTINUE
22 CALL SCOOP

CALL PRO G
GO TO (10# 20# 313# 40# 50# 60# 70# 22) # 1V

C SIGNAAL X GENEREREN
30 X( I )=APR

IL1(1)=IFIXCUC1)*204.8)
IL2CI)=IFIX(XC1)*204.8)
00 31 1=2#2013
XCI)=A*XCI-l)+UCI-I)
ILICI)=IFIXCU(I)*204.8)
IL2(1)=IFIX(X(I)*204.8)
CALL SCOOP

31 CONllNUE
32 CALL SCOOP

CALL PHO G
GO TO (10# 20# 30# 40# 50# 613# 70# 32) # 1 V



C SCHATTEN VAN SI GNAAL UI T 51 GNAAL.+MEEl'RUI S
40 P=APK

B=(AK*P+RHOK)/(SGMK+AK*P+RHOK)
XS(I)=B*(R(I)+X(I»
IL1(1)=IFIX(X(I)*204.8)
IL2(1)=IFIX(XS(I)*204.B)
P=SG'v1K*B
DO 41 I =2" 2 0 13
B=<AK*P+RHOK)/<SGMK+AK*P+RHOK)
XS<I)=A*XS<I-l)+B*(X<I)+R<I)-A*XS<I-l»
P=SGMK*B
ILl<I)=IFIX<X<I)*204.8)
IL2CI)=IFIX<XS<I)*204.8)
CALL SCOOP

41 CONTINUE
42 CALL SCOOP

CALL PRO G
GO TO <113" 20" 30" 40" 5~)" 6Vh 70" 42)" I V

C FOUT T.O.V. SIGNAAL
50 DO 51 1= 1" 200

F=XS< I )-X< I)
IL1(1)=IFIXCF*204.8)
IL2(1)=IFIX<X<I)*204.B)
CALL SCOOP

51 CONTINUE
52 CALL SCOOP

CALL PHO G
GO TO <10"2(1,,30,,40,,50,,60,,7'h52),,IV

C FOUT T.O.V. MEETIWIS
60 DO 61 1=1,,20'3

F=XSCI>-X<I)
IL1<I)=IFIX<F*204.8)
IL2(1)=IFIX<R<I)*204.8)
CALL SCOOP

61 CONTIN UE
62 CALL SCOOP

CALL PRO G
GO TO C10" 213" 30" 40" 50" 6"3.1 70" 62)" I V

70 CONTINUE
END
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TTY f < SUBA.ll'

C

s
S
S
S
S
S
S KLOK"
S
S
S
S
S
SAD"
S
S
S
S
S
S

SUBROUTINE VOtJR BINNENHALEN VAN SAMPLES.
SUBRO UTI N E ADCON V
CO MMO N I" I V" I Sol LO C1" LO C2" ILl" I L2" U" R" X" XS
DIMENSION IL1(200)"IL2(200)"U(200)"R(200)"X(200)"XS(200)
OPDEF ADCC 6541
OPDEF' ADCV 6532
OPDEF ADHB 6534
SKPDF' ADSF' 6531
OPDEF' CCF' 6312
SKPDF' CSF' 6311
CSF'
JMP KLOK
CCF'
CLA
ADCC
ADCV
ADSF'
JMP AD
ADRB
CIA
TAD (3777
DCA 'IS
CLA
RETURN
END



TTY 1< SUSS/ T - ry-

3
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S TAG.
S
S
S LOOP.
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
('
,;)

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S XAS.
S INCR.
S MI.
S VER.

C SUBHOUTINE VOOR DISPLAY OP OSCILLlJSCOOP.
SUSkO UTINE SCOOP
COMMON I. I V.I S. LO C1. LO C2. I L 1. I L2. U. R. X. X S
DIMENSION IL1(200).IL2(200>.U(200>.R(200>.X(200>.XS(200>
CONTINUE
OPDEF' CLDA 6551
OPOEF LOAD 6552
OPDEF' LDAR 6562
OPDEF' UPDT 656i1
OPDEF' CCF' 6312
SKPDF' CSF' 6311
CLA
TAD (205
DCA 'LOC1
TAD (515
DCA 'LJ C2
DCA XAS /X-AS=0
TAD 'I
CIA
DCA MI /MI=-I
I SZ MI
JMP LODP
JMP VER
CLA
CLDA
TAD XAS
LDAR
CLA
TAD (1130
LOAD
CLA
TAD I 'LOC1
I SZ 'Lv C1
TAD (3111
LDAR
CLA
lAD (200
CLDA
LDAD
CLA
TAD I 'LO C2
ISZ 'LOC2
TAD (3111
LDAR
UPDT
CLA
TAD XAS
TAD I NCR
DCA XAS
JMP TAG
(1
Iii
o
CLA
i~ETURN

END
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TTY:. < SUBPI T
-~o-

NUM

I 'V 'ERANDER

V2

V0

(-260
(- I

C- 326

VER
C326

TEL
'IV
VER

RET

KLAAH
TEL
NUM
TELZ
VI
QPN
TAD

TEL
C261
NUM
( 7770
TELZ

SUBROUTINE VOOR ~ISSELEN VAN PROGAMMA'S
SUBROUTINE PROG
COMMON I. I V. IS. LO C1. LO C2. ILl. I L2. U. H, X, X S
DIMENSION IL1C200>.IL2C200>,UC200>.RC2(0).XC200.),X5C200>
I V=8

S OPDEF TLS 6046
S SKPDF TSF 6041
S OPDEF KRB 6036
S SKPDF KSF 6031
5 CLA
S KRB
S TAD
S SZA
S JMP
S TAD
S RET" TSF
S JMP
S TLS
S OPN" CLA lAC
S DCA
S TAO
S DCA
S TAD
S DCA
5 V0" K5F
S JMP
S KRB
S TAD
5 VI" TAD
S SNA
S JMP
S I5Z
S I5Z
5 I5Z
S J\IIlP
S JMP
S KLAAR"
S V2" TSF
S JllllP
S TLS
S CLA
S TAD
S DCA
S JMP
S TEL" 0
S 1ELZ" 0
S NLIM" 0
5 VEr<" CLA

RETURN
END

C



TTY: < SPRI T - 81-

C
C

5
3
4

1
2

SPREIDING BIJ KALMAN~ILTER DYNAMIC CASE
SCHO ENMAKEHS MEl 1971
COMMON I#IV#I2#LOC1#LOC2#IL1#IL2
DIMENSION IL1(200)#IL2<200)
~Oh:MAT< 'APHIOHI SPHEIDING= '#1'7.2)
F'OF~MAT< 'SIGMA = '#~·7.2#1# 'HH'J = '#1'7.2#1# 'A
kEAD<I#3)SGM#RHO#A
READ< 1# 5)APR
SGMK= SGM* SGM
HHOK= RHO* f<HO
AK=A*A
P=APR*APR
DO 1 1= 1# 200
R= SQRT< P >
IL1<1>=IF'IX<R*204.8)
IL2<1>=I~IX<-R*204.8>

P=RHOK+AK*SGMK*P/<SGMK+P)
CALL SCOOP
CONTINUE
CALL SCOOP
CALL PRO G
GO TO <4#2#2#2#2#2#2#2)#IV
END
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Appendix E.

Beschrijving van programma voor recurrent meten van autocorrela

tiefuncties.

Dit programma meet de autocorrelatiefunctie van een instelbaar

aantal punten en in het programma wordt op ieder moment de geme

ten fout gewogen met een variabele waarde 1/1.. De maximale

sample frequentie hangt samen met het aantal punten en deze afhan

kelijkheid is bijna omgekeerd evenredig. Wordt het aantal punten

twee maal zo groot, dan wordt de sample frequentie twee maal zo

laag.

Het programma is geschreven in machinetaal.

Als het programma gestart wordt vraagt het twee octale constanten

Ope De eerste is de maximale weegfactor 1/1. (I. = maximaal 20008);

en het intypen van de constante wordt afgesloten met een

carriage return. Daarna vraagt het programma hoeveel punten van

de autocorrelatiefunctie berekend moe ten worden (p = maximaal

708). De werking van het programma staat verder beschreven

in paragraaf 3.2.

Het signaal komt via de analoog-digitaal conve~ter kanaal ° binnen

en de autocorrelatiefuncti~wordt weergegeven op een oscillos

coop via twee digitaal-analoog omzetters (x-as op kanaal 0, y-as

op kanaal 1). De sample frequentie wordt geregeld met een

KLOK oscillator.

Flowdiagram.

De formule die gebruikt wordt is:

waarin:

is de autocorrelatiefunctie na N samples van het

signaal genomen te hebben;
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eis een sample van het signaal op het N moment.

De gebruikte symbolen in het flowdiagram zijn:

lijst 1:

lijst 2:

P=PUNT:

ASR.1 :

ML:

LA:

P
hierin stonden de laatste samples die van het

signaal genomen zijn; de lijst begint op geheugen

plaats 1200 en daarop staat het laatste sample,

op 1201 het voorlaatste sample etc. Deze lijst

wordt aangeroepen door de auto-index adressen

TIE en ELF.

hierin staan de autocorrelatiefuncties van P

punten in dubbele woordlengte. De lijst begint

op geheugenplaats 1600 en daarop het minst

significante deel van Y'(O); op 1601 staat het

meest significante deel van ~(O);op 1602 staat

minst significante deel van ~(1) etc. De lijst

wordt aangeroepen door de auto-index adressen

TWA en DER.

de maximale reciproke waarde waarmee de gemeten

fout (xNxN_ t:. - 'fN-1 ("C) ) gewogen wordt.

Deze L wordt bij de initialisering van het program

ma met de teletype ingelezen. L wordt in het

programma afgerond tot een macht van 2 en de

vermenigvuldiging van weegfactor en gemeten fout

kan daardoor vereenvoudigd worden tot een schuif

instructie. Het aantal verschuivingen = 2 log L

wordt bijgehouden in het adres ASRI.

aantal punten dat van de autocorrelatiefunctie

berekend moet worden.

adres waarin het aantal verschuivingen van de

fout staat (zie bij L:). In ASRl staat 1 verschui

ving minder dan het werkelijke aantal verschuivin

gen dat plaats vindt.

= -L. Dit is een teller.

adres waarop de vergelijkingsgetallen (vanaf 600)

staan waarna ASRI wordt ingesteld als L nog niet

de maximale ingestelde L bereikt heeft. Het getal

op adres LA is \ LA ~



N:

SAMP:

BEW:

BEW1:

FTL:

FTH:

T:

TIE:

!EF:

TWA:

}DER:

AMT:

i LA ~
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aantal samples dat tot nu toe is binnengenomen.

Di t is aIleen van belang als L nog oplopend is

adres waarop het laatste sample staat dat binnen

genomen is: XN• Deze waarde ~ wordt vermenigvul

digd met aIle voorafgaande samples die op lijst 1

staan, zodat voor iedere autocorrelatiefunctie

het product x Nx N_ 1 ' x NxN_ 2 ' •••• berekend kan

worden. De waarde x N wordt daarna op de eerste

plaats van lijst 1 gezet.

adres waarop het sample staat dat met het laatste

sample: SAMP vermenigvuldigd moet worden. BEW be

vat dus iedere keer weer een andere waarde tiit

lijst 1.

adres waarmee het mogelijk is, tijdens het ophalen

van de waarden uit lijst 1, de lijst 1 telkens

~en plaats op te schuiven. AIleen de laatste

P samples moe ten in lijst 1 bewaard blijven en

bij ieder sample wordt deze lijst dus een plaats

opgeschoven.

minst significante gedeelte van autocorrelatie~

functie.

meest significante gedeelte van autocorrelatie

functie.

teller voor het bijhouden van het aantal punten.

autoindex adressen voor oproepen van lijst 1,

waarop de laatste samples staan.

auto-index adressen voor oproepen van lijst 2,

waarop de autocorrelatiefunctie staat in dubbele

woordlengte.

= -P, waarmee teller T telkens opnieuw wordt inge

steld.

inhoud van adres LA wat een vergelijkingsgetal is

voor het instellen van ASRI.



JMP

JMP
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VERDER:}Deze instructie komt te staan op adres OPN

BEGIN: jals L nog lopend is staat op OPN:JMP BEGIN

als L de maximale waarde bereikt heeft en er dus

niet meer nagegaan behoeft te worden hoe L

oplopend is, komt op OPN te staan: JMP VERDER.

De binnenkomende signalen kunnen in amplitude van +10V tot

-10V lopeno In de rekenmargine wordt gerekend met getallen

van +1 tot -1. De komma f
' lin de AC achter het Oe bit

In de accumulator: van 37778 tot 40008 resp. van 37777777

tot 40000000 (in dubbele woordlengte).

De autocorrelatiefunctie neemt een gemiddelde van een

aantal producten. In de 10 bits AID convertor wordt een

amplitude van +10 V omgezet in een getal van +1 (37748)

en een amplitude van -10 V omgezet in een getal van

-1(40048 ). De getallen worden vermenigvuldigd en het

gemiddelde wordt op de oscilloscoop uitgeschreven via een

DIA converter die het getal +1 omzet in +10 V en het getal

-1 omzet in -10 V. Dit heeft tot gevolg dat de autocorrelatie

functie op een andere schaal uitgeschreven wordt.

Bijv. + ~V en + 8 V via AID geeft in de rekenmachine:

0,8 en 0,8 (in binaire eenheden). Vermenigvuldiging levert op:

.64 en dit geeft op de oscilloscoop via DIA 6,4 volt (dimen~ie

van signaal· is volt;dimensie van autocorrelatie is (volt)2 ).

Het resultaat van de soft-ware vermenigvuldiging in het

programma is in werkelijkheid een factor 2 te klein. Bijv. het

getal 1. staat in de AC als 3774(bijna 40~. Wordt

nu 1 met 1 vermenigvuldigd dus in de AC 3774 maal 3774 dan is

het resultaat van de vermenigvuldiging in de AC 1777 (Verge

lijk 4000 maal 4000 -. 2000). Na de vermenigvuldiging zou

het resultaat dus eigenlijk een plaats naar links geschoven

moeten worden. Maar omdat het resultaat daardoor toch niet

nauwkeuriger wordt en dit resultaat toch afgetrokken moet

worden van een ander getal (IJI N-1 (t:: ) is het beter dat andere

getal ook een factor 2 kleiner te maken, zodat er bij het

aftrekken geen kans is op overflow. (Dit treedt op als het

verschil van een groot positief en een groot negatief getal

genomen word t ) •
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Het resultaat van het verschil wordt gewogen met de factor L

wat resulteerde in een aantal verschuivingen naar rechts.

Door voor het aantal verschuivingen een meer te nemen wordt

het totale resultaat toch goed. Een ASR instructie maakt

~en verschuiving meer dan op adres ASR +1 (ASR1) staat.

Dus door aIleen IfIN_ 1 (r;) met een factor -t te vermenigvul

digen en het juiste aantal verschuivingen in ASRl te zetten

zal het resultaat van de bewerking t:lt (xNxN_ ~ -Y"N_1(l:) )

toch goed zijn zonder dat er kans is op overflow.

Zie verder flowdiagram.

Veranderingen en eventuele uitbreidingen.

Het aantal punten dat op de oscilloscoop geschreven kan

worden is maximaal 708 • Boven de 708 punten gaat de x-as

over op negatieve waarden. Dit aantal kan vergroot worden

door de afstand tussen twee opeenvolgende punten op de x

as te verkleinen. In het programma moet dan de berekening

32 :It T veranderd worden in 16 :It T of 8 :It T etc., (op plaats

475).
De weegfactor L is nu maximaal 20008. Door deze weegfactor

veel groter te maken (de tijd waarin L oplopend is wordt dan

ook groter) is het mogelijk de a»tocorrelatiefunctie veel

nauwkeuriger te meten. De nauwkeurigheid kan, zoals in

hoofdstuk 3 is behandeld, zo klein gemaakt worden als men

zelf wil als tenminste de rekennauwkeurigheid ook voldoende

is aangepast.

De rekennauwkeurigheid:.is in het programma beperkt door de

dubbele woordlengte. Door over te gaan op drie-of vier-dubbele

woordlengte of een floating point systeem kan de rekennauw

keurigheid vergroot worden ten koste van rekentijd.

Om de nauwkeurigheid ook in de output te krijgen, zal dit

moeten geschieden via een teletype of plotter.

Een aanzienlijke uitbreiding van de mogelijkheden kan

bereikt worden als ook een minimale weegfactor en een a priori

kennis van de autocorrelatiefunctie ingesteld kunnen worden.

De weegfactor L begint nu bi,j 1 na 2 samples wordt L = 2 na
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4 samples L = 4 etc. tot ingestelde L bereikt is. Rierdoor

wordt een zeer weinig rekening gehouden met de instelling

dat de autocorrelatiefunctie l.f( 'Z:") = O. Ais men echter

zeer veel a priori informatie heeft, moet hier weI veel meer

rekening mee gehouden worden. Ret programma moet dan niet

beginnen met L=1 maar L moet dan veel groter zijn. Een uit

breiding van het programma voor het meten van kruiscorrelatie

functies is eveneens mogelijk. Er moeten dan 2 signalen via

de AID binnengenomen worden waarbij van ;een signaal de

laatste P samples bewaard moe ten blijven. Ret ene signaal

komt dan te staan in lijst 1 en het laatste sample in het

adres BEW. Ret laatste sample van het tweede signaal moet in

adres SAMP gezet worden en van dit signaal behoeven de

voorafgaande samples verder niet bewaard te blijven. De auto

correlatie werd in SAMP en BEW hetzelfde signaal gezet.



.f oJ

J.IP~

l.o}'

/J-gIAl .t II

'N' rill 1.1 ~IRIAI ..

"'ao
4$"1 =0

Il~ =-L

OPN. "'11>

I'JDt:t:

I.~ST/~ LfsTI

rt:. NPeilN V-t;EN

,l}l1r ~ - Pe.t IV r

}I.tt

I) 11f1: =,t}S,f1 +1

-----------) ~~o
J air"llV

r r-----------,
A/:=IV+I litlI

I
I
I
I
I
I
I
I

Ilve"DE"~ IJ Vooll DE

"E"/'fEJ<, l!"N I ill tJ 1/ 11-11I' l

,lJL..t DE1. 4" An> y
1/1'/"/1(1 IJE"L. IS

JrJ.

1-----

•

L- .,.. YElfp~Jr

------~

TIE:= ,'QtJ!,c,J 2 6 0

v." ,~ I fIt"

e'l.F:;a I·QtJI'~S

Vet" " Ifst
TiJl9: = ,~ QoI'~1

YO" ,f Ij'ft
DEli .. ~ I r Q_,as

(/et" t r lift"



T.'= 0

"

111c/!~ J;9;'P~,.

u"V 4 &T ""~; DP

.f I1~P C'" -? 4C.,

I

'Y"",, r TNA

.1£,- I.IE"' "p

Frt..

1/

TIPD r Tw,fJ

'I. E"r "" 6 ~ 0,0

F Ii-!

II

VE""E' 4'" Vici PI;

..!lIhP ~ (JEW

I?JIt~ TAAr D,o

!IN lie Irphr ~J7

"F. .rrA'1"'.'

re. L D P :

('1~, ~,,) =

{ I9l,nf!()+(JU,II.~
•

-0";1-



t=Ti. .. =1=''rJ. r j h~J ~t'1'

at 19 r 061(

x- qJ : = Jl -If, "?~

Jf"""119'- 0

-90-

Sio

"(:)P"'ll:k" 11:

"

TIID r rnT

)4r 41e, t/lP /J/lJvI

r:>1911' IJ If4/

t:>~19 :z;- E i.F

VAN

RIl,l&:'

.k.- x
t?t7tD ./" ....e.

" V elf /:)41/ ..

PI9-.J( P'r;' S"R'T

D~ 19 I Plr-,

TDT..,,.,,:
.!/o ""..c..Co

orI1h"-,, I' ,IIItr.:- 'IJ,"" TIl'

IlJfl ~ Ih4,,9L.· Z /D~ ~.&.

( l)r ltD,. pte AI r cM )

. (." T'i? n~ I NifA/f

iroN I .,."If



PALS PAGE 1

ION-LINE BEREKENING VAN AUTOCORRELATIE VAN EEN SI c.:;.\lf-\AL
IDAT 81NNENKOMI OP DE AD-CONVERTER KANAAL (1

1140 kM ULE: FIN= 1'10 + ( IlL) ( SAil1P* BE \>,i- FT'J) L !JPLOPEN D
IZELF INLEZEN: wEEGFACTOR L (MAX.2000)" AANTAL PUNTEN P (MAl
IBEREKEN I N GIN T wEEVd UDI GE v,OO ROLEN GTE
ICOt\/<:ELATIE-FUNCTIE OP EEN OSSILLOSCOPE
IX-AS OP KANAAL 0 VAN DA
IY-AS UP KANAAL 1 VAN DA SCHOENMAKERS 20-4-71
I

C,::W=631 1
CCF=6312
KRB= 6')36
KSF=6031
TSF=6041
TLS=6(146
ADCV= 6532
ADSF= 6531
ADRB=6534
5E1l=7201
DVI=7407
MQL= 7421
I"1QA= 7501
,"1UY= 7405
SETM2= 7344
ASH= 7415
CLDA= 6551
LDAj<= 6562
LOAD= 6552
UPDT= 65")4
.l\DCC= 6541

I

*001C1
kH·J 10 0~)00 1'1 E, 0
0(.1 1 1 ~~'3Q10 EUo~" 0
1M) 12 0(100 Tv/A, ~3

0013 3000 DER, 13
*0025

0025 1 1 77 \\JRl, 1 1 77
(j026 1577 NH2, 1577

I

*13200
020121 4777' Ji'1 S LEES

0201 7200 CLA
'j2~)2 3313 L>CA N

0203 3776' DCA AS.~ 1
02J4 1775' lAD L
0205 7041 CIA
02D6 3316 DCA ML
~~20 7 1312 IAU ZH
D210 3314 DCA LA

021 1 1774' TAD JMl

0212 3773' DCA OPN

0213 6541 ADCC
0214 1;12 5 TAD NRI

IINLElEN VAN CJNSIA:-JIEN
IBEGIN 1,\ilTIALISEkEN
1;'oJ: =(1

! ASHI : =0
IML:=-L

!(LA):=MHJ



PALS PAGE 1- 1

k)21 :> 3317 DCA NH
0216 4226 JI\1S VEGEN
0217 1026 TAD Nk2
0220 3317 DCA NH
'1221 4226 JMS VEGEN
0222 131 1 TAD PUNT
0223 7'141 CIA
0224 3315 DCA AMI
'1225 5240 JMP BEGIN
0226 13000 VEGEN .. 0
0227 131 1 TAD PUNT
0230 7040 CMA
0231 7004 HAL
0232 3320 DCA SCHOON
0233 3717 DCA I NR
0234 2317 I SZ NR
0235 23213 I SZ SCHOON
0236 5233 JMP • - 3
13237 5626 JMP I V£GEN
0240 7200 BEGIN .. CLA / I NI TI AL. VAN I ~DI ;~ECTE AD;;~E.SS.

0241 2313 I SZ N /N:=N+l
0242 1313 TAD N / SKIP IF N-LA=>13
k~243 1714 TAD I LA
0244 7510 SPA
0245 52610 JMP VEiWE}(
0246 2776' I SZ ASi\} / Ifo~ SKIP THEN AShl :=ASi~l+1
0247 7201 SEll I LA:=LA+l
0250 1314 TAD LP
13251 3314 DCA LA
'1252 1316 lAD ML / SKI P IF N-L=>0
0253 1313 lAD N
0254 75113 SPA
0255 5260 JMP VE.tWEI':;:
0256 1772' lAD JI"l
0257 3773' DCA C)PN
13260 7200 VERDER .. CLA
0261 1025 lAD N t-<1
0262 31310 OCA TIE
r1263 l(125 TAD NI.., 1
0264 301 1 DCA ELF
0265 1026 lAO N/-<2
'1266 3012 DCA T v.A
0267 1'126 TAD Nf<2
k3270 3013 DCA DEf.~ I KLAA:( INITIA.
0271 3771 ' DCA T IT:=r1
0272 6311 CSF I ~.ACi-! T UP KLDK
0273 5272 JMP • - 1
'1274 6312 CCF
0275 6532 AOCV / I NLElEi\I \JAN S.L\l"'lPLE
13276 6531 ADSF
0277 5276 JMP ~ - 1
03l"O 6534 ADRB
0301 7t?41 CIA
~) 3~] 2 1770' TAD NOH("'l
03'13 3767' DCA SAMP



PALS PAGE 1- 2

0304 1767' TAD SAMP / I<LAAJ~ I NL £Z El'J
0305 3766' DCA B£ l\
0306 1315 lAD A,V] T / M"l : =- 40
0307 3765' DCA Ml
031121 5764' JIV]P OPNIEU
eJ 31 1 '1000 PUNT, 0
0312 0600 ZH, M)0
0313 121000 N, 13
0314 0000 LA, (2)

0315 300121 AMT, 3
0316 012100 ML, 0
0317 0000 NR, 0
0320 0000 SCHOON, 121

/

0364 04'1\iJ
0365 121556
0366 0544
0367 0543
0370 0542
'1371 0541
121372 0535
0373 121534
10374 fl536
0375 055~l

0376 121463
0377 062(')

*0 4~'(j

041.30 1412 OPN lEU, TAD I 1 ~A
0401 3346 DCA FIL
(:1402 1412 TAO I Tv.A
041213 3347 DCA FTH
0404 1343 TAD SM1P / VERM EN 1 GV• SAM p* BE ~\'

12141215 7100 CLL
0406 75113 SPA
04137 7061 CMA Cf"1L lAC
0410 7421 MQL
fJ 41 1 1344 TAD BEv,
121412 7510 SPA
0413 7061 CtvlA CI:vJL lAC
0414 322121 DCA MUY 1
0415 7004 hAL
0416 3351 DCA Sl GN
0417 74'15 MUY
<1420 000l.iJ IV] UY 1, 0
0421 3352 DCA HI GH /2£T HESUL TAAT OP HI Gi, LO '/.

0422 1351 lAD SI G\j
0423 7010 r.:Ak
t3424 7501 i"lQA
0425 742'1 SNL
0.ll26 5237 JMP KLAI
0427 7141 CLL CIA
0430 3353 DCA LO\l,

00431 1352 TAD HI GH
0432 704'1 CMA
;30433 7.ll3(1 SlL



PAl8 PAGE 1- 3

0434 7'11211 lAC
0435 3352 DCA HI GH
0436 7410 SKP
0437 3353 KlA 1, DCA lO ~

~)440 1346 TAO FTl /(AC,MQ):=-1/2*FT
0441 7141 ell CIA
'1442 7421 MQl
121443 1347 TAD FTH
0444 7040 CMA
0445 7430 SZl
0446 7001 lAC
a447 7415 ASH
0450 0000 11
0451 3354 DCA HOOG /HI GH,lO ~ OPTEllEN BIJ - l/2*FT
0452 75(11 !"lQA
0453 71D0 Cll
0454 1353 TAD lv ~,

0455 7421 i'l Ql
0456 1354 TAD HOO G
0457 1352 TAD HI GH
0460 7430 SZl
0461 7001 lAC
8462 7415 ASR / DEL EN 000.'" l
0463 0000 ASk1, 0
0464 3354 DCA HOO G / kESUl TAAT OPTEllEN BIJ FT
0465 7501 Cll MQA
0466 1346 TAD FTl
0467 3413 DCA I OER
0470 1354 TAD HOOG
0471 1347 TAD FTH
0472 7430 SZl
0473 7001 lAC
(1474 3347 DCA FTH
0475 1341 TAD T / X-AS= 32* T
0476 7106 ell HTl
3477 7006 h:Tl
0500 7004 HAL
1,1501 1342 TAD NORM
0502 6551 ClDA
05i33 6562 lOAR
0504 721:~0 ClA
0505 1355 TAO HOND /Y-AS=FT
(1506 6552 lOAD
05k) 7 7200 ClA
(1510 1347 TAD F'TH
~~ 51 1 1342 lAD NORM
0512 6562 lDAR
(1513 6564 UPDT
~j 514 7200 ClA
W::115 14H) 'I AD I TIE / HER I NI II Al •
0516 3345 DCA 8 E \oj I
0517 1344 TAD BE ~\

352'~ 341 1 DCA I ELF
0521 1345 TAD BE~1

0522 3344 DCA BEw



r"/-u.. o r'1-\ ul:. 1- 4

0523 2341 I SZ: T
0524 1347 TAD F1H
13525 3413 DCA I DEl<
121526 2356 I SZ Ml
0527 5200 JI"1P OPNIEU
053121 6k) 36 KRB IALS CONTFWL C DA,~ TERUG NAAR MONIla
0531 1337 TAD T\o.
0532 7650 SNA CLA
0533 5740 JMP I ZZ
121534 5777' OPI~" JMP BEGIN
0535 5776 ' JM .. JMP VEROEFI.
0536 5777' JM 1.. JMP BEGIN
0537 7575 Tw.. 7575
121540 7600 Zl .. 761210
121541 13121013 T.. Ii'
0542 3777 NOF<M .. 3777
0543 001210 SAMP .. 0
0544 121000 BE~~ .. 13
0545 0000 BE vd .. 121

0546 0012113 fOIL .. 0
0547 0012113 FTH .. 121
0550 00100 L .. 13
0551 0000 51 GN .. 121
121552 000121 HI GH .. 121
0553 000121 LO w.. 121

121554 00'10 HOO G.. Ii'
121555 ~H00 HOND .. ~H00

0556 Oi!10 10 M1 .. (:')

I

0~76 121260
0577 0240

* 6[1121
121600 7770 7770 1-8
0601 7760 776121 1-16
0602 774121 774121 1-32
121603 7700 7700 1- 64
0604 7600 7600 1-128
o 6{15 7400 7400 1-256
061216 70'3121 700121 1- 512
121607 6'11210 610313 1-11024
0610 4[100 40fW 1- 2048

I

*62121
06213 0v)00 LEES.. 0
121621 72121121 CLA ILEZEN \/Ai-J L
0622 3777' DCA L
0623 1376 TAD (314 IDE LETTEf~:L

0624 431212 Jl"1S TYPE
10625 1375 TAO (275 IHEl 1 EK EN: =
0626 4302 JMS TYPE
vJ627 431 '1 R1.. JI"lS HEAD
0630 3315 DCA N U("l

0631 1315 lAD NUM
0632 M146 TLS
0633 1374 TAD (-215 I CH?



rML.O ~H.1:Ir.. 1 - :>

0634 7650 SNA CLA
0635 5247 J,VlP LF 1
0636 1777' TAD L
1(;,637 7104 eLL hAL
(1640 71006 RTL
0641 3777' DCA L
0642 1315 TAO NUI"1
0643 1373 lAD (- 260
13644 1777' lAD L
0645 3777' DCA L
0646 5227 JMP HI
0647 1372 LF 1.. TAD (212
0650 6046 TLS
0651 7200 Tl--EE.. CLA
13652 3771 ' DCA PUNT
0653 1370 TAD ( 320 IDE LE1TEldP
0654 4302 JMS TYPE
0655 1375 TAD (275 IHET TEKEN: =
0656 4302 JMS TYPE
0657 4310 R2 .. JMS READ
066'21 3315 DCA NUM
0661 1315 TAD NUM
0662 6046 TLS
0663 1374 TAD (-215 Icra
0664 7650 SNA CLA
(1665 5277 JMP LF2
0666 1 771 ' IAD PUNT
0667 7104 CLL f;";AL
06713 7006 inL
0671 3771 ' DCA PUNT
k)672 1315 TAD NUI"1
0673 1373 TAD (-260
0674 1 7 71 ' TAD PUNT
0675 3 7 71 ' DCA PU:-.iT
0676 5257 JMP R2
0677 1372 LF2 .. TAD (212
0700 6046 TLS
\) 701 5620 JMP I LEES
0702 0300 TYPE, 0
k~703 6046 TLS
0704 6041 TSF
07(15 5304 JMP • - 1
0706 72010 CLA
07'217 5702 JMP I TYPE
0710 0000 READ .. 0
0711 6031 KSF'
0712 531 1 JMP • - 1
3713 6036 KRB
,n14 5710 JMP I READ
If)? 1 5 0000 N Ul"1, a
o 7 7'~ 032~'

[17 71 031 1
0772 l)212
0773 7520
077£4 7563



077';) 02'15
0776 0314
en77 ;;j~~Q'

$

PAL8
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PA GE 1- 6

PAL8 PAGE 1- 7

(wec 6541 AOCV 6532 ADKS 6534 ADSF 6531 AMT 0315
/-\::;J\ 7415 ASHI 0463 BEGIN 0240 BE~ 0544 BE~1 0545
eLF 6312 CLDA 6551 CSi'" 6311 DER 0013 DVI 7407
ELf liM 1 1 FTH 'j 54 7 F1L 0546 HI GH 0552 HOND 0555
HO,JG U5~.t1 J['1 0535 JM 1 0536 KLAI 13437 L 13550
LA U314 LOAD 6552 LDAR 6562 LEES 0620 LF 1 0647
LF2 \ij 677 LJ iI' 0553 ML 0316 IVJQA 7501 MQL 7421
MJ ~1 556 I"JUY 7405 MUYl 13420 N 0313 NOHM 13542
,\1;\ 0317 i'J,~d 0U25 '-.JK2 0026 NUM 0715 OPN 0534
i]P;-..J lEu 0400 PU,\lT 1331 1 i-<Ei~D 13 7113 Rl 13627 R2 0657
:)A('1rC) 0543 SCHOON 133213 SETM2 7344 SETl 7201 51 G\J 0551
T !J ~ 41 IIE 00 HJ T'" 0537 TwA ~}012 TltiEE 0651
TYPE ;J 7J2 UPlJr 6564 VEGEN 0226 VERDEH 0260 ZH 0312
?1.. ~J 54kJ
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