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Summary

In this report there are given several methods for the estimation of

state variables and parameters for discrete lineair and non-lineair

systems with random disturbances of the state variables and a random

measurement noise.

There are given methods for estimation of constant parameters and
;:)

methods for estimation of random varying parameters.
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1. Inleiding.

In een proces treedt een storing op, die de toestand van het proces

beinvloedt. Informatie van de toestand kan verkre~en worden door hem

te meten. Hierbij treedt echter ook weer een storing Ope TIe waarnemin

~en geven dUB geen volledig beeld van de toestand. Bij de gegeven waar~

nemingen moeten we derhalve de toestand gaan schatten. Dit kan gedaan

worden door van diverse fout-criteria uit te gaan.

In dit verslag worden de toestand en eventuele parameters van het, in

discrete vorm gegeven, systeem geschat volgens de "maximum likelihood"

methode.

Voor gaussisoh verdeelde storingen komt dit overeen met een schattin~

van de optimaal gewogen kleinste kwadraten in de storingen.

-\
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2. De methode van Cox voor toestand- en parameterschatting.

2.1. Probleemstelling.

We gaan uit van het in figuur l' gegeven niet lineaire systeem, dat in

discrete vorm beschreven wordt door de volgende vector-differentie

vergelijkingen:

(2.2)

~k

!!k - Gk
+ .!Jc+1_ delay

.!]c - ~
+~,~ ~k...- 'IFI ~ - - -

f --k -

fig. 1.

een r X m matrix,

toestandsvector,

ingangsruis,

meetruis,p - dimensionale

de

Hierbij is

~ de r - dimensionale

m - dimensionale

~ de p - dimensionale uitgangsvector.

~ en !k zijn vectorfuncties.

De index k geeft de tijdsafhankelijkheidaan.

Tenzij anders vermeld, wordt met een vector altijd een kolom-veotor

bedoeld.
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~k en ~k zijn willekeurige vectoren, met een gemiddelde nul en een

gaussische verdeling, waarvan de covariantie matrices Q en R bekend

zijn.

Er geldt:

E [w. til} =~ °jk-J -k
J voor aIle j en k

E {v o v'} = Rk bjk-J -k geheel en >0 (2.3)

E [w. v'} .,; 0
-J -k

In deze formule duidt E op de verwachtingswaarde en is &de Kronecker-

delta, d.w.z.:

[:als j = k

als j f. k
(2.4 )

~k en ~k zijn dus tijdsonafhankelijk.

Het systeem mist de ingan~, de vector G~k is immers slechts een

storing. Een bekende input-vector-kan echter gema.kkelijk opgenomen

worden in !k.

Gegeven de reeks metingen !O' ~1'

ting maken van de reeks toestanden

meer parameters van I k •

• ••••• , z , willen we nu een schat
-n

.!o' ~1' •••••• ,.!n en van~~n of
,
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2.2. De waarachijnlijkheidsverdeling.

Om een schatting te kunnen maken van de reeks toestanden ~,

bij de gegeven reeks meetwaarden~, .!1'.' •• '.!nbeschouwen we

dichtheidsfunctie P ( ~n / .!n) waarbij

':1' •••'.!n'"
de kana-

i.
1

en

n
! .. ~, ~1'·········'.!n

\

n
.! = !a' .!1'·········,.!n

(2.,f»

Algemeen geldt:

P ( n 1 n ) ( n ).! ' ~ P x

P ( ~n / .!n ) =
P (

n )z
(2.6)

Daar .!Ie alleen afllankelijk is van ~ en Y~ en de meetruis Yk onafhan

kelijk ia, kan de eerate term worden beachreven ala:

P ( .!n / ,:n )

nen
keO

n.. n
,k=O

P (~ - ~ ( ~, k))

(2.7)

De tweede term achrijven we ala:

P ( ,:n )=p(.!o ) P ( ~1 /~)
1 / ~n-1)P ( ~2 / ~ ) •••• P ( x-n

n-1

.. P (~) n P (.!x:+1 / ~k) (2.8)

k=O

Aangezien .!x:+1 ontstaat uit de toeatand ~ en de onafhankelijke

ruis ~ is

Invullen in 2.8 levert:

Voor 2.6. kunnen we nu achrijven:
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Bij de bepaling van p (~) wordt uitgegaan van een a priori gaussiache i

verdeling met gemiddelde ~ en cova~iantie matrix PO. Uit 2.1 voIgt

dat p (!k+1 /!k) gaussisch verdeeld is met gemiddelde f k (~, k)

en covariantie matrix Gk~Gk' di t is de covariantie matrix van de sto,

ring aan de uitgang van het filter G veroorzaakt door !k.

Indien PO' Gk~Gk en Rk niet-singulier zijn, wordt 2.11

met

De notatie II .!II 2 is een vervanging voor .!'A.!, waarbij A een 1'Osi
A

tief definiete matrix is.

nWe gaan nu zoeken naar de reeks toestanden .!' waarbij de kans

p (.!n / !n) maximaal is. Dit komt overaen met die reeks toestanden

waarbij
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1
+-

2

,
.j

(2:~3)
;

minimaal is.

We kunnen de schatting ook verkrijgen door

t II ~ - !! II ;~1

+ ~ ~ II ~k - !!tt (~. k) II

n n-1te minimaliseren, met betrekking tot de reeksen x en w ,

met als nevenvoorwaarden:

(k = 0, 1, ••••• , n-1).

Indien we een r - dimensionale vector van Lagrange-vermenigvuldigers

introduceren, komt dit overeen met minimalisatie van de volgende functie:

2
-1
~

+ ~ {~IIl!Jt··11 ~1
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In deze laatste formule mag Gk~Gk singulier zijn, mits Q niet-sin

gulier is.

In formule 2.13,2.14 en 2.15 zijn p~1, Rk1
, ~1 en [Gk~GkJ -1 weeg-~

factoren. Het minimaliseren geeft een kleinate kwadraten sohatting. .•
.::;

Deze schatting zal beter zijn naarmate de weegfactoren jUiater gekozen ~
"

zijn. In dit geval zijn de weegfactoren het beste als ze gelijk zijn

&an de covariantie matrices.

We hebben dan een "maximum likelihood" schatting.

t':
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. 2.3. Een twee - grenswaarden probleem.

De. b.ra.dratische termen in 2.14 zijn onafhankelijk, en de covariantie

matrices PO' Q en R hebben positieve eigenwaarden. Deze uitdrukkin~

is dus convex.

BeschoUVTen we nu formule 2.15' en nemen we de afgeleiden, die we gelijk "

aan nul stellen, dan vinden we,daar 2.14 convex is, het minimum van I n :
j

(2.16)
k := 0, 1, •••••• , n - 1

()I
v::!: ... ~1 !!k - Ok ~k ... Q

k := 0, 1, •••••• , n - 1

e)I
n _ H'

k (!Je' .k) ~1 [~k - ~ (!Je' k~ + ~k+1 - Fk(~' k)~ ... Q

k =1, •••••.• , n (2.18)

C>I
()~ = p~1 [~ _ ~J - HO(~' 0) R~1 [~ - ~ (~' 0)]

- FO (~' 0) ~ := Q

A = 0
--n.

Hk (!Je' k) en Fk (!Je' k) zijn hier de functionaal matrices.

Aan de randvoorwaarde 2.20 moet voldaan worden omdat 2.18 ookmoet

gelden voor k = n.

Gaan we nu over op de schattingen van ! en combineren we 2.16 en 2.17

dan krijgen we:

A f (A k) ° Q~'\!Je+1/n = -k ~/n' + k!c.7k,Ak

k = 0, •••••• , n - 1
(2.21)



- 9 -

~k - 1 = Fk (~/nt k) ~k + Hk (~/nt k) R-
1

[~k - ~ (~/nt kJ
t

k = 1 t •••••• t n (2 .'~2)
'\

met de randvoorwaarden

~/n = m + PORO (.!oInt 0) R~1 [!o - ho (~/nt o~

+ POFO(~/nt 0) ~

A = 0
""'1l -

In deze vergelijkingen wordt met ~/n

bij de gegeven reeks waarnemingen

de echatting bedoeld van !k
nz ..-

We hebben nu een twee-grenswaarden probleem gekregen met 2n vergelijkin

gen en 2 randvoorwaarden.
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2.4. Onlossing van het lineaire systeem.

De basiavergelijkingen van het lineaire systeem zijn:

Het twee-grenswaarden probleem voor het lineaire systeem kunnen we

verkrijgen uit 2.21 t/m 2.24.

k = 0, 1, •••••• , n-1

\ ~ -1 r "" 1
~k-1 = F~'k + HkI1c L~ - ~\:/r:I

k = 1, •••••• , n

met ala randvoorwaarden

(2.28)

A = 0 ' (2.30)
"""'t1 -

Formule 2.29 kunnen we, indien I1c niet-singulier is, herleiden tot:

POHOR;1 [~ - H~J

PoFo~o

In deze formule is I de identiteitsmatrix.

Definieren we nu een matrix Co

Co = [I + PO~ORO-1HoJ-1

dan wordt 2.31

zodanig dat

P ,
o
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Combinatie van 2.30 en 2.31 levert

waardoor 2.33 geschreven kan worden ala

Cox geeft voor dit twee-grenswaarden probleem de volgende, met inductie

verkregen, oplossing:

k = 0, 1" •••••• , n

waarbij

en

.. - F" + C H..'R.-
1 [ H F" ]

~/k - k-1 ~-1/k-1 k-lc-lc ~k - k k-1~-1/k-1

Met de formule 2.31 tim 2.39 kunnen we de toestand van het lineaire
. nsysteem on-line schatten. Uitgaande van de n waarnem1ngen ~ kun-

nen we deze schatting van de toeatandsreeks nog corrigeren met behulp

van 2.36. ~ wordt hierbij verkregen uit formule 2.28.

Voor deze oploaaing geldt, vanwege de aanwezigheid van R~1, dat R
k

niet-singulier moet zijn.
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Formule 2.39 kunnen we ale voIgt interpret~ren:

== een voorepelling van ~

== ,.een maat voor de huidige onzekerheid

= een maat voor de gevoeligheid van de waarnemingen

F ..
k-1.!tc-1!k-1

Ck

~

:'1
I1c

RF ..
-lc k-1~-1!k-1

==

..
voor veranderingen van ~

een maat voor de betrouwbaarheid van de waarnemingen !k
een voorspelling van ~k

:!k

+
~k

Gk
+ .!tc+1_

delay ~ Hk
+-'~ ~k- +/

Fk --

..
.!tc!k + +- - - ~-1 --- ~ Ck -- Ilk,~+ -

%,
-1!k-1

- - -- delay - F
k

_
1 - ~

fig. 2.
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In figuur 2vinden w~ het blokschema van de on-line schattingen en in

figuur 3 dat van de gecorrigeerde schatting. In figuur 2 loopt k van_

o naar n en in figuur 3 van n naar o.
Daarom is in figuur 3 een variabele i ingevoerd, zodanigdat i = n-k.

We hebben in figuur 3 dan een variabele i die loopt van 0 naar' n •

•
+-~ /", .!.; 1- -

"'-t/

- - + ~i.-... Hi

t
,

-1Ri

\

H'i

_~+1 , +
- -Ci
... F' delayi j +

fig. 3.
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2.5. Rekenprogram1a en resultaten.

"-

Om de bruikbaarheid van de door Cox gegeven schattingsmethode te testen, ~,-
is voor het lineaire systeem een algol-programma geschreven. De matrices

G, Q, F, H en R zijn hierbij tijdsonafhankelijk genomen.

Het programma is rechtstreeks afgeleid uit de figuren 2 en 3.

Het flowdiagram is gegeven in bijlage 1 en de algol-tekst in bijlage II.

De opzet van het programma is zo algemeen mogelijk gehouden. Dit houdt

in dat de dimensies van aIle variabelen op een aparte invoerband inge

lezen moeten worden. Ditzelfde geldt voor aIle constanten van het sys

teem. Ook het aantal iteraties is instelbaar. Bijlage III laat zien

welke grootheden er achtereenvolgens ingevoerd moeten worden.

Vanwege de extra optredende moeilijkheden bij het genereren van een

meer-dimensionale normale verdeling, zijn aIle elementen van ~k en

!k onafhankelijk van elkaar genomen. De elementen van de covariantie

matrices Q en R zijn dus aIleen ongelijk aan 0 als ze op de hoofddia

gonaal liggen. Deze elementen zijn gelijk aan het kwadraat van de sprei

ding van de betreffende normaal verdeelde ruis.

Het systeem blijkt goed tevoldoen.

De toestanden worden goed geschat. De fouten liggen binnen de spreiqin

gen van de storingen. In het geval dat er minder waarnemingen dan toe

standen zijn ( de dimensie van ~k is kleiner dan die van ~) zal de

schatting minder nauwkeurig zijn.

Verschillen in de elementen van ~ t.g.v. de terugkoppel-storing ~k

komen dan niet zo goed tot uiting in ~ en kunnen dus ook niet goed ge

schat worden. Ditzelfde geldt als de dimensie van ~k groter of gelijk

is aan de dimensie van ~ en als tegelijkertijd de rang van H kleiner

is dan de dimensie van ~. Een illustrat~e van de kwaliteit van de schat

ting is gegeven in bijlage IV.

Daar de normale verdeling van ~ bekend is (gemiddelde ~ en covariantie

PO) doen zich geen convergentie problemen voor. De schatting van ~

zal van eenzelfde kwaliteit zijn als die van x • Dit is in de tabel-n
(bijlage IV) duidelijk te zien. Ook zien we dat de tweede (teruggaande)

schatting geen verbetering van de geschatte toestanden geeft. We kunnen

dus de bepaling van ik/n achterwege laten en met ~/k volstaan. Dit is

zeer prettig, immers de methode leent zich nu uitstekend voor on-line
schatting en de grote hoeveelheid geheugenruimte, nodig voor de tweede
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schatting, behoeven we niet te gebruiken.

We kunnen voistaan met een kleinere machine.

De benodigde rekentijd (exclusief vertaaltijd) voor een twee-dimensio

nasI systeem was ongeveer 0,3 sec. per iteratie. Bij weglating van de

tweede schatting zal deze tijd ongeveer gehalveerd worden.

Het programma had in totaal voor het 2-dimensionale systeem 4011 inte

ger-woorden van"het geheugen nodig.
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2.6. Uitbreiding met parameter-schatting.

Volgens Cox is gecombineerde parameter- en toestandschatting mogelijk

voor constante en willekeurige varierende parameters, door de toe~

standsruimte uit te breiden met de onbekende parameters.

We nemen nu als uitgangspunt:

J = 111 x - mil 2n 2 =0 - -1
Po

1 n 2
+ '2 ') II ~k - ~ (.!Ie' k)11 -1
~ 11c

1 tl=1 2
+ 2"?=o II ~+1 - !k (~. k) II ~k,\G~ -1

De onbekende parameters zijn opgesloten in i k • Gaan we nu de toestands

vector uitbreiden met de onbekende parameters, dan zullen we ook de

covariantie matrix G Q G' uit moeten breiden. Voor een constante parameter

houdt dit een uitbreiding van de matrix met een aantal nullen in.

Voor een twee-dimensionale,toestandsvector met lineaire en tijdsafhanke

lijke i k hebben we zonder parameterschatting

F = en

Winen we nu de constante parameters a1, a
2

,
~3'

a
4

ook schatten, dan

nemen we:
a i = xi +2

zodat

x3 x4 0 0 0 0

x
5

x6 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0
F =.

0 ·0 0 1 0 0

0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 1
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en
c 1

c2 0 0 0 0

c
3 °4 0 0 0 0

G Q 0' = 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

o Q 0' is aangevnld met nullen omdat de spreidingen van de parameters

nul zijn en omdat er geen correlatie bestaat tussen de parameters on-

derling en tussen de parameters en de toestand. De elementen van

o Q 0' zijn een maat voor de toegestane verschillen tussen de, op

grond van de oude schatting, te verwachten nieuwe schatting en de werke

lijke nieuwe schatting. De op de parameters betrekking hebbende elemen

ten zijn aIle gelijk aan nul. Verschillen tussen de oude en de nieuwe

parameter-schatting worden m.b.v. (0 Q 0,)-1 oneindig zwaar gewogen,

d.w.z. er worden geen verschillen toegestaan. De beginschatting van de

parameter wordt dus ook de eindschatting. We kunnen dit probleem enigs

zins opvangen door aan de parameters een spreiding en een correlatie

ongelijk aan nul toe te kennen. Nemen we deze termen klein dan zul-

len er kleine correcties van de schattingen toegestaan worden. Indien

de reeks schattingen convergeert naar de werkelijke waarde, zal deze

convergentie echter zeer langzaam verlopen. Vergroten van de elementen

o Q 0' zal een eventuele convergentie sneller maken. Daar de elementen

van 0 Q 0' niet veranderen,zal de eindschatting dan echter minder

nauwkeurig zijn. Dit veroorzaakt ook een grotere fout in de schatting

van de toestand. Om dit op te lossen moeten we voor constante parameters

zoeken naar een systeem, waarbij de covariantie matrix in het begin

groot is en in de tijd convergeert naar nul, tenminste de elementen

die betrekking hebben op de parameters.

Voor willekeurig varierende parameters, waarbij de veranderingen een

bekende normale verdeling hebben met gemiddelde nul en bekende start

waarden van de parameters, is het systeem weI te gebruiken. De enige

verandering, na opneming van de parameter-schatting, is de niet-li

neariteit van het systeem.

Door Cox is m.b.v. quasi-linearisatie voor het niet-lineaire systeem
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een oplossing gegeven die analoog is aan de oplossing in paragraaf 2.4••

Ale enig verschil moeten we nu na iedere iteratie, gebruik makend van

de nieuwe gevonden parameter-waarden, de matrix F corrigeren.

Ret systeem van Oox is voor toestandschatting, indien de begin-toestand
¥

bekend is, zeer goed te gebruiken. Voor schatting van constante parame-

ters is het systeem minder bruikbaar, daar het uitgaat van een bekende

begin-waarde en een bekende werkelijke covariantie, die in dit geval

nul is.

De schatting van willekeurig varierende parameters met bekende start

waarden, mits de variaties normaal verdeeld zijn met gemiddelde nul

en bekende covariantie, ie met een kleine verandering van het eysteem,
zeer goed uit te voeren.
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3. De methode van Sage voor toestand- en parameter - schatting.

3.1. Probleemsteiling.

Uitgangspunt is het systeem dat beschreven wordt door de volgende

vergelijkingen:

~+1 2: ~k (~' ~k' k)

~k 2: ~ (~' k) + 1:k

waarbij

In fig. 4. is het blokschema van het systeem gegeven.

~k
Gk

..,.

;
~k

~ +, ~ ~+1 ~
+ ~k

~(~tk)
,~'- delay ...

+.... - - ~ -+ ~

fk(~,k)

fig. 4
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Dit systeem is vrijwel gelijk aan dat van hoofdstuk 2. Als verschil

zien we de bekende input - vector a-le' die nu expliciet in het sys-

teem voorkomt.

Voor de verklaring van de symbolen wordt verwezen naar paragraaf 2.1.

Evenals in hoofdstuk 2 nemen we ~k en ~k weer normaal verdeeld,

met covariantie - matrices ~ en ~ en gemiddelde Q. Ook zijn

~k en Yk hier weer onderling, en met zichzelf in de tijd, ongecor

releerd.

..

We zoeken nu, bij de gegeven reeks metingen
n
~ waarbij de kostenfunctie

n.! , die reeks toestanden

n [ 2
J = ') T II.!k - hkII -1w ~

minimaal is.

De schattingsmethode is dus een kleinste kwadraten schatting, die opti

maal is als deweegfactoren ~ en ~ gelijk zijn aan de covariantie

matrices van ~k en ~k.
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3.2. Een twee - grenswaarden probleem.

Uitgaande van form. 3.4 definieren we de Hamiltoniaan als:

•

~ (.!J.:' .!!k' ~k' k) = T~.!k - ~I ~-1 11.!!kD ~-1J

Differentieren van ~ levert het volgende twee - grenswaarden pro

bleem:

~+1 ...

~k =

... 0

met randvoorwaarden

0.0 = ~+1 = Q

Vergelijking van de form. 3.5 tim 3.9 met de overeenkomstige vergelij

kingen (2.15 tim 2.20) van hoofdetuk 2, noopt one tot enige opmerkingen.

Allereerst ie de tijdeind~x van ~k in dit hoofdstuk een rangnummer

hoger gedefinieerd. Ook zien we dat we hier niet uitgaan van een a

priori kennis van ~, zodat de betreffende term weggelaten is.

Toepassing van de voorwaarde ~ = Q op 3.7 geeft dezelfde vergelijking

ale 2.19. Deze randvoorwaarde veroorzaakt due geen verechil met hoofd

stuk 2.

Daar ~+1 niet bestaat moeten we eisen dat de term ~+1 ~ in 3.5
nul is. Hieraan wordt voldaan door de randvoorwaarde 3.9. Vullen we

deze voorwaarde in, in 3.8 dan zien we dat w gelijk aan nul moet zijn.
-n
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i

~le kunnen dus concluderen da.t Hmk , ui tge,zonderd de hier expliciet ~

voorkomende monster periode T, gelijk is aan de te sommeren termen van~
I

form. 2.15. Invullen van ~ in 3.6 tim 3.9 levert dezelfde vergelij~

kingen als 2.16 tim 2.18. We hebben hier dus, evenals in hoofdstuk2,

een "maximum likelihood" schatting.

Na eliminatie van ~k gaan 3.6 tim 3.9 over in:

k = 0, 1; •••••• , n-1

k ,., 0, 1, •••••• , n

met
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3.3. Discrete "invariant inbedding".

We gaan het twee - grenswaarden probleem oplossen door toepassing van

" inva,riant inbeddin~ ". Het probleem wordt opgeaplitat in ~~n - grens..;.

waarde problemen,die slechts ~~n monster periode T beslaan.

We nemen ~-1 en ~k-1 als bekende beginvoorwB,arden en ~k+1 die 'i,.
eigenlijk nul zou moeten zijn, nemen we variabel. \

We krijgen dan ui t form. 3.10:

en uit form. 3.11:

Gaan we nu de veranderingen van ~k ontwik~elen in een Taylor reeks

rond ~k dan krijgen we:

Voor kleine monster perioden T mogen we stellen:

66.k a ~k+1 - ~k = Elk - ~k ' zodat ~ -ka1

Invullen van 3.16 in 3.15 geeft:

Gebruik makend van

als:

r-k+1 = ~+1 = ~k kunnen we dit nog herschrijven

Stellen we nu voor kleine waarden van ~k:

(3.18)

....
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waarbij ik de geschatte waarde van ~ ie, dan vinden we:

De variaties van ~k t.o.v. ik zijn due lineair met ~k.

M.b.v. 3.19 vinden we oak:

en

Invullen van 3.20 tim 3.23 in 3.18 geeft:
,

Pk [ ~k - (~t) pA -q + Pk+1~ =

= ~+1- f.k + (~:k)' PA
~

Combinatie van 3.14 met 3.23 levert ona de formule waarmee we ~k+1

kunnen elimineren uit 3.24:

(3.22)

Daar ~k. "1illekeurig gekozen is, kunnen we de, d00r combinatie van·
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3.24 en 3.25 te verkrijgen, u~tdrukking splitsen in twee vergelijkinge~,

waarvan deeen aIle termen zonder ~k en de ander aIle termen met ~

bevat. We hebben dan twee differentie vergelijkingen in ~ en P
k

verkregen.
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3.4 Het niet - lineaire syateem.

Sp1itsen we de niet - lineaire !k in een 1ineaire en een niet - 1i

neaire term en nemen we hk lineair dan 3.1 en 3.2 over in:

~+1 = ~k (~, ~k' k) = Fk-~ + ~k (~, k) +~ + G~k

~k =~ + !:k

Voor 3.10 en 3.11 kunnen we nu schrijven:

( 3;, 28)
,

en

Gaan we nu weer over op ~ dan vinden we:

[
()2~1-1 [ -1 A ]

4k (~) = Fk + ~J ~k + 2THkR (~-~)

en

Invullen van de7>e twee vergelijkingen in 3.24 en 3.25 en oombinatie van

de twee dan verkregen uitdrukkingen geeft one een vergelijking in ~k'

een hogere Macht dan ~~n voorkomt, de volgende

en ste11en we deze ge1ijk

termen waarin ~ met

tl'Tee vergeli jkingen in

~ en Pk •

Verzamelen we de termen met en zonder~k'

aan nul dan vinden we, na verwaarlozing van de
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~+1 = Fk ~ + !k + ~

+ 2TPk [ Fk + ~~r [1Ik!1.:-1 (~ - !1c ~)J
,. -1

- GkQkGk [Fk + ~~] [HkRk-1 (~k - ~)J

en

+ [ 2TPk - Gk~GkJ·

·[[ ;i (h + ~~r)J' HkR-
1 (~ - ~)JPk

\
" \

In deze formule is (
CJ

A

)' •

v~ de functionaal matrix.

is een blokmatrix.

Daar voor blokmatrices de associatieve wet niet geldt, mogen de grote

accolades in de laatste term van 3.33 niet weggelaten worden.
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Voor de definitie van differentiatie naar een vector en voor de regele

van vermenigvnldiging van blokmatrices wordt verwezen naar bijlage V.

In figuur 5 ie het blokschema gegeven van de, door de form. 3.32 en 3.~3, ..
beschreven, schattingsmethode. ~

(:-.
\-
·"":l

w-k ;-;

Ok ~k

~ :t-~+1 ++ , ~ .!k
1\ -

~ delay +'"
--..

It-

Fk -
+

'--
+

Zk

... -1 - +
F' I Zk -1

,....-- Ok Eo- ~ Irr- 0' ~,.- l- Rk - I\ -k k .... .. ...
~ - 1:-

~ .---
~ 2T I- P

k I-

-+
'----

~.... ...
~ 1J~+1 ~ r. I1e+~j

I\- delay

Fk
~

---
+

+
....
Zk IE--

fig. 5
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'1

Bovensta.ande formules zi jn, door weglating van X
k

,
, I

voor toestandschatting van een lineair systeem. Daar

is van valt de laatste term van 3.33 dan weg.

ook te gebruiken ~

onafhankel i jk~"
"

Willen we tevena ~en of meer constante of random varierende parameters
\

echatten, dan m~~ten we het systeem altijd ale niet - lineair besohouw~n.

De onbekende par~etere brengen we dan onder in de toestandavector en t,
de matrices ~, Gk , Fk en Hk en de vectorfuncties Zk en ~ passen i

we aan, aan de vergrote toestandsvector.

Bekijken we nogma.ala de form. 3.32 en 3.33 dan zien we dat we op een.
willekeurig tijdstip kT met het schattingsproces kunnen atarten. We

moeten dan uitgaan van een gekozen ~ en een gekozen Pk • Afhankelijk

van de juiatheid van deze keuze, zullen de schattingen snel of minder

anel convergeren, of zelfs divergeren. Het schattingsprocea kunnen we

op een willekeurig tijdatip stoppen. De gevonden oplosaing is eert on 

line schattings - methode.

Daar deze achattings - methode niet uitgaat van bekende beginvoorwaarden

van toestand en parameter, zit er, zeals we al gezien hebben, in dit

ayateem een mogelijkheid tot convergentie. Zijn de covariantie matrices

~ en Rk niet exact bekend, dan zullen, ondanks de niet optimale

weegfactoren, door de convergentie mogelijkheid, de schattingen minder

snel divergeren ala bij de methode van Cox.

De aohattinga methode is dan niet meer een "maximum likelihood" schat

ting maar een "kle1nate kwadraten" aohatting.
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3.5. Rekenprogramma en resultaten.

Om de methode te testen is een algol - programmageschreven. Door de

aanwezigheid van de niet - lineaire ~k in het systeem, kan het pro

gramma niet algemeen voor een willekeurig systeem geschreven worden. De
!l

dimensies moeten weI ingelezen worden, maar de functie Zk' de functio-
()Zk

naal matrix en de in 3.33 voorkomende blokmatrix moeten in het
u~

rekenprogramma zelf, aangepast worden aan het te simuleren systeem.

In bijlage VI is het flow - diagram van het programma gegeven. De algol

tekst staat in bijlage VII en de lijst van de, met een aparte invoerband,

in te voeren grootheden in bi jlage VIII •.

De beginschatting van de toestand kan op twee manieren verkregen worden.

Indien de boolean "schatten" = 0 dan wordt de ingelezen beginschatting

gebruikt en als"schatten" = 1 dan wordt de beginschatting verkregen uit

!o = H-1~. De weI ingelezen beginschatting wordt dan niet gebruikt.

Evenals in het vorige hoofdstuk zijn aIle matrices weer tijdsonafhanke

lijk genomen. De ingangsvector wordt in het programma beschreven als

~ = ~.T, waarbij ~ ingelezen wordt en T de monsterperiode is.

Bij het testen van de methode is allereerst bekeken hoe de convergentie

van de schattingen naar de werkelijke waarden, afhangt van de beginschat

ting van de matrix P.

Voor het in bijlage IX gespecificeerde systeem (CVI = 100) is, afhan

kelijk van PO' de convergentie gezocht. Op deze wijze werd geen oplos

E'ting gevonden. Hierna is de covariantie matrix R vergroot van 0,01

tot 100, terwijl de spreiding van Yk gehandhaafd werd op 0,1. Over

een groot gebied van waarden van Po bleek het systeem toen te con

vergeren.

Een betere .convergentie werd verkregen ais Po voldeed aan:

(
a-a)

-a a

met a> O.

De snelste convergentie trad op bij a = 45.
Bij a = 1 was de convergentie zeer langzaam en bij a = 60 divergeer

de het systeem.
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Verkleining van R, dus vergroting van de inverse covariantie matrix

CVI, leverde ee~ verschui-iring en een verkleining van het convergentie-';
;~

gebied Ope

Bij ~!I c R-1 = 20 vinden we het convergentie - gebied bij 10-5< a <10T1•
De convergentie - piek bleek hier afhankelijk te zijn van de gegenereer~

tot 30 gaf een convergentie bij

50 moet a voor convergentie voldoen aan

60 was het convergentie - gebied niet

meer duidelijk aanwezig. Voor 0,0055 <a<0,0075 bleek er bij sommige

waarden van a, afhankelijk VCln de gegenereerde stoorruis, een conver

gentie op te treden. Ook bleek soms dat, na aanvankelijk goede schattin

gen te hebben gekregen, het systeem later toch ging divergeren.

Nog verdere vergroting van CVI deed het convergentie - gebied totaal ver-,

dwijnen. Indien CVI overeenstemt met de werkelijke covariantie van ~k'

kan het schattingssysteem de door ~k en ~k veroorzaakte veranderin

gen van ~k niet aan, en gaat divergeren.

Vergroting van de aangenomen covariantie, dus verkleining van CVI, staat

het systeem toe, veranderingen van ~k sneller toe te schrijven aan ~k.

Het systeem is dan stabiler. De schattingen van de toestand zullen dan

echter slechter zijn, daar de veranderingen eerder toegeschreven worden

aan ~k' dan aan ~.

Dear in form. 3.32 en 3.33 ~+1 en Pk+1 geschat worden aan de hand

van z ~ en P dus zonder gebruikmakin~ van z is het om de--k' -K k' h -k+1'
ze reden ook al niet te verwachten dat de schattingen een goed beeld van

de varierende toestand zullen geven.

In bijlage IX, die een voorbeeldvan resultaten met een zeer snelle

convergentie geeft, zien we dan ook dat bij CVI = 20, het systeem weI

convergeert, maar dat de toestand - schatting geen 'goede informatie

geeft over de veranderingen van ~, veroorzaakt door ~k. We krijgen

aIleen een indruk van de gemiddelde waarden van ~.

Bij het testen van het systeem bleek ook dat de elementen van p,., die be

trekking hebben op de parameter (P21 en P22 ) convergeren naar nul,

wat overeenstem~ met het constant zijn van de parameter.

Weglating van de hogere orde term (de laatste term van 3.33) h~d bij
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een goede eonvergentie praktiseh geen invloed. Was de convergentie van

hetJsysteem nogal kritiseh, dan bleek dat het systeem, na weglating van

de hogere orde term, meestal divergeerde.

De rekentijd (exel. de yertaaltijd van 20 sec.) was in dit twee - di

meneionale geval ongeveer 0,4 a,ee. per i teratie.

De benodigde geheugenruimte bestond uit 4066 integer-woorden.

;"'.
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3.6.Samenvatting.

Als we de nadruk willen leggen op de schatting van constante parameter~,
. I

is de in dit hoofdstuk be~andelde methode te gebruiken. We moeten dan 1
I

wel 6f tevreden zijn met een langzame convergentie, 6f ons veel moei te ~.

getroosten om een snelle convergentie te vinden.

Voor schatting van varierende toestanden en parameters is het systeem

onbruikbaar. Doordat we in hat schattingssysteem de covariantie van !k

veel groter moeten aannemen, dan de werkelijk optredende covariantie,

zullen de va.ria.ties van de onbekende grootheden bi jna niet in de schat

ting tot uiting komen.

Daar in dit en in het vorige hoofdstuk is gebleken dat we niet tege

lijkertijd kunnen voldoen aan de schatting van' constante parameters en

varierende toeatanden, zullen we in de volgende hoofdatukken overgaan

op de acheiding van toestanden en parameters.
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4. Scheiding van de toestand en parameter.

4.1. Probleemstelling.

Uitgan~spunt is de lineaire versie van het in hoofdstuk 2 behandelde

systeem, waarbij hier aIle bekende en onbekende syateem-parameters en

de covariantie matrices ~ en Rk tijdsonafhankelijk zijn genomen.

De ~atrix F is gesplistst in een bekende matrix A en een onbekende,

nog te schatten, matrix :S, zodat

F = A + B

De basisvergelijkingen van het systeem (figuur 6) worden dan:

~k = H~ + :Yk

:!k

!!k ~+1 ~
+ ~k.... a +~ ~ delay H ... ...- - - - +

~+

A """--
'11+

.~

:B iE--/

i

fig. 6
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. DaC).r het s~teem gelijk is aan dat van hoofdstuk 2, wordt voor de ver-.
"

klaring van de symbolen verwezen naar paragraaf 2.1.. .~

Ook voor dit systeem geldt: \
.~

cov. (!!k) = Q

cov. (Yk) = R

E (!!k) = 0

E (Yk) = Q

De storingen !!k en :Yk zijn met eIkaa.r en met zichzelf in de tijd, onge

correleerd.

de reeks
n

zHe gaan nu op basis van de gegeven reeks waarnemingen
ntoestanden x en de elementen van de matrix B proberen te schatten.

nWe gaan zoeken naar die reeks x en die matrix B, waarbij de kansver-

deling p (~, ~n/~n) maximaal is. De elementen van B brengen we daar

bij onder in een vector b.
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4.2. De waarschijnlijkheidsverdeling.

De kansverdeling p (~t ~n/~n) kunnen we schrijven als:

In deze uitdrukking i~ p (£!~nt~n) de kansverdeling van ~ als ~n

en ~n bekend zijn:

Indien ~nbekend is, p,eeft de reeks ~n echter geen extra informatie over

~. ~k i~ immers aIleen afgeleid van ~ en ~k (zie form. 4.3).
Dus

Pas~en we dit toe op form. 4.5 dan krijgen we:

P (~t ~n/~n) ." p (~n/~n) p (£!~n)

p (~n/~n) p (~n) p (~n/~) p (~)
•c

p (~n) p (~n)

p (znjxn ) p (~n/~) p (~)
c

p (~n)

n
p (~) is hierin de kansverdeling voor ~ op t = 0 en p (~ ) de kans voor

optreden van de reeks waarnemingen ~n. Deze laat~te is voor de s~hat

ting niet belangrijk en wordt daa.rom onder gebracht in een normalise

rende constante.

De kans p (~n/~) schrijven we als
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bi j bekende ~ all een afhangt van ~ en ~ geldt:

zodat 4.8 overgaat in:

:
= p

Evenals in hoofdstuk 2 is

Invullen van bovenstaande in 4.7 geeft:

(4-12)

m is de bekende of geschatte verwachtingswaarde van !o en Po is de

bijbehorende covariantie. Voor de verdeling voor ~ op t = 0 schatten we

de verwachtingswaarde op ~ en de covariantie op SO.

We zoeken nu die ~ en die reeks ~n waarbij, bij gegeven ~n form. 4.12

marlmaal is.
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Dit komt overeen met minimaliaeren van de negatieve exponent.

Daar ook voldaan moet t'1orden Cla.n 4.2 brengen we deze nevenvoorwaa.rde

m.b.v. Lagrange - vermeni.gvuldigera onder in de te minimaliaeren koa

tenfUnctie, die we definieren ala:

1 n 2
I I: +- L"~k - ~II -1n 2

k=O R

+1
n-1 2LII!!kll2 -1
k=O Q

1 2
+2·11~-!!l1l -1

Po

n-1
+~ \, (x. - AT_ - Bx. - Gw )L- ok -x+1 ---;'""k -x -k

kc:O
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4.3. Een twee - grenst-laa.rden probleem.

Evenals in hoofdstuk 2. verl'.:ri ,igen \ore hier het minimum door de afgelei~,

den van In gelijk aa.n nul te stellen. We hebben da.n het volgende

twee - grenswaarden probleem:

C) In
()X

k
C ~+1 - A~ - J3~ - G~k = Q

k = 0, 1, •••••• , n-1

2>1n
-=
()~

- HIR-
1 (_zk - H_~ ) - AlA - J31~ + A = °

-.I<: -k Ok -k-1
k C 1~ 2, •••••• , n

k = 0, 1, ••••• , n-1
(4.16)

()I
n

-=
()~

=

-1 n-1 ;)
- S (b - b ) - """ - (}. I J3x. ) =° - .::.0 ~ CJ~ ~'k: -.I<:

met randvoorwaarden

en

dIn-=
u.!o

~ = Q

_ H'R-1 ( ) -1 ( ) , 1\ °!o - H.!o + Po .!o - m - AI~ - J3 00 =

Aan de randvoorwaarde 4.19 moet voldoen worden opdat 4.15 ook geldt voor

k = n.

Daar de vector ~, volgens een wil1ekeurig gekozen volgorde, opgebouwd

is uit de elementen van de matrix J3, zal de vectorfunctie !k (~, ~)

afhankelijk zijn van deze gekozen volgorde en dus ook van de dimensie

van ~.
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Laten we de functie !k eens afleiden voor een 2 - dimensionale ~.

We definH;ren:

~1 b~B e b
3

b
4

en b = (b1 b2 b
3

b4) I

:,
},

.lIs

~e (A
1k

A
2k

) I en ~ (x1k x2k)'

dan geldt:

Daar

vinden we voor !k:

A1kX 1k

A1kx2k

.A2kx1k

A2kx2k

Na eliminatie van ~k kunnen we het stelsel vergelijkingen 4.14 tIm 4.19
ook schrijven ala:

k = 0, 1, •••••• , n-1

k = 1, 2, •••••• , n
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~ =Q (4.22)
I
i.

(4.~3)
'>:~;

n-1
L
k=O

en

Indien de matrix B bekend is, komen 4.20 tim 4.23 overeen met het stel

sel waarvoor in hoofdstuk 2. de oplossing gegeven is.

We kunnen nu ~ in 4.20 tim 4.23 vervangen door ~ en analoog aan het

systeem van hoofdstuk 2., de reeksen x
n en ~ trachten te benaderen.

- --n
De gevonden benaderingen kunnen we nu invullen in 4.24, wat een nieuwe

benadering voor ~ levert. Na deze nieuwe waarde voor b in het systeem

ingevuld te hebben, kunnen we xn en A opnieuw benaderen. Met 4.24
--n

kunnen we dan weer een nieuwe benadering.van ~ verkrijgen. So en ~

blijven hierbij ongewijzigd, omdat de a priori kennis op t = 0 niet

verandert. Dit benaderingsproces kunnen we steeds herhalen tot b.v.

de verschillen tussen de opeenvolgende benaderingen van b

neden een tevoren bepaalde grens liggen.

Hierna kunnen we het systeem uitbreiden met de waarneming !n+1. We moe-
n+1 \n+1ten dan de reeksen x en /\ schatten en daermee, weer uitga.ande

van ~ en So een steeds betere waarde voor b trachten te verkrijgen.

Een nadere beschoUlV'ing van form. 4.24 leert ons, da.t bi j een foutieve

schatting Van So de schatting van de nieuwe b t.o.v. £0 een evengrote

relatieve fout bevat. We moeten dus, wil het systeem voldoen, een

goede waarde voor So hebben.

Indien ,·re bij de schatting op tijdstip n niet ui t willen ga.an van ~

en SO' maar van de op het tijdstip kO geschatte parameterwa.arden

~kO' dan zullen we ook de bijbehorende covariantiematrix SkO moeten

kennen. Weten we hoe SkO,~afhankelijkvan de verandering van de

eohatting £, verandert, dan is het probleem opgelost. Voor So behoeven

we dan aIleen nog maar naar een waarde te zoeken, waarbij de schat-
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tingen convergeren.

We zullen dUB naar een methode moeten zoeken, die naast de schattingen

voor xn en book de covariantie van de geschatte parameter geeft.

Deze covariantie moet dan, al naar gelang de scha,tting beter wordt,

convergeren naar nul. De covariantie zal ons dan tevens een indruk ge-
i

ven van de kwaliteit van de parameter - schatting. ~
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5. Schatting van toestand en parameter met bijbehorende covarianties.

5.1. De schattingsmethode.
t

We gaan uit van de in het vorige hoofdstuk gedefinieerde kansverdeling

1{n 22" L II ~k - H~II -1
k=O R

n-1
+ L II .!- - A:!;- - B.!-II 2 .k=O -j{+ 1 -j{ -j{ ~QG~ -1

Door integratie van deze kansverdeling naar

verdeling

n-1
x krijgen we de kans-

1 f ( n-1)= C exp - 2" g ~, E' ~

In dit hoofdstuk zullen we zien dat deze functie bij benadering te schrij

ven is a.ls:
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C exp ~
n

( 5.3)

zijn de bijbehorende covariantie-

enbde a priori verwachtingswaarden van resp.waarin b en m
-n -n

x op tijdatip n zijn. S en P-n n n
matrices. Door 5.3 naar ~ te integreren en daarna te maximaliseren

naar ~, vinden we de schatting voor x •
.-n
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5.2. Uitwerking van de schattings - methode voor enkelvoudige toestand

en parameter.

Voor enkelvoudige toestand en parameter gaat 5.1. over in:

C expo . 1 fn-2:
2 k=O

2
(~+1 - A~ - B~)

GQG

met B = b

+

Gaan we deze kansverdeling integreren naar

waardelijke kansverdeling van X~

x 1 ' x 2 ' ••••••• , xn voorstelt. -

en b,

XO' dan krijgen we de voor
n

waarbij x
1

de reeks

+00
P (x~, b / zn) = ~ p (xn , b /zn) dxo =

-00

+00
= Co j exp-

-00

• exp -
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De integraal in het rechterlid van daze vergalijking kunnen we achrij

ven ala:

exp -

met

[
H2 _1 (A + B)~J -1

DO = R + Po + GQG.

H
2 -1

= [G6.a ·

+ 1
R Po

P1
H2 1 (A + Bl 2

]-+-+
R Po GQG

2

en 2

Brengen we de termen die onafhankelijk zijn van Xo buiten de integrand

dan gaat 5.5 over in:
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1
• exp - '2

2
- m )

1
P

1

n

+L
k=1

+
n-1

~

2
(~+1 - A~ - B~)

GQG

, ,
:; ..'
")

+

Voor de integraal in 5.7 vinden we:

=
+00J exp-
-co

(5.8 )

Als extra termen in de exponent krijgen we dan
1

- '2 log (2TTGQG} en -~ log [2TTPOl.

= V2TTDO' ::: exp - ~ [lOg 2~ + log ~o}

De constante Co bestaat uit een produkt'van normaliserende faktoren,

behorende bij de, kwadratische exponenten van form. 5.4. 1

Deze.faktoren zijn gelijk aan (2rr. det (covariantie matrix)} - 2.

Na de integratie moeten we de normaliserende faktoren, behorende bij

de weggeintegreerde delen van form. 5.4, opnemen in de exponent.

- ~ log f2TfR} ,

De eerste twee termen zijn constant. Deze worden tesamen met het deel

zonder tijdsindex, van de derde term, weer in Co opgenomen. In de
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exponent houden we dan de term 1- '2 log Po over.

( )2-1Vanwege de nieuwe term x1 - m1 P1 in de exponent moeten we Co

vermeni~ldigen met VJnpl. Dit doen we door het van b afhankelijke
1

gedeelte van deze term, uit de exponent te halen. De exponent vergroter
1

we dus met '2 log P1•

1 Po
+ K1 + log -D + log -

o P1

Combinatie van 5.7 en 5.8, waarbij de constante term

ook opgenomen is in CO' levert nu:

1 {(X1
p (x~, b I zn) = Co exp - '2

1 1
exp - 2' log 2li

n-1
+L

k=1

2
(~+1 - A~ - B~)

GQG

+

,1 1
exp - 2'

'IS;
die dan overgaat in

exp - .! [K + log .L + log ..Jlp

P
} onderbrengen in

2 1 DO 1
(b - b

O
)2

So
\

1
exp - '2

We gaan nu de faktor

waarin b, de a priori verwachtingswaarde van b met covariantie S1

is.

Hiertoe ontwikkelen we de betreffende termen in een Taylor-reeks rond.
bo ' waarbij

Introduceren we bovendien de grootheid L
1

, dievoldoet aan:
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(:2 + ~\
= log GQG OJ - 1log -

Po

en

+ hogere orde termen]

1
exp - 

2

+ hegere erde termen]

Ontwikkelen we nu de te verkrijgen term 1 1
- exp - ~

VS;
in een
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Taylor-reeke rond bO dan geeft dit:

",
'1.
L,
i

+ log

+ log

:: exp

." exp

{ (
2 j}.' (b - b )

+ ~b S1 1 + log S1 b = b
O

b

1 1
- exp --VS; 2

+ hogere orde terme~

Vermenigvuldigen van 5.12 en 5.13, dus optellen van de exponenten,

geeft weer een e-macht met in de exponent een Taylor-ontwikkeling.
.....0

Verwaarlozen we de hogere orde termen en brengen 1'18 de termen met b
- -2onder in Co dan geeft gelijkstelling van de termen met b en b met

de overeenkomstige termen van 5.14 de volgende twee vergelijkingen:

fk ((b ;1b
1

)2 + log S1}b =b

O

=
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Daar K
1

, L
1

en So onafhankelijk van b zijn, geeft uitwerken van;

5.15 en 5.16

b "" b1 0

en

De form. 5.9 gaat nu over in:

= C1 exp - ifI=
k=1

n-1+{;
2( x.. - Ax.. - Bx..)K+1 K K

GQG

+

+

De term' log S1 van 5.15 is in deze formule opgenomen in C1• Deze uit

drukking heeft dezelfde vorm als de vergelijking, waarvan we zijn uit

gegaan (form. 5.4).

Algemeen vinden we op dezelfde wijze door integratie van p (~, b I zn)

naar xk de verdeling p (~+1' b I zn),

waarbij
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n

+L
k=k+1

n-1
+L

k=k+1

met
H2 + 1

-1

[a~G
- -

\

Pk+1

R Pk
(5.21)=

H2
(A + B1 2

]1-+-+
R Pk GQG

en

Analoog aan de form. 5.15 en 5.16 vinden we de volgende ~elaties tussen

Sk+1' bk+1, Sk en bk

fd ( ._)!L ((b - b k ) 2 \ I
~ db '),,+1 + ~+1 + db Sk + log Skl~~bk

(5.23)
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en

waarbij mk
2

H
R"zk +-

~
P

k
~+1 =1'-

H
2

1k
-+-
R Pk

en

H

2

1 ~-+-
R Pk

~+1 log( GQ.G - 1
= log -Pk

(5.26)

Om ~+1 en Lk+ 1 afhankelijk van b te m~(en schrijven we ~ en

Pk als functie van mk_ 1 , Pk- 1 en zk_1' die we onafhankelijk van, b

nemen.

We baseren de schatting van bk+1 en Sk+1 dus op de twee waarnemingen

zk en zk_1 en op de a priori kennis ten tijde k-1.

Indien we ook Sk als onafhankelijk van b beschouwen geeft uitwerken

van 5.23:

met
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en

(L-)} =[1 £... (L)_ .L
K+1 b=b H2 1 . db Pk .L

k R + P Pk
k

Uitgaande van 5.21 vinden we:

-8
2

- -8
2

= fd
2

2 (TC+ 1)}
k+1 k db

-lc

. b=bk

met

+ 2
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H m
k

R'zk + P
d

2 (::) (5.31)2 k

H
2

1 db
2

-+-
R P

k

H m
k

R'zk + P
d

l~J
d (~)k

+ 2(H2
+_1r db db

R P
k

I

lH mkfR'zk + P
k d

(~kr2 db(H2
+ 1.-)3

R P
k

(H mk)2

VJ]
R'zk + P

k d
2

+

(H
2

+ _1r db
2

R P
k b=b

k

en

[- (~2 : ~~)
2

[d

2

2 (~+1) J d
(~J= 2 db

db b=b
k

1 d
2

(~kl ( 5.32)+
db

2
H2 1-+-
R P

k

1 d
(~J

2

+ l~J db

1 d
2

(;k )]--
db21

P
k

b==b
k



d
-db

Voor 5.27 tim 5.32 geldt:

2

~k)= 2'\:
~Pk Pk
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(5,34),

H
R~-1

m
k

_
1+-

Pk- 1
~b ('\:) =--2~--

H 1-+--
R Pk-1

d
db

(A+B)2) 2
GQG

.2. (A+B )/( GQG) (5.36 )

2

::2 (:j=;k {~b (~~2 + 4 ~ ~b (~J ~b (mk)

(~J

. - --..,. ..... -
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(1) 2(:2 + ~kJ
Pk := - ---(H-2-1;.;;....;......--]

GQG _ + _ + (A+B)2) 2
R Pk- 1 GQG

4 (A+B)2
GQG

,
';

}.l
.~

Sohrijven we nu form. 5.27 en 5.30 om tot:

en

dan hebben we de twee vergelijkingen waarmee we iteratief de gevraagde

bk+1 en Sk+1 kunnen berekenen.

Form. 5.42 laat ons zien dat we, door Sk+1 onafhankelijk van b te

stellen, de 4de orde term van de Taylor reeks hebben verwaarloosd.

In 5.13 en 5.14 hadden we de 3de en hogere orde termen ook al verwaar

loosd. Dit is toegestaan indien b klein is, aan welke voorwaarde ook

voldaan moet worden om de Taylor ontwikkeling te mogen toepassen.

We hebben nu de schattingen gevonden voor de a priori verwachtingawaar

den bk+1 en ~+1 met bijbehorende covariantiea Sk+1 en Pk~1.
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op tijdstip k+1,
k

z •

We willen echter de schattingen voor b en ~+1

k+1op basis van de waarnerningen z en niet op basis van

waarnerningen te scha.tten, gaan we ui t

Aangezien b·· constant is, kunnen ~e voor de parameter volstaan met de

a priori schatting bk+2 •

Om i ·· k+1
~+1 op bas s van z

van de van 5.20 afgeleide functie:

/
k+ 1 1{_(~-=--+~1~-_~~+~1~) 2

P (~+1' b z ) = C exp - 2 P
k

+
1

+

+

Integratie van deze kansverdeling naar b levert, indien we rnk+1 en

Pk+1 als onafhankelijk van b beschouwen, de kansverdeling

~1 +~ ~1
p (~+1 / z ) = ! p (~+l' b / z ) db ""

_00

(5.44)
+ ("k+l ~ H'k+l)2 J

1 {(~+1 - ~+1)2 }
= C exp - - T + constante term. 2 k

Deze kansverdeling is rninimaal voor

:llJc+1
...

"" :llJc+1 ""

H mk+1-z +~R k+1 rk+1
HZ 1
-+-
R Pk+1 (5.45

Dus ...
'1t+1 is de schatting voor ~+1'

k+1op basis van z
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5.3. Rekenprogramma en resultaten.

Het in algol geschreven rekenprogramma (voor het £loli-diagram en de

tekst, zie bijlage X en ~),' is zo algemeen mogelijk gehouden. AIle

grootheden moeten met een aparte invoerband ingelezen worden. Bijlage

XII geeft een lijst van de in te voeren grootheden.

Afhankelijk van de beginschatting bO bleek er een convergentie van de

parameter_schatting op te treden. Was A + bO negatief, wat duidt op

een alt~erend systeem, dan divergeerde de schatting. Dit kwam, naDst

de langzaam divergerende parameter-schatting, tot uiting 6f in een ne

gatieve Sk' 6f, indie~ Sk positief was, in een steedsverschuiven

in een bepaalde richting, van de kansverdeling bepaald door bk en Sk.

Indien A + bO»O zal de schatting aanvankelijk nog groter worden, maar

hierna weer, naar gelang b kleiner is, sneller afnemen en bij niet
o

te grote bO terugkeren naar de werkelijke waarde. In het in bijlage

XIII gespecificeerde systeem, was bij b = 15 de maximale parameter-
o

schatting 26, die optrad na 3 iteraties. Na 127 iteraties was de schat-

ting echter weer verminderd tot 0,72, waarna hij convergeerde naar de

werkelijke waarde. Bij de te hoge schatting trad ook weer het verschijn

sel van de verschuivende kansverdeling, bepaald door bk en Sk' op.

Was uiteindelijk de schatting, de werkelijke waarde, op minder dan de

spreiding, genaderd, dan bleef de kansverdeling stil staan en werd de

spreiding steeds kleiner.

Bij een beginschatting bO = 20 of hoger, bleek het systeem, na aanvan

kelijk te hoge positieve schattingen gegeven te hebben, te divergeren ,

waarbij de schattingen negatief waren.

In bijlage XIII zien we dat bij een niet te onwaarschijnlijke beginschat

ting, de parameter-schatting redelijk snel convergeerde. De afwijking

van de schatting t.o.v. de werkelijke parameter-waarde, was behalve bij

de eerate paar iteraties kleiner dan de spreiding, waarvan het kwadraat,

(Sk)' uitgevoerd werd.

De convergentie van de toestand-schatting was zo goed, dat bij een ge

schatte spreiding van oneindig (p = 0) de fout in de eerste schatting

al kleiner was dan de spreiding van vk • De volgende schattingen van de

toestand; volgden de werkelijke waarden zodanig, dat de fouten kleiner
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bleven dan de spreiding van vk • Dat de toeetand-schatting elechter i~

dan die in hoofd~tuk 2, komt doordat hier een parameter onbekend is en

omdat bij de afleiding van de schattingsmethode een aantal verwaarlozir

gen zijn gemaakt.

Bij het testen is ook geconstateerd dat de term ~{ in fo~. 5.41, geen

duidelijke invloed op het echattingssysteem uitoefent. We kunnen deze

term dus zonder'bezwaar weglaten.

Bekijken we form. 5.11, dan zien 'l'Te dat Lk ontstaat door de normali

serende faktoren in de constante voor de verdelingsfunctie. De invloed

van de normaliserende faktoren kunnen we dus verwaarlozen.

De rekentijd van het programma bedroeg ongeveer 0,05 sec. periteratie.

De vertaaltijd was ca. 10 sec. (MCA-syeteem).

De benodigde geheugenruimte beetond uit 1059 integer-woorden.
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5.4. Samenvatting.

,
De in dit hoofdstuk gegeven schattingsmethode blijkt zeer goed te vol~

doen voor ~n een varierende toestand ~n een constante parameter. \

Het niet onderbrengen van de parameter in de toestandsvector, blijkt ~us
!

goede resultaten te kunnen afleveren. I

De methode is beschreven voor een enkelvoudige toestand en een enkelvou

dige parameter.

Uitbreiding van de methode tot toeatanden en parameters, zal de formules,

die dan in vector-notatie geschreven moeten worden, aanzienlijkvergro

ten. De executietijd van het rekenprogramma zal dan echter ook aanzien

lijk toenemen.
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Enkele sur,gesties voor verder onderzoek.

Voor verder onderzoek zal uitgegaan moeten worden van de scheiding van

toestanden en parameters. r
De integratie-methode van hoofdstuk 5 kan uitgebreid worden tbt meer- l

dere toestanden en parameters. Ook kan onderzocht worden, of er behal

ve de reeds aangegeven term, nog meer termen geheel of gedeeltelijk weg

gelaten kunnen worden, zonder de kwaliteit van de schattingen te vermin

deren.

De toestandschatting kan verbeterd worden dObr deze uit te voeren op

basis van meerdere waarnemingen, i.p.v. op basis van ~~n waarneming,

zoals in hoofdstuk 5 is gebeurd.

Ook kan de toestandschatting misschien verbeterd worden, door de metho

den van hoofdstuk 4 en 5 te combineren.

Tot slot kan de integratie-methode nog uitgebreid worden voor niet-li

neaire systemen.

. ~", .... _- .-,\. --':._..,.....-. -: .. ~,_.~ .. • .......__ • -J,.... _ ..... .,..... • _. __ • _, ;_'
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Bijlage I

Flowdiagram van het rekenprogramma, behorende bij hoofdstuk 2.

... ~

:= k+1

nee

inlezen +
initialiseren

simulatie van
systeem
op tijdstip k

bereken

~/k

uitvoer van k,
~,~ en ~/k

ja

bereken

~/n

bereken

6k-1

uitvoer van k,... ...
~'~/k en ~/n

ja

k:= k-1



i ~.

·1
t

.,
I.

begin comment schatting van toestandsvariabelen m.b.v. een tw~point boundary

v~ue.probl~volgens COXj

inteser r, m, p, n, k, i, j, 1;

~ frand, cr, epsl, eps2;

boolean bnormaJ.;

procedure matprod(il, jl, kl, A, B, C, t);

value il, jl, klj

integer il, jl, kl, t;

array A, B, Cj

begin integer i, j, k;

~ i := 1 step 1 tintil i 1 .22
!2!: j := 1 step 1 until jl ~

1! t = 0~ C[i, j] := inprod(k, 1, kl, A[i, k], B[k, j], 0)

~1! t = 1~ C[i, j] := inprod(k, 1, kl, A[k, i], B[k, j], 0)

.~!!t =2~C[i, j] :=inprod(k, 1, kl, A[i, k], B[j, k], 0)

~ C[i, j] := inprod(k, 1, kl, A[k, i], B[j, k], 0)

end matprod;-

II:- tx1.... ....
........ ~

I
~ (Il
CDx- ....
Ol H
~ .
<
~

Lt:J"
CD
~

Ii
CDx-
CI)

::s

N
•

I

0'1
~

I

begin~ u, v, c;

start: u := 2 X RANDOM - 1 j v := 2 X RANDOM - 1;

1
i-
l

~ procedure NORMAL;

begin~~ yrand;

if bnormal then NORMAL-" -
else-

:= yrand



!
.j

i'

..

c := u x u + v X V;

1! c>l~ £E1£ start~ c := sqrt(-2 X In(c)/c);

NORMAL := u X c; yrand := v X c

end·_,
bnormaJ. : = l bnormaJ.

~ NORMAL;

I1br8Ji'Y. SETRANIXJM, RANIX;:lM, CROUTDECOMFQSITIQN I CR~INVERSE, INPROD;

m:ocedure :Le~sl (A, m); value m; integer m;~ array A;

begin integer i; NLCR; SPACE(10);

!2!: i : = 1 step 1 until m .22
begin.A[1] :=read; FDCr(5 , 4, A[1])~;

CARRIAGE(3)

end leesl;-
r~al procedure inprod(i , 11, i2, ai, b1, c);

value il, i2, c; integer 1, il, 12;~ ai, bi, c;

begin !2!: i : = 11 step 1 until 12 .22 c : = c + ai X bi;

inprod := c

end inprod;-
procedure lees2(A, m, n);

value m, n; integer m, n;~ array A;

begin integer i, j; & i : = 1 step 1 unt1l m .22
be5tn NLCR; SPACE(10);



!9£ j : = 1 step 1 until n .22
begin A[i, j] := read; FIXT(4, 5, A[i, j))~

end"-'
CARRIAGE( 3)

end lees2;-
n := read; r := read; m := read; p := read;

frend := read; eps1 := read; eps2 := read;

begin array X!tT, xs1, xs2[O : n, 1 : r], lambda, ].1, M, sx, FX, HTRID, FTL, PCB[l : r],

F, P, HrRIH, PHrRIH, I, CB, CBI,TCB, GQGr, CFT, FCFT[1 : r, 1 : r],

C[O : n, 1 : r, 1 : r], R, R±, TR[l p, 1 : p], Q[l m, 1 : m], E, v, sv,

PR, D, RID, RIE[l : p], QGT[l : m, 1 r], z[O : n, 1 p], H, RIH[l : p, 1 r],

G[l : r, 1 : m], w, sw[l : m];

SETRANDClM(frand) ;

bnormal := false;

CARRIAGE( 2); PRINTl'EXT({: verwerkte input:;f. );

CARRIAGE( 3);

PRI:NTrEXT({: Gi); lees2(G, r, m);

PRIN'ITEXT({: Iii- ); lees2(F, r, r);

PRINTIEXT({: Itt-); lees2(H, p, r );

PRINTrEXT({: Qi. ); lees2(Q, m, m);

PRIIil'I'rEXT({: P}); lees2(P, r, r );

PRINTrEXT(~ R}); lees2(R, p, p);

PRINTrEXT({: sw~); leesl(sw, m);

0\
0\



PRI.NTIEXT( 1: , M:J.); lees1(M, r);

PRINTl'EXT( 1: sx;f. ); lees1(sx, r);

PRIN'lTEXT(1: sv:t); lees1(sv, p);

f2!. i := 1 step 1 until r ~

f2!. j := 1 steJZ 1 until r ~ I[i, j] :='(i! i = j ~ 1~ 0);

cr : = CROUTDECOMPOSITION( p, R, TR, PR, ~, eps1, BB);

CROUTINVERSE(p, TR, PR, RI)j

!2!. k := 0 steJZ 1 until n ~

begin if k = 0~ ""

begin !2!: i : = 1 step 1 until r do

xw[k, i] := M[i] + sx[i] X NORMAL

end else--
bee .!2r. i : = 1 step 1 until m~

wEi] := sw[i] X NIJRM.tIL;

.!2r. j : = 1 step 1 until r ~

xw[k, j] := inprod(i, 1, m, G[j, i], w[i], 0)

+ inprod(i, 1, r, F[j, i], xw[k - 1, iI, 0)

end--'
!2:: j := 1 step 1 until p ~ y

z[k, j] := tnprod(i, 1, r, H[j, i], xw[k, i], sv[j] X NORMAL);

.!! k = 0~ begin

matprod(p, r, p, RI, H, RIH, 0);

matprod(r, r, p, H, RIH, HTRIH, 1)~;

matprod(r, r, r, P, HTRIH, Pli'I'RIH, 0);

!2r. i : = 1 steJZ 1 until r do



Q, G, QGT, 2);

G, QGI', GQGI', 0)

!2.:: j : = 1 step 1 until r ~

CB[i, j] := I[i, j] + PHTRIH[i, j];

cr : = CROUTDECOMPOSITION( r, CB, TCB, PCB, ~, eps2, AA);

CROUTINVERSE( r, TCB, PCB, CBI);

!2!: i := 1 step 1 until r ~

!2!: j := 1 step 1 until r ~

C[k, i, j] := inprod(l, 1, r, CBI[i, 1], P[l, j], 0);

if k =- 0 then- -
begin matprod(m, r, m,

matprod(r, r, m,

end"-'
if k < n then- -
begin~ i := 1 step 1 until r ~

!2!: j : = 1 step 1 until r £2.
CFT[i, j] := inprod(l, 1, r, C[k, i, 1], F[j, 1], 0);

matprod(r, r, r, F, GFT, FCFT, 0);

!2!: i : = 1 step 1 until r .2£
.!2! j : = 1 step 1 until r .2£
P[i, j] := FCFT.[i, j] + GQGT[i, j]

end"-'
if k = 0 then- .-
begin !2.:: j : = 1 step 1 until p £2.

D[j] := z[k, j] -inprod(i, 1, r, H[j, i], M[i], 0)

end else

begin !2:: j • - 1 step 1 until r ~
'. ~~~~ ..,..... ~

... oJ .'<,_~~".



~[j] := inprod(i, 1; r, F[j, i], xs1[k - 1, i], 0);

!2:: j := 1 step 1 untilP.2£

D[j] := z[k, j] - inprod(i, 1, r, H[j, i], FX[i], 0)

~;

.!2r j := 1 steJ2 1 until p .2£

RID[j] := inprod(i, 1, p, RI[j, i], D[i], 0);
!2:: j : = 1 steJ2 1 until r .2£

HTRID[j] := inprod(i, 1, p, H[i, j], RID[i], 0);

.!2r J :::: , steJ2 1 until r do

11 k = 0 then

xsl [k, j] := M[j] + inprod(i, 1, r, C[k, j, i], HTRID[i], 0)

else-
xs1[k, j] := FX[j] + inprod(i, 1, r, C[k, j, i], HTRID[i], 0);

if k = 0 then- -
begin NEW PAGE;

PRINl'rEXT(~ k

CARRIAGE(3)

Z x (werkelijk) x (1 ste schatting):t);

UU:

~;

ABSFI~(3, 0, k); SPACE(2);

i := 1; j := 1;

1! j :£ p~ FI~(5, 13, z[k,j])~ SPACE(21);

1! i:£ r then begin FI~(5J 13, xw[k,i]); SPACE(2); F~(5, 13, xs1 [k, j]); NLCR~

~ NLCR;

if i < r V j < p then- -
begin SPACE(7); i := i + 1; j := j + 1; goto UU



end else NLCR--

-:J
o
I

end

NEW PAGE;

PRINTl'EXT({: k x (wer~elijk) x (1steschatting) x (200 schatting)})j CARRIAGE(2)j

!2!:. i := 1 step 1 until r .2e lambda[i] := 0;

for k := n step -1 until 0 ~

begin for j := 1 steg 1 until r ~

FTL[j] := inprod(i, 1, r, F[i, j], lambda[i], 0);

!2!. j : = 1 steg 1 until r do

~sg[k, j] := xs1[k, j] + inprod(i, 1, r, C[k, j, i], FTL[i], 0);

!2£ j := 1 steg 1 until p ~

E[j] := z[k, j] - inprod(i, 1~ r, H[j, i], xs2[k, i], 0);

.!2!: j := 1 steg 1 until p ~

RIE[j] := inprod(i, .1, p~ RI[j, i], E[i], 0);

.!2! j := 1 steg 1 until r ~

l1[j] := FTL[j] + inprod(i, 1~ p, H[i, j], RIE[i], O)j

'!2!:. i := 1 steg 1 until r ~ lamb~[i] := 11 [i];

NLCRj ABSFIXT(3, 0, k); SPACE(2);

!2!. i := 1 ste12 1 until r do

begin FIXT(5, 13, xw[k, i])j SPACE(2);

FIXT(5, 13, xs1[k, i]); SPACE(2);

FIXT(5, 13, xs2[k, i])j NLCR; SPACE(7)

~; ~DD;

i'
t
I



BB:

.
? AA:

DD:
.,

end.-
end-
~rogend

f

I
.'

CARRIAGE( 3); .PRIN'l1'E~( ..f:eps1 te groot});

FLOT( 13", 3", cr);~ DD;

CARRIAGE( 3 ); PRIN'ITEXT( teps2 te groot:t);

FLOT( 13" 3" cr);

C~IAGE(3); PRINTl'EXT( .p..aatste random getel=});

ABSFIXT( 12" 0" 67108864 X frand)

......_ .. _,-> ..,.r ••.·'··

• i';- _. • ~.
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Bijlage III

In te voeren grootheden voor het rekenprogramma van hoofdstuk 2 ••

n

r

m

p

frand

epa 1

epa: 2

G

F

H

Q
p

R

aw

aantal iteratiea.

dimensie van ~.

dimenaie van !!k.

dimeniae van ~k.

oneven, geheel en poaitief getal, dat kleiner is dan 67108864.

Dit getal ia nodig als startwaarde voor de random-generator.

De eindwaarde wordt aan het eind van het programma uitgevoerd.

getal nodig voor matrix-inversie.

Wordt het programma voortijdig beeindigd met de mededeling

dat epa 1 te groot ia, dan betekent dit, dat de te inverteren

matrix aingulier of bijna aingulier ia.

In dit laatste geval moet epa 1 verkleind worden.

als eps 1.

r )( m matrix.

r )( r matrix.

p x r matrix.

m )( m matrix.

r )(' r matrix. Covariantie van !o.
p X P matrix.

m-vector. De elementen geven de apreid1ngen aan van de elemen

ten !!k.

Dua aW[i] 2 = 'Q [1,i]

M r-vector. Gemiddelde van !o.
ax r-vector. Ala aw" maar nu voor~:eo.

av p-vector. Ala aw, maar nu voor Yok.
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Bijlage IV.

Getallenvoorbeeld van het rekenprogramma va,n hoofdetuk 2.,.

Invoerband:

n

r

m

p

frand

epe

G

F

H

Q

p

R

sw

ex

ev

50

2

2

2

56363771

10-2 10-5

2 1

1 2

0,75 0,25

0,25 0,75

2 1

1 2

4 °
° 4

4 °
° 4

1 °
° 1

2 2

2 2

2 2

1 1
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Resulte.ten:

x 1 x2
"
,l

r .. .. i .. .. Ik ~ ~/k ~/n ~ XJc/k ~/n

° 4,64 4,29 4,37 +2,00 +2,44 +2,34

1 2;89 1,78 1,86 -2,21 -0,88 _-0,96

2 1,36 2,02 2,03 -0,10 -1,01 -0,97
3 7,16 7,30 7,16 +6,51 +5,80 +5,93

4 3,79 4,54 4·59 7,89 6,66 6,59

5 3,13 3,42 3,19 3,13 2,69 2,94 -

6 2,28 2,44 2,49 6,99 7,15 7,16

7 12,75 13,00 12,97 15,31 14,86 14,90
8 14,29 13,90 14,04 14,15 15,67 15,60

9 27,51 27,35 27,24 25,65 25,91 26,00

10 22,74 23,90 23,96 26,22 25,40 25,35
11 26,09 26,66 26,60 27,46 26,14 26,14
12 16,38 16,79 16,68 17,28 16,94 17 ,05
13 15,17 15,98 15,87 19,05 18,27 18,37

14 14,60 15,12 15,18 19,29 18,53 18,51

15 24,07. 23,67 23,75 24,81 24,65 24,55
16 20,73 20,61 t 20,68 19,15 19,44 19,34
17 16,56 17,15 17,00 14,61 14,45 14,62
18 18,17 18,12 18,15 20,39 20,18 20,14

19 17,41 16,38 16,55 15,84 17,02 16,82
20 14,64 14,39 14,43 10,44 10,98 10,97

40 26,32 26,11 26,12 23,73 24,46 24,44

41 23,52 23,18 23,23 21,87 22,15 22,°5
42 16,61 16,18 16,02 13,46 13,64 13,82

43 15,57 15,91 15,80 18,33 17,99 18,07

44 10,41 10,71 10,82 14,23 13,93 13,83

45 16,71 16,50 16,48 14,75 15,91 15,93
46 17,98 16,e9 16,86 15,93 16,95 16,96

47 13,25 12,01 12,02 11,71 12,44 12,44

48 12,19 13,06 13,03 13,60 13,08 13,11

49 12,84 12,37 12,25 12,63 12,84 12,90

50 3,49 3,19 3,19 5,67 5,27 5,27
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Bijlage V.

a. Definitie van differentiatie naar een vector.

Differentieren naar een vector komt overeen met vermenigvuldigen met
()

de kolomvector v~.

ToepaBsing op de Bcalair~ a levert een kolomvector:

•••••••••

Vervangen we a door de getransponeerde van de vector b dan geeft

differentieren een matrix:

•••••••••••••

•••••••••••••••••••
dbm

"15'X"n

def

Differentieren van een matrix F naar een vector x geeft een blok--
matrix:

()F
-=
CJ~

C>F
G>x

2
•••.••••••• .£!-.JOXn

De blokmatrix wordt dUB geschreven als een kolomvector van de matrices

C>F
ax. •

J
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b. Regele voor vermenigyuldiging met blokmatrices.

Uitgaande van de defini'tie van de blokmatrix vinden we voor vermenig

vuldiging met een vector ala reaultaat een gewone matrix:

of

~~? g~nZ]

, [11:]_ [()F
1. ()~ - ~ ••••••••• ~F J'

c>xn'l.

Vervangen we iL' door de matrix A en door M.
J

dan geeft dit

de definitie van vermenigvuldiging van een blokmatrix met een gewone

matrix:

De uitkomst is weer een blokmatrix.
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Bijlage VI.

Flow - diagram behorende bij het rekenprogramma van hoofdstuk 3.

inlezen +
initialiseren

k :t:: k+1

neen

k := 0

simulatie van
systeem op
tijdstip k

uitvoer van k,
... P

~k' ~,~, k

bereken

bereken
P

k



~£2~~ schatting van toestandsvariabelen en systeemparameters m.b.v. een two-point

boundary value problem volgens Sage;

~E!eser r, m, p, n, k, i, j, 1;

~al frand, cr, T, epa1, eps2;

boole~ bnormal, hoger, schatten;

!ib~ SETRANDOM, RANDOM, INPROD, CROUTDECCMPa3ITION, CROUTSOIlJTION, CROUTINVERSE;

~cedur!: matprod(i1, j1, k1, A, B, C, t);

value i 1, j 1, k1;-
~te~er i1, j1, k1, t;

~l A, B, C;

~ inte.6~ i, j, k;

for i := 1 step 1 until i1 do

!2~ j := 1 step 1~ j 1 do

!! taO ~~ C[i, j] := INPROD(k, 1, k1, A[i, k], B[k, j], '0)
~ !! t = 1 ~~ C[i, j] := INPROD(k, 1, k1, A[k, i], B[k, j], 0)

~ !! t = 2 then C[i, j] := INPROD(k, 1, k1, A[i, k], B[j, k], 0)

else C[i, j] := INPROD(k, 1, k1, A[k, i], B[j, k], 0)

~ matprod;

~~~~ NORMAL;

~s1:!! ~ ~ yrand;

if bnonna.l ~~ NORMAL := yrand

else

~6-.~~ u, v, c;

> t:x'
I-J ~.

I-J
I-J IU
I

c4- (1)

(1)

~X"
fA H
c4- H

•<
~
l:J'
(1)

c4-

"1
(1)

X"
(1)

::i

"1
0

!
IU

< -J

~ (Xl

l:J'
0
0
H,
~
fA
c4-

~
W
•

.•.,- 7".~ t.¢;; .::.. ,. ...



start: u := 2 X RANDOM - 1j v := 2 X RAlIDOM - 1j

C := u X u + v X Vj

.!! c>1~ goto start~ C := sqrt(-2 X In(c)/c)j

NORMAL := u X Cj yrand := v X C

endj-
bnormal := l bnormal

~ NORMALj

Focedure lees1 (A, m); value mj integer mj array Aj

begin integer ij NLCRj ?PACE(10)j

~ i := 1 step 1 until m .2e
begin A[i] := re~j FIXT(5, 4, A[i]) ~j

CARRIAGE(3)

end lees1j-
procedure lees2(A, m, n)j

value m, nj integer m, nj array Aj

begin integer i, jj ~ i := 1 step until m do

begin NLCRj SPACE(10)j

!2:: j := 1 step 1 until n do

begin A[i, j] := readj FIXT(5, 4, A[i, j]) end

end·-'
CARRIAGE (3)

end. lees2j-

--J

'"
I

.... r •. ~~
. of"'···



n := read; r := read; m := read; p :-= read; eps1 := read; eps2 := read;

!rand := read; T := read; schatten := (read = 1); hoger := (read = ,);

be~.E ~:l GCW, G[l : r, , : m],

F, P, GCWGT, TH, FI, TFI, FII, PV, FZHP, HAF, RAFP[l : r,' r],

H, HP[ 1 : p, 1 : r],

CW[l : m, 1 : m],

CVI[l : p, 1 : p],

w, sw[l : m],

sx, M, mu, MS" xw, x!«v, PH, xs, xsv, PFI, FZD, HTCVID[l : r],
~~ I

nz, sv, z, D[l p],

FZ, HTCVI[l : r, 1 p],
FIII [1 : r,' : r, 1 : r] ;

SETRANDCIM(frand); bnormal := false;-
CARRIAGE(2); PRINTTEXT(.p,erwerkte input:»;
CARRIAGE (3 );

PRIN'ITEXT(-l:n:f»; lees2(G, r, m);

PRINTI'EXT(elF»; lees2 (F, r, r);

PRINTl'EXT(<br:I»; lees2(H, p, r);

PRIN'ITEXT(1:CH:!>); lees2(CW, m, m);

PRINTrEXT(1:cvI>); lees2 (CVI, p, p);

PRIN'ITEXT (1::sw:l» ; lees1(sw, m);

PRINTrEXT(</:sx;f» ; lees1(sx, r) ;

PRIN'ITEXT(<ksv~); lees1(sv, p);

PRINTrEXT(M); lees 1(M, r);

PRINTI'EXT(~:I»; lees2(P, r, r); -- .
A"'.(?l,,·

, 1

0)
o
I



Z

SIMUIATIE:

PRINTI'EXT(~); lees1 (mu, r);

PRINTrEXT(1M3»; lees1(MS, r);

NEWPAGE;

PRINTI'EXT(1: k

CARRIAGE (3 );

!2! k := 0 ~te1? 1 ~g n do

b~6!ngk=O~~

~ !2! i := 1 ~~1? 1 tmtil r do

XW[i] := M[i] + sX[i] X NORMAL
end else-- ---

x(werkelijk) x(geschat) P});

SCHATTING:

b!:S~ fo~ i := 1 ~E 1~ m 3e
wEi] := aw[i] X NORMAL;

for j := 1 ~~ 1 ~:!:!1 r ~

XW[j] := INPROD(i, 1, m, G[j, i], wEi], 0)
+ INPROD(i, 1, r, F[j, i], xwv[i], 0)
+ mu[j] X T

-(g j = 1~ T X xwv[l] X xwv[2] ~ 0);
end--'
!2! j := 1 ste1? 1 ~g p do

nZ[j] := INPROD(i, 1, r, H[j, i], xw[i], sv[j] X NORMAL);

if k = 0 then- .-
bee matprod(r, p, p, H,· CVI, HTCVI, 1);

matprod(r, m, m, G, C\-1, GC\-1, 0);
matprod(r, r, m, GCW, G, GCWGT, 2);

•...
.' ... ,.- . "



if schatten then- --
~ cr := CROUTDECCIMPOSITION(r, H, TH, PH, ~~, eps1, AA);

CROUTSOIlJTION(r, TH, PH, nz, xs)

end--
end else

2~6in !2:: i := 1 ~~~ 1 until r do

~ j := 1 ~:E 1 until r do

FI[i, j] := F[i, j]

- T X (g i = 1 ~he!:! ( g j = 1 ~~ xsv[2] ~~ xsv[1] ) !:ls~ 0);

cr:= CROUTDECOMPCEITION(r, FI, TFI, PFI, ~, eps2, BB);

CROOTINVERSE (r, TFI, PFI, FII);

matprod(r, p, r, FII, HTC'II, FZ, 1);

!2! j := 1 ste~. 1 ~il p do

D[j] :a z[j] ~ INPROD(i, 1, r, H[j, i], xsv[i], 0);

!2! j := 1 ~te:E 1 ~t!1 r 2e
FZD[j] := INPROD(i, 1, p, FZ[j, i], D[i], 0);

!2! j := 1 !!teI; 1 ~til r do

xs[j] := INPROD(i, 1, r, F[j, i], xsv[i], 0)

- T X (if j = 1~ xsv[1] X xsv[2] ~ 0)

+ T X mu[j]

+ 2 X T X INPROD(i, 1, r, p[j, i], FZD[i], 0)

- INPROD(i, 1, r, GCWGT[j, i], FZD[i], 0);
if k < n then- -

co
N

~6.!!:! ~ i := 1 st~ 1 until r do



!2! j := 1 ~~~ 1~ r ~2

PV[i, j] := P[i, j];

matprod(p, r, r, H, PI, lIP, 0);

matprod(r, r, p, FZ, lIP, FZHP, 0);
if' hoger then- -
~ !2! j := 1 ~~~l? 1 ~g r 92

HTCVID[j] := INPROD(i, 1, p, HTCVI[j, i], D[i], 0);

!2!: i := 1 ~l? 1 ~g r 2e
~! j := 1 ~E 1 ~~g r 2e
~ FIII[1, i, j] := (g i = 2 1\ j = 1 ~~ T/(1 - T x xsv[2]) ~1~~ 0);

FIII[2, i, j] := 1/(1 - T x xsv[2]) ~ 2 x
(if' j = 1 then ( if' i = 1 then T else-- --- - ----
(T ~ 2) X xsv[1] ) ~~ 0)

.f'or 1 := 1 ste;E 1,~ r 2e
~ i := 1 ~~~E 1 ~~g r do
HAF[i, 1] := INPROD(j, 1, r, FIII[l, i, j], HTCVID[j], 0);
matprod(r, r, r, HAF, P, HAFP, 0)

end'-'
!2! 1 := 1 ~~ 1 ~~!1 r ~2 -.
!2! j := 1 steE 1~ r 2e
P[l, j] := PI[l, j]

+ INPROD(i, 1, r, FI[l, i], P[i, j], 0)

- INPROD(i, 1, r, P[l, i], FII[j, i], 0)

- 2 X T X I}~OD(i, 1, r, P[l, i], FZHP[i, j], 0)



UI'lVOER:

uu:

- 1/(2 x T) x INPROD(i, 1, r, GCWGT[l, i], FII[j, i], 0)

+ INPROD(i, 1, r, ~TGT[l, i], FZHP[i, j], 0)

+ (!! hoger~ 2 X T X INPROD(i, 1, r, P[l, i], HAFP[i, j ],0)

- INPROn(i, 1, r, GCWGT[1, i], HAFP[i, j], 0)

~lse 0)
end

end·-'

ABSFIJCr(3, 0, k); SPACE(2);

i := 1; j := 1;

if j < p then FIXT(5, 13, nZ[j]) else SPACE(2l);- - ---- ----
!! i S r ~ besi!: FIJcr'(5, 13, xw[i]); SPACE(2); FIXT(5, 13, xs[i]);

f2! 1 := 1 ~1? 1 ~g r 2e
~S~ SPACE(2); FIJcr'(5, 13, P[i, 1])

~; NLCR

~~ ~~~ NLCR;

if i < r V j < p then- -
beg;~ SPACE(1); i := i + 1; j := j + 1; goto UU

~2- ~~ NLCR;

!2! i := 1 ~~1? 1 ~! r do

~ X\N[i] := xw[i];

xsv[i] := xs[i]

end·-'
for i := 1 ~ep 1 ~g! p ~



M:

BB:

DD:

end._-

z[1] := nz[i]
~d; ~to DD;

CARRIAGE(3); PRINTrEXT(1:eps1 te grootj»;

FIDl'(13, 3, cr); 52~ DD;

CARRIAGE (3) ; PRINTl'EXT(1:eps2 te groot»;

FIDl'(13, 3, cr);

CARRIAGE (3); PRINTI'EXT (1:taatste random getal=j»;

ABSFIXT(12, 0, 67108864 x :frand)

I

co
\.11
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Bijlage VIII.

In te voeren grootheden voor het rekenprogra.mma van hoofdetuk 3.

,.,

rlfm matrix

r)(r matrix

p)(r matrix

mxm matrix

PXP matrix

m - vector

n

r

m

p

eps 1

eps 2

frand

T

schatten

hoger

G

F

H

CW

CVI
ew

ex

ev

M

P

mu

MS

aantal iteratiee

dimensie van ~ (inclueief parameter)

dimeneie van .!:!k

dimensie van !ok

} zie bijlage III

monster periode

=0 als ... gelijk moet zijn aan de ingelezen waarde voor MS.!o
=1 als ... gelijk moet zijn -1 (aIleen mogelijk.!o aan H !o

ale -1 bestaat)H

cO ale de hogere orde term moet ~Iorden weggelaten

=1 ale de hogere orde term moet worden meegenomen

(covariantie van ~k)

(inverse covariantie matrix van ~k)

De elementen geven de epreidingen aan van de

elementen van .!:!k

r - vector Ale sw, maar nu voor .!o
p - vector Ale ew, maar nu voor ~k

r - vector Verwachtingewaarde voor .!o
r xr matrix

r - vector T. ~ = ~' de input - vector

r - vector Beginschatting voor ~
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Getallenvoorbeeld van het rekenprogramma van hoofdstuk 3.

50
2

1

1

2.10-12 2.10-12

53203584
0,5

°1
0,5

°

n

epa
frand

T

p

m

r

schatten

hoger

G

F 1

°
°
1

H 1 °
Cl'I

CVI

sx

sv

M

P

mu

MS

0,01

20

0,1

0,2

0,1

0,5
0,01

-0,01

0,5
1

°
1 (het tweede element is de constante parameter b)

-0,01

° 61,

°0,5
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k x (werkelijk) x (geschat) b (geschat) ."

° 0,29 1,00 0,50

1 0,42 0,95 0,60

2 0,43 0,84 0,74

3 0,53 0,65 0,91 .
'".

4 0,50 0,57 0,97

5 0,60 0,58 0,99

6 0,56 0,53 0,98

7 0,49 0,52 0,9P

8 0,57 0,50 0,97

9 0,49 0,49 0,97

10 0,47 0,49 0,96

11 0,46 0,51 0,96

12 0,51 0,51 0,96

13 0,48 0,54 0,97

14 0,50 0,53 0,97

15 0,49 0,54 0,97

16 0,55 0,53 0,97

17 0,45 0,52 0,97

18 0,48 0,54 0,98

19 0,47 0,57 0,98

20 0,50 0,55 0,99

21 0,52 0,52 0,98

22 0,53 0,53 0,99

23 0,49 0,56 0,99

24 0,50 0,56 1,00

25 0,55 0,54 1,00

26 0,52 0,54 1,00

27 0,52 0,50 1,00

28 0,47 0,50 1,00

29 0,49 0,52 1,00

30 0,44 0,49 1,00

31 0,48 0,50 1,00

32 0,45 0,56 1,00

33 0,52 0,52 1,00

34 0;56 0,49 1,00
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x (werkelijk) x (geschat) b (geschat
~~:

k \~

35 0,46 0,44 1,00

36 0,48 0,45 0,99

31 0,45 0,52 1,00

38 0,46 0,54 1,00

39 0,46 0,55 1,00

40 0,44 0,56 1,00

41 0,50 0,56 1,01

42 0,51 0,54 1,01

43 0,55 0,53 1,01

44 0,51 0,51 1,01

45 0,50 0,46 1,01

46 0,56 0,45 1,00

41 0,60 0,41 1,00

48 0,51 0,41 1,00

49 0,53 0,44 1,00

50 0,53 0,46 1,00

".
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Bijlage X

Flow-diagram van het rekenprogramma, behorende bij hoofdstuk 5.

in1ezen +
initialiseren

k := 0

simulatie van sys
teem op tijdstip k

bereken

Sk+1 en bk+1

k "- k+1.-
bereken

l. ....
~

uitvoer van k, bk+1,
-1

Sk+1' Sk+1' ~, ~

'.\

"oJ., .

neen
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Bijlage X

Flow-diagram van het rekenprogramma, behorende bij hoofdstuk 5.

in1ezen +
initialiseren

k := °

simulatie van sys
teem op tijdstip k

bereken
Sk+1 en bk+1

k := k+1

bereken

~

ui tvoer van k, bk+1,
-1

Sk+1' Sk+1' ~, ~

neen

----,

_ -~~1 • ..1-0, •• - . .,.. •.•• ._,... - - .,. _:.1



begin comment schatting van een systeem-parameter door integratie van de kans naar

de reeks enkelvoudige toestanden;

integer n, k;

~ frand, G, A, H, Q, R, MW, sx, M, PI, b, 51, sw, sv, QT, B, xw, XMV, z,

F, Tl, T1N, Nl, N1N, N2, N2N, AFl, AF1C, AF1T,

Af2, AF2C, AF2T, MN, PIN, dm, dp, d2p, dm2p, dInp, d2m2p, d2mp;

boolean bnormal;

library 5ETRANIXJM, RANIXJM;

~ pro<;:edure NORMAL;

begin 2!!!~ yratlc;l;

if bnormal then NORMAL : = yrand--." .--..

else-begin~ u, v, c;

start : u : = 2 X RANIXJM - 1; v : = 2 X RANIX:M - 1;

c := u X u + v X v·. ... .. ,
if c > 1~ goto start~ c := sqrt(- 2 X In(c)/c);

NORMAL := u X c; yrand := v X c

~;

bnormal •- l bnormal

~ NORMALj

procedure lees(A);~ Aj

begin 5PACE(10); A := readj FIXT(5, 4, A); NLCR; NLCRj

> t::d
i-' 1-"

i-'
i-' tu
I
c+ (ll
CD
~ ~(.Q

c+ •
c::
~
t:J'
(ll
c+

Ii
CD
~
(ll

~

Ii
0

~
3
tu

c:: \0.....
~
t:J'
0
0
H)
P.
'J1
c+s::
~

•

... -' .



~ lees;

n : = read; frand : = read;

CARRIAGE( 2); PRINTI'EXT(~verwerkte input: :1»;
CARRIAGE( 3) ;

PRINTl'EXT( ~Gi); lees( G);

PRINTrEXT(W ); lees( A) ;

PRIN'ITEXT(~ ); lees( B) ;

PRINTl'EXT(M); lees(H);

PR:rnrrEXT(~); lees(Q);

PRINT1'EXT(W ); lees (R ) ;

PRINTrEXT(~ ); lees(MW);

PRINTrEXT( ~x:J.); lees( sx);

PRINTIEXT( W); lees(M);

PRImTEXT(.p:>:q.); lees( PI);

PRINTrEXT(~i); 'lees(b);

PRINTI'EXT( tsIi); lees(8I);

sw := sqrt(Q); sv := sqrt(R);

8ETRANDOM( frand); bnormal : = false;

QT := G X Q X G;

F:= A + b; MN := M; PIN := PI;

NEW PAGE; CARRIAGE(2 );

PRINITEXT(~ k b (geschat)

CARRIAGE( 3);

for k := 0 step 1 until n ~

81

x (geschat)

8

x (werkelijk):!»;

." \.,40:'"1'"
".. : .....

------ IIIIIIiIi _



begin 1! k = 0~ xw := MVl + sx X NORMAL

else xw := G X sw X NORMAL + A X xwv + B X xwv;-
z := H x xw + SV x NORMAL;

T1N:= HjRx z + MN X PIN;

N1N :=~ / R + PIN;

NaN := N1N.+F ~ 2 / QT;

if k > 0 then-' -begin dm := Tl/N1N;

dp := -l/r;:;r X Nl/(N2 ~ 2) X 2 X F/QT;

d2p : = -Nl/r;:;r X (2/( r;:;r X N2tt2) -'3 X (F/r;:;r )~/( N~3));

dm2p : = 2 X MN X PIN X dIn + MN~ X dp;

dmp : = PIN X dm + MN X dp;

d2m2p := 2 X PIN X dIn ~ 2 + 4 X MN X dp X dm +~ X d2p;

d2mp : = 2 X dp X dm + MN X d2p;

AFl := dm2p -2 X T1NjN1N X dmp + (T1NjN1N)~ X dp;

AF1C := + dpjN1N - dp/PIN;

AF1T := AFl + AF1C;

AF2 := d2m2p - 2jN1N X dmp,f.2 + 2 X T1N/(N1N~) X dmp X dp - 2 X T1N/N1N X d2mp

+ 2 X T1N/(N1N,t.2) X dmp X dp

- 2 X T1N~/(N1Nk.3) Xdp,f2

+(T1NjN1N) ~ 2 X d2p;

AF2C := -(dP/N1N)~ + d2p/N1N + (dP/PIN)~ - d2p/PIN;

AF2T : = AF2 + AF2C;

81 := 81 + AF2T/2;

b := b - AF1T/(2 X 81);

-



end"-'
F := A + b;

xwv := xw; PI := PINj M := MNj

MN := Fx T1N/N1Nj

PIN := 1IQT X N1N/N2N;

Tl := T1N; Nl := N1N; N2 := N2Nj

ABSFIXT(4, 0, k)j SPACE(2); FIXT(5, 13, b); SPACE(2); FIXT(5, 13, SI)j SPACE(2)j

FIXT(5, 13, 1/SI)j SPACE(2); FIXT(5, 13, Tl/Nl)j SPACE(2); FIXT(5, 13, xw); NLCR
end"-'
CARRIAGE( 3) j PRIN'ITEXT({::I.aatste random getal = ~);

ABSFIXT(12, 0, 67108864 X frand)

end

pregend
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Bijlage XII.

In te voeren grootheden voor het rekenprogramma van hoofdstuk 5-

n aantal iteraties

frand zie bijlage III

G vermenigvuldigingsfaktor

A bekende parameter

B te Bchatten parameter

Q variantie van wk
R variantie van vk
}.HT gemiddelde van Xo
sx spreiding van Xo

'M a priori schatting van Xo
P geschatte inverse variantie van Xo (po-1)

b a priori schatting bO
8 geschatte inverse variantie van b (8

0
- 1 )

0

·. .. . -~~ .... ~ ...., . -... ' - .
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Bijlage XIII.

Getallenvoorbeeld van het rekenprogramma van hoofdatuk 5.

n 500

frand 23071731

G 1

A 0,6

B 0,4

H 1

Q 0,01

R 0,01

MW 4

ax 1

M °
P °
b °
S °



- 91 -

Resultaten van de eerate 50 iteratiea: ,

k bk+1 Sk+1
...

~~

° 0,000 00 3,68 3,59

1 0,511 0,003181 3,09 3,13
I'

2 0,561 0,001348 3,58 3,19

3 0,526 0,000154 3,91 3,96

4 0,494 0,000538 4,19 4,00 .' .....

5 0,455 0,000420 4,11 3,91

6 0,421 0,000346 3,96 3,84

1 0,410 0,000292 3,81 3,13

8 0,405 0,000253 3,84 3,56

9 0,399 0,000223 3,13 3,56

10 0,391 0,000200 3,68 3,65

11 0,391 0,000181 3,68 3,61

12 0,402 0,000165 3,80 3,15

13 0,396 0,000152 3,63 3,16

14 0,395 0,000141 3,60 3,64

15 0,398 0,000132 3,69 3,16

16 0,395 0,000124 3.58 3,61

11 0,391 0,000116 3,61 3,10

18 0,401 0,000110 3,11 3,e6

19 0,399 0,000104 3,10 3,19
20 0,398- 0,000098 3,66 3.64

21 0,"396 0,000094 3.54 3,60

22 0,398 0,000090 3,63 3,66

23 0,399 0,000086 3,61 3,19

24 0,401 0,000082 3,18 3,14

25 0,398 ,0,000019 3,65 3,51
26 0,391 0,000016 3,56 3,58

21 0,391 0,000013 3,53 3,51
28 0,396 0,000011 3,45 3,43

29 0,395 0,000068 3,39 3,54
30 0,396 0;000066 3,44 3,56
31 0,398 0,000064 3,55 3,61
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k bk+1 Sk+1
...
~ ~

32 0,398 0,000062 3,57 3,63

33 0,398 0,000061 3,54 3,65 ~.

34 0,397 0,000059 3,50 3,53 \

35 0,397 0,000057 3,48 3,47

36 0,398 0,000056 3,51 3,54

37 0,398 0,000054 3,57 3,56

38 0,400 0,000053 3,73 3,73
. ,t~

39 0,400 0,000051 3,70 3,74

40 0,401 0,000050 3,77 3,89

-41 0,401 0,000049 3,81 3,84

42 0,400 0,000047 3,69 3,73

43 0,400 0,000046 3,69 3,77

44 0,400 0,000045 3,68 3,64

45 0,400 0,0000.14 3,74 3,67

46 0,399 0,000043 3,63 3,61

47 0,399 0,000042 3,56 3,55

48 0,397 0,000042 3,43 3,38

49 0,397 0,000040 3,41 3,39

50 0,397 0,000040 3,36 3,41

t
1'-
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Lijst van gebruikte symbolen.

Achter de verklaring van de symbolen is het nummer vermeld van de for

mule, waarin het betreffende symbool het eerst voorkomt.

De symbolen zonder tijdsindex, die niet in deze lijst vermeld zijn, heb

ben dezelfde betekenis, als die met tijdsindex, aIleen zijn ze tijdson-::

afhankelijk.

A

ao
B

b

b
b

k
C

Ck
C
k

DO

E>jk
E

F
k

f k

'-k
G

k

I\
~
Hmk

In
J

n

ISc
k

L
n

m

het bekende gedeelte van de matrix F

rekensamenvatting

het onbekende gedeelte van de matrix F

parameter-vector, opgebouwd uit de elementen van B

variabele, ontstaa.n bij Taylor-ontwikkeling

a priori verwachtingswaarde van b op tijdstip k

normaliserende faktor

rekensamenvatting (hoofdstuk 2)

normaliserende faktor (hoofstuk 5)

rekensamenvatting

Kroneckerdelta

verwachtingswaarde

overdrachtsmatrix

overdrachtsfunctie van het systeem

overdrachtsfunctie, rekensamenvatting

overdrachtsmatrix

overdrachtsmatrix

overdrachtsfunctie van het meetinstrument

Hamiltoniaan

kostenfunctie

kostenfunctie

rekensamenvatting

tijdsindex

rekensamenvatting

vector van Lagrange vermenigvuldigers

a priori verwachtingswaarde van ~

a priori verwachtingswaarde van ~

covariantie matrix van men IDa ( uitgezonderd

hoo fdstuk 3)

(4.1)

(5.6 )
(4.1)

(4.5)
(5.12)
(4.12)

(2 .. 12)
(2.37 )
(5.1)
(5.6)
(2.3)
(2.3)

.(2.25)
(2.1)

(3.1)

(2.1)

(2.26)
(2.2)

(3.5)

(2.15)
(2.13)
(5.6)
(2.1)

(5.11)
(2.15)
(2.12)
(5.3)
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de reeks waarnemingen zo' 3 1, ••••• , zn

covariantie matrix van ~ (uitgezonderd hoofdstuk 3)

maat van de fout in de schatting (hoofdstuk 3 )

kansverdeling

rekensamenvatting

covariantie matrix van ~k

vectorfunctie

covariantie matri~ van ~k

vectorfunctie

covB.riantie matrix van ~k

monster-periode

rekenaamenvatting

input-vector

storings-vector optredend bij de meting

atorings-vector optredend bij de terugkoppeling

toestandsvector

• • • • • • • • • t

(2. 3~)
(3.1~)

(2.6;

(3.11)

(2.3)

(3.14)

(2.3)

(3.14)

(4.12)

( 3.4)

(4.17)

( 3.3)

(2.2)
(2.1)

(2.1)

(2.5)
(5.5)
(3.19)

(2.36 )

(2.21)

(3.26 )

(3.30 )

(2.2)
(2.5)

d k
. ke ree s waarnem1ngen .!

nde reeks waarnemingen .!

•••••• , x
-n
x
-n

de reeks toe~tanden

de reeks toestanden

schatting van ~

schatting van ~ op basis van

schatting van ~ op basis van

niet lineaire gedeelte van !k

schatting van ~k

meet-vector

Pk
P

k
P ( )

tf'k
~
Sk
Rk
!:k
Sk
T

.!k
~

~k

~k

~n
x
n
~

!tc
!tc / k...
~ / n

Zk

Zk
.!k
z n


	"Maximum likelihood" schatting van toestanden en parameters
	Inhoudsopgave
	1. Inleiding
	2. De methode van Cox voor toestand- en parameterschatting
	3. De methode van Sage voor toestand- en parameter - schatting
	4. Scheiding van de toestand en parameter
	5. Schatting van toestand en parameter met bijbehorende covarianties
	Enkele suggesties voor verder onderzoek
	Bijlagen
	Geraadpleegde literatuur
	Lijst van gebruikte symbolen

