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Beknopte samenvattins.,

Enkelo theorotische aspecton VaD hot parameter schattings

probleem volgens do expliciete methode, speciaal m.b.t.

optredendo louten, worden nader onderzocht. Ter verificatie

werden enkele experimenten op de digitale. rekenmachine IBM

360/30 uitgevoerd. De schatting betreft de impulsresponaie

van het onbekende. op de uitgang'verstoorde,systeem.

We karakteriseren het 5ysteem m.b.v. een parametervector.

Parameters zijn punten van de impulsresponsie.

Een aanvang werd gemaakt met de studie naar het nuttig gebruik

van de informatie vergeloken bij instrumentatie volgens de

impliciete methode.

Aangezien lie touten bij een random "wit" iagaagssignaal
. j

(optimaal ~.staignaal. Appendix I} atocbastische variabelea

zijn werdea standaardafwijkingea in de 8chatting bepaalcl.

Indion het te schatteftproces op de uitgang geatoord wordt door

additieve ruis treedt ee. ruisfout Ope--_ ..-.._-
Eea albreekfout oDtstaat indien het mathematisch model een kleinere----...--..--
impularesponsietijd heeit dan het te schatten proces.

Observatiefouten zijn toutea die veroorzaakt worden 1ndie. de-----..---------- '.

geobserveerde ingangsreeka eea deel is uit eon continue voort-

gaande roeks.

Onderscheid werd ge.aak~ tussen inatrumentat1e .et en zonder

matrixinversie.

Pulltsgewijs Qverzichts ..
, . '"

Do kleinste kwadratenschatting van de impularospons1e van een

lineair procos wordt gegevenvolgena:

..... [:or ]-1,../1. == X)( X ~

Deze .chatting vere1st matrixinversie.

Schattingen bijinatrumentatie ~onder matrixinversie worden

als volgt bepaalas

"\.I

A· =J
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T TDe ele.enten VAn X X en X ~ zijn tijdgemiddelden, die

slechta onder de voorwaarde van ersodicitoit beachouwd

kunnon worden ala benaderingen van auto-resp.kruia

corrolatietuncties.

De schatting 18 zuiver indien:

T
E[Xn] = 0

hetgeen betekent dat het ingangs- en 8tooraigRaal

ongecorreleerd moe ten zijn en bovendiea moet·, llinstena

eeR van beiden de verwachtingawaarde nul hebben.

De impulsreaponsiepunten van het onbekende procea z1jn

op twee maaieren expliciet te achrijven

(input "\,/ H")

I' [(h; +h,.,) rb I, N-I)+'" ...]
,." JH J ~K\" .
lfxlC (O,N)

J,j' - ~r (i)
YJx)C (0)

h.:= 1-:1 0, tV)
I .....

Y:rIC (0, N)
....... y

"compan$l"ti.k et-men II

Instru~entatie zander matrixinveraie verwaarloost alle

"col1pensatietermea" en leidt tot een maximale apreiciiag

in de schatting t.g.v. de atbr~ekfout.

De atandaardafwijking in de schatting t.g.v. de additieve

ruia wordt, zowel bij instrumentatie met ala zander

l1atrixinversie, gogeven door:

(j'= W,11(O)

-N YJx II (0)

Deze uitdrukking is onafhanke11jk van het aantal te .chatten

parametera (I)

-- De afbre.kfout is onafhanke11jk van het vermasen van het

incangasignaal.



0-7

De afbroekfout is op analoge wijze to bepalen als de

ruisfout, aangezien we kunnen veronderstollen dat de

afbreekfout ontstaat vanwege additieI aan de uitiang

van het procea toegevoegde (gecorreleerde) ruis.

Voor N»O is da standaardafwijk1ng in de schatting t.g.v.

de afbreekfout benaderd te achrijven als:

(procea met eindig geheugen)

~. = hCO . (N- P+J) (proces met oneindig geheugen)
J V2 N

In beide gevallen is de standaardafwijking in de je parameter

groter dan in de voorgaande. Dit hoett niet indien geschai

wordt zonder matrixinversie.

Voor processen met een oneindig geheugen geldt dat, zelts b1j

oneindig lang meten, de standaardatwijking in de .chatting

ongelijk nul ia en well

hC4

V2
Dit resultaat geldt ook indien geschat wordt zonder matrix-

inversie.

-- Een algemener model wordt verkregen indien de vertrag1ngslijn

uitgebreid wordt m.b.v. een integrator. In dit geval kunnen

ook processen met een oneindig (zeer groot) geheugen toutlooa

.geachat worden.

De afbreekfouten in de verschillende geschatte parameters

zijn, speciaal voor grote N, zwaar gecorreleerd en praktiach

gelijk in grootte en teken.

Het gevolg hiervan is dat bij grote N we1 d. vora van de

impularespoD.sie in een meting good geschat wordi maar hat

is_Diet te zeggen hoevee1 iedor geschat punt atwijkt van bet

corresponderend punt van de impulareapona1e.
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De standaardafwijking t.g.v. de afbreektout bij 1nstrumentat1e

zander matrixinvers1e is onafhankel1jk van het aantal te .chattea

paralll.tors.

A priori informatie o::ntrent add1t1eve stoorru1.,geobserveerde

dool van de 1nputro.ka e.d. kan gerepresenteerd worden door een

weegmatr1xp zodat de schatt1ng met een gewogen foutkriter1um

to schrijven 1. a181

.J. -IInd10n we voor ~ d. covar1aat1omatrix van de add1t1eve

stoorruis aemen dan booft de schatt1ag minimum varianties

(markov8cbattingen).

Scbatten zonder matr1x1nvers1e vore1st een minimum aaD 1nstrumentat1e,

echter moeten yoor een voldoende nauwkour1ghe1d in de schatt1ng veel

moor in- en outputgogovena verwerkt warden vergelekea b1j 1nstrumen

tat1e met matr1x1nvors1e, waar geen atbreektout optreedt.

Er z1jn prakt1sche bezwaren t.a.v. markovachattingen vanwege het

Diet foutloos 1nverterea van de grote covar1ant1ematrix van de

stoorru1a. Deze tout Aeemt toe naarmate moor 1n- en outputwaarden

b1j de schatting botrokken worden (I). Bovend1en vere1.oa doze

achatt1ngen u1teraard een crote computercapac1te1t en rekentij4.

Er zijn exper1mentele aanw1jz1ngen dat, bij 1dent1eke gegevens

betretfende lengte en vermogen van de ingangarooks, de standaard

atwijking t.g.v. de ruistout, b1j schatt1ngen volgons de 1mpl1c1ete

methode, slechta b1j een bepaalde veraterkingsfactor ainimaal 1.

en ge11jk aan het resultaat b1j de expl1c1ete methode:

CT=
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1. Inleiding

1.1. ~~~~~:~!_f~~~~!~~~~!!~!~~

Het onderzoek betrett een aantal aspecten van het probleem om de

karakteriatieke oigenschappen (E~!~~!~~!!)van (b.v. tysische)

lineaire processen te £=f~!~~ uit observatie van input- en out

pu t ge gevens.

In een realistische situatie zijn altijd storingen van ruisachtige

aard aanwezig, zodanig dat er enige "~~~~~~~~:!~"is bij het inter

preteren van geobserveerde signalen. Genoemde onzekerheid kan o.a.

veroor~aakt worden door ~!~~!~~~!~ (kwantiseringsruis; atleesfouten),

!~~~E~!_f~~=~~~~~!~~~!~(ruis in transistoren; thermische ruis etc)

en !~~!!~!_~!~~~~!!!!~~~!!~§!~(b.v. kosmische, atmosterische storingen;
electro-magnetische stoorvelden).

In vele gevallen is het mogelijk de storende invloeden te beschouwen

ala additieve ruis aan de uitgang van het proces. Bet probleem van

de parameterbepaling in een onzekere situatie leidt dankzij de

mathematische waarschijnlijkheidsleer tot 'zinvolle' !=~~~~!~~!~

van de parameters.

In vele moderne ~~!f:!~!~~!~ van regelsystemen is het van belang

om. continu ot op discrete tijdstippen de, 'juiste' inf'orma tie te

verkrijgen omtrent het proces zodat naar een optimale werking ot
juiste aanpassing van het systeem wordt gewerkt. Denk hierbij aan

optimale, zelt-optimaliserende en adaptieve systemen. We noemen

eokele algemeen bekende voorbeelden:

- het continu in de tijd aanpassen van een automatische piloot

aan de vliegtuigdynamica.

- bodemonderzoek m.b.v. deptosounders etc.

- toepassingen op o.a. economisch en biologisch gebied, zoals

marktonderzoek, enquete en diagnostische metingen.

De kwaliteit van de regeling hangt in hoge mate at van de hoeveel

heid informatie die aan de regelaar wordt toegevoerd.

De ontwikkeling richt zich op het in toenemende mate inschakelen van

de computer als regelelement bij het beheersen van gecompliceerde

processen.

De toenemende eisen t.a.v. snelheid en kwalitait van de regelingen

en dientengevolge het inzicht in de betreffende procesparameters

rechtvaardigen een uitbreiding van de computertaak naar het verwerken

van de talloze numerieke input- en outputgegevens tot 'zinvolle'

kennis van het procas.
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Er zijn !=~~S~~~~=~~~_~~~~~~~~~~~~=~waaronder de metingen kunnen
geschieden. We noemen:

a) ~f!:!~~~_~~~!~ aan een geiso1eerd systeem (laboratorium omstandig

heden). Hierbij wordt gebruik gemaakt van speciaa1 geschikte

deterministische of (pseudo) random-testsigna1en.

b) ~~:~~~~_~~~~~ aan een normaa1 werkend systeem. De input meetsigna1en

kunnen in dit geva1 de norma1e bedrijfs- of additief toegevoegde

testsigna1en zijn.

Afhankelijk van de gebruikte meetinatrumentatie (ana1oog of di~itaa1)

wo~den de in- en output gegevens in continue resp. bemonsterde vorm

Yorwerkt.

Een extra comp1icatie treedt op indien er meerdere inputs resp. out

puts zijn t waarbij iedere output een functie is van al1e inputs.

, I -
I On be kt!l"\cl I

• ,
I proces I _

-

-.. infor IV\ Q. h'e. .. ~
verwet"ke.nol

.: O\"'i3o-o.~ ::
-- ----

IP

n
inp~t$ rn OlA,.-t. r~tS

ke.t""i s ornhe."t prQC eS (p~r~l'n et e.r~)

fig. 1-1

De gebruike1ijke methoden am de karakteristieke eigenschappen van

van 1ineaire systemen vast te 1eggen zijn de volgende:

a) ~~_~!~_~~J~~2~;!~

1) impu1sresponsie

2) coefficienten van de beschrijvende differentiaalvergelijking

b) !~_~!!_!E=S~=~~~;~2~=~~

1) overdrachtsfunctie in termen van ~n coefficienten of in termen
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van polen en nulpunten.

2) bodediagrammen, nyquistdiagr'ammen

Elk van bovengenoemde methoden bepaalt, in een ideale situatie, het

proces volledig en eenduidig. Desalniettemin zijn er(voor ieder)

afzonderlijke 6chattingtechnieken ontwikkeld.

De reden hiervan is als volgt:

Hij de praktische bepaling van d.e parameters za..L men in llet algemeen

ter wille van de mathematische hanteerbaarheid een aantal veronder

stellingen ~oeten doen. Afhankelijk van de keuze van de parameters

zullen die aannamen een ander karakter hebben, zodanig dat de resultaten

van de schattingen niet zonder meer vergeleken kunnen worden.

Voorbeeld: Het polen-en nulpuntenbeeld dat verkregen ~s uit trans

formatie van de gegevens uit een optimale schatting van de i.puls

responsie hoeft niet de optimale schatting van het polen- en nul

puntenbeeld te zijn.

Bij het bepalen van de karakteristieke eigenschappen van een proces

uit in- e~ outputgegevens zoeken we in feite naar de operator die

een bepaald inputsignaal zodanig bewerkt dat de gemeten output

optreedt.

Het ligt aldus voor de hand om te denken aan correlatietechnieken.------------.-------
Wiener en Hop! hebben aangetoond dat op deze wijze punten van de

impulsresponsie gevonden kunnen worden.

Het welbekende resultaat dat de kruiscorrelatie!unctie van input en

output in numerieke waarde gelijk is aan de impulsresponsie van het

lineaire systeem,wanneer de input witte ruis i., werd door Wiener

en~ aaJlgetoond.
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'.2. ~~~!!!_!~~~~!~~!!!_~~f!:~!~_2!~!!!!!~~!_f~!~~!~!!~:~~~~~~~~-

tcchnieken.

In voorgaande paragraaf is reeds gesproken over "optimalell achattingen.

We kunnen slechts over "optimaal" spreken indien dit door een algemeen

acceptabel kriterium is vastgelegd.

Bij de keuze van het kriterium spelen de volgende factoren een rol~

a) praktische toepasbaarheid

b) economische overwegingen

c) gebruik van a priori informatie.

werkelijke waarde

0; monotoonala q2 Q q, ~

8ymmetriach

geschatte en de

ala q c 0

Om d~ invloedQn van bovengenoemde. factoren in rekening te kunnen

bronson definieren we he,t begrip "loss function".

We noemen L(q) een 108a function indien deze functie de volgende

eigenachappen heeft:
1) L( q) • 0

2) L(q2) ~ L(q1)

3) L( 'I) • L(.q)

Hierin is 'I het verach11 tuaaen de

van de parameter

q. ~ - b

Het kriterium voor een optimale achatting wordt verkregen uit het

minimaliseren van de loss function of de verwachtingswaarde ervan.

Dit laatste staat in de literatuur [lJ bekend onder de naam

"Risk-function" •

De numerieke waarden van de sehattingen worden verkregen uit een model.

Bet versehil in proeea en model output e(t) is een maat voor de fout

in de schatting. Bij de in gebruik zijnde kriteria wordt steeda een

nog nader te kiezen funetie van e( t) geminimal1se,erd.

Di t levert als modelparameters P optimale (t.a. v. het gekozen kri ter1um)

&chattingen van de proeeaparametera ~.

r..oce~
2

fig. 1-2

\"node I

f-
+

fo~-t k.. i 
l e.. .. il4.~
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Mogelijke foutcriteria zijn:

1) fe dt "integral error"

2) jle\ dt "integral absolute error"

3) Je2 dt "integral squared error"

4) Ie2(t-"t)k(1:.)d.~ "time weighted squared error"

Het kwadratisch foutkriterium, waartoe .e ons in het vervolg zullen

beperken, heeft de volgende aantrekkelijke eigenschappen:

a) het kriterium heett continue atgeleiden, lineair

in de parameters

b) eanvoudig te instrumenteren

c) altijd positief ;" aan grote afwijk1ngen wordt meer

gewicht toegekend dan aan kleine.

Voorkenni8 omtrent het gestoorde proces kunnen we verdisconteren in

een extra weging van de (kwadratische) touten.

Wekunnen onder meer de volgende scbattingen onderscheiden, athankel1jk

van de be8chikbare hoeveelheid a priori intormatiel

a) ~~!~~~~!_~~~~~!~!~_~~~!~~!~~
vereist geen a priori informatie. Gedurende het meet.

interval wordt aan de (kwadratische) tout hetzeltde

gewicht toegekend.

b) ~~!~2!_~~~~~~!~~
De (kwadratische) tout wordt in de t1jd gewogen m.b.t.

de a priori informatie over de additieve ruis.

Terloops is reeds opgemerkt dat de geschatte parameters verkregen worden

uit een model. W. be8chouwen het gegeneraliseerd model dat een algemeen

beeld geeit van de diverse echattingstechnieken.

proc. &5
+

+

I

I

~ j....-.. ~f~
~ .. L
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gi en t
j
z~Jn lineaire operatoren. De geschatte parameters worden

gerepresenteerd door de numer1eke waarden van de potent1ometer1nstell1ngen.

Een aantal mogelijke keuzenvoor de lineaire operatoren z1jns

1) g1 zijn e16m~nten van een vertragingsl1jn

en (30 I: - 1

2) d1fferentiatoren, 1ntegratoren, hoog-en laagdoorlaatt1lters,

orthogonale filters, Laguerre filters, etc.

De keuie is bepalend Toor de e1genschappen van het schatt1ngsmechan1sme

i.c. de.soort parameters (polen en nulpuntenbeeld, 1mpulsrespons1e e.d.~

convergentieanelheid, gevoeligheid t.a.v. additieve ru1s, etc ••

Met betrekking tot de instrumentatie van het model onderscheiden we twe.--------------
klassen:

I !~E~~~!~~~_~~~~~~!: De parameters worden bepaalddoor

instrumentat1e van de mathematische relaties die volgen

uit het schattingskriterium. (zie fig 1.4.)

II !~E~~~~:~~_~=~~~~~: De parameters worden bepaald door

modelafregeling. (zie fig. 1.5.)

proc&~

fig. 1.4.

+
+

+
t
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1.}. Probleemapecificatie van het onderzoek
------~-------------------------------

Eon aanzienlijk aantal publicaties handelt over diverse mogelijkheden

om het parameterschattingsprobleem te benaderen, al of niet gericht

op een specifiek proces.

Eon vcrgelijking van resultaten bij verschillende instrumentaties

komt niet ot zelden voor. Hot is daarom wenselijk om een gegeven

situatie zowel op expliciete alo impliciete wijze te instrumenteren

en een aantal aspecten aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen

om tot een vergelijking to kunnen komen.

Punten van vergelijking zijn o.a. : meettijd, snelheid, omvang van

instrumentatie, Duttig gebruik van informatie en nauwkeurigheid.

Onze aandacht gaat speciaal uit naar instrumentatie m.O.v. digitale

technieken i.c. de digitale computer I.B.M. }6o/30.
Hiervoor zijn een aantal argumenten aan te voeren. Tot dusver

.hebben analoge technieken op het gebied van de parameterschatting

de voorkeur genoten.

Het is een algomene tendens dat digitale hulpmiddelen op alle gebieden

van de techniek een toenemende belangstelling genieten. Speciaal t.a.v.

de parameterschatting biedt de digitale machine een aantal belangrijke

~oordelen. We noemen o.a.:

1) Voor .processen met grote responsietijden i~ het goheugen

van de digitale computer uitermate geschikt.

2) Het foutloos repeterend genereren van identieke test- en

8toora~gnalen biedt geen enkele moeilijkheid.Dit i8 met

name van belang !oor situaties waar deinvloed' van

korte meettijden t.a.v. ruiaeffecten vergeleken wordt.

}) Een intermitterende meetprocedure is ~envoudig op een

digitale machine te instrumenteren.

4) Fundamentele mathematische bewerkingen zoals matrix

manipulaties en statistische berekeningen over meerder~

schattingen verlopen nauwkeurig en zijn eenToudig te

programmeren.

Dit veralag behandelt in hootdzaak deexpliciete schattingaprocedure.

Daarnaast wordt een kort overzicht van theorie en resultaten van het

parallel lopend onderzoek m.b.t. de impliciete methode gegeven.

Voor een gedetailleerde beschrijving hiervan wordt Ter.ezen naar het

afstudeerverslag va~ "R.}W. VQ.l'\ d(&1'\ Boo m .
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Tanslotte wordt Gen nabeschouwing gageven OYer enkele vergelijkbare

resultaten uit beide methoden.

Uit de in paragraaf 1.2. opgesomde mogelijkheden is de volgende keuze

gemaakt:

1) Linoaire operatoren : vertragingselementen; dit impliceert
------------------~
E~E~~~~~~~ : punten van de impulsresponsie.

2) Kriterium : kwadratisch toutkriterium.
~~~~~~~~~



2-1

2. Theorie

De quintessence van het parameterschattingsprobleem volgens de

explic~te methode kan als volgt worden omschreven:

Zoek een mathematische uitdrukking die voldoet aan het minimum

foutkriterium en waarin de parameters (numerieke waarden) expliciet

zijn te· achri jvell.

In principe zijn er vele benaderingen mogelijk.

Uit volgende paragraaf zal blijken dat een handig uitgangspunt

de 2~~!~~~!2=~!_~~~~~!~~~~is i.c. de Wiener-Hopf vergelijking.
(zie paragraaf 2.1.)

De Meettechniek komt neer op het bepalen Van ~~J~~!~~~!!2!~_~~!_!~

!~!~_~!!~!!!~_~!_!~E~_!~~_=~EE!!~~!!!~~=~!~~_~!~2=~·

Eigenschappen die aan de (schatting gesteld zullen worden zijn de

volgende:

- linearLteLt d.i. de schatting is een lineaire functie van het----------
outputsignaal.

- ~~~!=~ (unbiased) E f)3(t)] ~ h(t) d.i. de mathematische ver

wachting van de schatting moot in numerieke waarde gelijk zijn aan

de impulsresponsie van het proces.
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2.1. ~~:~~~~:_~~~~~~~=~~S~~~~!~~_~~~_~:_~~E~~~E:~E~~~~!_!~E_~!~~:~E!

~l~~~~:~·

2.1.1. Con ti.nue signaalpresenta tie
~-~---_._-----------------

Voor cen lineair,continu systeem met impulsresponaie h(u) kunnen we

de output yet) bepalen uit de convolutie van h(u) en de input van het

proces.

Indien yet) gestoord is met additieve ruia op de uitgang dan schrijven
we :

fig. Z.'.
ClO

z(t) =~ h(u)x(t-u)du • + net)

o

We zoeken een kriterium voor de 6chatting van h(u). ~e nemen daartoe

ala 8chatt1ng ;~~-h'~)-die functie h(u) zodanig dat de kwadratische

r1sicofunct1e E minimaal is;

DO

J{ z(t) ~ } 2 m1n. (2.2)E • - yet) cit

0

waarbij I T

yet) • j -h(u)x(t-u)du

0

De oplo8sing wordt verkregen met behulp van variat1e-reken1ng en

heeft a18 resultaat de bekende ~!!~!£-g~f! !!:~!~!~~!~~ I

benaderde(over eindige tijd T) autocorrelat1efuncties

van bet inputaignaal

co

j'h(u)
o

hierin zijn:,..,
Yxx(u-v;r )

"J .....,

~x(u - T.T) du • ~z(v.T)
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U' (v,T)Ixz
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; benaderde(over eindige tijd T) kruiscorrelatiefuncties

van het inputsignaal en de gestoorde output z(t).

Bovenstaand . resultaat wordt als volgt plausibel gemaakt:

Neem 00

E =f{ z(t) - y(t») 2 <it
o

T

yet) • ~ h(u) x (t-u) du

o

,..,
Stel dat h(u) de functie is die werkelijk E minimal~rt en schrijt

-v
h(u) • h(u) +/X h-(u), waarbij he(u) een willekeurige functie is.

Dan is het duidelijk dat voor iedere waarde vanDf,i 0 de waarde van

E groter zal zijn dan voor~. O. E heeft dus een minimum voor 04. 0

en we nemen:

dE)
~ 0O{IO

00 T-1"[ f h(U)X(t-U)dU-z(t)J

o 0

T

<it ~ x(t-v)h·(v)dv. 0

o
Deze uitdrukking kan omgevormd worden tot s

~ ~ T Tf h·(v)dv [Jh(U)dU~ x( t-u)x( t-v)dt - f x( t-v);y( t)clt] • 0

000 0

Aangezien h-(v) 'en willekeurige tunctie is kunnen we nu schrijven:
~ 7 T

·j['h(u) f x(t-u)X(t-V)dt] dU -J x(t-v)z(t)dt tZ.4_)

o O· 0

hetgeen met ..... T

t(U-V,T)
1 J x(t-u)x(t~V)dt• -T

0

en T..... 1 I't. (v,T) - - x(t-v)z(t)dtxz T

wederom de Wiener-Hop! vergelijking (2.3.) oplevert. De benaderde

correlatiefuncties zijn door metingen aan in- en output te bepalen

en hieruit, door deconvolutie, de gewenate functie h(u).
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Een schematische voorstelling van de instrumentatie wordt in

figuur 2.2. gegeven.

x (t--r:)

h(u) +
&(t)

}--r--

2.1.2. ~!~~!~:!_~!~~~~!E!!~~~~~:!!_!~_~~~r!~!~!!.
In een actuele situatie kan vergelijking (2.3.) numeriek opgelost

worden. Aangezien We daarbij gebruik zullen maken van de digitale·

rekenmachine beschouwen we het discrete geval.

De,door het proces gevormde, output wordt genoteerd in de vorm van

ee~ convolutiesom.

Vooralsnog wordt aangenomen dat het proces in rust verke.rd.

Indien de input bestaat uit bemonst.ringen van constant interval rr
dan schr1jven we.
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In matrixyorm :

.. .
• •• •• •• •• •• ••

x(i~) ••••••••••• x(~)
• •• •• •• •• •
: •• 0
• •

x(p~) •••••••••••••••••••••x(t)

x('" )

x(2'C)

••••

o
x(-r )

o •••••••••• 0

••..
•

y(et )
•

h('C ) ·•· •• •• •• •• ••• •
• •• ·• •

h(i't') • ;Y(i'C)
•• •• •• •• •• •

h(p1') l(P'C)

• I•• I
• I

Wemeten altijd slechta over eindige tijd en zullen aannemen dat

hierbij N inputwaarden betrokkeh zijn

Uitgeschreven:

o
x('t' )

0 •••••••••••• 0

o

OC(N't')
•••••••••••••••••••••

o

x(N'C)o
• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •
O••••••••••••••••••••• :.x(NT)

• •• •• •
x(N~) ••••••••••••••••••••• x(Nf-p't')

••••

• •• •• •• •• •• •• •• •• •.. .
• •• •• •• •• •

x(p~) •••••••••••••••••••• :x(T)

Het is eenvoudig in te zien dat ~ sZ. m.a.w.JC~. Z indien voldaan

is aan de volgende voorwaarden :......------- ..
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1) Het proces' heeft een eindi&impulsreaponsie (eindig gebe~gen)·

d.w.z. (h(p1'+t) th(p't' + 2.1' ), •••• ) =Q ..

2) x( q) • 0 voor q>Nr( en', q<O

We noemen de eerste kolOQ in X : ~1

de tweede kolom in X ~a enz.

We zien hierui t dat de parameters van het procea (punteni,' van de

impulsresponsie) te schatten zijn door het proces te simuleren met

bchulp va~ een vertragingslijn ( het Model, fig.2.3.)_..._--
!l

h
--------------

~1---

"----- MODEL--------_ .....

We zoeken nu de kleinste kwadratenschatting voor het discrete geval.

Deze volgt uit de volgende overwegingen.

X,& • w- (modeloutput)

.! • .! - ~ • .! - X.,tJ
,J

De minimumkwadratenschatting van .h is ged8fiZ11eer4 als de vector;.! die

de kwadratische risicofunctie R minimaliseert:

min.

• De discrete inputs wordonin de tijd gewosen. met punten van de

impulsresponaie. Al naargelang de rosponsietijd van het proces groter
is hebben meer inputs uit het verleden een bijdrage in de output van
het proces. Vandaar de term "geheugen" •

•• In het vervolg wordt de constanter(weggelaten en een notatievereen
voudiging ingevoerd : ') (i't') => '$ i
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Schrijf uit:

T ~. T T T T
R =~ ~ - Il x .! -~ xfl + t1 x xfl

~

Differentieer R naar f? en bepaal I waarvoor di t gelijk nul is.

THet ligt voor de hand om te stellen dat X X een niet-singuliere

matrix is en een inverse heeft. We weten nu slechta dat R een extremum
'V

heeft voor ft . We moeten nog verifieren dat het resultaat geen locaal

extremum iS t maar het eewenste absolute minimum van R.

Schrijf hiertoe R in de vorm van het kwadraat van de lengte van vector !:

2 2 T 'T T T T
R II II ~-X..1l1 = II ~ II .-~ X~ - Ii. X :=.+~ X X~

Veronderstel ~ & x1
-

dan kan (2.9.) geschroven worden a16:

R I: 1I:=.l/ 2 + /Ix (Il -;l) lJ 2 - IJ x/ll 2

(2.9.)

(2.10)

Aangezieniedere term in (2.11.) positief is volgt nu dat;

,., f'I

M.a. w. R bereikt een m,inimum a11eon dan wanneer f1.: ~ waarbij j}. gegevon

is in (2.10.) en dit is juist de schatting:

De geotoorde procesoutput .! is te me~en.



2-8

'"De H0deloutpat is Y./l. We stellen beida outputs aan elkaar gelijk

en vermcnigvuldigeo beide zeiden met XT• Indien nu de vierkante

Iwtt'ix X
T

X een inverse heaft dan is Ii expliciet te schrijven.

'l10 schdjven X
T

X ~

z Lj :i~n met 1/N (zie

T= X £ in matrixvorm uit en vermenigvuldigen beide

2.12)

N-P+1 • N
L Xixi+P.1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• E x~
i=1 i=1

N
Z. ..
~= I·•••••••••

1 :
N ,:

·••••••••
•

• • • •

N-1 N-P+1

~ xixi 1········ E xix. 11£1 + i=1 ~+p-

• • • • • • • • • • • • •• •• •• •• •• •• •• •• ••

•

••••••••..
•••••
•·•
••••·•••

1
N'

•••••••••

N
E x, zi uo.,'
I:: 1:1. +n'

J

Indien voldaan is aan de op page 2-' gestelde voorwaarden dan wo~dt

de enise onzekerhe1d in de schatting veroorzaakt door de additieve

ruis op de uitgang. Bij arwezigheid van deze verstoring is principieel

! == h voor !=~2!'2 N~ P'I waarin P het aantal te schatten parameters is.

De termen in xT X en XT~ zijn nu ~~1~~!~!~~!~~=~ die, onder de voor·
waarde van ergodiciteit, beschouwd kunnen worden ala benaderingen

van autocorrelai-.ieruncties resp. kruiscorrelatiefuncties.

We voeren de volgende nota tie in

N
E
i=1

N-1
La
i=1

~

--.~ XlV (O,N)Ixx

etc.
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We moeten bedenken dat de sommatie ~ver een verschillend aantal

termen geschiedt.

Voor N » K mogen we dit verwaarlozen en dan volgt:

,.", IV ,.", ,., IV

'f: (0) ~x( 1) •••••••••••••• ~ (P-1) (}, ~ (0)xx xx xz.. .. ....
"" •..
~ (0) • .... • .... xx • .. •.. • .. •· • • •.. • • ..

, .. • • •.. • • .. • •.. • • •.. • .. •.. • • •.. • • .... • .. •.. • • ..
• • • ..
• • .. •

~ .. . .. t:: (p)~x(~-1)........................ ,.... (0)
~p... ""xx xz

(2.13.)

Door (2.13.) wordt de matrixnotatie voor het discrete geval van

de Wiener-Hopt vergelijking geven.

N.B. Voor kleine X en in het extreme geval wanneer N:P is het duidelijk

dat we niet meer mogen spreken in te~en van correlaties. maar

moeten we principieel werken met matrixvergelijking (2.12.)

Voor N-.Oo en indien we als inputsignaal witte ruis nemen. dus

voor maO

voor mrO

volgen de parameters eenvoudig uita

(2.14. )

Aangenomen werd dat de Bchatting zuiver (unbiased):',;!;a

m.a.w.
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Meestal wordt gesteld dat hieraan voldaan is indien

= Q

Di t volgt ui t:

dus

indien
E rjJ • h

E La] IE 0

Het i8 echter algeme~er om te stellen datI

moet zijn,hetgeen volgt uit:

E [ X
T

X] • E [,i]. E [ X
TZ] + E [ X

Til]

IE h E [xT
XJ + E [X

T ~J
dUB

• 0-
Doze voorwaarde·vereist dat ~inputs j en de ruis a onsecorreleerd

zijJ1lon tezwinste "n van beiden een verwachtinsswaarde selijk nul

heef't.

Hot is uit (2.17.) oenvoudig in to zion dat hj op twee manieron

Gxpliciet is te schrijven:

a) h
j

¥,xy(j)
\input signaal witte ruis)

• rxx(O)

9'Xy( j t N)
. [ (h j +1

(2.17.)
1 - +•••••jb) hj • ..., (0 N) - Pxx(O)

+hj _1) }Vxx(1,N-1)
txx •



Veelal wordt om matrixinversie:te vormi~den de volgende 8chattings

techniek toegepast:
IV

1 . Y'x;r(j,N) (2.18)
j yx}O,N)

Hiordoor wordt een (extra) rout geintroduceerd ala we bedenken dat,

om h
j

expliciet to schrijven ,nog eon aantal t'ooJ11pen8at;i;etermen'~.'.'

meegenomen moeten worden. (vorgelijk (2.17.»)
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We onderscheiden de volgende ~~~~!~~~~_f~~~~E~~~~~:

1) Ruiafout (noise error), Er treedt onzekerheid op indien de uitgang,

van het proces verstoord wordt door additieve ruis.

2) Afbreekfout (truncation error). Deze tout treedt op indien de

impulsresponaietijd van het proces groter is dan die van het model

i.e. er is Diet voldaan aan de in paragraaf 2.1.2. gestelde

voorwaarde: (hp +1:' hp+Z , ••••• ) JI: .Q

3) Observatiefout. Speciaal cij kleine meettijden treden aanzienlijke

fouten op indien de geocserveerde inputreeks een deel is uit een

continu voortgaande reeks. w.a.w. er is niet vol~aan aan de voor

waarde x(q) JI: 0 voor q '> N"t" en q <. 0

(zie paragraaf 2.1.2.)

4) Bemonsteringsfout.Fouten ten gevolge van het kwantiseren van de gegevena.

De te achatten impulsreaponsies zullen, ten cehQ.va van de instrumentatie

op een digitale rekenmachine, gekarakteriseerd worden door waarden

op discrete,conatante tijdsintervallen, evenala de in-en outputsignalen.

hit)

t
\

,, ,

fig. 2.4.

De in fig. 2.4. gestippelde inpulsresponsie van een eerate orde proces

wordt gekarakteriseerd door de vector:

~1

he:

••••••••••

Het voordeel hiervan is dat fouten t.g.v. "sampling niet voor zullen
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komen en dat een studie gemaakt kan worden van de invloed van ~ere

!outbron afzondp.rlijk1ona!hankelijk van andere routen.

Aangazien we' slechta lineaire systemen beschouwcn zijn de !2~~!~_!~~!!!!!.

In aansluiting op hetgeen in paragraaf 2.1.2. is behandeld kunnen

we stellen liat een "trunca.tion error" optreedt vanwege het feit dat

te weinig ItcompensD.tietermcnlt zijn meegenomen.

In dit licht bezien kunnen we } verschillende soorten foutent onstaan

door truncatie. onderscheiden.

a) Hnt ulgemene geval waarbij het proccs een eindig geheugen hoeft,

maar waarbij de vertragingslijn te klein iS t d. w. z•.de impulsresponsie

tijd van het model i6 kleiner dan die van het proces.

dan worden aIle compensatietermen

verwaarloosd.

b) Het proces heert een oneindig geheugon i.e. h(oo) ! O.

'" ( )
N lfxv j

c) Indien geschat wordt via ~j = ~ror
rxx· ,

2.2.1. Ruisfout bij instrumentatie met matrixinversie.-----------------------
We besehouwen !iguur 2.3•

.h = [xT
X J-1

X
T

;L

T
X ~ = h +; = eXT XJ-1

ti~= 1- 11 :[xT xJ-1 xT n

De additieve ruis is een stoehaatischo variabole. Statistiseh gezien

is de standaard-a!wijking van.:1f een juiste maat voor de tout in de

Bchatt1ng. We zullen daarom een uitdrukking voor de aonvariantie-
f'V

matrix van~ trachten te vinden.

r. T .] -1
Aangez1en LX X een symmetrisehe matrix 15 geldt nUl

A,-z01'1T
• [XT Xr'XT!!.!! Tx[[xTXrf.[icT ltJ-V.!!•.!!TX&T~-'
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Per definitie is :
EF~f1·1J········· :

•

E~2fJ ~
• •• •• ••• •• •• •

•

•

• • • • • • • • • • • •

dU8

Indien we slechts 6~n bepaalde willekeurige

beschouwen, dan kunnen we schrijven :

inputJDatrix X

Daze uitdrukking wordt erg eenvoudig indien het ruissignaal wit i~

met E L!!J • 2. Dan is:

E {n. nT.} •Lb (0) I- - Tnn

waarbij /IJ (0) het 1'ermogen van de. ruis is. De convariantiematrix
Tnn

wordt nu:

COY1- ·rrm(0) [x'l X] -,

-1 • A

(2.20)

eDan is de varian tie in do j parameter:

•



en de standaardafwijki~g:

Uit appendi; Ivolgt dat de varianties van alle~ minimaal zijn

slechta dan wanneer ala input-signaal witte ruls genomen wordt.

A.. wordt bepaald door de inputreeka en is wederom een stochastische
JJ -

variabele, indien we meerdere malen met verschillende reeksen zouden

maten.

Hat is nu algemener om in de ui tdrukking voor cov i de verwar:htings-

'ii~arde van LX?;' X J-1 te nemen. r
Voor een inputsignaal dat bestaat uit witte ruis geldt:

E [xT xJ • Ntx(O) I

Hierin is N het aantal discrete input-waarden en N W(0) de energieTxx
die in- het proces wordt"gepompt".

Een verificatie voor (2.21.) volgt uit:

N-p+1
...... L.

i.1
• • • • •

X.xi 11 +p.
•••

• • • • • • • • •

••••

• • ••• • •• • • •
l-p+1
L x x
i~1 i i+p-1 •••••••••••••••••••
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E ( ~qX.X. 1.(N-q) EI N2 2:q
xix

i
la:(N_q)w (q) a: 0

i=1 ~ ~+~ q 1.1 +~ Ixx

voor iedere q ~ 0

..lJe Bchrijven nu:

~nn (0)

N W (0)
T xx

I

en hieruit is eenvoudig de variantie in de touten te bepalen. Voor

de standaardafwijking in iedere parameter volgt nUl

Voor N-oo gaatCT- 0 en we kunnen spreken van een :~l~E~2~~!~~

~~!!~~~_!~~~~~!2~·

N.B. Indien we geen a priori informatie omtrent de additieve ruis

hebben is de volgende opmerking van belang. Een zuivere

schatting van1nn(O) kan bepaald worden uit.

•N.;-1 [~-i]: [~- t1•
•N.;-1 {l ~- [XT~] Tf}

Aangezien [xT X]-1 symmetrisch is tenopzichte van beide diagonalen is

bij een enkele meetcyclus de standaardatwijking van de eerste parameter

gelijk aan die van de laatste, de tweede aan die van de voorlaatste etc.

De verwachting van de standaardafwijking is echter in iedere parameter

gelijk en wordt gegeven door (2.23)

We hebben tot dusver nog geen uitdrukking gevonden voor de actuele fout\

in de schatting bij eon willekeurige meting. De toutvector 4 b T schrijven

we ala volgt explicie t; r



N N N N
AA; = A1j L. xini • + A2j L xini 1+•••+A;;£ x.n. j_",+••• +A .J" x.n. -1
/ -oJ 1.= 1 i=1 + , "" ~11. 1.+'1 pij;1·1.1.+P4

L::;1go~ien' voor N» K en input witte ruis

[xT
X] -1 ~ Aj j I (diagonaalmatrix)

kunnen we een goede benadering van de rout geven door voor~ de

meest relevante term in (2.24.) te nemen:

N

,6,:Sj Q:'A jj &-1xini+j_1 =

Voor N-.. geldt:

Ook hieruit zian we weer dat de schatting zuiver (unbiased) is indian

x en n on6ecorreleerd zijn ent'nminste e6n van boiden een verwachtings-- - I

waarde 6elijk nul heert.

N.B. Hot is nuttig te concluderen dat ~;_~!~~~~~~~~!!!J~!~~in de
geschatte parameters onafhankelijk is van P (het aantal to

---~--------- --~--
achatten parameters). Zie hiertoe uitdrukking (2.23~ Men zou

n.l. geneigd kunnen zijn to denken,dat bij het verdelen van de

informatie, die verkregon iG uit cen meting met N inputs, over

_ ..,.dere parameters, ,de onzekerheid per parameter groter wordt.

Dit is echter onjuist omdat het nuttig gebruik van de informatie

kennelijk al vastgelegd is door de aard van de schattingsprocedure.

In principe kunnen we uit de in- en outputwaarden zoveel correlatie-
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functies creeron dat we maximaal N parameters kunnen schatten.

Dit vereist enkel een uitbreiding van het instrumentarium.

~e zullen bepalen welke invloed additieve ruis heeft bij schattingen

volgens:

ZI j

Dit soort schattingstechniek wordt vaak toegepast omdat hierdoor

u.atrixinversie wordt vermeden. De instrumentatie wordt dan erg

eenvoudig.

Met matrixinversie hadden we de volgende uitdrukkingen voor de schatting

en de fout:

-1 TX n

In paragraaf 2.1.2. merkten we reeds op dat bij schatten zonder matrix

inversie een "truncation error" geintroduceerd wordt. (zie verder

paragraat 2.2.5.). We schrijven (2.25.) in vectornotatie:

I xT z • h + A A + 4J,
- - /~trunc. / noise

;Jnob. •

We gaan analo~g te werk als in paragraat 2.2.1.

Indien we wederom slechts een bepaalde willekeurige inputmatrix X

beschouwen dan schrijven we:

""
cOY ~ n •

/

Indien het

cov;'" i [1n'~]' ~iL(O)J 2xT
i {l! l!T} X

ruissignaal wit is met E [n] • 2 wordtl

[xT xJ
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Voor een inputsignaal dat eveneens wit is en dUB

wordt de Covariantiematrix:

/Y

COy Ar-n

en wederom geldt:

=

t/J nne 0)
= Nlb.•..( 0) I

[ ....A

~~~~~~!_!£~6~_~~~_~~_~~~~~~~~~~!~~J~~~~_!~_~!_~:~~~~!~~_~:~:~:_~~~~~!~~!

~~~~_f~~~~~_~~~~~l_~~~!~~~~~!~J~_~~_!~~_!~!~~~~~~~~~!!_~!~_~!_~~~~!!
matrixinversie.--------------
Deze conclusie lijkt aanvankelijk merkwaardig. De verklaring wordt

ala volgt gegeven:

Schatten zonder matrixinversie is in feite het grensgeval van schatten

met matrixinversie, echter waarbij een maximale (additieve) "truncation

error" optreedt, zoals reeds gepostuleerd werd in paragraa! 2.2.

Het verschil is enkel,:",een verschil in "truncation error", hetgeen

behandeld wordt in paragraaf 2.2.~.

De actuele fout in de 6chatting t.S.v. additieve ruis bij 66n willekeurige

meting is nu;

N

Z. ~

xi n ~ (j ,N)i+j-1

~ljj •
i=1 xn

N
c r CO,N)

L 2 xx
xi

i.1

In het vervolg zal seen additieve ruis aan de uitgang van het proces

toegevoegd worden zodat de ·fouten in de schatting slechta veroorzaakt

worden door truncatie. Het zal echtQr bl±jkcn dat het ontstaan van dit

soort fouten op een analoge wijze bchandcJd kan worden als bij de

"noise error" n.l. als zijnde veroorzaakt door additief toegevoegde

(gecorreleerde) ruis op de uitgang van het proces.
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We stellen:

N : aantal discrete inputwaarden

K de impulG responsie Van het proces wordt gekarakteriseerd

door K waarden dus (hk+1t hk +2 ' •••• ) : 0

P het aantul te schatten punten van de impulsresponsie.

De output van het proces is wederom gegeven door:

Xh :: 1..

In de (U.K-1 bij K) matrix X onderschciden we een (N+P-1 bij F) deelmatrix

U van X, als gegeven in (2.26.) Evenzo onderscheiden we de P-dimensionale

vector h~ als een deelvector van ~ (K-dimensionaal). Vergelijk (2.27.)

X1 0 ••••••••••••••••• 0 ••••••••••••• 0

::; x2 x,.
• •• •.. .
• •• •• •• • •:p x1
• x2• •• •
• •• •
• ••x.. .
• A •
• •• •• •• •

x, 0'0' •••0
x2 x~ •••• 0

• • •. x,

•••••••··•

•••

•••••

•

~-1······~ ...P-K
• •

•••
••

••
• • •

•
••

••
• •

••
•

~.
o

•
O••••••••••••••••••••••• :xN• •
••••
•·•·• •• •
0 •••••••••••••••••••••••• • •• ••• ••••• ,0:
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\

"

"

~1
••

~1••
h h h· •I: • •.. .p -, •• •• h•· P

hk
x h • 1
ub*· r

¥is hierin"de output van het proces dat na tap~ getrunceerd is.

Als voorbecld zie tig. 2.5.

~ ....
1" ....: ,. ....
. · r- ..... : . .,. ... -

-t

Het getrunceer~proces zou volledig gesimuleerd kunnen worden door

ons model dat P uitgangen heatt. De "tI'lUlcation error" ontstaat t.g.v.

een ruissignaal E gesuperponeerd op de outputQ'van het getrunceerde

proces, zodanig dat we voor de te meten Z mogen 8chrijven:

4
·I~:1

"8-
t. x + y- --- -+

n* !
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, '

I; " •

~.
~.. K'C

B

1:£ h h* { + 1.of.

In ons mathematisch model is de output na t • (N+P-1)~ gelijk aan nul.

Dit is geen beperking,.aangezien we, bij he~ bepalen van P parameters

slechts informatie meenemen over (N+P-1) outputs van het proces.

Da,'kleinsta kwadratenschatting wordt op analog. wijze b.paald. als in

paragraaf 2.1.2.
Nu geldt:

en

Vervolgens blijkt uit (2.28.);

ll' c [u~ u] -1 u~r I (2.}o.l

Vergelijken we (2.29.) met (2.)0.) dan mogen we concluderen dat d. fout
I

veroorzaakt word t door het ,fei t dat :. ~ r. Een analoge redenering

geld~ voor de "noise error", daar waG n.l. ~ ~ Z

Indien de vertra gingslijn"groot genoeg" was d. w. z. minstens K ui tgangen

heeft zouden we mogen stallen:

h • lX
T x] -1 X

T
Z

Juist omdat matrix U een deelmatrix is van X worden t. weinig
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"compensatietermen" meegenomen, zoals in paragraat 2.2. reeds werd

opgemerkt en dit veroorzaakt Z ~ ¥.
T -X X levert voldoende "compensatietermen" om zonder tout te kunnen

schattcn, maar UT U niet.

Door UT U te schrijven ala deelmatrix van XT X kunnen we zien welke

"compensatietermen" ontbreken. (zie (2.}2.»

• •• •• •• •
• •• •• •• •• •
• •• •• •

N-P+1 •• N 2

L xi xi +p_1········:· L xi
i .. 1 i.1

• • • • • • • • • •

N-1 N-K+P

~1.xi xi +1• • • ·l1 xixi +K_P

• • • • • • •
N-K+1 ••

.~ xixi+K_1······························~···:·.
i.1

voorbeeld:

N 2 N-1 N-P+1 N-P N-K+1
h1 ~1xi + he ~xi~i+1+••• •+ hp ~ xiXi+P_1+hp+1~1~Xi+P+'+~~~~+K-i

N

• ~ xiYi
i-1

en
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tV
~ f h aangez1en de functies

niet bepaald kunnen worden want het model heaft slechta F u1tsangen.

De fout wordt expliciet ala volst ~e8even I

Hior1n heaft ~ de vo18ende vorm I

r l 0
•• •• •• •• •• •• •• •• 0r p Xl hp+l

r p+l x2 hp+l + Xl hp+2
! • •

• •• •• •• •• •• •
x hp+l + •••••••••••• Xl hxK-p

• •• •• •• •· •• •• •
r x

N
_

l hp+l xN+p_K hxN+p-l + ••••••••••••

Dit bl~kt o.m. ook u1t fig. 2.7.

De ruiscomponenten van ~ z~n du1del~k secorreleerd.

Het probleem is nu gereduoeerd tot het volgende I

Wewenaen de parameters te sohatten van een proces dat gekarakter1seerd

wordt door een h~en een output ~ heaft. A&ngez1en deze output ver

stoord wordt door (secorreleerde) ru1s ~ kunnen we slechts de output

~ meten en treden er d1entengevolce touten Ope
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u~~ hat volgende zal blijken dat de schatting ook nu zuiver------
is ineeval de input uit witte ruis bec,taat.

[uTu]; • UTl. • UT.r + UTR

E[UTU]. E[,aJ • E[UT~J + E[UT11] .._ h. •-
'1'We b~palen U11. Dit blijkt te zijn a

u'l',R •
•·····••

E[UTR] -Q

E[71-h*en dUB bljJkt

Ket is eenvoudig in te zien dat wanneer de input witte

ruis is a

Schr~ven we fiji in oomponenten ui t dan bllJkt ook dat A)l-'O Baat

voor X...coen input wit.

\1e weneen een ui tdrukkinS te Vinden voor de "absolute tout"

(d.i. standaardafwjjkin8) in de sohattins en gaan hierbij analooa

te werk ala bij de -noise error".

Wa BohrjJven I

! · X*h"
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waarbij :.

o 0'· . .• •
• •· .•

h
P+'

o o

en h".

o

··•·•·••·••
~2·•·• •
'X-p. •· . •••: •x 1

Mark op dat X· (N+P-1 bij K-P) een deelmatrix is van X en .a" een deel

vector van h

~}. ruT u]

1!j1 • A~ T • IuT uJ
= IuT u] -1 uT x. ~t

-1
uT X· h" h"T x·T U

per defini tie is

COy .r -= ::[1· iT]-
dUB

::{fUT u] -, uruT u]-j,.,
uT h"h"T x·Tcovf. x·

Deze ui tdrukking is niet verder h, Vll"eenvoudigen aangezien h" deterministisch

is.
IV

In de uitdrukking voor de convariantiematrix van I bij "noise error"

namen we E l~ aT] . Dan blijkt dat de standaardai:ijking aineemt

bij toenemen~ vermogen van de inputruis. ,

Analoog daaraan zouden wenu kunnen nemen E [E sTl . Aangezien

R echter ontstaat uit filtering van de inputruis brengt dit ons- , , .

niet veel verder bij-'bepalen van de standaardafwijking.

Bij vergelijkingmet (2.23.) zal echter wel uit dimensieoverwegingen

geconcludeerd mog~n wordon (Vergolijk ook appendix II B) dat de



aangezien:

o••••....•..........•.... e._ ••••••••• 0

·0
2

hp+1

2
hp+1 + hp+1• •
• • • • • • • •

•
••..
•
~

•

E [R R
TJ:;lI1 (O)~- - lxx •

•..··..
•..
•..
•·•......
o

• •

••••••••••••••••••

• • • •

••••••
h 2 :p+ ••••••••

•••••·

•
• •

K-P 2
L' ,n.
o , l.+p
3.=

Het vermogen van de ruis is recht evenredig met het vermogen van

de input. Het kan nog als volgt worden goverifieerd:

s tel ne t ingane;ssignaal x, vermogon ill (0»
- f xx

A&= [uT u] -1 UT X• .h"r
Bi j een ui tgungssignaal o.~ 'vermogen of- rxx' 0» word t

4,1'~ 1.. rUT u] -1~UTo(x. h" = ~gr 0(.2 L - /-

Om nu bij ein4ige N ==e_~=~~~~r~!_~!~~r~~!~2 te vinden Y22!_~~

"abaolu te fou t" gaan we a.ls volgt te Yo'erk:....----..-... ---
We zoeken, analoog als bij de "noise erroz-" de relevante term in dfj.

r .J -1 T .ruT u·1--1 uT X'" ,h"1J;1:; LuT
lj u 11 = ~

waarbi j:

11'

N-P
2:
i=1

N-K+1 .
xixi+P·················~ x1x1+k_l
• 1=1••••..
•••••..
•..

K-Kt-P

...... · · · · .. · ... 2. x. xi k
1=1 J. +-p
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He:::k op Qat U" (1' bij K-1') een deelmatrix is van xTx (zie (2.32.).

Voar iedcre N geldt:--------

Voor N »0 en input witte ruis kunnen we als asymptotisch zuivere

ben~dering voor ~j gevon:

K-P N-p-r+j }
h ~ x.x. j

=1 p+~ ~ ~ ~+P+l -
N 2

2: xi
i:=1

Bov,endien gaan de termen van lager orde (eindig in aantal) naar nul

voor N _0.0.
jV3j uitgeschreven:

I

.6;d . •l J

1 [N-P+j-.1' N-P+j-2 N-K+j J
Nt: (0) h 1 L xixi . 1+h 2 £: x.. x.: j+2+ •••• +hk L x.x. k jxx p+ i;:1 +P-J+ p+ i=1 1- .+P- i=1 1. ~+ - •

In appendix II wordt een afleiding gegeven voor de standaardafwijking

van benaderde correlatiefuncties. Hieruit blijkt dat voor de stochastische

variabele

- - 1
N

~ xx(~·N) = ~ xx(tr> • if t.~ixi+'t'

de standaardafwijking gegeven is(ondet voorwaarde dat xi gaussischc

verdeelde ruis is) volgens:

v;~ (0)
xx voor<t'= 0

voor er,£ 0 (onafhankelijk vantt')
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We moeten bedenken dat

en

+...... (2.38b)

6to,h0l5U"h.
onafhankel1jk~riabelen x1 .x

2
•••• , met

is de standaardafwijking gegeven doorJ

We maken slechta een verwaarloosbare fout indien ...e in (2.:n.)

~xx(O) vervangen door rxx(O) aangezien in een zaer 2~~~~~!~

~~::::!

L<O) & t",,(0) : <T'f' C t",,<O) { 1 : V1}
Hierin is 'if «1 aangezien we reeds verondersteld hadden

da t N» 0 moet zijn.

Voor de som van een aantal

variant1es CT1
2

I 0""2
2

I ••••

,.---------
Oi C Vo-,z .rr/

Voor O<constant :

en

I
met dezegegevens volgt voor de variantie in ~ :

rr- 2 1. 2( [ 2 2 2 ]
V~j • N2fx:(0)~XX 0) (N-P+j-1)hp+1+(N-P+j-2)hp+2+····+(N-K+j)hk

en voor de"~~~2!~~~_!2~~:_~~_:,-~_:

Uitdrukking (2.41.) is procesafhankelijk i.e. afhankelijk van ~~

Dit is eenvoudig in te z1en, aanzezien de fout juist ontstaat vanwege

truncat1e en de mate 1{aar1n dit geschiedt is bepale.n.lvoor de grootte

van de fout. Alvorens nog een aantal conclus1es temaken m.b.t. ~j

merken we op dat er voor 1edera configuratie Van h" en h te vinden
- eq

is zodan:l.g datI
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hierin is h gegeven door:eq

•

h"max

de volgende
etH

van proces'

conclusies ;----------
1) ~~_~!~~~~~~~~£~~~~~~S_!~~~!_~!2~!!_!22~_~~=~~~=~~=_Jtzo zal de

onzekerheid in de laatste parameter groter zijn dan in de eerste.

Het verlies aan "compensatietermen" laat zich het zwaarst tellen

in de laatste geschatte parameter.

2) Voor grote N is de variantie evenredig met K-P ( het aantal"vergeten"

parameters) en omgekeerd evenredig met N.

Voor N_ Q.o gaat de"absclute tout" naar nul.

~E~=::!:~~~

1) Ui t de computerstudie Yolgt dat er reeds voor N>100 praktisch

geen verschil is te constateren tussen~j en de actueel optredende

touten (zie 3.2. )

2) De procesparameters Yolgen uit ,

We meten z. Indien we de ,~uis E zouden kunnen bepalen dan moet het

principieel mogelijk zijn om zonder tout te kunnen schatten. Er

is echter a priori informatie omtrent hll vereist willen we iete;

te wetan komen over E. We kunnen in beperkte mate deze intormatie,.,
verkrijgen uit de oplossing A van een eerste scnatting

We zullen van aeze gedachte£ een handig gebruik maken in

paragraat. Het zal blijken dat we, in het speciaLe geval

met oneindig (groot) geheugen, volledige intormatie over Rkunnen

verkrijgen en aangegeven wordt hoe dan zonder tout is te Bchatten.
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2.2.4. Afbreckfo~tbiLprocessen met oneindig geheugen.

Het geheugen van de digitale computer is uitermate

geschikt bij het schatten van de parameters Van pro

cossen met grote responsietijden (groot geheugen).

Het is, na bestudering Van voorgaande paragraaf,

eenvoudig in te zion dat de "truncation error" voor

beide in fig. 2-8 geschetste schattingen even groot is.

De ruis R is in beide gevallen identiek, aangezien het

aantal en de grootte van de "verge ten parameters"

iden tiek is.

httl
t

hit)

1
. -

l1l
I

I

l
-p<' (N+P-1)'C'

fig 2-8.

Opme~~lng:

Het is gebleken dat er slechts ean eindig aantal

(N + p-1) punten van de impulsresponsie een rol

spelen bij een actuele schattingsprocedure.

We zullen onze aandacht nu gaan richten op pr~cessen

met een oneindig geheugen, d. i. hooT 0

De, in deze paragraaf behandelde stof, is echter ook

van toepassing op processen met lange responsietijden

(K ~ N + P - 1), zoal s blijkt ui t bovenstaande opmerking.

We beschouwen, a16 voorbeeld, een tweede orde proces met

impulsreponsie ala geschetst in figuur 2-9.

1e'C

fig. 2-9.
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Evenals in voorgaande paragraaf stellen we weer dat de

"truncation error" ontstaat ten gevolge van een ruissig

naal S gesuperponeerd op de output r van het getrunceerde

proces, zodanig dat we voor de te meten y mogen schrijven:.
'J • r + ~

fig. 2-10

P = aantal te schatten param.

N • aantal discrete inputwaarden.

Verondersteld wordt, dat h(t)=C voor

hk+2 , •••••••••• htpO) I; C (1,1, •••••••• 1)

en P>K

N.B.Deze veronderstelling wordt slechts gemaakt om alleen het

effect te bestuderen van truncatie in een speciaal geval n.l.

dat, waarbij alle "verge ten" parameters een gelijke numerieke

waarde hebben.

Het is beslist geen essentiele beperki~g, want indien P< K

zou zijn, dan krijgen we in feite een fout die op te splitsen

is in een t.g.v. truncatie als bedoeld in bovenstaand speciaal

geval en een t.g.v. een eindige truncatie als bedoeld in voor

gaande paragraaf.

Beide effecten zijn additief aangezien het proces lineair is.

De procesparameters volgen uit:

hit. [UTU]-I uTr .. [UTU]-I (LT [t - 8:]
-
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De procesoutput I is te meten en er wordt geschat volgens:

-j. [«1"]-1 uTy

Er zullen fouten optreden in de schatting aangezien we in

eerste instantie niets weten omtrent de ruiscomponent E •
-'\I

De laatste geschatte parameter;3" geeft ons echter infor-

matie over .h" aangezien deze een eerste benadering is van C,

met een zekere spreiding in de uitkomst vanwege de "truncation

error". Laten we in gedachte het model groter maken (meer

parameters schatten). De truncation error neemt af en bijgevolg
'V

neemt de zekerheid toe dat;dp in numerieke waarde gelijk wordt

aan C. Maar dit impliceert, aangezien ook de inp~t bekend is,

dat we E volledig kunnen leren kennen. Dan moet er ook een

instrumentatie mogelijk zijn, die het effect van g automatisch

elimineert en moet zonder fout geschat kunnen worden.

Nerk op dat, indien de vertragingslijn "c>neindig" groot was,

R nooit zou optreden.

Aangezien h 1u h 2= ••••••••••• =h is het eenvoudig om de
p+ p+ co

vertragingslijn met behulp van een integrator en versterkings-

factor h 1 zodanig uit te breiden dat we in feite een oneindig
p+

lange vertragingslijn krijgen en wordt

hit

Y-

-k'-- b

fig. 2-11.
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Uit vergelijking met (2-26) blijkt dat we nu een inputmatrix

U moeten gebruiken als gegeven in (2-43).

XI o . - - - - - - . 0 l
Xl XI 0

hI

Xp • Xl 0

xp"1
. • Xl X,

1

l.: Xi,.,
XH

0 hp

hClO

N-j

0 . . . . . . 0 XH LXi
ii'

=

Opmerking: Door Levin M.J. [9J wordt een variatie hierop

gegeven. Echter moeten daar de parameters nog Van een correctie

taktor worden voorzien. Dit wordt in teite veroorzaakt door het

plaatsen van de integrator voor de vertragingslijn.

Bij het model zonder integrator werd als voorwaarde voor juist

schatten gesteld dat hk+ 1= hk+2= •••••••••• =0 (~·D Q).
Bij het !!!..ode.!. ~e1-inte{i!at2.z:. is de restrictie minder stringent

n.l. ~+1 • hk+2= ••••••••••••• = constant ( ook • 0) en we kunnen

dus spreken van een algemener model.

We be schouwen wederom de tout die optreedt indien geen integrator

aanwezig is. Deze wordt expliciet als volgt gegeven:

,1 rUTU]-1 UT R_
.c1 IE • L

1

Hierin is U de inputmatrix als gegeven in (2-43), maar waarbij

de laatste kolom (integrator) is weggelaten.

T 1 % t.-l X:)& = n~ (0, 0 , •. ..• .• 0, Xl ' 2:. Xi.,..... _
i.l ,-J

E is de geintegreerde inputruis, na tijdsvertraging p~

en due duidelijk gecorreleerd.
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We gaan analooB te werk als i~ vorige paragraaf,

N-I N-r

LL
(., hi

(2-44)

We kunnen voor de je component in 4/ weer een as~ IIIpro ~isch

zuivere benadering (N)> p) van de tout geven:

h N~P+j-l N~+j

Afj • If (:) L t 1-- Xi Xi+,+r - j
xx l= 1 4..l

hierin is: j= 1, •••.•..•.•.•. ,1>

p = aantal te schatten parameters

N = aantal discrete inputwaarden

Px}O)= het vermogen van het inpui$iSIt.1JI(witte ruis)

LJitgeschreven:

[

N-P.j-I N-P·j-z .2. J
/)//::1~ L )c.x.. + L X.x, . + ........+ L X.X. ... X'X

H
=

rJ N <f.. Co) ~.I • ''''-J+l •• 1 '''P-J-t~ i-I "'*N-z.
JlI

N-P.;-, N-p.j-l.,

=~ f(N-P+j-l) 1. L )(~X,+p.J'., +(N-p+j-.z)~.;;..1T"".- L x.x ... ,.. + ......J
N 1f'Jl,jl(o) L N-P+J-I ~.l N-P.,.;-,& .-1 'h -J+1

Voor de benaderde correlatiefuncties gelden wederom de

uitdrukkingen (2-38) tim (2-40)

Met deze gegevens volgt voor de "absolute fout" in/J



: :ZN v(N-K+J)( N-K+j-l)'

Voor N.CO is aan alle voorwaarden automatisch voldaan en

wordt de "absolute fout ll in iedere parameter:

(2-48)

Op~erking 1: We mogen uit (2-47) wederom de conclusie trekken

dat voor eindige N de spreiding in de eerste geschatte parameter

het kleinst is en vervolgens toeneemt met j.

Opmerking 2: Vooruitlopend op de resultaten die bij de

studie met behulp van de digitale computer, naar voren z~Jn

gekomen, merken we op dat,henev.ens het effect als gegeven in

opmerking (1), de fouten in de verschillende geschatte parameters

in een actuele situatie zowel in teken als in grootte praktisch

gelijk zijn. De com onenten in de foutvector A
gecorreleerd. We vergelijken de termon die in IlIJ &11 t4} j"
voorkomen:

• 113 ',It IJr.i :

I

"" ~A. :1".1""

N-p+i H-Pfj-I N-PfJ-l
, t"'" 01 V + I '" It. J( • +' '" 1(.1(. • + ....... of" J. X Xu

N- f- Ai ...·.p.i N ~ • i11'1~1 Ai ~ • • 'P-Jofl. N I ..
•• / J '" " •• ,

,
De termen in 41 ~ j.'
eon nieuwe i.!.

zijn dezelfde termon als in

N-p+i

~~XiXi.+f-j,.,

, plus

Dc laatste term heeft slechts cen geringe bijdrage in de fout,

die door de eerste (N -p+j-1) termen al grotendeels is bepaald.

Uiteraard is het effect sterker voor grotere N. We mogen hieruit

concluderen dat weliswaar de vorm Van de impulsresponsie in

een metinr, goed geschat wordt ~aarhet is niet te zeggen hoeveel

ieder geschat punt afwijkt van het corresponderend punt van de

il:lpulsresponsie.
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Vandaar dat een extra re,rossie op de goschatte punten van geen

nut is. Omdat de vorm van de impulsresponsie na een meting goed

is vastgelegd, kunnen we op ieder van de geschatte punten een

correctie aanbrengen, indien minstene een van de punten van de

impulsresponsie (b.v. voer t= 0) a priori bekend is.

Het resultaat in (2-48) is in zoverre merkwaardig dat voor

Nop ~ d. w. z. we correleren "oneindig" lang, de fout niet naar

nul gaatt maar een constante spreiding, rond de verwachtingswaarde

nul, behoudt.

De verklaring hiervoor is als volgt:

Voor processen met een oneindig geheugen geldt, indien de

i~put witte ruis is:

h, :I txy (j)
J Lf X" (0)

Voor N-'co is de fout:

IJ}j 1/
~KR. (j)
Ifxx (0)

(2-49)

(2-50)

Hierin is ~,I(( (j) .. 0

"...;li:_)_--i h_l(t_)_......I~_R.....{i....)

1/00" hetgeen volgt uit:

-t

( CXconstant)

Zoudcn we nu ook voor processen met oneindig geheugen stellen

dat voor N_C'-t A/J' gegevcn wordt door (2-50) dan zou hieruit

volgen dat A~j naar nul eaat en uit het voorgaande blijkt juist

da.t 4}j voor N_~ onbepaald is met verwachtingswaarde nul en

spreiding tho. ~ • We mooten center beder~en dat de schattings

procedure een zuiver mathematiscne bewerking is in termen die,



(2-51)h. = Ilm
J N--

speciaal voar N-c.o , de "vorm" hebben van correlatiefuncties.

Zois a1 ecrder gebleken in (2-17) dat "benaderde" tijdgemidde1den

reeds voldoende zijn om de punten van de impulsresponsie hj te

bepa1en. Evenzo is in al1e geva11en:

N

-L L xi 'Ii."
N i_I

De kruiscorrelatiefunctie ~)( ( j ) is per definitie een "ensemb1e

gemiddelde" en b1ijkt onder 1e conditie van ergodiciteit gelijk te zijn

aan hct overeenkoffistige "tijdgemiddelde". EEta van de voorwaarden voor

e~sodiciteit is het stationair zijn van de signalen. De output van ean

proces met eindig geheugen heeft een eindige variantie h.l. een

~indige impulsresponsie wordt gecon¥ol~eerd met inputwaarden die

een eindige spreiding hebben. Di t is een voorwaarde van stationari tei t.

De output van een proces met oneindig geheugen heeft een in de tijd

toenemende variantie en is voor N-- 4Y.) niet eindig. Aan de condi tie

van ergodiciteit is niet voldaan, zodat (2-51) niet is te schrijven

als (2-49). De fout bij het schatten van processen met zowel eindig

als oneindig geheugen is voor N--~ gegeven door;

/{

I ~ v." ..
N +- "', "'+J

,al

.!.. t)(~
Ii ,a, •

maar slechts in het geval van eindig geheugen volgens (2-50).

Ten overvloede zij nog vermeld dat in (2-45) iedere term achter

het eerste sommatieteken weliswaar voor N--~ naar nul gaat, maar

net aantal termen gaat naar "oneindig".

De uitkonst blijft onzeker evenwel met eindige spreiding.

2.2.5. Afbreekfout bij instrumentatie zander matrixinversie.

We weten reeds dat het schattcn van parameters volgens:

-;3. =,
het limietgeval is van schatten m~t m~trixinversie.indie zin dat

een maximale "truncation error" optreedt. Alle compensatietermen

zijn verwaarloosd. (vergelijk (2-17) en (2-54) ).
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Hot volsellde is al tijd juist: \

met:

h,

-~(N.t.I) 0 -- -- 0
, , , , •, , , , .. 0,

'V' IV _ _

~ (a,N)"'" 'I:. (I,N-I) rt. (~".J.) - - - - - - IV (N-'." 0 - - - - - - - - CJxx. • JtX J(It 'Xx J

'- .."" -v ~ ....• 11I (o./() .. ~ ("N-I) _ _ _ _ _ _

~x" "x,,,', ". , "-'" ",., ..~
I • ~(~N) ..

~ . "'" .~
l!J (1'-1) - - - - - - - - -'" ;" (o,Nj' ..... - - - - - - - - - - - - - y:'(I/-~t)~x ,~, ~

--

,."

It (j,fi)-A j

waar'b1j:

AJ = i;('.. II-,)[j,i~/"'~·-I]+ i.(.t.lIl-.t)[hi+;'+~i-.1.J + .....
101-1

:: L $ (f.N-t)[h, +h'-tJf., II/J( J+! J

Schatten volgens (2-53) levert de volgende tout op:

,., A . I LN.' 'V D JAJ.1· :. j;\. -h.:: J rp (~N-f) h· +1,'.1'
rJ I J J f:J(ttJ,N) - fI)/~N') J.I /~x' J~f Jj. (2-56)
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In figuur 2-13 wordt het getruncoerde gebied aangegeven bij het

schatten van de je parameter Van een willekeurig 20 orde proces:

N+j-I

fig.2-13

lie ',vensen wederom een ui tdrukking te hebben voor de "absolute fout".

De impulsresponsie Van een proces met eindig geheugen wordt gekarak

teriseerd door ean k- dimensionale vector h.

voor i < 0 en i >k

De standaardafwijking in de fout is op twee rnanieren te bepalen:

1) Schrijf (2-56) uit en bepaal hiervan de standaardafwijking.

2) Bepaal de standoardafwijking van
AJ

'/{r (j,N)

9:~ (O.N)
t.o.v.

Beide oplossingen znoeten Ldentiek zijn.

ad.1: Voor N »0 .seld t wederom de opmcrking van pag.19 en schrijven

we:
"1-, (1/-1 (I/-I(+i

~A.'= I [I,. ~)(. K • + h. E)(.Xl + ......+ h L )(.)(. .+
"l'J N IV CD} ~+I i., ,'+' J+~ i.' ' H. I< c'a, ' UIf-1

r ••
N-,N-'L N-J.,]

-'- h. L x.x. ..~. E )(.1(. .,. ...... + k L X.I< .•J-' ,'./ '&+' J-1. i./ • '+1. I ,'./ ,uJ-/

voor 1 ~ J'~~
~ .... 2

LJ.3' k+1
Ui t symmetrieoverwegingen ~unnen we ..:1/ ~j voor -Z-" j ~ k

in een iets gewijzigde vorm geven.

We mogen nu niet de varianties van de ter~en in (2-57) afzonderlijk
bepalen, aangezien enkele van de benaderde correlatiefuncties

afhankelijk zijn.



We moeten t.fj anders schrijven, , ,

N./ N-J +1

r(h. +h. )L: x.x'. + ....... +[h .... ~)L: x·x. " +L' JTI J-l i., ' HI 2.J-1 I i., ., ~ ~J-I

~~ ~K~'

+ h . L)(. x .. + ...... + h 2: J(. x. , ]
'4J l'o I l L'tJ I<. iol "0<-)

Op een analoge wijze als in voorgaande paragrafen volgt nu:

(2-58)

CiiJ·J
= ..!..1 (h. +h. )2(N.') r ....+ (h . to h)2.IN_J'+,) + h2. (N-i) + ....+hl (N-K+)') =

N \ J"'I J-' 2rl , V Jj J Ie,

'" l,~,. V2. (j.')(JlN-j) .. (K-.2}+,)(N- ~ ) ,

(2-60)

k+1 r7
Vcor~ ~ j ~ k wordt '~j gegeven door:

% ~ l,~'t y.2. (i<-j)(:i.N-K+j) .. (j.,){N-K + i y'
Opmerking (1): Het is triviaal dat de "absolute fout" onafhankelijk

is van P (het aantal te schatten parameters).

Opmerking (2): De standaardafwijking is erg procesafhankelijk.

Bovendien is het een functie van j. Voor het inzicht beschouwen we

een proces waarvoor geldt,

De spreiding in de fouten is dan minimaal voor de cerate en laatste

parameter.

Vervolgens is ~, • CT;JJ<-' < ~,. ~x-s etc.

Opmerking (3):Voor een proces met eindig geheugen gaat de fout naar

nul indien N --co , aangezien iedere term in (2-56) naar nul gaat

en het aantal termen eindig is.

Voor een proces met oneindig geheugen wordt:

~ ~ ~V 4{(AH) ...... +(II-/+I)]+(N-j)+ ....2+1

Indien N» k wordt ht~~~O') en neemt de spreiding toe met j.

he~ wordt onafhankelijk van j.
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Voor N~~ wordt wederom de ~tandaardafwijkingin iedere

parameter gegeven door:
".

(J.

hetgeen volgt uit (2-60).

We kunnen dit resultaat nog als volgt plansibel maken:

Stel we hebben het proces gestrunceerd voor t)k 'C •

De standaardafwijking in de fouten wordt nu gegeven door

(2-58) en we noemen deze OJ.
We krijgen een extra additieve onzekerheid in de.vorm van

ruis op de uitgang. Dit veroorzaakt een spreiding C72 in de

fouten die gegeven wordt door (?-47). De totale apreiding

ia dan:

(T~ V0:1
to 0:1

J 2

Voor N - c:..? saat OJ- 0 en dus wordt

CT. 1l WI.
~

he/.)
•tV-co '{i

Het resultaat blijkt onafhankelijk te zijn van instrumentatie

met of zonder matrixinvensie, hetgeen ook wel te verwachten was

aangezien in de fout bij instrumentatie met matrixinversie voor

N -e;, slechta de term overblijft die de fout representeert bij

instrumentatie zonder matrixinversie.

ad 2: De standaardafwijking volgt direkt uit de spreiding van,..,
de benaderde kruiscorrelatie functie ~)(y(j ,N), hetgeen in [g]
behandela wordt. Het resultaat stemt overeen met (2-58) en

(2-59).

2.2.6. Meetfouten bij beperkt observeren van hat ingangssignaal.

t'li~t
Indien'-voldaan is aan de in paragraaf 2.1.2. gestelde voorwaarde

x( q )= 0 voor ~ >N'l: en 1<o· m. a. w. de geobserveerde

input is een deel Van een continu voortgaande reeks dan zijn

de eerste (p) en laatste (p) a -waarden in (2-6) niet represcn

tatief voor de overeenkomstige ~p outputwaarden van het proces.
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Bij aanvang en einde van de metin~ is het proces niet in rust.

Vanzelfsprekend zullen de fouten, d~e hiervan het gevolg zijn,

speciaal bij kleine meettijden aanzienlijk worden. Voor N-.~

gaan de fouten naar nul.

De fouten kunnen,ten allon tijde,vermeden worden door de volgende

inputmatrix X te nemen:

x =

xP_I _. _ _ _ _ • _ _ X I

X p Xp_1 • - - - - - X1.

X N - - - • - - - • • XN-P

(2-61)

Het is duidelijk dat we dan zowel de eerste Pals de laatste P1,meteft
outputwaarden moe ten verwaarlozen.

Kunnen we echter maar zeer bepe,.kte. tijd observeren dan nemen we

aIle outputwaarden in onze berekeningen mee, echter zullen we de

fouten op een juiste wijze moeten gaan wegen.

Hierop wordt in paragraaf 2.3. nader ingegaan.

2.3. Gewogen foutkriterium en Markov-schattingen~

In hat geval dat geen a-priori informatie voorhanden is omtrent

de fouten (lees foutvector ~) die bij oen schatting van ~ optreden,

ligt het voor de hand om iedere component in de foutvector(.1' e2 ...... )

even zwaar te wegen. Hat kriterium wat dan gekozen wordt is:
. . l' d" f t' R T ~ e 2

m~n~ma ~seer e r~s~co unc ~e = ~ • ~ =~ L
L

Stel nu dat de geobserveerde inputreeks een dee1 is. Van een continu

voortgaande reeks m.a.w. er is niet voldaan aan de voorwaarde
"

x( t) =0 voor t >1'/'1: en t < 0 en we hebben een proces met eindig

geheugen. Inputs die ver in het verleden liggen hebben dUB een

minder grote biJdrage in de output dan recente inputs. redere

procesoutput wordt vergeleken met een mo~eloutput en levert ons

een component van de foutvector !.

Hot is zeer waarschijnlijk dat, op hot tijdstip dat de meting

start, de toestand van het proces en model verschillend zijn.
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Het procca is niet in rust, het model weI. Na enige tijd meten

zullen proces en model een nagenoeg gelijke toestand hebben, het

gcen impliceert dat een procesoutput met maer recht vergeleken mag

worden met de ce1ijktijdige modeloutput dan oen voorgaande proces

output. \'ie moeten dus de fout op tijdstip~:ett' serieuzer nemen dan

etr-1 etc. Het andere woo;:-.:lcn: we gaan de fouten wegen.

We kiezen ala voorbeold het volgonde (gewogen)foutkriterium.

minimaliseer R';;:: L «., e/'
c'

met Oi-, < o<.z. ~ cx.." (2-62)

..
... ,

"

o
(2-63)

o
"

9representeert de a-priori informatie, die in meerdere vormen aan

geboden kan worden. Eon andere vorm is b.v. dat we informatie hebben

omtrent de additieve ruis op de uitgang van het proces. Het is dan

handig am deze informatie zodunig te benutten dat de routvector

"juist" gowogen wordt, omdat iedere foutcomponent zijn ontstaan te

wijton heert aan de (additieve) ruiscomponenten.

De sChattinsj,1 van h moet nu zodanig zijn dat R' minimaal is

m.a.W'. V R' Cf) == 0

[ If TT TT ]
V(j. ~T¢;~~T4>X~_~X¢l:+t1X~X(J.. d=/i-

- .-2X ¢';, + 2. XT<pXj = 0

XTcb XIndien Teen inverse heert kunnen we schrijven

We mooten wederom verifiercn dat dit het gewenste absolute minimum

is. We schrijven dan ep. if +i

[?; - X;]T 4>[;;: -XIJ-II ep i [£; - XfJr
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en het bewijs verloopt verder op e~n analoge wijze als behandelt

in de vorige paragraaf.

,..,
We beschouwen voar dit geval de covariantie matrix van

j i
(d.~ fou t is 1 :ft -~ ). .

cov;I = E{A~.d4TJ= E[($-h).($-h)TJ=

= Eo UQi:.-b)(Q~"'b/l

waarbij:

(2-65)

QX.I (lcientiteits matrix)

Onder de voorwaarde dat

krijgen we:

, dus

,.,. . { T T hT ITT / -/ T l
cov /1 = EQ ~ ~ Q - Q ~ - - ~ ~ Q ;-!1!1 J =

= Q £ f[X b+ ~J [X b+ n]TQT}_ Q X hhT- hbTXTQT+ hh-r
:; QX bbTxTQI + Q EfrH]TJQT -QxbbT- bbTXTQT+hb~ (2~66)

Su'bsti tutia van (2-65)in (2-66) levert:

co,,;=- Q E [!JUT} aT=, [xT¢)fxT¢ E[!I!{]¢\[)?¢XJI
Jnd:i.en nn £ {~t!: T} 'bekend is. (a-priori, informatie)

dan kan 'bewezen worden [I:,] dat cov;4 minimaal is

als we de weegmatrix als voIgt kiezen:

<p -I = £ {n a.T} =: C

aangezlen rf symmeir/sc.h is en vie,..ktimt.

]). SC.h~tt i nj wordt h lJ :

(2-68)



Voor iedere andere weegmatrix

aan (2-69).

ef' i. COV! groter of gelijk

Dit soort minimum-variantie-schattingen worden ook genoemd:

Markov-schattingen.

Ten aanzien van de praktische waarde Van dit soort 6chattingen

wordt verwezen naar de conclusie op page 3-9.
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3. Instrur.1entp,tio met behulp.,van de digi tal~ rekenmachine.

Hot Qxperimentolo onderzoek is uitgevoerd met'bohulp van

de digitale rekonmQchine IBM 360/30.
Vcrschillonde schattingatechnieken zijn toegepaat, to weten:

kleinste k~adrQtensch~ttingcnmet/zonder matrixinversit, met/

zonder integrator on markovGchattingen.

De experimentolo standaardafwijkingen t.g.v. de ruisfout en

de afbreekfout werden evoneons berekend met behulp van d.

computer.

Bij laatstgcnoomde berekeningen zijn, uit overwegingen van

praltti6che aard zoals computcrcaFctcitoit en rekontijd,8teedll

30 schattingen met verschillende ruisreokson gebruikt.

In appendix III wordt cen overzicht gogGvea van de b.treffende

programma's (geschreven in Fortran IV} tlowdiagrammen en de

gebruikte subroutines.

3.1. Experiment.le resultaten en discussie.

3.1.1. Procca met eindig gohougen.

We beschouwen een eerste orde procea dat gekar&kteriseerd

wordt door eon impulsresponaievector met compoaenten volgon.:
T "

h (T) =:. e- r T c O,l)~) !i l' P.

De Gchatting geschiedt met matrixinversie:

;I co [X TX] -I XT ];

(zio programma!I. AppendiX· :tIl)

Zowcl deingangsruis als de' (addi tiovo) stoorruiswordt
,. . '

gog.neroerd m.b.v. d. subroutine IGAUSS"·(zie AppendixX),

zodat'de ruisreekson bestaan uit gllussiach verdeeldo "witte

ruis". Hot vermogeA van de ruis is instolbaar· en gelijk aan

de variantie van do reeks.

GOGchat worden de eorste vijt punten yan do impulsresponsie

(Pc5). Dientongovolge treedt con afbreekfout op (zio gratiek I).

Ia eerste instantie wordt goon Qdditieve ruia toegevoegd zodat

een ruisfout ontbroekt.

Indien N» 0 wordt de st.and6l.ard~:rwijking in de jO parameter

gegevon volgens (2-41);__---~---~----~~----:-----=-:"i"'T~
OJ-j - *(N-p+-j-l)h'p+l +(1'/-1' +-j-2.)h~+l",,"'(N-K+j)hk
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We nemen N= 100 m. Iil. W. er zijn~OO discrete input w.a.arden.

Uit 30 schattingen, ieder met ean andere ruisreeks, wordt

oen exporimentelo bepaling van de "absolute tout" gemaakt.

Dit geschiedt ala volgt:

VJI) bepalen de actuele touten 41>Ji. = ( ,.6j~ - hj ) .
(1: 1,2, .•...•• ,30) en hun gem/dd'elde ~or &110 SChattingen/

j
•

De experimenteel bop,:lald~ "absolute tout" volgt uit:

~j :: (K=30)

In onderstaandc tabel I worden de theoretisch on experimenteel

bc~aalde waardcngageven

Thcoretisch Experi.mera toel

j II: 1

oj :;: 2

j D 3
j = 4

j ... 5

0.0100 0.0102

0.0101 0~0092

0.0101 0~O107

0.0102 0.0096 ITabel II
0.0102 0.0092

0.0000 0.0005

We constatoron slechta eon gemiddelde afwijking van 3% t.o.v.

de theoretisch bepaalde waarden.

Vorvolgens worden 30 identieke schattingen gedaan ala voorgaand

echter ~et dit verschil dat de procosoutput verstoord wordt mot

additiovo ruis.

Vermogen ingangsreeka

Vormogen stoo~ruisreek8

.• lfxx (0) II: 1.00

fnTl (0) • 0.49

De ruisfout wordt bopaald uit:

~n(O)

N y{)( (0)

We nemen ala theoretischo spreiding in alle parameters t.g.v.de

afbreekfout: (iT II: 0.010 (zie tabel I).

Do totale "absolute tout', in de schatting is theretiach:
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De berekening van de fout met behulp van de rekenmachine

geachiedt op analoge wijze als voorgaand en levert de

t!lxporimentele waarde voor de totale "absolute tout'.':.

Voor een kwalitatiei inzicht z~Jn in grafiek I d. impulsresponsie,

de cerate twee schattingen enerrh weergegoven.

Bovendien is voor enkale schattingen de actuele tout berekend
N

J "" v." ..- L... "'~ 4+J-l
~~. = _N_...::i-=.=.:.., _

.J... ~ x.3-
N ~ •

, .. I

hatgeen overcen blijkt te stemmen met de computerre~ultaten.

Vergelijk ~;3J & + 0.09 met de actuale tout in de 30 parameter

op grafiek f (cirkeltje).

h(T)lIZ 10 ( e
-.3 +T

8
1-7

-e 'f ) 1'.1,2, ••••••N+P-1.

zijn twee schattingen in gratiek IV uitgezet. waarvan een met

minimale N (N=P=20).

We zion dati bij truncatio. de acbatting met minimale N ge.n overwegend

slechte resultaten hoart op to lever~n. aangezien het aantal

"verso ton" companaatietermen nu ooltminimaal is. W. mooten Gehter

wel bedenken dat voor kleine N de termen buiton do diagonaal in

do matrix; (XTX) eon belangrijke 1"01 spolen!

Uiteraard zijn de touten voor N.191 meor gecor1"el.e~d dan in

goval N1IZ20.

Een groter vormogen van de inputroeks levart dezelfde resultaten.

aangezien de. atbroek!out onathankelijk is van het inputvormogen.

Instrumentatie zonder matrixinversio.---------.---------------------------
De tevoren beschreven impul$responsie van eon eerste orde procea

wordt nu goschat volgens:

,...,
13· -J

'"
Px%. (;'1 N)

~x CO,N)

K Do ordcgrootten van termoa op d~ diagonaal e~ daarbuitea

vorhouden zich ala 1: N-t.
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(zie pro~~arr~a 2, Appendix III).

We makcn 30 schattinGcn, iader van 10 parameters (P-10)

f,18t vcrschillende input- en ctoorruisreeksen. Daarna worden

dozelfde echattinccn eeD~~::t. maar nu zonder dat de proceaoutput

verstoord wordt door additiave ruie.

In do eerste cyclua (}O scllattingen) treffen we zowel ruisfouten

ala afbrecr.fouton.

In de -(;·..:ecdo cyclus slechta afbreekfouten. De resultaten van de

C0r3'CO cyclus afgetrokken van de resultaten van de tweede cyclus

levert de aotuele fouten t.g.v.' additieve ruie. Daze z~n voor

vier schattine~n in grafiek gebraoht. (grafiek II).

De experimenteel bepaaldo standaardafwUking ward berekand uit

allo fouten over 30 schatt1ngen i.o. 30 x 10 • 300 waarden voor

de aotuele rout.

Varmogen van de 1nputrecks

Vermoeen van de etoorruisreeks

Aantal disorete inputwaarden

teo) · 1.00

)bnn(O) • 0.49
N • 86

De theoretische spreid1ng t.g.v. addit1eva ruis wordt ook voor

instrumentat1e zonder matrixinveraie bepaald volgens:

Theoretisch

0.0755
0.000

~n(O)

Experimcnteel

\{e zullen naga.a.n in hooverre do S'C.:l.11C-'l..'lrdafvli.}1dnC t.G.v. de a.£breek------------------------
_f2u_t overoenstemt met de experimenteel bepaalde waarde.

We borekenen crT voor do eerato twoo paramoters uit (2-58) :
2 I

oT
J
' =.L (h· Th· )(N-I)+ ......+h'2.(N-K+J·) J;::.I.%N Jot'l J-l j(

K II 96'
0"''1' Theoretj.sch Expcrimcntoel

j • 1 0.081 0.077

j • 2 0.151 0.155



th(T)
0.51--------,
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Instrumentatia met matrixinvors1e biedt goan voordelam t.a.v. de

raisfout, maar wal t.a.v. de afbreekfout.

0;:, is voor iadere parameter verschil1end en is eenvoudi5 uit (2-58) reap.
J.

(2-59) to bepalen indian we een proccs besohouwen mat impulsresponsia

volgens onderstaande fiCUur. Dan is h - 0.5eq

o 10 2.0 -T

In ~~~£~£~_~~l worden twee wil1ekeurige sChattingen. zonder ruisfout,

wco::_,":;:.:SJ',-c·n waarbjj P...K",20 voor U-191 resp. N-I001, benovans de theoretisch

l;..;:rekende standaardaf'wijkingen.

We zion al1ereerat dat de spreiding in hat midden het grootsta is en het

kle1nst voor de aerate en de laatsta parameter. Daarnaast blijkt inderdaad

dat de actuele f'outen zwaar eeoorraleerd zijn. Dit effect is nog duidel~ker

voor BTotere N. Voor N..l00l \'lOrdt wel de vom van de impulsresponsie "goed"

geschat ~~r het is niet to voorspel1en hoeveel iader geschat punt afwijkt

t.o.v. hat corresponderend punt van de impularocponsie.

Om Glm in iodere parameter experimentoel to bepalen uit 30 schattineen is
J. .

ton behoove van de rakcntijd de volgcnde vereenvoudiging ingevoerd I

N- 150

Vergel~King van theoretisch en experimenteel bepaalde waarden wordt

gegevon in tabel II. Opgemerkt wordt dAt de spreiding in de eerate para

metor gelijk is aan die van de laatsto, etc.

crT Theoretisch Experimenteel

j • 1 (10) 0.122 0.104
-1 • 2 ( 9) 0.135 0.110IJ

j • 3 ( 8) 0.147 0.118

j • 4 ( 7) 0.158 0.115 TABEL II

j - 5 ( 6) 0.168 0.124

\!a constateren dat het varealijkbare rosultaten zijn indian ve badankan

do;1; do eA.-perimentele waarden slechts uit 30 scr...a.tt1.neen bepa.a.ld werden.

3.1.2. Frocas met one1ndig gch0u~cn.

---------~-----~~~--------

Ua beschouwan wederom al1ereerst de ili.st.rn':lcnta.tia met matrixinversie----------------....----..--------
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on een procca gckarakter~sccrdvolgons:

T.
- 2i + 0.5 Til; 0,1,2, ...••.. ,N-P

We verge1ijkcn de schnttingou uitgezet op grafiok V.

Ee~ cryan is goschiedt met behulp van een'model met integrator.

(Hotzelfde resultaat wordt verkregen indien We de stoorruis·

~ t.g.v. de atbreekfout berekenon en van de procesoutputat

trerJte~). Er treden geen foutcn Ope

~O~Q~r integrator is iedere geschatte parameter in nummeriekc

waarde klciner dan de wa.re parameter en alle fouten zijn bij

benadering even groot, vanwege de sterke correlaties in de fouten.

Om de waardc van do at~ndaardafwijking'cxperimenteel te bepalen

zijn wedcrom 30 schattingen uitgevoerd, iedcr van 10 parameters.

De proccsimpulsresponsie:

h(T) .: e -'1' + 3/2 + 0.3 T= 0,1,2, •••••• ,58
N. 50 / p. 10'

De standaardafwijking is theoretisch afgeleid uit (2-47).

Vergelijking van resultaten in tabel III.

'1'heoretisch Experimenteal •.

j &I 1

j &I 2

j &I 3
j .. 4
j III 5
j IE 6
j • ?
j &I 8

j a 9
j • 10

0;17

0~18

0; 18

0.,19

0.19 '

0.20.

0~20

0.20

0.21

0.21
,

0.14

. 0.14

0.13

0~15

0.16

0.16

0.16

0.17

0.16

0.18

'1'ABEL III.



Inderdaad blijkt'uit het exporiment dat de spreiding toeneemt
, .

mot j. Ten aanzien van het numeriek verschil met de thoorie

gcldt wederom de opmerking dat de experimentele waarden uit

slechta 30 schattingen bepaald werden en dat N erg klein i8.

Vandaar dat de expcrinentole waarden een eerate benadering

zijn van de werkelijke waarden.

In grafiek VI zijn cnkele schattingen van een tweede orde. .

procca met onoindig geheugen weergegeven, benovens enkele,

uit (2-47) boreke~de standaardafwijkingen in de verschillende

Schatton zonder matrixinveraie vereist een minimum aan--------------------.
instrumentatie (geheugenruimte).

Wo zullen echter altijd een groot aanta1 discrete inputwaardeA

eN) mooten inlezen om de afbreekfout beporkt te houden.

Het repeterende (Q(.maal) schatten met "kleine" N emits N) 100 )

en- "wi tto" ruis ala ingangssignaal) en middclen over de

resultaten levert dezelfde standaardafwijking 01' alB wanneer

eenmalig geschat wordt met a<.N inPutwaarden, aangezien de af

zonderlijke touten per parameter statistisch onafhankelijk zijn

en de atandaardafwijkingen respcctievelijk evenredig met ~·tN-i
en (a:N) -i.
Programmatechnisch gesproken levert het qua rekentijd enorme

voord~~en oP. om to middelen over meerdere "slechte" resul ta ten.

Voorbeeld: Het eenmalig schatten van een tweede orde procea (20

punten van de impu~sresponsie) met N.1000 vergt ca.

, maal zoveel rekontijd vergelekea bij het programma

(identieke rekenprocedure I) waarbij de reaul~aten

van 10 schattingen met N=100 gemiddeld werden.

Zowel voor instrumentaties met als zonder matrixinveraie geldt

dat de spreiding in iedere geschatte parameter van een proc~s

Qet oneindig geheugon voor N~ ~ gegeven is door (2.48): ,:

Willen we dit experimenteel benaderon dan zoeke. we. uit praktische

overwegingen eN moot zo groot mogolijk zijn) onze toevlucht tot

de instrumentatie zonder matrixinvorsio.
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We achQtten de impu15r~Bpon5io van een cerate orde procea

mot integratorwcrking:

h(T)1C 0 -T
2 T. 0,,1,2, .•.••.

Er is geen extra v~rstoring a.an de uitgang van bet proeea.

Grafick VII geeft' de experimenteel bopaalde waarden voor do

Gpreiding in de cerate en vijfdc parQmoter ala functie van

hot aGutal schattingen waaruit doze waarde is bepaald on de

thool'otische waarde voor N-C'O.

Br is een klein verschil in de exporimentele waarden voor'

beido parameters aangezion N bO$rcnsd is (N=500) en.bovondi~n

is do spreiding in do vijfde parameter sroter dan in de eerste,

overeewcomstig de theorie.

Het blijkt da t de, ui t 29- 6chattingen, ieder met N=500, berekende

standaardafwijking eon goede bonadering is van de tbeoretiscbe

waarde volgens (2-48).

We wensen een schatting to maken van punten van de impuls

responsie van een eerste ordo procea dat op de uitgang gostoord

wordt door additieve ~~~~~~!!~z~~!_~~!!~D~ covariantiematrix

van doze ruia wordt ala a-priori informatie meegenomen.

Do ach~tt1ng kan nu geachiede~ volgens (2-68):

(zie programma }, Appendix III)

Het procca: 1'= 0,1 •••••• ,9

W0 schattQD de cerste 10 punten van de impulsresponsie (P.10),

zodat afbreekfouten niet optreden (vergelijk grafiek I).

Do onigo onzekerheid'in de Gchatting wor~t veroorzaakt door

de ad(li tievo "geltleurdc" ruis.

Wc bepalen do covariantiomatrix C van de stoorruia.. Do "gekleurde"

ruis ,:1' wordt gomaakt uit tiltel'iue; van "witte" ruis .!!. Het

gobruikto filter wordt gekaraktoriaeerd door de volgendo impuls

ro sponsiovoc tor:
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1.0 1
0.4 h(T)

,
\

0.2 \

t
,

h oa 0.1
,,,

0.0
, , , ..

• ' ..
• -..-.......

• --T
•

,

~m(O) [h1h j + hi_1hj _1 + hi _2h j _2 + ••••••• ]

Er werden vijf schattingen, ieder van 10 parameters, gemaakt.

waarbij het aantal ingolezcn inputwaarden 50 bedroeg.

Vervolgena werden met dezelfdo ruisreeksen etc~ de overeenkomstige

kloinste kwadratenschattinge~gcmaakt en voor beida 6oo~tea

schattingen de experimcntele standaardafwijkingen bopaald.

De markovsehatting bleek nauwclijke beter to noemen. W. zullen

dan allereerat opmcrken dat de ruis niet al te zwaar gocorro

leord was. We mooton echter bovendien rokening houden'met hat fcit

dat de covariantic~atrixvan de ruis geinverteerd moot wor4en.

De~e ~trix (59 bij 59) io veel grater dan de matrix X~X (10 bij

10). Het inverteren op de digitale rekenmachine (subroutine MINi)

geschiedt niet geheel toutlooe. Do touten woraen groter naarmat.

een grotere matrix goinverteerd moet worden. Vandaar dat nogmaala

vijt markoYschattingen en do vergelijkbare kleinste kwadra~en

schattingen gemaakt werden bij kleinere N (i.c.Na 30). De experi

mentoel bepaalde ,Gtaadaardafwijk1ng bij de markoyschatting (0.18)
r '

blijkt'au inderdaad kloiner dan bij d. kleinste kwadratenschatt1ng

(0.21).

Concluo1c:.-----........
Er ,zijn praktiacho bezwaron t.a.v. m~rkov6chattingenvanwege

" ., J,

hot niot foutloos 1nvcrtercn vaa do S70te cQvar1aatiematrix van

do stoorruis. Doze fout necut toe ~l naargelang meer in- en

outpatwaarden bij do sehattinc bctro~cen worden (I), terwijl dit

juist betere schattingen zou mooten oplevoren. Bovendie. vereisen
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~~rkevscr~ttinccn uitoraard een grotere computorcapaoiteit en

Ala voorbceld worden do rokontijden en eoheueenruimtes van de

tovorcn bescltrcvon ~~r:~J7- on vercolijkbaxe kloinste kwadraten

scho.1/cingcn c-f3sovon:

Aal1ta1 Gchattinc~n veor beida 30
Aantal discrete inputuaarden 50
H1'.JlKOV : 40 minuten

1.8 x 105 bits

KLEIN::.JTZ l0dADnATElt :

5 minuten

105 bits

N .:B. 'vIe moeton bjj hot vorg-01jjken van de markov- en overeenkomstic;o

kleinsto }aiadratenachattincon in de gaten houden dat het ver

mogen van do "gakleurdo" rais :1' groter is dan van de "witte"

zuis !l.

n- h- n'

~n'11'(O)

t nn (0)

(vergolijk Appondix II )
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4. Nabc8chouwing.

4.1. Verfielijking van resultaten met de impliciete methode.

We g~an enkele, in hootdstuk }, b~sproken resultaten vergelijkon

rect resultaten die verkregen zijn uit instrumentatie volgena de

itnpliciote methode.

Eon korte samenvatting van de irnpliciete methode wordt gegeven

in Appendix Y.
Voor details wordt verwozen naar de li teratuurlijat (-I).

Do vergelijking betreft het Iluttig gebruik van informatie t.ea.v •

. de ruisfou t en de af'breekfou t.

We beschouwen het eerate ordeproces, gekarakteriseerd volgens:

T -= 0,1,2, ••••

Aantal te schatten parameters: 5

Bij de expliciete methode (met matrix1nversie)wordt een reeks

van 100 discrete inputwaarden ~ngelezen. Bij de impliciete methode

wordt in 5 iteraties (I=5) bijgeregeld.

ladere. iteratie omvat N' • 20 discrete inputwaarden.

In beida gevallen worden evenveel inputs gebruikt en bovendi••

zijnde ruiswaarden volkomen idontiek genomen. (GAUSS, startgetal

84) •

E;,perimen tele waarden voor de standaarclafwijking t. a. v. de ruisf'ou t

en do afbreekfout zijn voor beide schattingsmethoden bepaald uit '0

onafhankelijke schattingen.

Vermogen input-reeks~~~(O) • 1,00.

Vcrtilogen stoorruis-reelca ,+,')'\,\(0) • 0,49

In onderstaande TABEL ~ worde~ de thcoreiische experiment.al

bepaalde standaardafwijkingen t.a.v. de ruisfout ~

en de ai'breekfout or vergeleken.
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De resultaten gelden voor de eerste parameter.

Do spreidingen (zowel theoretisch ala experimenteel) in

do schatting van overige parameters zijn van dezelfde orda-

crootte.

( 4-1)

(4-2)

Expliciete met~odo

Impliciete methode

Do th~oretische aprcidingen t.g.v. de ruisfout zijn bepaald uit:

J~11(()/""l
cr::. ~()J

V'= P~ Wr.?]{o) ,

N' 'K<')(.W}

I Theoretisch EX'Perimenteel

Uw 0.070 0.061

;::;~)liciet OT 0.010 0.010

£[fiC/J] 1.000 0.998

p;:: 0 •.400 0.062 0.074

p= 0.446 0.070 0.071

OW
p= 0.500 0.078 0.070

p= 0.600 0.094 0.071

Implici.et Pa 0.700 0.110 0.075

~ .

P. 0.400 0.922 0.920
p. 0.446 0.943 0.942

E[~'IJJ p= 0.500 0.968 0.962

PI: 0.600 0.989 0.978

p= 0.700 0.991 0.980 'lABEL N-

....
Indion E. [~(I)1=/: hell dan treedt bij de impli.ciete methode een extra

afregelfout OPt di~ kleiner wordt naarmate .beter voldaan wordt aan

E[~(d}: h [I) •

Dit impliceert dat, pas na een bepaald aantal iteraties. de spreiding

in de schatting t.g.v. de ruistout gegeven wordt door (4-2).
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De versterkingsfactor P kan onbeperkt kleiA genomen worden.

Dit wil echter niet zeggen dat we voor GIN de uitdrukking

(1}_2) meg-en gebruiken, aangezien voor kleine P de afregeling

zeer langzaam gescl~edt on dUB pas na oea groot aantal

it(3raties voldao.n wordt aan E[~tl)] ~ h ll)

O~ hieraan to voldoen mag ,bij een gegeven aantal iteraties I

de versterkingsfactor P niet willekeurig klein ganomen worden.

De zekorheid dat ON gegeven wordt doer (4-2) neemt toe naarmate

P groter is.

Ui t veJq~clijking van de theoretische en experimenteel bepaalde

sta~daardafwijkingen t.g.v. additieve ruis volgt dat voor

I ~ 5 oen experimenteel minimum voer Clw gevonden wordt bij

;,;~m versterkingsfac tor P~ OS d. w. z.

OW ~ 1.1 VtfI...., (.;j
N l/{,,)( {v}

Het is zeer waarschijnlijk. dat het theoretische minimum van

cJ"N zowel voor de imp~iciete ala voor de 'expliciete methode

gegeven wordt door (4-1) m.a.w. indien:

Voor een willekeurig aantal iteraties kan een veraterkingsfactor

P gevonden worden waarvoor ~ minimaal is en gelijk aan het

resultaat bij de expliciete schatting.

Bij de icipliciete ,methode komt echter altijd een extra afregel

fout voor iedere P:f 1.

In C1 ] is de gemiddelde afregeling voor versch111ende waardea

van P gegeven. N

'r'heoretisch is de verhouding E.[~/bJ ten alle tijde bekend voor

elke I ala functie van p. Daze verhouding ia ongelijk 1 voor

elke P f 1: De,afwijking in ·E.C~J vgor P :f:. 1lean due

fi1. b.v. de theoretieche waarden van E.CNb] gecorrigeerd worden.

Er zijn uiteraard belangrijke verschillen t.a.v. rekentijd

en benodigde computer-capaciteit (goheugenruimte) die van

invloed kunnen zijn bij de keuze van de 8chattingsmethode.

Ten aanzien van het vergelijken v~n rekentijden en benodigde

computer-capaciteiten kunnen in dit stadium slachwde volgende

algemene opmerkingen gemaakt worden.
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De expliciete schatting met matrixinversie heett vooral bij

veel in- en outputgegevons a~nmerkelijk meer rekentijd en

gchougenruimte nodig dan ean vergelijkbare (t.a.v. nauw

kourigheid) impliciete schat ting.

Ofschoon de expliciete schatting zonder matrixinversie meer

in- en outputgegevens nodig heart om dezeltde nauwkeurigheid

to behalen, is de rcken-cijd en geheugenruimte beduidend

l~Giner dan iedere willekeurige tevoren beschreven schatting.

(zie ook voorbeeld blz. 3-7)
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4.2 SUBgesties voar nader onderzoek

Meer gedetailleerd onder~oek naar het nuttig gebruik

van informatie bij de vergelijking van de expliciete en

de impliciete methode.

Nadere beschouwingen bij de vergelijking van expliciete

en impliciete methode t.a.v. verschillen in afbreekfouten,

rekentijd en benodigde geheugenruimte.

Markov6chattingen met "noise whitening" filters.

--Schatten met variabele inputreekalengte.'

--Schatten van niet-lineaire en varilineaire proceasen.

--Invloeden van afbreekfouten bij modelafregeling.

--Keuze van gunatige iteratiegrootte bij een gegeven hoeveel

heid in- en outputgegevens. '

--Het nuttig gebruik van a priori informatie t.a.v. de

additieve ruis (b~v. ~arkovschattingen) bij modelafregeling.
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Appendix I.---------...

Ontir'1a,01.1 tcst~:t~~J·:·~~~l •.....'6: ,.4\.$ #Ii. WI v_._...";."....,,.,__.~

We beachougen versclijking (2-23).

Het blijkt hieruit dat de varianties in de schattingon kleiner
, ,

worden naarmate do amplitude van het ingangssignaal toeneemt.

In een praktische situatie is de amplitude echter begrensd '

vanucge niet-linoariteiten en maximaal toelaatb~ar vermogen.

~c zoeken daarom naar de vorm van het"testsignaal dat bij

gogeveD amplitude do variantioB minimaliaeert.

In (2-23) was re~ds bij voorbaat aangenomen dat het stoD~signaal

uit "witte" l'"uis beataat.
tn

Do matrix X~X is altijd symmetriach. positie! de!i~et on ieder-clemen t op de hoo!ddiag-onaal heeft de waard. N~... (0, N) ~. ~

Uit onderstaande stelling volgt dat do varianties van alle ~j

slechta dan minimaal zUllen zijn indian I

Dit betekent dat het geobaerveerde doel Van het testsignaal uit

"wittc"ruis moot bestaan.

Ala con symmotriache. poaitiof definioto matrix E op de hoofd

diaaonaal waarden +1 heart en wi11ekeuriee waarden daarbuiten dan
-1zullen de olementon op do booiddiagonaa1 van.E min1 maa1 en

gelijk aan +1 zijn, slechta dan wanneer E de identitoitsmatrix is.

Voor het bewi,ja van de stelling wordt verwezen naar [9].
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Erutcle opm~rkingcn betroffendo correlatimfunkties.

A. Benaderde bepaling van correlatiefunctiea:

We wenscn eon bonadcrde uitdrukking te vinden voor de

correlatiofunctie van eon stationair random signaal uit

empirieche gegevens.

Beschouw de signaalreeks Xi i= 1,2,..... die stationair,

er90disch en gaussisch is.

Neom als benaderde correlatiefunktie:

rJ N
Y: (q:. N) - J... L X~ x, ...'t' (11-1)
xx N i.,

Doze functie is wcdorom eon random variabele.

Nu is N N
E [a-; (rc, N)]:: .!- L ( [Xi Xi~'t'J= J... L Y:, err)= I:. (-r:)

Txx N ":1 N i.1 xx )(J(
(II-2)

(11-})

/V

en de variantie van ~l()C ('t, N) :

O"('l:'); £ [{ ~x (-rIN) - ~l( (t)J
ZJ:: E[tlCJ{~N)J - t)(~ ('1:') =

N N
=~ [ L E [ X, Xj X'+7: XJ-f,(J - ~ ~(rr)

,,:: I j .. 1 J{)(

Volgons .[8 , sec 2."] is:

met

11112- E [Xi%jJ· rxx(j-i)

Ill,,- E[Xi%i+'t'] • Ifxx. ('r)

11114- E [xi%.1+'['J. f'xx(j-1+'t')

1112}- E[x j x1+"C']· Y'xx(1-j+'t')

11124= E [XjXj+-r]'" <fxx('C)

1I1}4= E[Xi+'t'xj+rrJ· Y'J-=x(j-i)

(11-4)

(1I-5)

SUDstitutie van (1I-~) en (II-5) in (11-}) lev.rt:
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NN 2. J d/a-2(rc)=..!- ~ \' {<Pu (j-i) + l/)l('t") + W (j-i.+'C)<1J (i.-j-r'C) - 7:, (T') =
Na..L ~ 1(1( fx)l, rxx {xx }(X

'" I J=l

= ~ t t {<J:~2(i-I)+ Y:~(j-i+T) tX(L'-J+7:)} (11-6)

1. .. / j= I

Indian de signaalreeks uit "Witte" ruis beataat

m.a.w.
voor 7:.0

voor 'l:f 0

dan wordt (11-6):

en de atandaardafwijking in

.2
2. lb (0)

Tx><
N

fixZ{o)

tr
Ex (7:)

vr <A..)o)
VN

lfx..J0)

Vii'

voor 'C. 0

voor 7: ,#0

bij gegevea N:

voor rr. 0 (1I-7)

voor 'L fa 0

:B. ,I'~'J?ut- output relatlo voor corrclc.tieftIDctiea.

Wo boperken ons tot ro~ponsios van lineaire systemon, met een

stationair random ineanescignaal x(t).
Wo noteren de output van het eycteem, mot weegfunotie h(t)

(impulsreaponsio), ala volgt:
t 00

yet) •Jh(t '.It') x('t') dOC-Jbe,,) x(t-tr) d'C'.
-00 0

Om de correlatiefunctie van het uitgangssignaal yet) to bepaloD

tlohr)jven we :
CQ 00

1(t1 ) o1(t 2) •f h("l) dT1f h("2)X(t 1-'Ci'>x(t2-12) d'l2
() 0

~MQzion het in- en uitganCsoiCi:aal stationair en random zijn 18 :

E [y(tl )·y(t2)J • fyy(t2-tl )

E [x(tl-~1)·x(t2-~2)J • l'AX(t2-tl·~2+rl)
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,Aldus \lordt :
CO 00

tyy('C) ~ f h('Ci) d'r1f h('7:'2) f n('7:-72 +'li.l d'r2

o 0

(X) co

1- - t yy(o) -Jh('ti) d'li.f h(T2) t.,/"i-'!2) d'r2
o 0

~ldion hot in~n~saigr~aluit witte ruis bestaat wordt I

co

fyy(O) - /'n(01h
2
(t) dt

o

(11-8)
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~,jro c:;rUl'nrna 1 •._-.
CYCLUS VA~ 30 SCH~TTINGEN ~ET rATRIXI~VEkSIL, IEOER VAN VIJF
PU~TEN VAN DE r~PULSRlSPONSIE VAN EEN, OP DE UlfGANG VERSTOORD
tERSTI:: OR.nE PROCES.

/\\NTtd. DISCRETE INPUTfi,'\ARDJ:.N 100

o 1>1 [N S I (1 N XX ( 1 C4 ) ,H ( 1 CIt> , Y ( 1 04) , Z ( 1 04 ) ,S (;) , 10it> , R ( 5 , 5 ) , l,N ( 5 ) , ww( 5 )
I , T ( :5, 104) , U ( 5 ) , ZN ( 5 ) , Vt C TOI~ (l5 0)
00 <.199 IJI=J,.30
Dll 10 I I =1 , 5

.0. u(rr)=o.
Ll=67+17.>tIJI
JJ=lCO
K=5
L;::123+d.*IJI
N =J J+K-l

..
GE~EREER INPUTkAARDEN

cu 26 1= 1, J J
CAll GAUSS (ll,l.C,O.O,V)

~6 XX(I)=V
NJN~JJ+ 1
DO 5eel =N J N, N

)00 XX (1 )=0.

~AAK I~PULSRESPONSIEVfCTOR VAN HET PRGCES

DO 27 I =I, N
27 H(I) ..FXP«-I+l)/2.)

VERSTOOR UITGANG VAN PROCES ~ET AOOITIEVE RUlS

DO 270 1=I,N
CALL GAUSS (L,0.7,o.e,V)

270 Z(I)=V
00 30 I=I,N
Y(I)=Z(l)

C AEREKEN OUTPUTWAAROEN VAN H(T PROCES

00 30 I 1=1, I
JI=I-II
YY=XX(II)*H(J1+1}

30 Y(I)=Y{I)+YY

c
c

• VDfU1 I\lPUTMA TR I X s

DO 34 i'W=l,K
00 34 NN=l,N
rv' r.; r' =1'lN- ft-;
r~J =~:~~r·1-JJ

IF (I"1,"1:-i) 3 3 , 31 ,31
31 IF(MJ) 32,33,33
32 S(MM,NN)=XX(M~M+l)

GO TO 3Lj
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33 S(P;1\1,~N)=0

34 . CONTINUE
C
C VE~ME~IGVUlDIG S-TRANSPOSE ~ET S OIT LEVERT CE MATRIX R
c

DO 39 1\1 ~= 1 , K
DO 39 t< J: 1 , K

3 ') R ( rn'1 , ~~ J ) =0
00 itO f'H,,=l,K
on 40 MJ=l,K
oD 4C N!'~=L,N

P=S(~~7NN)*S(~JJ~N)

40 R(MMJMJ)=R(~~,~J)+P

C
C INVER1EER MATRIX R
C

CALL MINV (R,K,D,wV,W~)

c
c VER~ENrGVULDIG R MET S-TRANSPOSE DIT LEVEKT ~ATRIX T

OU 5C .\jN=l, K
00 50 ,\,H/;= 1, N

50 T (NN ,:1~\ ) =0
00 51 ;":F=l,K
00 51 MJ= 1, N
00 5 1 t~ N=1 , K
P=R(~~JNN)*S(NN,PJ)

51 T(MM,MJ)=T(MM,kJ)+P
C
C VERME~IGVUlDIG T MET DE GE~ETEN PRCCESOUTPUTS OIT LEVERT CE
C GESCHATTE IMPULSR[SPON~IEVEC10R

C
CALL GMPRD (T,Y,U,K,N,l)

C
C 6[REKE~ DE ACTUElf. FOUTEN
C

DO 8(l 0 1= 1 , .:J
BOO IN(I)=U(I)-H(I)
C
C PRINT DE GESCHATTE PARAMEIERS EN DE FGUTEN
c

37

370
]bO
C

WRIT.E (3,37)
FORMAT (//. DE GESCHATTE PARA~ETERS IlJN
00 370 I=l,~

ViRIlE (3,38C) U(l),ZN(I)
FURPAT (. ·,lO(lX,F9.5»

EN FOUTEN .)

~ GEREKEN DE STANOAARDAFwIJKING IN IEOERE GESCHATTE PARAMETER
C

00 91 1=1, K
rrJ=(IJI-l)*K+I

9 1 V CC TOR ( 1 I J ) =U ( I )
999 CUNTIi\lUl:

LI=30ll-K
DU 701 I=l,K
U( I )=0.
00 7a1 I J = I , LI , K

7C1 U( I )=U ( I ) +VEC TOR ( I J )
DO 702 1=1, K
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702 U(I)=U(I)/30.
Oll 703 I=l,K
ZN(I);;O.
DO 7 C"3 I J = I , L I , 1<

703 7N ( I )=II\; ( I H ( VEC TOR cr J) -u (I ) ) * (VEC TOR ( I J ) -U ( I ) )
00 730 I=l,K

CPRI~T DE IMPUlSRESPONSIEVECTOR VAN HET PRCCES
C
7) 0 i~R IrE (3, 380) rl ( I )

DO 7C4 I=l,K
Zf)(I)=ZN(Il/30.

704 IN( I )=SQR T(ZN( [»
c
C PR[NT Dc ~TANDAAROAFWrJKINGEN

WKITE (3,380) (ZN(I),I=l,K)
STOP
END
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BijbehorendfloWdia~ram 1.

IWI\e2.et\. :

R8", i.,;l J irt,l,d loJaarJe., : JJ
A~i'l.t.a l te Sthcattell rar.Il'leicrs: K
Stoart51i1tal inj.a~js~l.4i.t' : LL

St.artsei..al dOClrruJ& : L

I
/XJI=ll

!
1

I II :: 1 I
I

I T

III= 11+1/ l U(II) = 0 I

NH ? :1R
II": K

I,

N- .JJ+K-l
L & 'l~i + 0* :L,JI

LL::. ,~+ 11 .. .I:J I.

I I:= 1 I
"Prod""C eel" ;fen I".oJ ndo M

.sci.t V ",.10.". GRijSS U

!I-I+ 1 j XX(.r)::: V I

NEE I :t. J'J JR
l

I NJN == JJ-tl1

1J::rNJNI

II=I+11 I XX(I)=O1

NEE I~N
JII

I

R B
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t
I I -:: 1 I

I

H(:r)-:. el<p((-I+1)/2.) I
fI=I+1.

I NEE 7 :fAI:: N

J

I I::: 1 I
1

"Pl'"oJ""eeer e'en r-~hJo M

9et.. l V WM. b.\(. SJ:lLlSS L.

r I =I+ :I.. IZ(I) = V I
NEE Il N

Jfl

I I:= 1 I
1
1

Y{I.) = Z (I)

II:::: 1
I
1

::rr = I - II
yy =XX (II) tit H(JI+ 1)
y(I) = Y(I) + yy

!XI-II+1
r NeE ? ::Jp.11. I

I I:I+1 I

NeE r!N 3f1

I t1M = 1 I

INN = 1 I

MMM=NN-MM

rr J:: MM11 - JJ

-
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r

J)

H

I
WT

NEE :rA
MMM<o

:Jfl NEE.
MJ <. 0

~ IS(Mt1, NN) = XX (MMM 1'1) I S(MM,NN)-O I
NN:NN+1J

NEE 7 :JA
NN:: N .

IMM- MM+l

NEE 7 \JRMM=l

I MM~ 1 I
]

I MJ'=1 I
1

MJr:.I1.J+11 I "R(MM,MJ) :: 0 I
I

NEE: 7 ::fR
M::1;.; k

111M 'C MM-+:1
I

NeE ? ::fRMM:i::K

I
!MM a 1 J

r
lM~.ll

INN = 1 I

p .. S(MM,NN)* S( 11:7" NN)INN" NN+11 "R(MM,HJ)-=1«MM, MJ) -to"p

I
NEe 7 ';fA

NN;' Nt!MJ.MJ.j
I

NE.E ? ;;A
I1J::. K

:I:

c

I



H

+
J:

IMM=HM+:11 , ::JAI "'6£ MM. K

"

... ;;

:rnve..teGr mat... i.IC 'R
m.b.v. HI~\' .

rNN = 1 1
[MM: 1/

T

rMM= MM;.1 j IT(NN,I1M) =01

NEE 7 :IR
HI1=N

NNe NN+11

Ne.e: ? :JA
NN-K

I MM. 1 1
- 1

IN~&1-1

I NN· 1 1
I

P ..."R(MN.NrH_S(NN, M~)r NN"NN"'l
T(HH.M~J-T(MM.M:7)+ 1>

NESL I" ? ~A
\...NN. K

I M'J= M\1<fo1

Nia 7 :1R
\. M~~ N

f! tiM;: MI1+11

NIiE ? JR
HM == K

~

K

r
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Kt
I Ve,,"rneni3 vu 'd ij h"I.;I b· j x T "Y1et

vectoi"" y ·m. b.v. GMpR"D .,;
dit leve ... -\: c:l e 3e sc h..,·U:e.
,?,a t'a Meter vee tor U

I
I I = 1 I

I

I fr :: T + 1 ·1 Z N(I) == U (r)- H(I)

I
NEE: 7 .:JA

I~K

I
'Print de SeschdHe pcw.;J nl del'" vedDr u·

eVl de acCl.(.e[e -f0"'"te V\ zN

I
I I = 1 I-

T
II J =(I,JI-l) .. K + 1

/I::I+1 I VECTo R(Ir J) = U (I)

I
N~e

_ 7 :::JA
~=K

]:r:::lI=IJI+ 1
I

NEE 7 .::JA
I J1 =30

I
LI = 30 ~ K

1 = 1

r
U. (I) =0

I.J = r..
1

IIJ:JJ+ I( I I U. (I) =Ll(I)+ VECTOR (I.J) 1
I

NEE ~ .::JR
IJ= LI

II =I -t- -L J

I
NEt:. ?

I~K
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Lt
II:::11

I T

I=I+i I U(I)= U(IJ/30 I
I

~~ E S.
I~K

jA

I
I I:: 1 I

I

Z N (I) := 0 1
IJ := I

l
r

IzN(r)= ZN(I) + (VECTOR(IJ) - U(I))' I
I!IJ=TJ+!<

NEE 7 ;]fl
IJ= LI

[ I =:.T+1 I
I

NEE I JRI:k

I
1'l'""irlt: H(I) I • 1, K

I -== 1
l
r

Z N eI.) :: %N (I) /30IT= I+i I
:\j-Z.N (r)

i
zN (I)

I
NE.E ') JR

I~K.

I
'Prj 1'\ -i: : Z.N (I) I - 1,1<

8
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PrOSTo.mma 2.

CYCLUS VAN 30 SCHATTINGEN ZONDER ~ATRIXI~V[RSIE, IEDER VAN TIEN
PU~TfN VAN DE I~PULSRESPONSIE VAN EEN, OP DE UITGANG VERSTUORC
EERSTL OROE PROCES.

AA~lAL DISCRETE INPUTWAAROEN 86

f) HIt:!\):S ION XX( 9 5 j ,H ( 9 5 l , Y( q 5) ,l.H 1 0 l , X'f ( 1a) ,z (9 S l , ZN( 1a ), VECTOR ( 3 0 0 )
DO 999 IJI=1,30
Of) 10 I I = 1 J 1 0

o U(IIl.::O.
LL=67+17.*IJI
JJ.::86
JC'" 1C
L-=123+8.*IJI
xxx=o.
N=JJ+I<'-l

GENERElR INPUTWAARDEN EN }AAK EEN BENADERI~G VA~ HET INPurVERMUGEN

OD 26 1= I, J J
CALL GAUSS (ll,I.C,O.O,Vl
XX{Il·=V

6 XXX=XXX+XX{Il*XX{Il
NJN=JJ+l
DO 5COL =N J N , N

00 XX{I)=O.

~AAK IrpUlSRESPONSIEVECTOR VAN HEl PROCES

Dr; 27 I.:: I, N
7 H(I)=EXP{{-I+ll/2.)

VERSTOOR UITGANG VAN PROCES ~ET AonITIEVE RUIS

Oil 270 1=1, N
CALL GAUSS (L,O.7,C.C,Vl

70 l(ll=V
or) 3a 1=1, N
Y(I)=Z(I)

BEREKi:N OUTPUThAARDEN VAN HET PRaCES

DO 3 C I I =1 J I
JI=I-rl
yy=XX{ 1 I l*H(JI+ll

o Y{Il=Y{Il+YY

GEPAAL KRUISCORRElATIEFUNCTIES UII IN- EN LUTPUTGtGEVENS

00 40) I 1= 1 , K
XY(lIl=O.
DO 401 1=1, N
III=I+lI-l.

01 XY( II}=XY{II)+XX(I)*Y(IIII

DEPAAL DE SCHATTINGEN
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c
CO 4 C2 I 1=1, K

lj02 UIII)=XY(II>/XXX
e
C PRINT DE GESCHATTE PAI~At-1EI[HS

c

37

370
380
C
r;
e

.-, .,

701

702

703

\,,';~ I T F I J , 3 7 )
Hi;U· AT (/ 1 f DE GE ~CHI\ TTE j) Ai\ AF ETERS Z I J N ')
Cr) 370 I:) ,I<
h~ITF (3,380) U(I)
FfYU"1 AT (f f, 1 0 ( 1 X, F 9 • 5 l )

CEREK[~ DE STANDAARDAFWIJKING IN IEOERE GESCHATTE PARAMETER

DD 91 I=l,K
IIJ=(IJI-! )*:<+1
VEe TOtZ (1 IJ )=U( I)
CO\JTPWE
L 1=3 Oll- K
OU 701 1= L,K
U ( I ) =0 •
DO 70 1 I J = I , L I , K
Ul I )=Ul I)+VECTOR<IJ)
on 7C2 I ~ 1, K
UII)=U(I)/30.
CO 7 C3 1= 1, K
Zi\J(I)=O.
00 703 I J= I , LI , K
Z!'J ( I )=. ZN( I ) + { Vf eTOR ( I J ) - U I I ) ) ll: ( VEe TCR ( I J ) - U ( I ) )
DO 730 1= 1, K

C PRINT DE I~PULSRESPONSIEVECTCR VAN HET PROCES
C
730 ~,lR IT E (3, 38 G) H( I )

00 70 It 1= 1, K
ZN ( I ) .:.:V-j ( r ) 13 C.

704 IN( I )=SQf{ f(ZN( I»
e
e P~INT DE STANDAAROAF~IJKINGE~

e
Wl~ IT E (3, 380) (Z N ( ! ) , !.:1 , K)
STOP'
END

Het bijbehorend flo~dia~ram is eenvoudig sacen te stellen uit

verselijk.ing van proeramma 2 lilet progr",mma 1 en flo\'/diagram 1.
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CYClUS VAn VIJF MARKOVSCHATTINGEN, LEDER VAN lIEN
PUNTE~ VA~ DE I~PUlSRESPONSIE VAN fEN, OP CE UITGANG VERSTOORC
fERSTt GROt PROCES.

,\i\'JL\l OISCi),.ETE If\iPUH;f\ARnEN 30

UWC,lSION XX(39) ,HD<J> ,Y(9) ,l(39) ,SDO,39) ,R(lO,lO),~;V(lO),WW( 10)
1, T( 10, 39) r U( 10 ) , va (39) , ST (39,10) , ZN(lO) ,HH ( 39 ) ,S N( 39,39 ) I SSN ( la, 3
19) , VV { 39} , Vw (39)

CrJ S S 9 I J I :: 1 , 5
OU lor r:: 1 , 10
U(lI}=O.
lL=67+l7.~rJI

JJ::;30
'(:; 10
L :; 12 3+ 8. * I J 1
N=JJ+K-l

CfNEREER INPUT~AARDEN

DO 26 I = 1 , J J
CALL GAUSS (LL,I.C,C.O,V)
XX(l)=V
NJN=JJ+l
OU 500 I=NJN,N

o XX( 1).:;;0.

MAAK IMPUlSRESPONSIEYCCTOR VAN HET PROCES

00 27 1= 1 J N
H( I 1=l XP ( (- 1+1) /2. )

GE~ERcER DE STOORRUISREEKS

00 270 I=l,N
CALL CAUSS (l,l.C,C.O,Y)

o Z( I )=V

F IL TER DF; RUI S

l-:H( 1)=1.0
H!(2)=O.4
hH(3)::0.2
HH(41=0.1
Oil 650 I=5,N
HH(I)::;O.
lJU 300 I=l,N
nH( r 1=0.
co 300 II =1, I
JI=I-{1
7.Z=l( II )i1·HH( JI+l)
ZN l ( I )=ZN l ( I )+ ZZ

BEREKEN OUTPUTWAAROEN VAN HEl PRCCES

DO 3 0 I;: 1 , N
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Y(I)=ZNZ(I)
[)() 3 0 I I -= 1 , I
JI-=I-II
YY=XX( 1 I )*H( J1+1)

30 Y(I'=Y(l'+YY
c
c
c

VO,1i"i INPUT!-'iA TR IX

OJ 34 Mr·1= 1,1\
ou 34 I~N=l, N

S

~J·.:~MM-JJ

Ir-U'1M~n 33,31,31
31 If(FJ) 32,33,33
32 S(~M,NN)=XX(~~M+l)

GO TO 34
33 sn;r.:,~ji\l):O

34 c[]\n P1 UE

C VORM DE CUVAR1ANT1'EMAT~IX SN VAN DE STCCRRUIS'
C

Of] 610 MMc::1,N
DO 610 NN=l,N

6iO SN{MM,NN)=O.
sr~ ( 1, 1 ) =1 • 0

. SN ( I,?) =0 • 4
SI\I(2,1)=0.4
sr·~ ( 1, 3 ) .: C• 2
Sr~ ( 3, 1 J.:: C • 2
SN(1,4)=O.1
9~(4,l'=C.l

. S!'J ( 2, ?. ) = I • 1 (;
SN{2,J)=0.48

........._........ SN ( 3,2 J=0.48
SN(Z,4J=O.24
S'H4,;;)=O.24
SN{2,5'=O.1
SN(5,2'=O.l
SN{3,3)=1.2
00 620 1=4,1~

620 SI\l(I,l)=1.21
au 621 I:: 4, N
TI = 1-:- 1
SN(II,I)=O.5

621 S'\J( 1,11)=0.5
00 622. 1=5, N
11=1-2
SN(II,I)=0.24

622 SN(I,lI)=O.24
DCJ 623 I=6,N
11=1-3
SN ( I I , I ) =0. 1

u2 3 SN ( I , 1 I )= 0 • 1
c
C INVERTEER DE COVARIANTIE~ArRIX SN OIT LEVERT C~ MAT~IX N
C

CALL ~INV (SN,N,O,VV,Vh)
C
C Tj~ AN SPONEER S DIT LEVtRT ST
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C
01) 720 I =1 ,N
DO 720 I I =1 , K

720 ST(I,II}=S(II,I)

VE~MENIGVULOIG S MET SN OIT LEVERT SSN

c
c
C

c

CALL GMPRD (S,SN,SSN,~,N,N)

VE~MENIGVUlOIG SSN MET 51

CALL GMPRD (SSN,Sf,R,K,N,K)

OIT LEVERT R

G INVERTEER MATRIX R
C

CALL t·INV (\~,K,D,"WV,v.Ji)

c
C PRINT DE VARIANTIES IN DE SCHATTINGEN
r
"

WR I TE (3,37])
377 FORMAT (II' DE VARIANTIES lIJN ')

on 385 I.:; 1 , 1a
385 WRITE (3,3bO) R(I,I)
C
C VFRME~IGVULDIG R MET SSN OIT LEVERT T

CALL GMPRD (R,SSN,T,K,K,N)
c

VtRMENIGVULDIG T MET DE GEMETfN PROCESOUTPUTS OIT LEVERT OE
GESCHAfTE IMPULSRESPONSIEVECTOR

C
CALL GMPRO (T,Y,U,K,N,I)

C
C BF.Rf.KEN DE ACTUELE FOUTEN
C

DO 800 1-=1, 10
800 Z'H 1 )=U( I )-H( I)
C
C PRINT DE GESCHATTE PARAMETERS EN UE FcurEN
c

37

370
3&0
99<)

~iR I T F. ('j , 3 7 )
FORMAT (//' DE ~ARKOVSCHArTINGfN ZIJN
on 370 1=1, 10
~mITE (),380) U(l),ZN(I)
FORMAT (' ',F9.S,26X,F9.S)
CON1 U~UE

STOP
E'\iD

EN Four EN .)

Het bijbehorend f1o~diagram is eenvoudig s~wen te stellen uit

v,:::rce1ijking van proGrw;una 3 met iJrocraEWla 1 en flowdiac;ram 1.
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Appendix IV

Voor het ~enereren van de random getallen, worden twae

Bubrotttinca e;obruikt n:".melijk RANDU en GAUSS (iO) •
net karakter van do door RJU~DU en GAUSS gogeneroorde ruis

werd experimenteel onderzocht qua verdelingstunctie (rechthoekig

reap. gaussisch) en autocorrolatiefunctie (wit).

Voor dit doel zijn twee programma's geschreven, te w.ten:

V.P.D?U:IC 011 CORRELAT.

5

10

11

12

25
26

30

31

DIHENSION L (42)

DO 5 I .. 1,42

L(I) == O.

VV == O.
L ;: 67
DO 26 J a 1, 12000

I K 0

CALL GAUSS (L,1.0.0.0,V)

VV=VV+V

IF (V) 10,11,11

I = 21

V lK - V
IF (2. - V)25,25,12

V Ii: 10.iiV

I • V + 1+1
GO TO 26

I ;: I + 21

L (I) II L(I) + 1

WRITE (3,30) (L(I),I = 1,21)

WRITE (3,30) (L(I),I. 22,42)

FORMAT (21(1X,15»

WRITE (3,31) VV

FORMAT (1X,E14.7)

STOP

END
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CORRELAT

DIMENSION XX(8100) ,AU (20)

LL = 127

DO 10 I = 1,8100

CALL GAUSS (LL, ,.O,O.O.V)

10 XX (I) = V

CALL AUTO (XX. 8100,20,AU)

DO 24 II c '.20,5

24 WRITE (3.25) AU(II). AU(II + 1). AU(II + 2), AU(II +'), AU(II + 4)

25 FORMAT (. • .5(2X.E14.7»
STOP

END

Uit pr&ktischo ovcrwegingen betreft het onderzoek 12.00Q

rosp. 8100 .rando&'l ge tallcn.

Dezelfde programma's werden gebruikt t.b.v. het onderzoek

van RA1'iDU~

In grafiek JnI[. is de theoretische cumulatieve verdelingsfunctie

F van een rechthoekaverdeling met random getallen tussen -~ en

+2 uitgezet en de experimenteel uit RANDU (startgetal 67) bepaalde

wa~u·den.

Grafiekrr goeft de theoretische cumulatieve verdelingsfunc:tie van

gaussische ruis op waarschijnlijkheidspapier (rec:hte 1ijn) ·en de

experimenteel bepaalde waarden u1t de ruisgenerator GAUSS (start

gotal 67).

Gorrclaticfuncties:

Do autocorrelatietunc:tie van witte ruis wordt gegeven volgena:
2:'=Q

't::' 1=0

Tc~ aanzien van de benaderde autocorrelatiefunctie wordt ver••zen

naar appendix II.

De standaard afwijking van' i. (z:, N) volgt ui t:
x)c

rr ("l:) _
~)( (o)

fiV
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Hct vermogen l1/ [0) van rechthoekig verdeelde ruis berekenen
TxX

we ala volgt:

I/! (0) =
XX

I

Ja.. i
~,{

)(J = I
/ It.- 'Y.a.

Voor gauBsiscb verdeelde ruis is het vermogen gelijk aan de

variantie van de 11ceks (jJ.. = 0).

Op graf'iekenXcn XL zijn de theoretische standaardaf'wijkingen

en de experimenteel oepaalde correlatiefuncties uitgezet.

Ook voor kleine N (N = 300) blijken de experimenteel bepaalde

autoeorrelatietuncties overeen to stemmen met de theorie.

Conclusie: We mogen eoncluderen dat de generatoren RANDU en

GAUSS voldoende nauwkeurig witte ruis met respec

tievelijk een rechthoekige en gaussische verde11ngs

tune tie produeeren.
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}?:"!:nont OlTcrzlcht ·'V·r:~n de i~nlj.ci.cta rncthocla.--
Eij do modolcfrocclin~ kQ~ men ondorcchoid makon tuc~on

?ontinue afrorrolin1 en intornittcrcnde afro~elin~.

In hot aerate geval worden do modolparameters gedurcndo hot gehele

meetprocos b~garegold ; in hot twoade geval daarontogen sleohta op

~~ to voron vastgcstelde discrete t~datippen.

- :Co b5,jreeelins wor\lt gescven door:

continue afregaling

intermittarende atregeling

- Om ~E te oepalon 1'..an man gobruik maken van :

a) ~Tee modellen met versch111ende parameters

0) model met tijdvarierende parameters

c) parameter-gevoelighe1dsanalyse

-- D5J de intermittorende afreeolinz kan men twee aituaties onderscheiden:

a) na. elke i taratie worden alle pa.rameters bijgeregeld

0) na. elke iteratie wordt sleChta eon parameter bijgeregeld

- Indian. de stoorruis etatiatiech ona£ha.nkelijk is van de ingan5Sruis

en de insnngsruia bovendien wit is geldt voor de gemiddelde

modelafregeling :

Veer een oOl'lGtante P. • P mot 0< P< 1 leidt dit tot :
J
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Ten ~!zicn ~~ de stabilite1t in de afregeling goldt

a) P<.O of P)2

b) O<P< 1

0) P = 1

d) 1<P<2

e) P • 2

instabiele c.froae11ng

cen in de lL~iot tot £ naderende afregaling

~f'rc3'clinG' met Er~j] • .12. voor j ~l

cc~ o~ b alternerendc t in de limiet tot b
n~dcrcndc afregeling -

afrcGelin[;' met E[,.1~]"'.Q. voor even j en
EC~j] ... 2,£ voor on/jven j

- :00 cI"lroidil1(; in de afreeeling is een f'unctie van :

So) vorstcl~l.dllC;;Jfactor in de af'rcsolina- en vermogen ingang-ssignaa.l

b) vorhoudiucr v~ do vermogcn:J van stoorruis en ingangsruis

0) ~~tal diocrcto input\~ardcn per iteratia

d) lencta vw"l do vorschilveotor .E. - 'pj

Voor con~ta.nte versterkingsfactor [,"0ldt dat de spreiding in de afregelin8

rMl een zckor aantal iteratias in goede bcnadering constant genomen

mag worden en eolijk a.c..'1

~n (0)

N ~x(o)

Om con soha.tting met [.i'crineere sprcidine to krijgen dient mon de

schattincon vannt hat hierboven gestelde tijdstip to inteereren.

- Veor a~o50l1nGOn met Pj" C/jgeldt voer de opraiding in d.e afregeling I

IiI?? 0- = 0
j-c.o

Er zijn experimontele aanwiJzingen da.t, bij identieke eccevena betref£ende

loncte en vermogen van de inoangsreeks,do ctandaardafwijk1ng t.g.v.

do r~s£out bij schattingen velBens de impliciete methode sleohta bij een
'bc;pa.o..lde versterkinas!aotor minimaal is en eeli,jk aan het resulta.a.t

olj de explioiete methode. (zie p~~. 4-3 ).
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