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Om parameters en een looptijd van een proces te kunnen schatten, 

wordt, uitgaande van het concept van het Kalmanfilter voor lineaire 

systemen een op bruikbaarheid gericht algorithme geconstrueerd: een 

zogenaamd gestript Kalmanfilter. Alvorens praktijk metingen te ver

werken in het algorithme worden verkennende simulaties verricht. Deze 

hebben tot doel om op experimentele wijze uitspraken te doen over de 

.invloed van de vorm van de testsignalen en van het aanbrengen van 

een aantal wijzigingen in het algorithme. Bij een toepassing van het 

filter bleek, dat de resultaten met de nodige voorzichtigheid geinter

terpreteerd dienen te worden. De verkregen resuJ:taten waren niet in 

overeenstemming met anderszins bepaalde waarden van de parameters. 
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1. INTRODUKTIE 

Regel- en optimaliseringsstudies kunnen des te effectiever zijn, naar

mate meer over het proces bekend is. Hierbij neemt het gebruik van 

modellen een belangrijke plaats in. Een model van een proces kan op 

verschillende manieren verkregen worden. Het onderwerp van dit verslag 

is het bepalen van een model binnen een klasse van modellen; deze 

klasse wordt bepaald door de structuur van de modellen, die, zo moge-. 

lijk, op fysische gronden wordt opgesteld. Het beschouwde procesmodel 

wordt beschreven door differentiaalvergelijkingen in de tijd, waarin 

één looptijd voorkomt. bij het bepalen van de numerieke waarden van 

onbekende modelparameters wordt behalve van meetresultaten, ook zoveel 

mogelijk gebruik gemaakt van aanwezige voorkennis. Dit gebeurt met een 

algorithme, dat afgeleid is van het zogenaamde Kalmanfilter. 

In deze paragraaf worden enkele begrippen omschreven, die in dit ver

slag een centrale rol spelen. 

Onder een E~~~~~ verstaan we een fysisch gebeuren, dat zich 

binnen een installatie afspeelt. De grootheden, die de fysische toe

stand van het proces karakteriseren, noemen we ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 
bijvoorbeeld vloeistofstromen, temperaturen. We veronderstellen, dat 

we deze toestandsgrootheden kunnen meten. Omdat metingen in principe 

ruis bevatten, wordt vaak geprobeerd de exacte waarden van deze groot

heden te .schatten. In dit verslag gebeurt dit met een algorithme, dat 

zoveel mogelijk beschikbare informatie verwerkt. Dit algorithme wordt 

aangeduid met de naam ~~!~~~· Het schatten van de toestandsgrootheden 

wordt ~~!~~~~~ genoemd. 
Onder E~~~~~~~~~ verstaan we combinaties van grootheden, die 

gedeeltelijk gekoppeld zijn aan fysische afmetingen en eigenschappen 

van de installatie en die we meestal niet direct kunnen meten, bijvoor

beeld tijdconstanten, versterkingsfactoren. Parameters kunnen afhan

kelijk zijn van de werkpuntsinstelling van het proces. Deze parameters 

zijn vaak onbel:end in het opgestelde procesmodel. Onder een ~~~~! ver

staan we een wiskundige beschrijving van - van belang geachte - eigen

schappen van een proces. 
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Wanneer we parameters en looptijden van het procesmodel willen schatten, 

hebben we een ~~~~~~!~~~~~~probleem: bepaal, op basis van in- en uit

gangsgrootheden, binnen een gegeven klasse van procesmodellen, de para

meters zó, dat model en proces "equivalent" zijn (Zadeh [1)). De mate 

van equivalentie van model en proces kan met .behulp een kriterium ge

kwantificeerd worden. 

. 
In de vakgroep Systeem- en Regeltechniek wordt o.a. de toepasbaarheid , 

van geavanceerde regeltheorieën bestudeerd. In dit kader heb ik tijdens 

het afstuderen de praktische bruikbaarheid van een algorithme, gebaseerd 

op het zogenaamde Extended Kalmanfilter onderzocht. Met dit algorithme 

worden simultaan toestandsgrootheden, parameters en een looptijd van 

een proces geschat. Hiertoe wordt een van de in het,laboratorium aan

wezige proefprocessen gebruikt; dit is een niet-lineair proces van 

thermisch-hydraulische aard, dat bekend staat onder de naam ''potten 

en pannen proefproces". 

In eerste instantie zijn simulaties verricht met een gediscreti

seerd model van het proces, geimplementeerd op een PDP-11/34 proces

computer. Deze simulaties hadden een tweeledig doel: enerzijds werd 

inzicht verkregen in de werking van het schattingsalgorithme, anderzijds 

vormden deze simulaties een voorbereiding op de toepassing. Vervolgens 

is het algorithme toegepast op metingen aan het proefproces om de kwa

liteit van pet schattingsmechanisme te bepalen. 

Dit werk sluit aan bij vroeger werk van. De Mol [2], Van de Sande 

[3], Van den Dungen [4] en Van Genuchten [5], die reeds Kalmanfilters 

op hun bruikbaarheid onderzochten. Voortbouwend op het werk van mijn 

voorgangers heb ik de toepasbaarheid van een vereenvoudigd filter

ontwerp - een zogenaamd gestript Kalmanfilter - bestudeerd. 

Overzicht van het verslag ·-------------------------
In het volgende hoofdstuk wordt eerst het Kalmanfilter voor lineaire 

systemen gepresenteerd, daarna wordt een filterontwerp besproken, 

waarin een belangrijke vereenvoudiging wordt voorgesteld, die leidt 

tot het zogenaamde gestripte Kalmanfilter. 
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In hoofdstlli~ 3 wordt e.en discreet model voor het gebruikte proefproces 

beschreven. Na uitbreiding van de toestandsvector wordt , uitgaande 

van het Kalmanfilter, een algorithme opgesteld om ook parameters en 

de looptijd van dit model te kunnen qchatten. Vervolgens wordt de 

voorgestelde vereenvoudiging doorgevoerd. Hoofdstuk 4 bevat simulatie 

resultaten, die vooral gericht zijn op de beinvloeding van de werking 

van het filter door de keuze van testsignalen en door wijzigingen in 

het algorithme. Hoofdstuk 5 geeft methoden om bij toepassingen een 

indruk van de statistische betrouwbaarheid van de schattingen te ver

krijgen. In hoofdstuk 6 wordt de toepassing besproken. Tot slot volgt 

een afsluitende beschouwing. 
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2. ACHTERGRONDEN VAN EEN. GESTHIPT KALMANFIL'I'ER 

Bij pogingen onbekende procesgrootheden zo goed mog.elijk te schatten, 

kan voordeel geput worden uit het gebruik van meerdere informatie

bronnen over het proces. Bovendien kan voorkennis over de betrouw

baarheid van deze bronnen de schattingsprestatie verbeteren. 

Met het door Kalman [6,7] en Bucy [7] ontwikkelde optimale 

filter voor lineaire systemen worden toestandsgrootheden geschat 

op basis van twee informatiebronnen: enerzijds op basis van met ruis 

behepte observaties (metingen) aan het systeem, anderzijds op basis 

van kennis van een model van het systeem. Bij het afwegen van de 

relatieve gewichten, die de bronnen krijgen in de bepaling van de 

schattingen, speelt de kennis omtrent de onzekerheid van de bronnen 

een rol. 

Kenmerken, waaraan het Kalmanfilter zijn populariteit dankt, 

zijn, dat de oplossing van het filterprobleem gegeven wordt in het 

tijddomein, terwijl,.in tegenstelling tot met de klassieke methoden 

van Gauss en Wiener, ook niet-stationaire systemen behandeld kunnen 

worden. Volgens Sage en Melsa [~ is de hoofdbijdrage van het werk 

van Kalman tot de filtertheorie het uitbreiden van het Wienerfilter 

tot multivariabele systemen met niet-constante coëfficienten en niet

stationaire ruis, terwijl een sequentiële vorm voor de filtervergelij

kingen verkregen wordt. Sorenson [9] vindt de bijdrage van Kalman 

significant om twee hoofdredenen: de Kalmanfiltervergelijkingen 

verschaffen een bijzonder gemakkelijke procedure voor implementatie 

op een digitale computer; bovendien ·heeft Kalman het schattingspro

bleem in een algemeen raamwerk geplaatst, waarin alle reeds bekende 

resultaten ondergebracht konden worden. 

Het Kalm~nfilter is door Cox [1~ uitgebreid tot het zogenaamde 

Extended Kalmanfilter om tegelijk met de toestandsgrootheden ook 

parameters te kunnen schatten. 

In dit hoofdstuk wordt eerst het uitgangspunt van het afstudeer

werk gepresenteerd: het Kalmanfilter voor lineaire systemen. Vervolgens 

wordt een vereenvoudigde versie van het Extended Kalmanfilter voor

gesteld. Dit zogenaamd gestript Kalmanfilter speelt een centrale rol 

in dit verslag. 
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Wanneer we het Kalmanfilter toepassen op een lineair systeem, kunnen 

we dit als volgt schematisch weergeven, zie fïguur 2.1. 

~-
u x. u stuurvector - .... - ' .r 

systeem 
" x toestandsvector -

~., r 
x geschatte toe stands-- vector 

' 
Ij 

e procesruis 

~ " r meetruis 
~ ... filter 

-
y meetvector , 

Figuur 2.1: De algemene 
systeem plus filter configuratie 

Het Kalmanfilter verwerkt op elk tijdstip informatie over de grootte 

van de componenten van de toestandsvector uit twee verschillende 

bronnen: enerzijds wordt gebruik gemaakt van kennis van het ingangs

signaal ~ en metingen ~ van de toestandsgrootheden ~; anderzijds wordt 

gebruik gemaa~t van een voorspelling, gebaseerd op vroegere schattingen 

en op kennis van een model van het systeem. Het filter bepaalt schat

tingen, die een kriterium minimaliseren. Dit kriterium is kwadratisch 

in de schattingsfout: 

L(x-x) = t[<~-?E)T(g-?E~ 
hierin stelt [ het verwachtingswaarde symbool voor. 

Het discrete• model, waarmee het lineaire systeem beschreven kan 

worden, kunnen we in het algemeen als volgt weergeven: 

en de metingen als: 

hierin is 

~k 

~k 

~k 

de toestandsvector op tijdstip 

met i)± de discretisatietijd 

de stuurvector 

de meetvector 

(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 
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!::k de procesruisvector 

Ek 
.. de meetruisvector . 

Ak de transitiematrix 

1\ de stuurmatrix 

Mk de meetmatrix 

We veronderstellen, dat de toestandsvector behept is met zogenaamde 

procesruis !::k· Deze term moet de totale onzekerheid in het model als 

beschrijving van de werkelijkheid weerspiegelen. Deze ruisterm kan 

opgevat worden als een verzamelterm van de invloeden van storingen 

van allerlei aard, die op het systeem kunnen inwerken. 

In het Kalmanfilter wordt een schatting ~k van ~k verkregen door een 

gewogen combinatie van een meting ~k van ~k en een voorspelling ~k 

van ~k' elk met hun eigen onzekerheid. Onzekerheden in metingen en 

model worden gekwantificeerd door middel van de meetruiscovariantie

matrix Rk' resp. de procesruis,-covariantiematrix Ek. De onzekerheid 

in de schattingen wordt in het filter gerepresenteerd door een 

covariantiematrix van schattingsfouten Pk. 

In formulevorm: 

~ ll [ [!:kr~J 
Ek ~ E [~k~~ J 
Pk ~ E[c~k-xk)(:Xk-xk)T] 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 

De meetruis en procesruis veronderstellen we wit, normaal verdeeld 

en noch gecorreleerd met elkaer, noch met de schattingsfout. 

Uitgaande van een normaal verdeelde begintoestand met t [ ~0-~0] = 0, 

vond Kalman voor een klasse van kriteria, waartoe ook (2.1) behoort, 

het optimale filter voor lineaire systemen. Dit algorithme wordt - 3 

gegeven door de volgende vergelijkingen: 

... ' ~x +~u (2.7). ~k = -k-1 -k-1 

pt T (2.8) k = AkPk-lAk + Ek 

wk = PkM~(MkPkM~ + R )-1 (2.9) 
k 

... ... t + Wk(~k - M x') (2.10) ~k = ~k. k-k 

pk = (I-WkHk)Pk (2.11) 
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Dit Kalmanfilter is een recurrent rekenschema, dat begint met een 

beginschatting voor de toestandsvector ~O en een beginonzekerheid P
0

• 

Pk (de apriori covariantiematrix) bevat de onzekerheid in de voor

spelling van de toestandsvector (x1•), die met behulp van het model 
-:e 

volgens (2.7) gemaakt wordt. 

Pk ~ t, Gx~-xk)(x~-x0J (2.12) 

Nadat door het afwegen van Pk en Rk de gewichtenmatrix Wk bepaald is, 

wordt de nieuwe schatting berekend met (2.10). Het filter minimali

seert op elk tijdstip het spoor van de aposteriori covariantiematrix 

pk (2.11). 

Door de te schatten parameters en looptijden op te nemen in de toe

standsvector, kan het hierboven beschreven concept ook gebruikt worden 

voor parameter- en looptijdschatting. Dit gebeurt dan met een zogenaamd 

Extended Kalmanfilter,w~arvan de volgende paragraaf een vereenvoudigde 

versie geeft. 

Wanneer we parameters opnemen in de toestandsvector, worden oorspron

kelijk lineaire systeem vergelijkingen niet-lineair. Door deze verge

lijkingen in de filterberekeningen op elk tijdstip te lineariseren 

rond de meest recente schatting van de toestandsvector, kunnen we 

toch het oorspronkelijke Kalmanfilterconcept toepassen. Omdat bij het 

uitwerken van dit zogenaamde Extended Kalmanfilter vaak hogere orde 

termen van Taylorreeksontwikkelingen verwaarloosd worden, zodat in het 

filter nu in principe een onjuist model gebruikt wordt, kunnen de schat

tingen divergeren. Dit ~etekent, dat de werkelijke schattingsfouten 

veel groter zijn, dan op basis van de diagonaalelementen van de matrix 

Pk verwacht mag worden. In dat geval kan van inzicht in de filter

werking gebruik gemaakt worden om het filter op een geschikte wijze 

bij te sturen. 

Wanneer we het Extended Kalmanfilter op de in figuur 2.1 gepre

senteerde manier willen toepassen, kan dit echter door het grote aantal 

beinvloedingen tussen de diverse grootheden aanleiding geven tot een 

vrij onoverzichtelijk en complex geheel. In principe wordt immers op 
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elk tijdstip elke component van de schatting verkregen met behulp van 

elke component van de meting op dat tijdstip. Bovendien wordt de di

mensie (N) van de filtermatrices erg groot, wanneer het proces veel 

te schatten toestandsgrootheden en paramet~rs bevat (totaal N), zodat 

hoge eisen worden gesteld aan benodigde computercapaciteit: de voor 

de computerimplementatie vereiste geheugencapaciteit is evenredig met 

N2 , terwijl de rekentijd toeneemt met een factor evenredig met N3, 

zie Bhah [11]. Tevens bestaat in een digitale computer de kans op een 

cumulatie van afrondfouten 

Een methode om meer inzicht te verkrijgen in de werking van het 

filter, bestaat uit het opsplitsen van het totale filter in meerdere 

deelfilters van lagere dim~nsie, die elk een observeerbaar gedeelte 

van het proces voor hun rekening nemen. In navolging van Elgerd [12] 

noemen we een systeem observeerbaar, indien metingen van de uitgang 

voldoende informatie bevatten om de toestand van het systeem in z'n 

geheel te kunnen identificeren. Bovendien kunnen met deze methode de 

nadelen ondervangen worden, die verbonden zijn aan de computerimple

mentatie van Kalmanfilters voor grote systemen. De strategie van deze 

methode is in onderstaande figuren 2.2 en 2.3 in beeld gebracht. 

(.(, 
' / 

<:J, 

---? 

PROCES 

<:.1:~. ~J 

EKF 

' 
parameter 

schattingen 

Figuur 2.2: 

>Ct 1 X~.-,X_i 

" 

J '\ .-\ A 

x, JX~,X..J 
/ 

Een Extended Kalmanfilter 

'j, 

PROCES. 

-parameter 
schattin.e;en 

Figuur 2.3 
Een gestript Extended 
Kalmanfilter 
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Deze methode is erop gebaseerd, dat een filter informatie nodig heeft 

over de grootte van in- en uitgangssignaal van een systeem. Voor de 

serie deelfilters kiezen we nu een zodanige structuur, dat de infor

matie over de uitgangsgrootheid van een observeerbaar procesgedeelte 

verkregen wordt door het meten van deze grootheid, terwijl als infor

matie over de ingangsgrootheid de schatting van deze grootheid door 

het voorafgaande deelfilter - indien aanwezig - wordt gebruikt. Ook 

deze schatting is verkregen met behulp van een meting van deze groot

heid, zodat we het filter kunnen opsplitsen met behulp van de meetbare 

toestandsgrootheden. De parameters van elk observeerbaar procesgedeelte 

worden nu geidentificeerd op basis van slechts één meting en op basis 

van kennis van de modelstructuur van dit procesgedeelte. Het totale 

filter van figuur 2.2 is in figuur 2.3 gesplitst in drie deelfilters. 

Omdat in paragraaf 3.4 zal blijken, dat door deze vereenvoudiging de 

filtermatrices voor een groot deel "leeggehaald" worden, zullen we dit 

van h.et oorspronkelijke Kalmanfilter afgeleide filter een "gestript" 

(Extended) Kalman-filter noemen. 

Uit figuur 2.3 blijkt, dat de schattingen voor de toestands

grootheden van essentieel belang zijn voor het volgend deelfilter. 

Wanneer deze schattingen slecht zijn, kan deze opsplitsing aanleiding 

geven tot divergentie. Anderzijds worden ten gevolge van het strippen 

minder onzekere Qeinvloedingen meegenomen. Het kan beter zijn onzekere 

termen niet, dan verkeerd mee te nemen. Van Genuchten [5] heeft tij

dens zijn afstudeer werk o.a. de invloed van diverse vereenvoudigingen 

in de filtervergelijkingen op de schattingsprestatie bestudeerd. Voor 

systemen met onbekende looptijden bleken sterk vereenvoudigde filters 

beter te voldoen, dan ingewikkelde algorithmen. Het weglaten van 

onzekere termen kan een stabiliserende invloed hebben op het filter

gedrag. 

Een gevolg van het strippen is, dat niet alle beschikbare infor

matie over de waarde van een grootheid voor het schatten van die groot

heid wordt gebruikt. Bijvoorbeeld: om x2 te schatten wordt op elk tijd

stip alleen component y 2 van de meetvector verwerkt, terwijl de infor

matie over x2 in overige componenten van de meetvector niet wordt ge

bruikt. Een nadelig gevolg hiervan kan zijn, dat het filter niet tot 

de best mogelijke schattingen komt. Wanneer y2 sterker met ruis behept 

is dan de overige metingen, ligt deze opspli'tsing niet zo voor de hand. 

Dan kan het beter zijn EKF2 en EKF3 (zie figuur 2.3) tot één deelfilter 
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te combineren,zodat voor het schatten van x2 ook van meting y3 gebruik 

wordt gemaakt. Daarom·lijkt het een goede strategie om het filter op te 

splitsen tussen ~~~~~ meetpunten. Eventueel kunnen - indien mogelijk -

in een proces extra meetpunten worden ingebouwd om een opsplitsing 

mogelijk te maken. 

De gestripte versie van het filter zal een des te betere bena

dering zijn voor de configurat_ie van figuur 2.2, naarmate de diverse 

procesdelen elkaar minder sterk beinvloeden, zodat een toestandsgroot

heid niet erg gevoelig is voor veranderingen in de overige toestands

grootheden. Deze beinvloedingen kunnen echter ook binnen het gestripte 

filter in rekening worden gebracht. De deelfilters kunnen worden bij

gestuurd door de ruiscovariantiematrices E en R "oneerlijk" op te geven, 

. ~ I [ [~k~~] , Rk I t [EkE~] • Shah [11] brengt de ondelinge beinvloe

dingen in rekening door E en R aan te vullen met termen, die afgeleid 

zijn van de interacties tussen de verschillende procesdelen; het blijkt, 

dat ook in het geval van sterke beinvloedingen met deze filterstructuur 

goede resultaten behaald kunnen worden [11]. Wij zullen de interacties 

in rekening brengen door behalve de schatting van een toestandsgroot

heid, ook de onzekerheid in deze schatting door te geven aan het vol

gende deelfilter. In appendix A wordt aan de hand van een eenvoudig 

voorbeeld aangetoond, dat deze methode en die van Shah tot precies 

dezelfde uitdrukkingen leiden: de interactie termen kunnen opgevat 

Vlorden als extra· termen in de procesruiscovariantiem.atrix Ek. 

We vermoeden, dat ook in de gestripte versie van het Extended 

Kalmanfilter divergentie vermeden kan worden door het op de juiste wijze 

bijsturen van de deelfilters, terwijl ook de verwaarlozingen ten gevolge 

van het strippen gecompenseerd kunnen worden. Reeds uit het verslag van 

Van Genuchten bleek, dat "het gestripte filter een serieus alternatief 

kan zijn". 

In dit hoofdstuk hebben we eerst het Kalmanfilter voor lineaire systemen 

gepresenteerd; daarna hebben we om ook parameter- en looptijdschattingen 

te kunnen maken, een vereenvoudigde versie van het Extended Kalmanfilter 

geconstueerd. In dit gestripte filter is het totale filter gesplitst in 

enkele min of meer autonome deelfilters, terwijl we tegelijkertijd de on

derlinge beinvloedingen tussen de verschillende procesdelen op diverse 
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manieren in rekening kunnen brengen. Door het beperkte aantal bein

vloedingen is de filterstructuur overzichtelijk, terwijl als bijkomend 

voordeel de computerimplementatie een stuk zuiniger wordt en de beno

digde rekentijd sterk daalt. 

In het volgende hoofdstuk zullen we eerst een model bespreken 

voor het thermisch-hydraulisch proefproces van de vakgroep Systeem- en 

Regeltechniek. Dit zogenaamde "potten en pannen proefproces" zullen we 

gebruiken als voorbeeld van een praktijkproces. Daarna zullen we een 

gestript schattingsalgorithme opstellen voor dit proces. 
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3. EEN GESTRIPT KALMANFILTER VOOR EEN PROEFPROCES 

Met behulp van het schattingsalgorithme dat in dit verslag centraal 

staat, zal getracht worden toestandsgrootheden, parameters en een 

looptijd van een proefproces in enkele werkpunten te achterhalen. 

Hiertoe is een model van het proces vereist. Omdat het filter op een 

digitale computer wordt geimplementeerd, moeten we het model discre

tiseren. We zullen het proefproces zien als een "groot" proces, waarop 

we het in het vorige hoofdstuk voorgestelde gestripte tilter zullen 

toepassen. 
-. ·- . - - --------

In dit hoofdstuk wordt eerst een continu model van het potten en 

pannen proefproces besproken, waarna een gereduceerd discreet model 

wordt afgeleid. Ver-volgens zullen we het in paragraaf 2.2 gepresen

teerde Kalmanfilter uitbreiden, z~dat behalve de toestandsgrootheden, 

ook parameters en een looptijd van het proces geschat kunnen worden. 

Tenslotte zullen we het mechanisme van het strippen in beeld brengen. 

Het potten en pannen proefproces is reeds uitvoerig beschreven in 

andere verslagen.[l3,14], zodat hier volstaan wordt met een korte 

beschrijving van de voor ons van belang zijnde procesgedeelten, zie 

figuur 3.1. Voor de betekenis van de diverse symbolen wordt verwezen 

naar de symbolenlijst. 

•' 

1:8i'' 
. f 

0 1 VAT 2 

transpo"I't leid in;; 

,..._. 
warmte-l . !)O . 

~-·- ~. 

au 

. . Pik ... 
.... ~-_.-- - ;,._ 

. ' .... ·. :~ . 

Figuur 3.1: Schematische weergave 
van het proefproces 

In het proefproces wordt 

koud leidingwater opgewarmd 

door een warmtewisselaar. 

De temperatuur van het in-

:::::ec:::::n:a::r~O~~i~e-
houden. Het opgewarmde water 

doorloopt daarna een trans

portleiding, valt in het on

geroerde bovenste vat, daarna 

in het geroerde onderste vat. 

Uit het tweede vat kan het 

water via een klep worden 

afgenomen. 
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Dit niet-lineaire proces wordt binnen de vakgroep Systeem- en Regel

techniek vaak gebruikt om "moderne" regeltheorieën te toetsen aan de 

praktijk. In dit kader zullen wij proberen om met behulp van een ge

stript Kalmanfilter procesgrootheden in enkele werkpunten te schatten. 

Hiertoe zullen we eerst in deze paragraaf een wiskundig model bespreken, 

waarmee het dynamisch gedrag van dit proces beschreven kan worden. 

In figuur 3.1 kunnen we drie ingangsgrootheden onderscheiden: de klep

drukken van de koudwaterklep P k' van de warmwaterklep 1P , en van de s . sw 
afnameklep P • Er zijn enkele temperaturen en vloeistofniveau's als 

SU 

afhankelijke grootheden weergegeven. Van de diverse beinvloedingen 

tussen grootheden in dit proces, zullen wij alleen die tussen P en 
S\V 

Tu (de temperatuur in vat 2) bekijken. Het "proefproces" zullen we in 

de rest van dit verslag het gedeelte van het proces bedoelen t dat e~n 

rol speelt in de beinvloeding van Tu door de warmwaterstroom Qwi' die 

de warmtewisselaar ingaat, de zogenaamde "warmwaterkant" van het proces. 

Tussen deze overdracht vinden we de vier procesgedeelten uit figuur 3.1; 

deze deelprocessen zullen we achtereenvolgens in het kort bespreken. 

De warmtewisselaar 

De door ons gebruikte warmtewisselaar is van h~t type shell and tube 

en bevat 92 pijpjes. De warmtewisselaar is in tegenstroom geschakeld; 

het koude water stroomt door de pijpenbundel, het warme water tussen 

de pijpen. 

Uitgaande van de warmtebalansen van vloeistoffen, mantel en 

pijpjes in een lengtesegment, vinden we, na linearisering in een werk

punt en Laplace transformatie, de overdracht tussen qwi en t 1 , resp. 

de variaties in ~ . en T1 • Deze theoretische weg leidt tot erg inge-
Wl 

wikkelde formules. In de praktijk blijkt, dat deze warmtewisselaar voor 

flowvariaties bij benadering is op te vatten als een eerst-orde over-

dracht: 

= 1 + st:" 
JAw (3.1) 

w 

De transportleiding --------·-----------
De transportleiding is een rubber slang van instelbare lengte. Uit

gaande van de warmtebalansen van water en rubber in een lengtesegment, 
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vinden we voor variaties rond een werkpunt na linearisering de ge

zochte overdracht tussen t 1 en t 2 • Wanneer we de warmtecapaciteit van 

het rubber buiten beschouwing laten, volgt voor deze overdracht: 

hierin is Td=L/V met L: lengte van de transportleiding 

V: snelheid van het water 

(3.2) 

De versterkingsfactor ~r is afhankelijk van de looptijd Td. In ons 

geval geldt: flr ~ 0. 98, zie li t. [13J. 

We zullen de transportleiding als een zuivere looptijd in het model 

opnemen: 

(3.3) 

Het bovenste vat 

Dit vat wordt niet ge~oerd, zodat er geen uniforme temperatuur in 

het vat heerst. Een gevolg hiervan is, dat de temperatuuroverdracht 

van t 2 naar t
3 

a~alytisch moeilijk te bepalen is. We zouden dit vat 

kunnen benaderen door een serieschakeling 

vaten. Ook kunnen we veronderstellen, 

dat het water in het bovenste gedeelte 

wel geroerd wordt en daarna als een 

propstroom naar beneden valt, zie fi

guur 3.2. Volgens deze voorstelling is 

dit vat op te vatten als een eerste

orde systeem met looptijd. Om echter 

het totale model niet te ingewikkeld 

te maken, zullen we voor dit vat een 

eerste orde overdracht postuleren: 

van enkele wel geroerde 

--- ~ ---

}I 
I\ 

~ goede menging 

l I I l - propstroom 

}I\ 

Figuur 3.2 
(3.4) Een mogelijke schematische 

weergave van het bovenste 
vat 
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Het onderste vat 

Dit vat wordt wel geroerd, zodat de temperatuur overal in het vat 

gelijk wordt verondersteld aan de uitgangstemperatuur Tu• Uitgaande 

van de warmtebalans voor dit vat in een tijdsinterval, vinden we voor 

kleine variaties rond een werkpunt na Laplace transformatie de over

drachtsfunctie: 

In tegenstelling tot bij de warmtewisselaar en bij vat 1 kunnen we 

hier de tijdconstante en versterkingsfactor relateren aan fysische 

grootheden, zie appendix F. 

De totale overdracht 

Door de vier besproken proceselementen in serie te zetten, kunnen we 

de totale overdracht van q . naar t voor kleine variaties rond een 
Wl U 

werkpunt opvatten als een derde-orde systeem met één looptijd, zie 

figuur 3.3 

u,::. tt~~ ' ..M..w- t. ~ t, 
j_ + srvr 

lwarmte~ 

wisselaar 
Yt 

tran:E!port
leiding 

l"'t, 

vat 1 

Figuur 3.3 Een model voor de 
warmwaterkant van het potten 
en pannen proefproces 

vat 2 

De toestandsvector, die we voorlopig z zullen noemen, bevat vier 

componenten: zT ~ (t1 ,t2 ,t
3
,tu). BehaÏve~elke component van de 

toestandsvector kan ook de sturing u (u = q . ) gemeten worden. 
Wl 

Het niet-lineaire karakter van het proces vinden we terug in de 

werkpuntsafhankelijkheid van de parameters en de looptijd. Van dit 

proces zullen we proberen de numerieke waarden van de parameters en 



de looptijd te schatten in een aantal werkpunten. Hiertoe wordt 

eerst in de volgende paragraaf een discreet model van dit proces 

afgeleid. 

Als we het proefproces voorstellen volgens de configuratie van 

figuur 3.3, kunnen we dit proces beschrijven met de volgende con-

tinue vergelijkingen: 
• 1 p,", u ( t) z1 (t) = - ftv zl(t) -t 

'tvr 

z2 (t) = z1 (t-Td) 
(3.8) 

• 
- 1: i z 3 ( t ) + ;I z 2 ( t ) z

3
(t) = 

• l J..tz z
4

(t) = - ï:z z4(t) + "C2 z
3

(t) 

Via de Laplace transformatie kunnen we uitdrukkingen vinden voor de 

stapresponsies van dit proces. Wanneer we de sturing u tussen twee 

discretisatietijdstippen constant veronderstellen, kunnen we met 

behulp van de stapresponsies de discrete vergelijkingen afleiden, 

die dit proces, inclusief procesruis, beschrijven, zie lit.[l5]: · 

z3,k = a33z3,k-l + a3lz2,k-l + b3uk-l-d + e
3

,k 
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z4,k = a44z4,k-l + a43z3,k-l + a4lz2,k--l + b4uk-l-d + e4,k 

ofwel, in vectornotatie: 

(3.10) 

Hierin zijn A en A' 4x4 transitiematrices en ~ en b' stuurvectoren; 

z. betekent: de i-de component van de toestandsvector op tijdstip :t..,m 
m.Llt, met .6t de discretisatietijd. Verder geldt: d=Td/.6. t. 

De analytische uitdrukkingen van de elementen van A,A',~ en b'staan 

in appendix B; de numerieke waarden hiervan voor een in simulaties 

gebruikt procesmodel staan in tabel 3.1 



proces-
model 

t" 10 
w 

h 2 

Td 10 

rl 20 

f-1 1 

T"2 15 

f-2 0.9 

numerieke waarden in 

transitie- stuur-
matrices vectoren 

I I 
a11 1.90484 bll .19033 

a33 : .95123 b_3: .004 76 

a44 : .93551 b41 .00609 

a31 l.04639 I 
I 

a
43

1 .05660 I 
I I 

a411 .00140 
I 

I I 
I I 

I I 
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Als we van dit model behalve de 

toestandsgrootheden, ook het in

gangssignaal, de looptijd en alle 

parameters willen schatten,dan be

vat het model 15 te schatten groot

heden. We kunnen de complexiteit 

van de filterstructuur inperken 

door de dimensie van het schattings

probleem te reduceren: we kunnen 

het identificatieprobleem vereen-
tabel 3.1: numerieke waarden voudige~door de termen a

41
, b

3
' en 

van de elementen van tran.si tie-
natrices en stuurvectoren bij b4 te verwaarlozen. Deze termen zijn 
een gekozen procesmodel. relatief erg klein, zie tabel 3.1. 

Het gereduceerde procesmodel ziet er als volgt uit: 

zl,k = allzl,k-1 + bluk-1 + el,k 

z2,k = z + e l,k-d 2,k 
(3.11) 

z3,k = a.33z3,k-l + a3lz2,k-k + e3,k 

z4,k = a44z4,k-l + a43z3,k-l + e4,k 

Omdat we dit gereduceerde procesmodel zullen meegeven aan het filter, 

noemen we dit het "filtermodel", in tegenstell·ing tot het "proces

model" ·(3.9). Als de discretisatietijd veel kleiner is dan de tijd

constanten zal het filtermodel nog voldoende overeenkomen met het 

procesmodel. Appendix B bevat figuren waarin de verschillen in res

ponsies van (3.9) en (3.11) op drie verschillende stuursignalen wor

den getoond. De responsie van het filtermodel blijkt iets trager te 

zijn dan de responsie van het procesmodel. De verschillen verzinken 

niet altijd in het ruisniveau. In paragraaf 4.3.1 wordt nader ingegaan 

op de consequenties van het vereenvoudigen van het procesmodel. Elk 

eerste-orde deelmodel wordt nu beschreven met behulp van twee discrete 

parameters en dit is voldoende om de parameters l enrte schatten. 

In praktijksituaties kan de op het proces gezette sturing beinvloed 

worden door storingen en eventueel weg driften. Omdat een goede kennis 

van het ingangssignaal noodzakelijk is voor een goede werking van het 

filter, willen we ook dit ingangssignaal kunnen schatten. Hiertoe 
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nemen we de ingang op in de toestandsvector ~· We denken het inganga

signaal opgebouwd uit een deterministische component, de sturing u, 

en een stochastische component, de ingangsruis e0 ,k. We zullen als 

model voor het ingangssignaal definiëren: 

Hierin is O~ar.{l. Voor de waarde van ar nemen we: ar=0.9. Met dit 

model kunnen ook driftverschijnselen beschreven worden, terwijl de 

modelonzekerheid begrensd blijft. In appendix C wordt deze definitie 

nader gemotiveerd. 

Om de parameters en looptijd van het proces te kunnen schatten, zullen 

we ook deze grootheden opnemen in de toestandsvector. Procesparameters 

kunnen afhankelijk zijn van wisselende externe invloeden (bijvoorbeeld 

schommelende omgevingstemperatuur) en kunnen veranderen in de tijd ten 

gevolge van vervuilingsinvloeden en slijtageverschijnselene In een po

ging ook deze parametervariaties op te nemen in het model, veronder

stellen we, dat ook de parameters en de looptijd behept zijn met ruis. 

Door het opnemen van het i~gangssignaal, de parameters en de looptijd 

in de oorspronkelijke toestandsvector ~' bevat de uitgebreide toe

standsvector - deze zullen we x noemen - 12 componenten: 

T 
x = ( xl' x2, x3' x4' x5' x6' x7' x8' x9,xlO'xll'xl2) 

= ( zO,all' bl' zl' Td' z2,a33'a31' z3,a44'a43' z4) 

De nu niet-lineaire filtermodelvergelijkingen luiden als volgt: 

xl,k = 0.9xl,k-l + uk - 0.9uk-l + el,k 

x2,k = x 2,k-l + e2,k 

x3,k = x 3,k-l + e3,k 

x4,k = x x 2,k-l 4,k-l 
+ x x 3,k-l l,k-1 + e4,k 

x5,k = x5,k-l + e5,k 

x6,k = x 
4,k-x5,k-l + e6,k (3.13) 

x7,k = x 7,k-l + e7,k 

x8,k = x 8,k-l + e8,k 

x9,k = x x + 
7,k-k 9,k-l 

x x + e 8,k-l 6,k-l 9,k 



xlO = xlO,k-1 + elü,k 

xll = xll,k-1 + ell,k 

x = x x + x x + e 12 lO,k-1 12,k-l ll,k-1 9,k-l 12,k 

Deze vergelijkingen kunnen worden samengevat in vectornotatie: 
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(3.14) 

met xd de onbekende looptijd Td. 

Deze verkorte schrijfwijze is een combinatie van een systeembeschrij

ving (3.13) en een definitie (3.12). In appendix D wordt nader ingesaan 

op de achtergronden van deze notatie. 

In de volgende paragraaf zullen we een gestript Kalmanfilter 

opstellen, waarmee we alle componenten van de toestandsvector kunnen ' 

schatten. 

3.4 Een gestript filter voor een niet-lineair model -----------------------------------------------
Vanwege de gebleken toepasbaarheid, zie lit.[2,3,4,5], willen we ook 

voor het niet-lineaire model (3.14) het in paragraaf 2.2 gepresenteerde 

Kalmanfilterconcept voor lineaire systemen gebruiken als identificatie 

mechanisme. In paragraaf 2.3 is hiertoe het zogenaamde Extended Kalman

filter geintroduceerd. De meetvergelijking (2.3) blijft lineair; de 

structuur van de meetmatrix staat in appendix 8. 
In het Extended Kalmanfilter worden bij de berekening van de 

apriori covariantiematrix Pk Jacobianen gebruikt als benaderingen voor 

de transitiematrices, waarvan in (3.11) de elementen gegeven zijn (zie 

ook appendix B).Deze Jacobianen zijn als volgt gedefinieerd: 

FO,k =(~~~\.. en Fl,k =(!~k).. (3.15) -Îx - x .. -k-1 -k-T . d 

Doordat in het model ook een looptijd voorkomt, verschijnt er in de 

matrix Pk een extra term, schattingsfouten van Td tijdstappen geleden 

bevat. Termen die covarianties tussen schattingsfouten op tijdstippen 

tk-l en tk-T beschrijven, worden in eerste instantie verwaarloosd. 
d Deze termen worden verder aangeduid als "looptijdkruistermen". Met 

simulaties is nagegaan, wat de invloed van deze verwaarlozing kan 

zijn (zie paragraaf 4.4.2). 
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Als benadering voor Pk zullen we nemen: 

Pk ~ FO,kpk-lF~,k + Fl kpk-T Fi k + ~ 
' d ' 

(3.16) 

Ten gevolge van deze benaderingen en.afhankelijk van de kwaliteit van 

de parameter- en looptijdschattingen kan de matrix ~k zich foutief ont

wikkelen in de tijd. Dit impliceert, dat Pk in het niet-lineaire geval 

geen betrouwbare maat is voor de schattingsfouten. 

We zullen nu voor dit Extended Kalman-filter het in paragraaf 2.3 ge

presenteerde idee van "strippen" uitwerken aan de hand van de structuur 

van de filtermatrices. 

De weegmatrix Wk geeft aan welke meting in welke mate wordt ge

bruikt bij het schatten van een grootheid. In ons geval zijn er 12 te 

schatten grootheden, terwijl de meetvector op elk tijdstip 5 componen

ten bevat. De weegmatrix (12x5) is inprincipe helemaal gevuld: elke 

component van de schatting wordt verkregen met behulp van elke compo

nent van de meting. 

Doordat wij de looptijdkruistermen ver

waarloosd hebben, blijkt Wk voor k~ 3 de 

in figuur 3.4 weergegeven structuur te 

hebben; elk kruisje representeert :1 n ge

tal ongelijk nul.- (voor P0 is een diago

naalmatrix genomen, dit blijkt echter niet 

strikt noodzakelijk te zijn, zie fig.3.7) 

In de weegmatrix zijn de 5 procesdelen te 

herkennen binnen het kader; van linksboven · 

naar rechtsbeneden: het ingangssignaal,de 

warmtewisselaar, de transportleiding, het 

bovenste vat en het onderste vat. Ter ver

gelijking bevat fig.3.4 ook de componenten 

van de toestandsvector. 

Door de schattingsformule 2.10 te 

interpreteren aan de hand van fig.3.4, 

zo~ x x 
-::-::- x' all x 

bl x x 
zl x x 
Td x x x 
z2 ~ x x 
a33 x SC x 
a31 x x x 
z3 x x x 
a44 x x x 
a43 x x x 
z4 x x x 

x w -
Figuur 3.4 

' toestandsvector x, 
' structuur weegmatrix W 

t.g.v. verwaarlozen 
looptijdkruistermen, 

meetvector ;z: 

zien we, dat het totale filter door het verwaarlozen van de looptijd-

kruistermen gesplitst is in twee deelfilters: voor het schatten van 

z0 , Lw'~w en z1 wordt slechts gebruik gemaakt van de eerste twee 

componenten van de meetvector. De overige componenten van de meetvector 

worden gebruikt om de rest van de toestandsvector te schatten. 
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Door middel van het strippen zullen we deze opsplitsing in deelfilters 

nog verder doorvoeren. Wê komen dan tot 5 deelfilters, die elk op basis 

van o.a. slechts êên meting groothedèn van êên procesgedeelte schatten. 

De weegmatrix van dit gestripte, 

filter heeft de in figuur 3.5 

weergegeven structuur. Deze spe

ciale structuur zullen we ver

krijgen via een vereenvoudigde 

berekening van Pk. Zoals uit de 

filtervergelijkingen blijkt,wotdt 

Wk berekend uit Pk' terwijl Pk 

o.a. bepaald wordt door de Ja-

cobianen F0 k en F1 k. De struc-

x 
x 
x 

x 

(i) 

.. 

1 
1 

x x x 
1 
x 

1 
1 

® x x x 
J. 

1 
@ x x x 

../ 

' ' tuur van FO,k staat in figuur 3.6. 

Ook in deze matrix zijn de pro

cesdelen te herkennen. De omcir-

Figuur 3.5 
d t. . t Figuur 3.6: e ges r1p e 
weegmatrix 

De structuur 
van FO,k 

kelde termen in fig.3.6 zorgen voor de koppeling tussen de verschil-

lende procesdelen in het filtermodel. Wanneer we deze termen weglaten, 

worden de procesdelen voor het filter helemaal ontkoppeld en krijgt de 

weegmatrix de door ons gewenste vorm van figuur 3.5. Het weglaten van 

één of meer van de omcirkelde termen in FO,k duiden we aan met de naam 

"strippen", omdat dan de filtermatrices Pk' Pk en Wk voor een groot 

deel "leeggehaald" worden: ook in de schattingsfout covariantiematrices 

Pk en Pk blijven alleen termen binnen het kader over, zie figuur 3.8 • 

t' x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 

x x x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x XX 

x x x x x x x 
x x x x x x x 

" 
Figuur 3.7: Structuur 
van Pk en Pk t.g.v. 
verwaarlozen van 
looptijdkruistermen 

"' 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

.I 

.. 
~ x 

x x x 
x x x 
x x x 

x x 
x x 

x x x 
x x x 
x x x 

x XX 
x x 
x x 

Figuur 3.8: Structuur 
van Pk en Pk in het 
gestr1pte f1lter 

x 
x 
~ 
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Het totale filter is nu gesplitst in 5 deelfilters. De schatting van 

een toestandsgrootheid wordt binnen het volgende deelfilter als exact 

beschouwd, immers geen enkele onzekerheid omtrent deze schatting speelt 

een rol binnen dit deelfilter. Dit lijkt een weinig realistische situ

atie, omdat proçesdelen elkaar sterk kunnen beinvloeden. Daarom willen 

we een gedeelte van de onzekerheidsvoortplanting, zoals die plaatsvindt 

in Kalmanfilters, ook in dit gestripte filter handhaven. 

Hiertoe zetten we de omcirkelde koppeltermen in F0 k in een 

aparte koppelmatrix F;,k. De gestripte jacobiaan, dus zo~der de koppel

termen duiden we aan met F~,k· Deze koppelmatrix levert een extra bij

drage tot de matrix Pk van het totaal ontkoppelde filter: de onzeker

in de schatting van een toestandsgrootheid wordt opgehoogd door middel 

van de onzekerheid, die het vorige deelfilter heeft over de schatting 

van de vorige toestandsgrootheid. Ook de Jacobiaan F1 k - deze bevat , 
slechts één term t·o - kunnen we opvatten als een koppelmatrix. 

De vergelijkingen van dit gestripte Extended Kalmanfilter ver

schillen van de oorspronkelijke Kalmanfilter vergelijkingen (2c7 t/m 

2.11) slechts in de berekening van ~k en Pk. Voor ons gestripte filter 

geldt: 

!(~k-l'~k-T ,uk-l'uk) 
d 

T + +T T 
pk = F~,kpk-lF~,k + FO,kpk-lFO,k + Fl,kpk-TdFl,k + ~ 

(3.17) 

In appendix A wordt de bijdrage via de koppelmatrices tot Pk uitge~erkt 

voor het g~bruikte model. De invloed hiervan op de filterprestatie 

wordt besproken in paragraaf 4.4.1. Uit (3.18) blijkt, dat deze extra 

termen ook opgevat kunnen worden als extra procesruistermen, overeen

komstig de methode van Shah [11] , zie ook appendix A. We kunnen het 

proces met filter weergeven volgens figuur 3.9. 

De eenvoud en overzichtelijkheid van dit gestripte filter is erg 

.aantrekkelijk, tevens daalt de vereiste computercapaciteit, zie [5]. 
·Ten gevolge van het strippen zijn P en P'k niet 12xl2 matrices, maar 

een combinatie van een lxl, een 2x2 en drie 3x3 matrices. De voor de 

filtermatrices bespaarde hoeveelheid geheugenruimte in ongeveer 80%. 

Bovendien hoeven ten gevolge van het strippen geen tijdrovende matrix

inversies te worden uitgevoerd, zie (2.9), terwijl de filtervergelij-

kingen in het algorithme gemakkelijk kunnen worden uitgeschreven. 
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In dit hoofdstuk is een continu model voor de warmwaterkant van het 

proefproces besproken. Dit model is gediscretiseerd om implementatie 

op een digitale computer mogelijk te maken. Om het gestelde identifi

catieprobleem inzichtelijker te makan, hebben we aan de hand van de 

structuur van de filtermatrices van het Extended Kalmanfilter een 

gestripte versie hiervan opgesteld. 

Ter voorbereiding op de toepassing ZlJn simulaties verricht om 

een indruk te krijgen van de filterwerking onder verschillende con

dities. In het volgende hoofdstuk worden enkele simulatie resultaten 

besproken 
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4. SIMULATIE RESULTATEN EN KRITERIA 

Om snel praktisch te verkrijgen in de theoretisch opgestelde filter

procedure, zullen simulaties worden verricht. Een belangrijk aspect 

hiervan is, dat kriteria opgesteld kunnen worden om de filterwerking 

objectief te beoordelen. Omdat de wijze .van beoordelen afhangt van het 

gestelde doel (bijvoorbeeld vooral goede kwaiiteit van de looptijd

schatting), gebruiken we drie kriteria, die worden gemiddeld over een 

aantal ruisreeksen om ze meer statistische zekerheid te geven: 

een parameterkriterium: JP 

een looptijdkriterium JL 

een modelfout MF 

1 1 k 
= "N 1o 2: 2: 

r N k-9 
( - r . 

_1.! , ~ ~ I z. k - z. k l 
= N m L L- L- 1 ' 1.., 

r Nr i=l k=l zi,oa 

hierin is: N het aantal ruisreeksen, waarover gemiddeld wordt, 
r 

pi een schatting voor 

pi een discrete parameterwaarde, 

(4.1) 

(4.2) 

zi,k de filtermodelresponsie bij de gekozen sturing van de 

i-de toestandsgrootheid (i=l,2,3,4), verkregen met de 

geschatte parameterwaarden, 

z. k de procesmodelresponsie bij de gekozen sturing, 
J., 

z. 00 de waarde van z. k voor k-+ t:P bij een stapsturing, 
Al, 1, 
Td de looptijd schatting. 

Bij het bespreken van simulatie resultaten wordt nader ingegaan op de 

aard van deze kriteria en hun onderlinge relatiè. In JP en JL wordt 

gemiddeld over de laatste 10 tijdstappen. De ruis is verkregen met een 

ruisgenerator en op disk vastgelegd. De niveau's van meetruis en proces-

. ruis worden uitgedrukt m.b.v. hun varianties~ resp.~- ruis op de 
r' e' 

parameters en de looptijd wordt gekenmerkt door de verhouding ~fi~= G""~, 

met c een continue parameter- of looptijdwaarde. 
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Omdat uit andere verslagen [3,5] blijkt, dat simulati~s met verschil

lende modelparameters.vaak hetzelfde karakter vertonen, hebben we ons 

in dit hoofdstuk beperkt tot één set veelgebruikte parameterwaarden, 

zie figuur 4.1. 

1+l05 

-lOS 
e 

Figuur lj .• l: Het gebruikte procesmodel 

0-~ 

1 t1S""S 

De metingen zijn steeds verkregen met procesmodel (3.9), terwijl het 

filter beschikt over het gereduceerde procesmodel (3.13). Er geldt~t=l. 

Bij het bespreken van de simulaties, zullen we steeds verwijzen naar 

tabel 4.1 voor de gebruikte E, P0 en ~0 • De getallen 1 t/m 12 corres

ponderen met de componenten van de toestandsvector. 

aandui- Et= Et= E.._= Epl Ep2 EP3 ding \, 

<$-o)l <:Eo)2 c:go), Po 0.01 0.1 1 

1 z zo zo zo 1000 o.o1 0.1 1 0.1 0.1 0.1 
0 

l0-6 10-5 2 all 0 0.5 0.9 0.1 0 0 0 8.210-5 
3 bl 0 0.5 0.1 0.01 0 0 0 10-7 10-6 

3.610-6 

4 0 0 0 1000 0.01 0.1 
., 

0.1 0.1 0.1 zl .L 

5 Td 0 15 25 10 0 0 0 10-4 l0-3 0.01 

6 z2 0 0 0 1000 0.01 0.1 1 0.1 o.1 0.1 

10-6 _t:; 
7 a33 0 0.5 0.9 0.1 0 0 0 10 , 9.010-5 
8 a31 0 0.5 0.1 0.01 0 0 0 lo-8 lo-7 

2.210-7 
9 z3 0 0 0 1000 0.01 0.1 1 0.1 0-1 0.1 

10 a44 0 0.5 0.9 0.1 0 0 0 10-6 10-5 
8.810-5 

11 a43 0 0.5 0.1 0.01 0 0 0 10-8 10-7 
3.210-7 

12 z4 0 0 0 1000 0.01 0.1 1 0.1 0.1 0.1 
- ~ . -· 

tabel 4.1: Gebruikte startgegevens 

De aanduiding Et=O.l betekent, dat voor de toestandsgrootheden de 

termen in ~ 0.1 zijn 



Naast E en R, wordt ook P0 steeds als diagonaalmatrix opgegeven. 

Steeds geldt z0=z0 • Van de gebruikte sturingen is de amplitudo 100, 

bij een bloksturing geldt dus z0=100, anders z0=0. 

Om vroegtijdig ontsporen tegen te gaan, is een parameterschat

tingbeveiliging toegepast: het filter maakt gebruik van het gegeven, 

dat voor elke te schatten discrete parameter geldt 0~ a .. { 1. Zodra 
lJ 

een parameterschatting buiten een van deze grenzen valt, wordt de 

schatting gelijk gelijk gemaakt aan de overschreden grenswaarde. 

In het algemeen worden de kriteriumwaardenvergeleken op tijd

stip tk=lOO; het filter is dan nagenoeg stationair. 
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Als voorbeeld van verkregen resultaten wordt in figuur 4.2 het verloop 

van parameter- en looptijdschattingen bij een sinusvormig ingangssig

naal met periode 66Llt gegeven. 

Figuur 4.2: Parameterschatting 
bij een sinus 

Tabel 4.2 geeft numerieke waarden van deze schattingen en de kriteria 
JP«lt 

op enkele tijdstippen. Dit voorbeeld een centrale rol in de simulaties. 

Boven de tabel staan gebruikte startgegevens en ruisniveau's. De ver

korte notatie sinus( 66) betekent: sinus met periode 66 IJ t. 
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sinus ( 66); Nr=25; <> ;::.5, 
2 ó~=o.ol; cg0 )1 , PO' R=5I, Et=l. <r =0.1, e 

A 

'Î' ... ... 103JL 
-z, 

103 MF k all "b a33 a31 a.44 a43 lo··JP 
1 d 

0 0 0 0 0 u u u IJ-UUU. bOOO 0 

20 .8869 .2090 8.3; .0812 .1082 .0357 .0188 82.3 3894. 41.3 

40 .9043 .1928 8.8.5 .9192 .0627 .6555 .1610 14.9 6515 60.0 

60 .9049 .1913 9.30 .9477 .0515 .9147 .0735 6.31 255 60.3 

80 .9049 .1911 9.36 .9484 .0501 .9305 .o629 4.69 29.9 44.4 

100 .90ij8 .1912 9.46 .9484 .0501 ·9306 .0619 3.01 16.9 49.3 

exact .9048 .1903 10 .9521 .0464 .9355 .05Èi6 
- - -

tabel 4.2 numerieke waarden bij figuur 4.2 

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Eerst zullen we de invloed van 

ruis op de filterprestatie nagaan. Vervolgens wordt vooral aandacht 

besteed aan mogelijkheden om de filterwerking te kunnen beinvloeden, 

omdat we het gestripte Kalmanfilter, waarin meerdere benaderingen zijn 

toegepast, die tot divergentie van schattingen kunnen leiden, op basis 

van inzicht willen kunnen bijsturen. Hierbij maken we onderscheid in 

externe en interne stuurmogelijkheden. Onder externe sturing verstaan 

we de keuze van startgegevens en testsignalen. Wijzigingen in het 

algorithme beschouwen we als interne sturing; hier wordt o.a. de 

invloed van de koppelmatrices F;,k en Fl,k bekeken. Tenslotte wordt 

nagegaan in hoeverre driftende grootheden met dit gestripte filter 

geschat kunnen worden. 

Omdat in praktijksituaties in principe ruis aanwezig is, gaan we na 

wat de invloed van ruis op de filterprestatie is. Eerst wordt een 

indruk gegeven van het benodigde aantal ruisreeksen, opdat gemiddelde 

kriteriumwaarden voldoende statistisch betrouwbaar zijn. Daarna wordt 

onderzocht, wat de invloed is van de drie soorten ruis, die met het 

.algorithme kunnen worden gesimuleerd: .meetruis, procesruis en para

meterruis. Vervolgens wordt geprobeerd de filterwerking te verbeteren 

door aanwezige parameterruis ook aan het filter op te geven. 

Figuur 4.3 toont aan in welke mate de kriteriumwaarden afhanke

lijk zijn van het aantal ruisreeksen, waarover gemiddeld wordt. Onder 

de gegeven omstandigheden geldt, dat N' =25 het kleinste aantal ruis-
- r 
reeksen is, waarvoor geldt, dat de drie kriteria minder dan 5% afwijken 

van hun waarde bij Nr=500. Voor Nr~20 blijken MF en JL binnen 2% van 

hun waarde bij Nr=500 te liggen. Om de simulaties niet al te tijdrovend 
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te maken, hebben we de in dit hoofdstuk gepresenteerde resultaten 

veelal gemiddeld over"slechts" 10, soms over 25 ruisreeksen. 

Aan de hand van figuur 4.4 gaan we na wat de invloed is van 

~et soort ruis op de filterprestatie. Er is geen parameterruis op

gegeven aan het filter. Ris een diagonaalmatrix: R=Riii met I de 

eenheidsmatrix. Het quotiënt Et/Rii is een maat voor de mate waarin 

het filter op de metingen of op het model vertrouwt. 
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Illustratief in figuur 4.4 is de ligging van de minima. Wanneer 

alleen procesruis aanwezig is ( 6 2=0), ligt het minimum in HF bij gro-
r 

tere Et/Rii' zodat meer op de metingen vertrouwd wordt, dan wanneer 

alleen meetruis aanwezig is_ ( 6~=0). Wanneer zowel meetruis als pro

cesruis optreden, is MF minimaal als E en R "eerlijk" worden opgegeven: 

Et=a!, Rii=cr;. ---Als ook parameterruis een rol speelt ( 15"~=0.01), wordt 

MF groter door de slechtere parameter- en looptijdschattingen. 

In het geval er echte parameterruis aanwezig is, proberen we de 

filterwerking te verbeteren, door deze ook aan het filter op te geven, 

zie tabel 4.3. Het blijkt, dat de parameterschattingen divergeren, als 

de parameterruis gelijk aan (Ep
3

, zie tabel 4.1) of groter dan de wer

kelijke ruis wordt opgegeven. Wanneer de parameterruis te klein wordt 

opgegeven, worden betere parameterschattingen verkregen, terwijl de 

modelfout echter toeneemt, zie tabel 4.3. 
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blok(66) ;N =10; <r 2=5, o-2=0.1, ~:\'=O.Ol;R=5I, (x ) 1 ' r r e c -o 
E ~d 103JL 103Jp 103MF 

Et=O.l 8.95 11.1 8~51 65.7 

Epl 9.50 2.54 6.90 84.5 

Ep2 9.50 2.58 7.12 97.3 
E 

p3 17.8 3364. 83.3 494. 

tabel 4.3 Invloed van meegegeven 
parameterruis. 

In de volgen 

verder ingeg 

den het filt 

de paragraaf wordt 

aan op mogelijkhe

er te sturen. 

Om op basis van inzicht de filterwerking te kunnen beinvloeden, zullen 

we in deze paragraaf twee typen stuurmogelijkheden bekijken. Enerzijds 

kunnen we het filter bijsturen door de keuze van het de startgegevens 

E, R, P0 ~ x0 • Een andere methode om - gegeven het algorithme - van 

buiten invloed uit te oefenen op de filterprestatie, is het gebruik 

van verschillende soorten testsignalen. 

In dit verslag wordt slechts één matrix P0 gebruikt, zie tabel 4.1. 

Van de met simulaties bekeken P0 matrices gaf deze de laagste krite

riumwaarden bij de verschillende beginschattingen. Aan de hand van 

tabel 4.4 gaan we na of de werking van het gestripte filter verbeterd 

kan worden door E en R oneerlijk mee te geven. Uit deze tabel blijkt, 

blok(66);N =10; a- 2=5, u 2=o.l;C:X0 \ r r e -
,.. 

103JL l03JP lO~HF E R Td 
0 I 9.51 2.36 82.7 65.9 
0 5I 9-53 2.21 4.97 36.4 
0 101 9.53 2.22 4.27 37.9 

Et=O.O ... 51 9.53 2.22 5.33 34.5 

Et=O.l 5I 9.52 2.23 7.00 31.5 

Et=l 51 9.49 2.68 10.9 40.0 
Tabel 4.4 Invloed van E en R op 

de filterwerking. 

dat MF het laagst is bij eerlijke 

E en R, terwijl JP kleiner is, 

naarmate R groter en E kleiner 

wordt opgegeven. De parameters 

worden blijkbaar het beste ge

schat bij te kleine Et/Rii' zodat 

het filter extra veel op het mo

del vertrouwt. Om deze constate-

ring te begrijpen, zullen we nader 

:ingaan op dit specifieke identifi

catieprobleem en de gebruikte kri-

teria MF en JP. 
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In dit probleem spelen twee soorten fouten een rol, namelijk schat

tingafouten ten gevolge van een verkeerde filterwerking en fouten in 

het model als beschrijving van de werkelijkheid, hier geintroduceerd 

door de modelreductie. Naarmate meer op de metingen vertrouwd wordt, 

zullen de schattingen van de modelparameters slechter zijn, omdat de 

metingen met een "ander" stel parameters verkregen zijn. JP zal dus 

groter zijn, naarmate Et/Rii g:roter is, zie tabel 4.5. 

2 
blok(66);Nr=l0; ~r=5, 

103Jp 
7 

Et/Rii 10.:>14F 

0.000] 22.6 202 

0.001 1.75 46.1 

0.004 4.22 37.9 

0.01 6.16 33.o 

0.02 7.00 31.5 

0.1 15.8 57.7 

1 15.9 82.5 

100. 20.0 93·4 

tabel 4.5: Relatie 
tussen de kriteria 

a~=O.l;Et=O.l,(~0 ) 1 

De modelfout MF ge 

responsies van het 

het geschatte filt 

De modelfout zal v 

van Et/R .. een min 
l.l. 

meters erg slecht 

modelfout ook groo 

exact goed geschat 

eft aan in hoeverre de 

echte procesmodel en 

ermodel equivalent zijn. 

oor een bepaalde waarde 

imum hebben. Als de para

geschat worden, zal de 

t zijn. Wanneer de para-

zouden worden (JP=O), is 

de modelfout niet gelijk aan nul. De model

fout is minimaal als de parameters zodanig 

verkeerd geschat worden dat de beide res-

ponsies zo goed mogelijk op elkaar lijken. 

Wanneer erg veel op het model vertrouwd wordt, kunnen de parameter

schattingen slecht zijn, omdat erg veel op de beginschatting wordt 

vertrouwd, die verkeerd kan zijn: voor heel kleine Et/R .. zijn zowel 
l.l. 

JP als MF groot. l~ ve,.vscLu·~ 

Uit tabel 4.5 blijkt, dat de kriteria JP en M~ oogmerk hebben. 

Wanneer we de parameters zo goed mogelijk willen schatten (JP klein), 

moeten we het filter niet te veel op de metingen laten vertrouwen; 

willen we echter de responsies van het procesmodel en het geschatte 

filtermodel zo goed mogelijk met elkaar laten overeenstemmen (MF klein), 

dan moeten E en R eerlijk worden opgegeven. Zo kunnen we dus het filter 

bijsturen al naar gelang het doel van het identificeren in een bepaalde 

situatie. 

In de volgende paragraaf wordt een andere stuurmogelijkheid 

besproken. 
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Een andere mogelijkheid om de schattingsprestatie te beinvloeden, ligt 

in de keuze van het testsignaal. Wanneer we modelparameters willen 

schatten, moeten we het model exciteren, opdat dynamische eigenschappen 

van het model te voorschijn komen. In deze paragraaf wordt nagegaan, 

hoe de kwaliteit van de schattingen afhangt van de aard van het test

signaal. Hiertoe worden vier veel gebruikte periodieke testsignalen 

bekeken: blok-, sinus-, zaagtand- en driehoekvormige stuursinalen. 

De periode van deze signalen moet groter zijn dan de looptijd, omdat 

fouten in de looptijdschatting gelijk aan een geheel aantal malen de 

periode niet kunnen worden opgemerkt door het filter. In de rest van 

deze paragraaf wordt de procesruis opzettelijk verkeerd opgegeven, om 

het filter ook voor tk=lOO nog voor een tamelijk groot gedeelte op de 

metingen te laten vertrouwen, zodat de procesmodelresponsies nog in

vloed hebben op de filterprestatie; voor de toestandsgrootheden geldt: 

w100-::=. 0.33. 

Figuren 4.5, 4.6 en 4.7 bevatten de modelfout bij diverse perio

den van de testsignalen. Bij de interpretatie hiervan is voorzichtig

heid geboden, omdat de responsies, die de modelfout bepalen, afhangen 

van de aard van de gebruikte testsignalen. Figuur 4.5 geeft de model

fout wanneer de parameters exact goed geschat zouden worden. Omdat bij 

hoge frequenties de responsies in het laatste procesgedeelte sterk uit

gedempt zijn, is de modelfout hier relatief laag. Figuur 4.6 toont de 

modelfout van het geschatte filtermodel. Omdat MF bij lage frequenties 

in figuur 4.5 en figuur 4.6 van dezelfde ord~·van grootte zijn, blijkt, 

dat de modelfout geen goede maat is voor de kwaliteit van de parameter-

Figuur 4. 5 HF 
bij exacte pa
rameters 

Figuur 4.6 HF 
bij geschatte 
parameters 

Ur::t.o i 6"(:: r~~!::::ö.1 1 61=o..,, 
~::. S", St :.j. ,l ~o)'1 

lage frquenties zodanig 

~:rD · <, 
.\/ \-o~../c-o 

·• 

'. 
··• 

o o o-,----?f' o.oc· 

Figuur 4.7 MF 
m.b.v. geinter
poleerde Td 

\.~~'1.6 
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verkeerd geschat, dat de modelfout ongeveer gelijk is aan de modelfout, 

verkregen met exacte parameter- en looptijdschattingen. 

De modelfout wordt relatief sterk beinvloed door de looptijd.:. 

schatting; deze is immers voor het filter een op een geheel aantal dis

cretisatietijdstippen afgeronde integer, in verband met het zoeken van 

array waarden in het algorithme. Deze invloed wordt zichtbaar, wanneer 

we de looptijdschatting lineair interpoleren in de berekening van de 

modelfout. Wanneer bijvoorbeeld Td=6.7 nemen we 

i.p.v. z2=zl,k-7 

nu z2=0.7zl,k-7 + 0.3zl,k-6• 

De op deze wijze berekende MF staat in figuur 4.7 

Wanneer we vertrouwen op de modelfout als 

kriterium, lijkt volgens figuur 4.6 en 4.7 de 

periode van de testsignalen niet veel invloed te 

hebben op de filterwerking. Dat het filter echter 

voor lage en hoge frequenties niet tot goede pa

rameterschattingen komt leert figuur 4.8. Ook 

bij de interpretatie van deze figuur is voor

zichtigheid geboden: JP blijkt hoofdzakelijk 

bepaald te worden door de kwaliteit van de schat

ting van a
43

, o.a. omdat de modelreductie vooral 

heeft plaatsgevonden in het laatste procesge

deelte, zodat hier de grootste fouten in de pa

rameterschattingen zullen optreden. 

De scherpe parabool-achtige tendens in 

figuur 4.8 is een gevolg van de modelstructuur 

(derde-orde model): bij langzame testsignalen 

bevat de derde-orde responsie weinig dynamica, 

zodat de parameters van het laatste procesge

. : ~ .-... : .: 
J -~ • 

0 ;·····'~--L 

;_:·~--:;*· 
' . . --·- ---; ' . 

:_·:.----:- ;_ ... . .. * · __ 

Figuur -4.8 JP 
bij diverse 
testsignalen 

I 
0 

D 

~ ... ~t"i" .6} cr.6~ :::.,., 
c ~ :: u.o.; R= r- r, ~ t :.1 

~.), 

deelte niet goed geschat kunnen worden; bij erg snelle signalen zijn de 

responsies achteraan sterk uitgedempt, zodat het laatste deelproces 

nauwelijks geactiveerd wordt, zie tabel 4.6 • 
. - .. .. - - . ·-

blok;N =25; r 
2 5 a = ' r 

2 o~=O.Ol;R=5I,Et=l (J =0 .1, e 

bl 
" l05JP periode " Td a.33 a.31 a.l.J4 

A 

all a43 
2.? .90.?5 • ..L900 9.23 .9540 .0492 .9229 .0705 82.3 

66 .9052 .1902 8.92 .9507 .0490 .9306 .0614 11.3 

200 .9039 .1926 7.13 .9511 .0488 .9252 .0662 38.1 

exact .9048 .1903 10 .9512 .0464 .9355 .0566 

tabel 4._~ :_ Invloed -~ar:,_:periode van blok op aLr4 en vooral a43 
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Omdat de bloksturing het laatste procesgedeelte meer exciteert dan de 

sinus- en zaagtandsturing (zie de figuren in appendix B), voldoet de 

de bloksturing in figuur 4.8 het beste, gemeten naar kriterium JP. 

De periode, waarbij het minimum optreedt, is natuurlijk afhankelijk 

van de waarde van de gekozen modelparameters. Het kan interessant zijn 

een relatie te zoeken tussen de minimum-JP-periode en de parameter

waarden. Hier zijn we niet verder op ingegaan. 

De invloed van testsignalen op de filterwerking wordt duidelijker aan 

de hand van het verloop van het kriterium JP in de tijd. Omdat de re

sultaten, verkregen met een driehoeksturing, steeds tussen die van de 

sinus- en de zaagtandsturing bleken te liggen, wordt de driehoeksturing 

niet nader bekeken. 

Figuur 4.9 bevat het parameterkriterium als functie van de tijd 

voor zes verschillende testsignalen. Voor één testsignaal is in figuur 

-. __ ,.) 

Figuur 4.9 Het verloop van 
JP bij enkele testsignalen 
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Figuur 4.10 : De individu
ele parameterkriteria 

lr4h., ~ 4., 

Figuur 4.10 toont aan, dat in dit geval JP voortdurend beheerst wordt 

door Ja
43

, waaruit blijkt, dat JP een vertekend beeld kan geven. De 

parameterschattingen, die de kriteriumwaarden in figuur 4.10 bepalen, 

zijn reeds getoond in figuur 4.2. Door de ver~raagde responsies komen 

de schattingen in de procesdelen achter de looptijd slechts langzaam 

op gang. Omdat het filter hier nog geen onderscheid kan maken tussen 

de discrete parameters van een deelproces, worden a31 en a
43 

aanvanke-



lijk te groot geschat; dit veroorzaakt de pieken in Ja31 en Ja43 en 

dus ook in JP. De som van de twee discrete parameters van elk deel

proces in ongeveer gelijk aan 1 en wordt steeds goed geschat. Wanneer 

het testsignaal goed doorwerkt in deze procesdelen kunnen behalve de 

parametersom ook de individuele parameters geschat worden. De piek 
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in JP is het grootst bij d'e zaagtandsturing vanwege de relatief zwakke 

responsies achteraan in het proces. Uit figuur 4.9 blijkt tevens, dat 

de parameterkriteria sneller dalen, naarmate de responsies feller zijn. 

Omdat dit verschijnsel ook optreedt in JL, zullen we eerst nader op 

het looptijdschattingsmechanisme ingaan. 

In hetg~stripte filter worden de looptijdschattingen gegeven door: 

hierin is: Pd de onzekerheid in de looptijdschatting 

l::iY3,k = Y3,k - "..I 

Y3,k (~k = Mk~k) (4.5) 

àx ... 
6x4,k 

4,k-Td,k-l ,._, ... ".. = x ... x ... 

à 'Î'd,k-1 
#oJ 4,k-Td 4,k-Td-l (4.6) 

Uit (4.4) en (4.6) blijkt, dat de verschillen op twee aangrenzende 

tijdstippen in het ingangssignaal van het looptijdsysteem - de geschatte 

uitgang van het eerste le-orde systeem - bepalen hoe Td in de tijd ver

andert. In figuren 4.11 en ~-.12 is dit effect voor de gebruikte test

signalen te zien: vooral als het ingangssignaal een sterke helling 

heeft, veranderen de looptijdschattingen en de onzekerheid hieri~. 

Dit pleit voor s~el variërende ingangssignalen, zie figuur 4 .• 13· 
Uit figuren 4.11 en 4.12 blijkt, dat JL en Pd in het begin snel-

ler dalen, naarmate de responsies feller zijn. Dit geldt ook voor de 

parameters: kriteria en onzekerheden dalen in het begin sneller, naar

de responsies op het testsignaal feller zijn. 

Al te snelle testsignalen kunnen echter ook voor het looptijd

schatten ongunstig zijn. Door de felle responsies zijn de elementen 

van de weegmatrix in het begin relatief groot; deze worden namelijk 

o.a. bepaald door de schattingen van de toestangsgrootheden. Door de 



Figuur 4.12: Het verloop van 
Pd bij enkele testsignalen 
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fJr:..t.~ o~::.ç-, ~~::.o.t, (f~::.o.ot, ftll-.ç-r ,E-t;:::.-1 ~..,), 
I 

Deze figuren bevatten 
tevens de gebruikte 
testsignalen 

Figuur 4.11: Het verloop van 
JL bij enkele testsignalen 

grotere weegfactoren treedt grotere onzekerheida

reductie op, naarmate de periode van het testsignaal 

kleiner is. Afhankelijk van de beginschattingen kan 

de onzekerheidereductie z6 groot zijn, dat reeds in 

een vroeg stadium veel op het model wordt vertrouwd. 

Dit is nadelig als de beginschattingen slecht zijn: 

vertrouwend op slechte extrapolaties treedt geen con

vergentie naar de juiste waarde op. 

Omdat de onderlinge ligging van de looptijd

kriteria (~ig.4.ll) en die van de onzekerheden in de 

looptijdschattingen (fig.4.12) bij de gebruikte test

signalen op tk=lOO niet met elkaar overeenkomen, blijkt, 

dat de onzekerheid in de looptijdschatting Pd geen 

Figuur 4.13 betrouwbare maat is voor de fout in de looptijdschat-
JL bij di ver-
se testsig- ting. 
nalen 
llr=- 2.C:1 ~~-=-~ 0"~.=-c>.t J ~: o.t>l 

Q~ç-J:, E~=-"-t,L~o)« 
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.~'"' -- ... 
Ter illustratie van de besproken verschijnselen .. ~:··-/' \ .· \ ..... 

toont figuur 4.14 hoe ·de modelfout zich ontwik- . ·:.r·/j .· :i-. :;. 
keld bij de gebruikte testsignalen. De hoge I · ( .. - ._'·o.; 0 __ :_ ... _ 

toppen in MF zijn te wijten aan relatief slechte ~f~a--~·-. \ .. a,\ · ,··> : · .:. 

looptijdschat tingen. De modelfout is· bij de .l_~ ~ : \ .. ~o-·a-.o-~----:--·--~-
zaagtanden kleiner dan bij de sinus- en blok- -t·· : __ -. .o··o· a\~· I " 
signalen. Dit komt enerzijds ~oor de betere · . -- · .. o.'o: ··-o. ------a-

looptijdschatting, anderzijds zijn de ampli-
0

-. ·.:./· /-~s:::~:;s::i'-·.·~r~_-:-.· 
S - o / ,'-•···-•·. •··•, :~o

tudo 1 s van de responsies op de zaagtanden klei- .1 /? • /,'1\' .?-•.;.:_,(.,• ···~ ,--1'--~-:-
'/. /.\' ,/ . ~f. 

ner dan bij de andere testsignalen. .. 0/;•#v .' 1 . ; _ ·, ' . -~~-::.~.;~-t~ 

§~~!!:!~!!~!!!! kan gezegd worden, dat de keuze l13f1Jj_i~_J~~f~ 
van het testsignaal mede bepaald wordt door het 

doel: 

- Voor het schatten van looptijden is de steil

heid van het ingangssignaal van belang; dit 

pleit voor een snelle zaagtandsturing. 

- Het identificeren van parameters van para

meters in procesgedeelten, die zich 11ver van 

de ingang" bevinden, vereist een testsignaal, 

t_ r ~------_r== 
IJ":.~'\, c{'(:.C:\ "1="··,~~::.o.u1; R=n: 
Figuur 4.14: Het €t;o.c 
Verloop van MF bij ·,x_ ) 
enkele testsignalen \!--., 1 

dat het proces sterk activeert, bijvoorbeeld een bloksturing, met een 

frequentie, die voldoende laag is. 

Als compromis blijkt hier de sinussturing het beste te voldoen. Uit 

figuur 4.8 blijkt periode 66At het meest geschikt om parameters te 

schatten. van het gekozen procesmodel. 

Na de in deze paragraaf besproken externe sturingen, wordt ver

volgens de invloed van interne stuurmogelijkheden onderzocht. 

Deze paragraaf sluit nauw aan bij de hoofdvraag in het afstudeerwerk 

van Van Genuchten [5]: in hoeverre is de filterwerking te beinvloeden 

door extra rekenwerk? De voorgestelde wijzigingen van het algorithme 

Z~Jn hoofdzakelijk experimenteel van karakter en richten zich voor

namelijk op het beinvloeden van de looptijdschatting, o.a. door de 

invloed van verwaarloosde termen na te gaan. Ook de onzekerheidsdoor

gave met behulp van de koppelmatrices en de toegepaste parameterschat

tingbeveiliging worden besproken. 



4.4.1 Onzekerheidsvoortplanting via koppelmatrices --------------------------------------------
Ten gevolge van het strippen worden in 

de berekening van prk alle covarianties 

in de schattingsfouten tussen groothe-

den van verschillende deelprocessen 

verwaarloosd. Via de koppelmat.rix F;,k 

wordt allen de onzekerheid in de schat- 10 
ting van een toestandsgrootheid doorge

geven aan het er op volgende deelfilter. 

Koppelmatrix Fl,k bevat schattingsfouten 

in z1 uit het verleden. Figuur 4.15 

toont resultaten, wanneer de onzeker

heictsvoortplanting wel of niet wordt 

toegepast. Uit deze figuur blijkt, dat 

de kriteriumwaarden van het totaal ont

koppelde filter (GTOK, gestript, totaal 

ontkoppeld) veraagd worden door het ge

bruik van de koppelmatrices. 

Figuur 4.15 
Invloed van de koppel 
matrices 
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I bt..~(b'-) ,1-Jf:; (.o 1 d"}::. ~I <1~:;.1).1 
E.t :;.I). I., l~•)i 

In tabel 4.7 worden drie gestrip

blok(66) ,N =10; o- 2=5;E=O, Cx0 )~ r r -

R 
A 

103JL l03JP 103MF filter Td 
GTOK 5I 9.34 4.46 10.5 59.2 

GF1 5I 9.53 2.18 4-53 34.1 

GF1F0 5I 9.53 2.23 4.46 33.7 

tabel ~.7: drie gestripte filters. 

te fi~ters met elkaar vergeleken. 

Deze verschillen slechts in de 

berekening van Pk. Uit de naam

geving blijkt, welke koppelrnatri

ces bij de berekening van Pk zijn 

gebruikt. De koppelmatrix F1 k 
' verbetert steeds de filterwerking. 

Door de betere schattingen in het 

looptijdsysteem, worden ook de 

parameterschattingen in de volgende procesdelen verbeterd. De onzeker

heidsdoorgave via F~,kblijkt deze schattingen nog iets te verscherpen, 

maar is niet essentieel, ook niet wanneer de parameters door GFl slecht 

geschat worden. Omdat uit verdere simulaties bleek, dat de filterpres-

tatie vrijwel steeds werd verbeterd door het gebruik van de koppelmatri

ces, hebben we deze in alle andere simulaties gehandhaafd. 

In de volgende paragraaf wordt de invloed van een verdere uit

breiding van de berekening van Pk onderzocht. 
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In het vorige hoofdstuk h·ebben we in de berekening van Pk covarianties 

tussen schattingsfouten op tk-l en tk-T verwaarloosd. Om een indruk 

te krijgen van het effect van deze ve~w~arlozing, wordt een poging om

schreven om nog zoveel mogelijk mee te nemen. 

In het gestripte filter leveren deze "looptijdkruistermen" via 

drie termen een bijdrage tot Pk (zie appendix E). Elk van deze termen 

bevat de uitdrukking 

(4.7) 

Omdat voor de covariantie van twee stochastische grootheden a en b 

met varianties o-;, resp. () ~ geldt 

, ,--;-; V 2 2 -.v CJ;oi; ~ cov(a,b) {. (J"a<rb (4.8) 

zullen;we de verwachtingswaarde (4.7) als volgt benaderen: 

met -1< o<.<. 1 ..... ... (4.9) 

Hierin is 0( de veronderstelde correlatiecoëfficient in de schattings

fouten in (4.7). 
Figuren 4.16 en 4.17 geven de waarde van de looptijdschatting en 

de modelfout bij verschillende keuzen voorot. Uit beide figuren blijkt, 

dat de looptijdschatting niet verbeterd wordt door een CX.../0 te kiezen, 

wanneer als beginschatting ~d,o=O ((~0 ) 1 ) wordt opgegeven. Bij begin-

,jkF-r~~~.:~:~J:;.=E~j ~-:t~l t '=-~~: 'IJ ,J~.!, 1:-1 :-_!· ~~-~-k?~r-I__-_:_; -1· . ~tt ,-r:· :·r_. -_:!:~x-~ 

"' t~~:.,:J!tl n~ I' ';'JrJ-=r~ ' ~~~D~J-~J ~~~~~~o.lil:t1 
~r--~~=~i=-f~r.~· trol ~-r7r~<dj t ~~-... ··t : •· ~~<, • : I b, t 

Gl·'tVt~:t~ :g:~8H ~-S,~~:\1. <,~.-~5~Ö 
-· . ...d.~ o o:..- ,. •O.S' - - o 7 0( o.{ 

·· Figuur 4.16 
Invloed van 
kruistermen 

looptijd
bij blok(66) 

Ur :do 1 ~~-:. S', 6'~-=:o., 
6'! :. o.o 11 R-::. t .r, ~i: :.I 

o-o kF= (t,}, 
~ -

0 ··-0 lot(~ )I 

.0 -o h.f L~-ob, 
Q ..... ... 

/' ~-- 0 tet(~.) t 

Figuur 4.17 
Invloed van looptijd
kruistermen bij sinus{") 
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schatting ~d,o=l5 <<g0 )2 ) blijkt de looptijdschatting te divergeren 

voor bepaalde keuzen vanol. De divergentie bij verwaarloosde looptijd

kruistermen (OC=O) bij het sinusvormig testsignaal (fig.4.17) kon, 

behalve door geschikte keuze voor C(, ook vermeden worden door de 

procesruiscovariantiematrix voor de toestandsgrootheden exact op te 

geven (Et=O.l) .. 

Het juist meenemen van de looptijdkruistermen is erg moeilijk. 

De in (4.9) gebruikte elementen van Pk zijn geen betrouwbare maat voor 

de varianties van de schattingsfouten, terwijl in het algemeen de 

verwachtingawaarde (4.7) niet constant is de tijd. Omdat uit verdere 

simulaties bleek, dat de filterwerking in het algemeen niet of nauwe

lijks verbeterd kon worden door het meenemen van de looptijdkruistermen, 

zullen we ze verder buiten beschouwing laten. In de volgende paragraaf 

wordt een andere methode besproken om de looptijdschatting te beinvloe

den. 

Bij het gebruik van de looptijdschatting in het algorithme moet nood

zakelijkerwijs een "integer" waarde gebruikt worden in verband met het 

zoeken van array-elementen in de berekening van 

de extrapolatie x6,k 

een term in Pk 

en bovendien in 

x6,k = x4,k-Td 

T 
: Fl,kpk-TdFl,k 

: ~ x4,k = x4,k-Td 

(4.10) 

(4.11) 

(4.12) 

,. 
Het filter levert echter op elk tijdstip een "real" waarde voor Td. 

In een poging het looptijdschattingsmechanisme te verbeteren door dit 

continu van karakter te maken, zullen we nu deze real looptijdschatting 

·gebruiken in het algorithme. Hiertoe zullen we de looptijdschatting 

iineair interpoleren in de uitdrukkingen (4.10), (4.11) en (lr.l2) • 
... 

Wanneer Td=7.4 nemen we als extrapolatie 

niet xb! = x k 4, -7 
maar x6 = o.6x4,k_7 + 0.4x4 ,k-B 

~ormules (4.11) en (4.12) kunnen op dezelfde manier behandeld worden. 

Omdat deze interpolatie voor een fractie van de bepaling van 

(4.10), (4.11) en (4.12) een verschuiving van één stapje in de tijd 

betekent, verwachten we geen grote verbetering van de looptijdschatting. 



2 2 • • A 

N =10; =5, e=O.l;R=5I,et=O.l,(~0 ) 1 r r 

test- inter- ... 
103JL l03JP 103MF 

signaal po la tie Td 

blok nee 9.52 2.33 -7.00 31.5 

( 66). ja 9.60 1.69 7.28 35.2 

sinus nee 9.60 1.64 8.98 17.8 

(66) ja 9.89 0.160 8.38 18.3 

zaagt. nee 9-73 0.973 10.5 12.8 

(66) ja, 9.92 0.088 10.3 12.8 

exact 10 

tabel 4.8: het effect van looptijd-
interpolatie. 

Uit tabel 4.8 blijkt, dat de loop

tijdschatting verbeterd kan worden 

door de interpolatie. Deze verbete

ring is echter niet essentieel. De 

relatief slechte looptijdschatting 

bij een stapsturing werd slechts 

in geringe mate verbeterd. Ook de 

in de vorige deelparagraaf bespro

ken divergentie van de looptijd

schatting kon door interpolatie 

niet voorkomen worden. 

Omdat we de looptijdinterpolatie 

kunnen beschouwen als een "tweede

orde-effect", dat een goede loop-

tijdschatting neg wat kan verscher

pen, maar een slechte niet of nauwelijks verbetert, zullen we er verder 

geen aandacht aan schenken. 

Om vroegtijdig ontsporen tegen te gaan, hebben we, zoals vermeld in 

par~graaf 4.l,een parameterschattingbeveiliging toegepast: het filter 

gebruikt voorkennis van de parameterwaarden door de schattingen te · , : ·" 

begrenzen: O< a . . s 1. Zodra een parameterschatting buiten een van deze 
~ ~J-

grenzen valt, wordt de schatting gelijk gemaakt aan de overschreden 

grenswaarde. Tabel 4.9 toont het effect van deze beveiliging. 

De filterprestatie blijkt 

door deze beveiliging 

slechts in geringe mate 

verbeterd te worden. Om

dat het beveiligen van pa

rameterschattingen in het 

algemeen nuttig kan zijn, 

zie lit[l6J, hebben we dit 

in alle andere simulaties 

gehandhaafd. 

,. 

' 
r 

aantal parameterschattingen : 15000 
aantal schattingen buiten grenzen: 1025 
aantal bovengrensoverschreidingen: 13 
aantal ondergrensoverschreidingen: 1012 

blok(66);Nr=25;Et=l,R~5I,C~0 ) 1 
geen beveiliging wèl beveiliging 

k l03JP lOjMF l05JP l05MF 

20 3401 141 2876 138 

40 2626 150 2532 147 

60 122 71.0 118 69.4 

80 18.9 67.1 18.5 66.2 

100 1.1;.5 70.1 11.3 69.6 

tabel 4.9: Invloed van parameter 
schattingbeveiliging 
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§~~~~~~!!~~~ blijkt, dat de voorgestelde wijzigingen van het algorithme 

in het algemeen nuttig zijn, behalve het in rekening brengen van de 

verwaarloosde looptijdkruistermen; dèze introduceren extra onzekere 

termen en vertroebelen de filterwerking. De onzekerheidsdoorgave in 

het gestripte filter via koppelmatrices blijkt effectief. De voorge

stelde looptijdinterpolatie is op zich zinvol, omdat nu ook het loop

tijdschattingsmechanisme continu van karakter is, maar de verbetering 

is gering. Ook de toegepaste beveiliging van de parameterschattingen 

verbetert de filterwerking slechts in geringe mate. 

De besproken interne stuurmogelijkheden zijn relatief gemakkelijk 

aan te brengen in het algorithme, behalve de looptijdkruistermen. 

Hieruit blijkt, dat eenvoudige wijzigingen de filterwerking kunnen 

verbeteren, terwijl relatief ingewikkelde uitbreidingen de filterpres

tatie eerder verslechteren. Dit pleit, overeenkomstig het afstudeerwerk 

van Van Genuchten [5], voor het gebruik van een relatief eenvoudig 

filterontwerp. 

In de volgende paragraaf wordt kort ingegaan op het schatten van 

driftende grootheden. 

In praktijksituaties kunnen behalve randomfluctuaties rond een even

wiehtswaarde ook driftverschijnselen voorkomen. Om na te gaan in hoe

verre driftende parameters en looptijden te schatten zijn, wordt een 

door veroudering trager wordend proces gesimuleerd: 

Td,k = 10 + 0.05k + ruis (4.13) 

tl,k = 20 + o.09k + ruis (4.14) 

~l,k = 1 - o.oo5k + ruis (4.15) 

Tabel 4.10 bevat schattingen voor de continue waarden van de driftende 

sinus(66);N =10; o- 2=5, 6' 2=0.1, r r e c=O.Ol;R=5I,(~0 ) 1 
A " A 

E + bijsturing Td -c, /-V• 
Et=O.l 12.5 35.6 .929 

Epl 13.2 28.2 .692 

Epl A 13.7 26.4 .587 

Epl B 13.6 25.7 .558 

exact 15.0 29.0 .500 

tabel 4.10: geschatte driftende 
grootheden. 

bijsturing: 

A -

B -

de termen i 

driftende g 

factor 10 v 

op tijdstip 

is de onzek 

n Epl zijn voor de 

rootheden met een 

erhoogd. 

pen tk=33 en tk=66 

erheid in de drif

tende grootheden met een factor 

100 vermenigvuldigd. 
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grootheden op tk=lOO 

waarin van enkele 

mogelijkheden om het 

filter in ztn wer-

o-:J.o 

0 -'10 

o- o.'l 

.···· . 
. . . 
,• . 

. /-

king bij te sturen .: ./ "\ . / .. 
gebruik is gemaakt; - ··· / ' 

-~---~- ' 

.· . ' . ~ ... -... 
.. : 

deze zijn vermeld .:;. ------ ~-
:> ' - - - - - -~!::--

",.." '-...-~,_....- --. 
naast de tabel. /~ r: 

/ .· 
De geschatte continue ~·/'.··· 

parameterwaarden kun- ~~~~~~/~.·~~-~-_ .. _··-·--~~o~--------~--------8-o __________ __ 
met omrekenformules 

worden verkregen uit 

de discrete parameter-

Figuur 4.18: Schattingen van 
driftende grootheden 

schattingen, zie appendix B. Het verloop van de continue waarden van 

de schattingenindetijd wordt weergegeven in figuur 4.18. Hierin is 

de bijsturing A gebruikt. 

Uit de getoonde resultaten en verdere simulaties blijkt, dat 

driftende grootheden redelijk goed te schatten zijn,mits het filter 

op een geschikte wijze wordt bijgestuurd. 

Om inzicht te krijgen in de filterwerking zijn simulaties verricht. 

Mits met de nodige voorzichtigheid geinterpreteerd, zijn kriteria een 

belangrijk ~ulpmiddel bij het analyseren van de resultaten. 

Bij het onderzoeken van de invloed van testsignalen op de filter

prestatie bleek een bloksturing het meest geschikt te zijn om goede 

parameterschattingen te verkrijgen. De keuze van de periode wordt 

bepaald door de waarde van de modelparameters. Voor looptijdschatting 

verdient een snelle zaagtand de voorkeur. Als compromis kan een sinus 

. gebruikt worden. 

Voorgestelde eenvoudige wijzigingen van het algorithme bleken 

nuttig, maar betekenden geen essentiële verbetering van de filterwerking. 

Onzekerheidsvoortplanting in het gestripte filter m.b.v. koppelmatrices 

bleek zinvol te zijn. Pogingen om verwaarloosde termen in de filterbe-

rekeningen mee te nemen, leverden geen succes op. Tenslotte bleek, dat 

ook driftende parameters redelijk goed te schatten zijn. 

In het volgende hoofdstuk zullen we enkele methoden bespreken om 

de filterwerken te beoordelen, wanneer in dit hoofdstuk gebruikte 

kriteria niet voorhanden zijn. 
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5. SCHATTINGSFOUTCOVARIANTIES EN STEEKPROEFVARIANTIES 

Een kenmerk van simulaties is, dat de filterpresta.tie beoordeeld kan 

worden aan de hand van kriteria op basis van kennis van exacte waarden. 

Om ook bij toepassingen de filterwerking te kunnen beoordelen, worden 

in dit hoofdstuk twee methoden. besproken om een indruk te krijgen van 

de statistische zekerheid van schattingen: enerzijds op basis van de 

mate van overeenkomst van onzekerheid in het filter en varianties van 

schattingen, anderzijds aan de hand van de scherpte van verdelings

functies van deze schattingen. 

Uit de definitie van de aposteriori covariantiematrix van schat

tingafouten Pk (2.6) volgt, dat in het lineaire geval de diagonaal

elementen van Pk op elk tijdstip gelijk zijn aan de varianties van de 

verdelingen van de schattingen op dat tijdstip: 

P .. k = cr2cx.. k) 
11, 1, 

(5.1) 

Bij parameterschatting is de interpretatie van Pk als onzekerheid in 

de schattingen in principe onjuist. Om na te gaan in hoeverre we in het 

niet-lineaire geval toch Pk als maat voor de schattingsfouten kunnen 

hanteren, zullen we aan de hand van simulaties nagaan, wat de overeen

komst is tussen de diagonaalelementen van Pk en de varianties. Hiertoe 

gebruiken we de steekproefvariantie, bekend uit de statistiek 17 : 

(5.2) 

Hierin is Nr het aantal·ruisreeksen, waarover gemiddeld wordt. De steek

proefvariantie s 2 is een zuivere schatter voor o- 2 • Met behulp van de 

X 2 verdeling (17, 1~1 kunnen betrouwbaarheidsintervallen voor ()" 2 worden 

opgesteld; deze zijn kleiner, naarmate het aantal ruisreeksen groter is. 

we zullen middelen over honderd ruisreeksen, zodat geldt 

~2 = s 2 + 18% met een betrouwbaarheid van 80%, en 

~2 = s 2 + 23% met een betrouwbaarheid van 90%. 

·. 
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schattingsfoutcovarianties 
tingsfoutcovarianties en de steekproef

varianties niet met elkaar overeen te 

komen. 

en steekproefvarianties . 

in het niet-lineaire geval 
D"''l.- r. n_ e-I: 
r-~>~""-~ 

De varianties van de schattingen 

zijn afhankelijk van de varianties van de aanwezige ruis en de opgegeven 

ruiscovariantiematrices E en R. Omdat bij toepassingen de ruisniveau's 

vaak onbekend zijn, kan het van belang zijn over een relatie tussen 

varianties en covariantiematrices te beschikken, om de filterwerking 

te beoordelen. We hebben gezocht naar een formule 

s2(x. k) 
J., 

= f(a-2 ~2 
r,k' u e,k' 

P .. k J.J., 

om als kriterium te kunnen gebruiken bij toepassingen. Door en.l{.ele 
2 meetseries op te nemen, kunnen voor de toestandsgrootheden sk en P .. k 

2 J.J., 
met elkaar vergeleken worden. Wanneer sk f P .. k' zou (5.3) moeten 

J.J., 
uitwijzen, hoe het filter via Ek en ~ bijgestuurd moet worden om de 

schattingen te verbeteren. 

Indien alleen meetruis aanwezig is, 

blijkt de experimenteel bepaalde 

relatie 

P .. k J.J., 

2 
= O"r,k 

R •. k J.J., 
(5.4) 

vooraan in het model goed te voldoen, 

zie figuur 5.2. Achteraan blijkt deze 

relatie niet meer op te gaan. In deze 

figuur is R oneerlijk opgegeven. 
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Wanneer er ook procesruis aanwezig is, wordt het zoeken naar een 

uitdrukking voor (5.3) erg gecompliceerd. Als E en R correct worden 

opgegeven, blijkt: s 2 (i. k))P .. k* .Aan de hand van aanvullende simu-
1., 1.1., 

laties hebben we relatie (5.3) niet experimenteel kunnen bepalen. 

Om een indruk van een aantal relevante verschijnselen te geven, worden 

enkele figuren getoond, die v~rdelingsfuncties in de tijd bevatten, zie 

figuren 5.4 t/m 5.7 op de volgende bladzijde. Alle beginschattingen 

voor de toestandsgrootheden zijn aselecte trekkingen uit normale verde

lingen met E [ ~0-~01 = o. Als testsignaal is gekozen voor sinus met 

periode 66~t. De gebruikte 

startgegevens staan in figuur 

·5.3 en komen overeen met die 

in figuur 4.2 gebruikt zijn. 

Er is gemiddeld over 400 ruis-

reeksen. 

In figuren 5.4 en 5.5 

{1"2 5 
2 0.1 ()* 0.01 = ere = = r c 

R 5I E 1 A 

(~0)1 = = ~0 = t 

figuur 5.3 Gebruikte startgegevens 
in figuren 5.4 t/m 5.7 

zijn verdelingsfuncties van toestandsgrootheden rond hun exacte waarde 

gegeven. Op tk=O zijn deze verdelingen blijkbaar niet zo normaal en 

relatief erg breed. Figuur 5.4 toont aan, dat de toestandsgrootheden 

z1 en z
4 

goed geschat worden: de verdelingen worden in het algemeen 

scherper en gladder bij toenemende tk. De verdelingsfuncties van z2 , 

zie figuur 5.5 kan meer toppen hebben vanwege het integer karakter 

van de looptijdschatting. 

Bij de parameters , figuur 5.6: ,en de looptijd, figuur 5.7; 

wordt de smalle piek op tk=O (alle beginschattingen nul) in het begin 

erg verbreed, zie figuur 5.6 ; deze figuur illustreert, dat parameter 

a
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aanvankelijk veel te groot geschat wordt, vergelijk fig. 4.2 en 4.10. 

Voor toenemende tk worden deze verdelingsfuncties vaak scheef: de para

meter- en looptijdschattingen worden als het ware naar ~~n kant gedrukt. 

Uit de vorm van de getoonde verdelingsfuncties blijkt, dat gemid

delden en varianties niet altijd een betrouwbare maat voor de kwaliteit 

van schattingen zijn. Dit betekent, dat ook de theoretische afleiding 

van een relatie als (5.3) om de filterwerking bij toepassingen te 

kunnen beoordelen, erg moeilijk is. 

De getoonde verdelingsfuncties bieden echter een andere methode om een 

indruk te krijgen van de statistische zekerheid van schattingen; deze 

ligt in het beoordelen van de scherpte van de pieken van de verdelingen. 



'f,O!' 
I ' 

A A tJ i(-\ L i t-J1t..R. W:H- L E.tv : s 0 

A A-IJ r~L R.LtÀ. s f:l E. EK~ tJ.1: Yao 
I f\ 
I'' I 1 I 
'I 
: I 

' I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

l!.{TL<.YAL-. 
~V.I~T(.'OS 

I·--·--:··-·. 

tol 
·.·' .. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

0 

:. ;_ 

:p' 

0 

(40 

to 

() 

Cit) 

~ 

t. 

\ 
I 
\ 

:; ' 

i 
~l-

. Figuur 5.4 ~ A 

verdelingen (z1 ,z4) 

k.::.~i.t 

, l~~rii~2I-3 , 
· ~,(:,., ttTt.·o;s -~ 

--i-

Figuur 5.5 
verdelingen (~2 ) 

A 

4o o/'Ls ;o.o,63 
~O a,'rl~O.~, .. ,-. 

0 \. ......... \.-. ···.;'\ ... ·\.f''._,\f"\ ..... :., ... \ .. :.~.~ ......... , .... _ 

Figuur 5.6 
verdelingen (a44 ,~43 ) 

~·"!f:1~tf~ffi~~Jrt:;j·"-:·· 
·-' ; c-;c-:-~~-::t~:::::\·~~;-- ; . 

-"_>~Y,~S-~ .. : '_:_~·:;~-:~- .-.- ~ 
-·- -- :-: -~::! .:-- ~ '_; --~ 

-. _;:_-~~;~,;:'_:i-~<..,: _; 
._ .. _ ; . 

foo .. l~'f€.R.Ii~~~(~q,t~ n~.t .; 
. '"•·· . ··, ; 

-. ::.._ ~- -~- -~~- . ...;, 

; ;i~i~~t~~.Já· 
~ 

~ 

0 

~ 

lo 

0 

: ~. ~ ~ -. .. - 1. · .. ~-:-·:.j ··.,·.· ! j 

- ~ . . 
À,. 

ld..::. &.bi) 

'IA.-:: VI 

A 

\ tl-.:::. b.qq' 
k~lb 

Figuur 5.7 
verdelingen (Td) 

"-' -.... 

46 



47 

Tabel 5.1 geeft aan hoeveel van de 400 schattingen op tk=lOO binnen 

één interval liggen. 

A A A a43 all bl Td 
A 

a33 ~1 a44 

aantal in één interval 400 332 ~5 400 260 400 355 

interval-lengte .02 .005 .2 .02 .005 .02 .005 

schatting ' .9047 .1912 9.32 .9494 .0498 .9302 .0624 

exact .9048 .1903 10 .9521 .0464 .9355 .0566 

tabel 5.1: scherpte van de verdelingsfuncties op tk=lOO 

Een belangrijke factor in het beoordelen van de verdelingen is de keuze 

van de intervallengte. Omdat we wilden nagaan, hoe de verdelingsfuncties 

zich van tk=O tot tk=lOO ontwikkelden, is de in verband met de slechte 

beginschattingen gekozen intervallengte te groot om de pieken op tk=lOO 

juist te kunnen beoordelen. Omdat de schattingsfouten ook een systema

tische component kunnen hebben, is een scherpe verdelingsfunctie geen 

garantie convergentie naar de juiste waarde. In de tijd breder wordende 

verdelingsfuncties wijzen op divergentie van schattingen. 

~~~~~!~!!~~~: Omdat bij toepassingen geen exacte waarden bekend zijn, 

is geprobeerd de filterwerking te beoordelen aan de hand van de diago

naalelementen van de matrix Pk. Deze blijken echter in het niet-line

aire geval geen betrouwbare maat te zijn voor de schattingsfouten. Een 

algemene relatie tussen diagonaalelementen van Pk en steekproefvarian

ties van de schattingen blijkt moeilijk te vinden. Bij afwezigheid van 

procesruis kon echter experimenteel voor het voorste procesgedeelte 

een gedeelte van de gezochte relatie worden opgesteld. De moeilijkheids

graad van het opstellen van dergelijke relaties, blijkt uit de vorm van 

de verdelingsfuncties van de schattingen. Aan de hand van de scherpte 

van de pieken van deze verdelingen kunnen de schattingen enigzins beoor

deeld worden op statistische zekerheid. 

Nadelen van de gepresenteerde methoden om bij toepassingen uit

spraken over de betrouwbaarheid van parameterschattingen te doen, liggen 

in het tijdrovend karakter ervan. Zowel voor het bepalen van betrouwbare 

steekproefvarianties als voor het construeren van verdelingsfuncties 

zijn veel meetseries vereist. Bovendien vergt de computerverwerking veel 

rekentijd en geheugenruimte. Vanwege deze prektische bezwaren zij deze 

methoden in het volgende hoofdstuk niet toegepast bij het analyseren 

van resultaten, verkregen op basis van praktijkmetingen. 
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6. KALMANFILTEREN IN DE PRAKTIJK 

Als voorbereiding op het identificeren van procesparameters is het 

nuttig vooraf een idee van het dynamisch gedrag van het proces te ver

krijgen. Hiertoe wordt in de volgende paragraaf een indruk gegeven van 

de grootte van de parameters van het proefproces. Ook wordt de invloed 

van de keuze van de discretisatietijd op parameterschattingen aan een 

simulatiemodel besproken. In paragraaf 6.2 wordt aan de hand van re

sultaten verkregen met praktijkmetingen de kwaliteit van het gebruikte 

filter besproken. 

6.1 Voorbereidende simulaties 

Uit vroegere studies blijkt, dat de tijdconstanten van het proefproces 

zeer uiteenlopende waarden hebben. De tijdconstante van vat-2 bedraagt 

ongeveer .400 seconden en is ruwweg een factor 10 groter dan die van 

vat-1. De warmtewisselaar is relatief snel met een tijdconstante in de 

orde van 10 seconden. Voor de lengte van de transportleiding is 4 meter 

gekozen, zodat de looptijd ongeveer 30 seconden bedraagt. De waarden 

van deze procesgrootheden zijn sterk afhankelijk van het ingestelde 

werkpunt. Dit werkpunt wordt hier hoofdzakelijk bepaald door Qki' zie 

appendix F. 

Als testsignalen zijn bij de toepassing de bij de simulaties 

besproken blok-, sinus- en zaagtandsturingen gebruikt. Omdat uit simu

laties met een model van het proefproces bleek, dat de parameters het 

beste geschat werden bij periode 900 seconden en 1200 seconden, zijn 

deze twee perioden voor de drie testsignalen gebruikt. de gekozen 

modelparameters voor de in deze paragraaf besproken simulaties, staan 

vermeld in tabel 6.1 en zijn ongeveer gelijk aan de proefprocesparame

ters bij Qki=l75 1/h. 

Omdat deze parameters zeer uiteenlopende waar

den hebben, zullen we niet altijd voor elk proces

gedeelte dezelfde discretisatietijd gebruiken. Dat 

de keuze van ~t invloed heeft op resultaten, blijkt 

uit figuren 6.1 en 6.2. Figuur 6.1 bevat schattingen 

van de discrete parameter a44 van het laatste pro

cesgedeelte voor verschillende discretisatietijden. 

Voor de overige procesdelen geldt ~t=l. 

'Cw 15 

h 0.1 

Td jU 

Ll 45 

h 0.95 

"C2 350 

.?-2 0.95 

tabel 6.1 
proefprocesmodel
parameters 
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. ·''-----
Figuur 6.1: Figuur 6.2: 

'a44 bij. di verse J:j t Î
2 

bij di verse /:) t 

Uit figuur 6.1 blijkt, dat de fouten in de discrete waarden van de 

schattingen niet veel afhangen van de gekozen discretisatietijd. 

Figuur 6.2 bevat de uit a44 berekende schatting voor ~ 2• De gebruikte 

omrekenformule staat in appendix B. Bij het omrekenen van a44 naar i
2 

spelen twe~ effecten een rol. Enerzijds treden ten gevolge van schat

tingsfouten in a44 ook schattingsfouten op in. i
2

• Omdat de gevoeligheid 

van de omrekenformule voor kleine variantie~n a44 erg groot is, wan

neer de discretisatietijd klein is t.o.v. ~2 , kunnen kleine schattings

fouten in a44 r~la~ief sterk doorwerken in i2' zie figuur 6.3• 
i -~~t-·ot (-: c;. i ~: _2 Anderzijds is de gebruikte omrekenformule door de 

·J· 1;2.·" -:""",l ,- : -~ modelreductie niet helemaal correct. De hierdoor 

: _ ót_~_ .fc,9(E.t,~ : . geintroduceerde :fouten worden groter bij toenemen-
-- ~ ! ' ~ - : · --- -- de ~ t • 

F:iguur 6.3 

Bij grote samp_letijd is de gevoeligheid kleiner. 
Omdat het filter dan via de metingen minder infor

matie krijgt over het dynamisch gedrag van het 

proces, kan nu ä44 slecht zijn; omdat nu boven

dien fouten in het omrekenen een rol kunnen spelen, 

is ~2 ook slecht. 

verband tussen a44 en i2 
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Figuur 6.2 toont aan, dat het juist kiezen van de disdretisatietijd 

erg belangrijk is. Het is moeilijk om algemene richtlijnen aan te geven 

voor het kiezen van een goede discretisatietijd, mede omdat de filter

werking afhankelijk is van de keuze van startgegevens en testsignalen. 

Voorzichtigheid bij het interpreteren van de resultaten verkregen met 

de praktijkmeteingen is dus geboden. 

De metingen aan het proefproces zijn hoofdzakelijk verricht in twee 

wekpunten; voor documentatie, zie appendix F. Aangezien allerlei sto

ringen kunnen optreden, hebben we elke meetserie drie keer uitgevoerd 

om de resultaten enige statistische waarde te geven. De resultaten 

verkregen op basis van deze metingen zullen worden besproken aan de 

hand van de verrichte simulaties. Door de schattingen te vergelijken 

met anderszins verkregen waarden, zie tabel F.3 in appendix F, kunnen 

we het gestripte Kalmanfilter beoordelen op kwaliteit. 

Omdat bij de simulaties in hoofdstuk 4 de koppelmatrices en de parame

terschattingbeveiliging nuttig bleken, worden deze hier ook toegepast, 

terwijl de onzekere looptijdkruistermen en de onbelangrijke looptijd

interpolatie buiten beschouwing worden gelaten. Voor de warmtewisselaar 

worden de resultaten na 600 seconden bekeken, vopr de overige proces-

delen na 3000 seconden. 

Wegens het belang van de keuze van een goede discretisatietijd, 

wordt eerst nagegaan, hoe i 2 beinvloed wordt door de keuze van ~t in 

vat-2, zie figuur 6.4. In de overige procesdelen geldt ~t=2 seconden. 

Z.,oo./ - ---; :>:_:'::·: ~->~·: o-:.S• ;; Uit deze figuur blijkt tevens, hoe i 2 bein-

: /~ • .:...-,-,._:..,*~ /o _: vloed wordt door de keuze van het testsignaal. 

~>0~:~2-.~1Q/;[ :~:;:::::::::~:::~;~s;::::~~~g;: t :::::~::;~::at 
. 0 •. , .. _ . / o-o b\.bk. de gebruikte versie van het Kalmanfilter niet 
. '--o~ : -. - o.,..........~< - ~~6 JiutJ geschikt is voor betrouwbare nauwkeurige para
.·_ : ._c__.. ,- A-6 -~~~: ~--

-----~ , __ .. _ . meterschatting. De beoordeling van de resultaten 
.,\C)O ·~--'---10----~- _ ..30~ 

Figuur 6. 4 : wordt echter bepaald door het doel van het 

î-2 bij diverse 

keuzen van 6 t bij 

verschillende test

signalen.,~pw~.,c.Lt. l~oos. 

identificeren. Wanneer met een grove schatting 

of een indruk van de grootte orde volstaan kan 

worden, kan de gebruikte methode wel geschikt 



51 

zijn. In het vervolg is voor vat-2 op basis van figuur 6.2 een sample

tijd van 10 sec. genomen. 

Tabel 6.1 toont aan, dat de parameterschatting ook wordt heinvloed door 

de keuze van de ruiscovariantiem~trices E e~ R. 

blok(l200),Qki=l75 1/h 
". ". A [!. ... " A 

Et R 'Lw ;..~ Td L, P-~ rl p." 
0 O.li 11.1 .0327 36.4 54.5 .785 10000 26.9 

I .. 

0.01 O.li 14.2 .0605 37.0 59.5 .933 '389 1.30 
' 

o.o1 I 7.36 .0440 31.6 70.6 .931 ·- 424 1.41 

0.01 5I 3.08 .0319 22.2 93.5 .918 603 3.30 

0.1 5I 3.39 .0409 22.7 75.3 .959 448 1.55_ 
bekend· 17.6 .71 32.9 44.1 .94 328 .95 

·r 
• 

tabel 6.1: parameter- en looptijdschattingen 
__ bij verschillende E en R 

···-· ---1 

Omdat de schattingen bij Et=O.Ol en R=O.li het meest overeenkomen met 

de resultaten verkregen in vroegere studies, is deze E-R combinatie in 

het vervolg gebruikt. Omdat de anderszins bepaalde waarden onderling 

grote verschillen vertonen (zie appendix F), zijn ze slechts een ruwe 

maatstaf om de schattingen te beoordelen. Ze geven wel een indruk van 

-de grootte orde. 

Omdat uit fysische overwegingen volgt, dat i
2 

niet groter dan 1 

kan zijn, worden de parameters van vat-2 blijkbaar slecht geschat. 

De schatting voor T2 blijkt 20-30% groter te zijn dan de vroeger be

paalde waarden. Een oorzaak hiervan kan liggen in de toegepaste model

reductie. Deze beinvloedt de schatting van a
44

• Door de gevoeligheid 

van de omrekenformule kan de invloed op i
2 

groot zijn. Het kan inter

essant zijn om na te gaan hoe deze schattingen heinvloed worden, wan

neer er geen modelreductie wordt toegepast en de oorspronkelijk ver

waarloosde termen ook worden geschat. Ook kan worden nagegaan in hoe

verre het gebruik van een - ten gevolge van de modelreductie - in prin

cipe onjuiste omre~enformule een rol speelt. 

Om de bij de simulaties verkregen resultaten met betrekking tot 

testsignalen te verifiëren bij de toepassing, wordt nader ingegaan op 

resultaten verkregen met verschillende testsignalen. Tabel 6.2 geeft 

parameterschattingen bij drie testsignalen in twee werkpunten. 



periode=l200sec;Et=O.Ol,R=O.li;(~0 ) 1 . 
t:~ "" "' A " "' 

; 

Qki testsignaal Pur rl 
""'' 

- Y..t (.~ 

blok 14.2 .0605 59.5 0.933 389 1.30 

175 sinus 20.9 .0856 88.2 0.959 513 1.61 

1/h zaagtand 62.7 .0808 88.3 1.,03 613 2.02 ------- ---- --- ---- ---- 1--- -- -· 
bekend 17.6 .71 44.1 .94 328 .95 

blok 7.99 .0355 68.9 1.03 321 1.40 

250 sinus 9.18 .0325 112. 1.08 364 1.57 
1/h zaagtand 93.1 .0473 90.5 1.17 379 1.08 

r------ ----- --- .43 
---- ---- t---- -----bekend 11.1 52.8 .94 236 .92 

tabel 6.2: parameterschattingen in twee werkpunten 
bij verschillende test?ignalen. 
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Wanneer de gemiddelden van vroegere resultaten als referentie waarden 

worden genomen, blijkt net als bij de simulaties ook bij de toepas~ing 

de bloksturing het meest geschikt voor parameterschatting. 

Voor looptijdschatting verdiende 

bij de simulaties een snelle 

zaagtand de voorkeur. Tabel 6.3 

toont looptijdschattingen bij 

zes testsignalen in twee werk

punten. Wanneer het gemiddelde 

van de berekende en rechtstreeks 

uit de metingen bepaalde waarde 

voor de looptijd als de meest 

waarschijnlijke waarde van Td 

beschouwen (zie appendix F), 

blijkt ook hier de zaagtand het 

beste te voldoen. De looptijd

schattingen blijken nauwelijks 

afhankelijk van de gekozen pe

riode. 

Als compromis is in paragraaf 

4.3.2 als testsignaal een 

sinussturing voorgesteld. Fi~ 

guren 6.5 t/m 6.8 tonen schet-

Et=O.Ol,R=O.li,(~0 ) 1 
test-

A 

Qki signaal periode Td 
900 38.8 

blok 1200 37.0 
•• •. ~., •• i ••• . ......... ... · ...... 

175 900 46.9 
1/h sinu's 1200 42.0 .. -

..... ' .. \ .... ................ . ......... 
900 34.6 

zaagt. .. 
1200 3.3-4 

'"--- -- ---- ----bekend 32.9 

900 26.4 
blok 1200 24.4 

·:----·:·-··~·~,. ... ... . ... . . . . .. . . ... ""· .... 
250 900 31.6 

sinus 
. 

1/h ..... 1200 20.6 
····~!'"·-··- ···~···~,. ······ .......... 

900 23.1 
zaagt. 1200 22.5 -- ------ ---

bekend 23.7 

tabel 6.3: looptijdsche.t
~ing bij diverse testsignalen 

tingen van tijdconstanten en looptijden in drie werkpunten bij een 

sinussturing met periode 1200 seconden. 
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Figuur 6.6 
il in enkele 

werkpunten 

De tendens van de curven komt overeen met die 

van vroegere resultaten, maar zowel de para

meter- als de looptijdschattingen zijn rela

tief slecht, zodat de sinus als compromis 

hier niet blijkt te voldoen. 

Door de betere parameterschatting bij een 

bloksturing, blijkt een relatief sterke exci

tatie van het proces belangrijk te zijn om 

--goede parameterschattingen te krijgen. 

Tijdens het meten is de amplitudo van het 

testsignaal zo mogelijk z6 gekozen, dat 

,. 
Td in enkele 

werkpunten 

Figuur 6.8 
i

2 
in enkele 

werkpunten 

de variatiep in de temperatuur Tu maximaal ongeveer ongeveer 10% 

bedroegen, met de restrictie, dat de evenwichtaverstering niet zó 
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groot was, dat de sturing en de responsies door niet-lineaire effecten 

sterk vervormd werden. Desondanks kunnen de gebruikte amplitido's toch 

te groot zijn geweest, wat kan verklaren, waarom de schattingen van de 

parameters van de warmtewisselaar zo sterk afhankelijk zijn van de 

keuze van het testsignaal, zie tabel 6.2. Omdat de niet-lineaire effec

_ten bij Qki =125 1/h het sterkst zijn, -kan ook de slechte iw in figuur 

6.5 een gevolg hiervan zijn~ 



~~~~~~!!~~~ kunnen we concluderen, dat de gebruikte versie van het 

Extended Kalmanfilter niet geschikt om betrouwbare nauwkeurige 

parameterschattingen te verkrijgen. Omdat de resultaten afhankelijk 

zijn van de keuze van de discretisatietijd en de externe sturingen, 

kan "slechts" een indruk van de grootte van de parameters verkregen 

worden. Omdat procesparameters echter vaak heinvloed worden door 

storingen en kunnen verlopen in de tijd, is een globale kennis van 

de parameterwaarden in het algemeen voldoende, zodat toch het Kalman

filterconcept als identificatiemethode gebruikt kan worden. Door zo 

goed mogelijk gebruik te maken van mogelijkheden de filterwerking te 

beïnvloeden, kunnen parameter- en looptijdschattingen verbeterd 

worden. 
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De invloed van de aard van het testsignaal op de kwaliteit van 

de schattingen is hetzelfde als bij de simulaties: een bloksturing 

verdient de voorkeur bij parameterschatting, een zaagtand bij loop

tijdschatting. De sinussturing als compromis bleek slechter te voldoen 

dan verwacht. Reeds bij de simulaties bleek, dat parameterschattingen 

in een procesdeel slechter zijn, naarmate dit zich verder van de 

ingang bevindt. In plaats van identificatie van de parameters van het 

totale filtermodel, is het mijns inziens een betere stategie, om de 

pr~cesdelen afzonderlijk stap voor stap te identificeren, waarbij 

voor elk procesdeel de aard, periode en amplitudo van het testsignaal 

zo goed mogelijk gekozen kan worden. 

Enkele suggesties voor verder onderzoek worden gegeven in het 

volgende hoofdstuk. 



7. AFSLUITENDE BESCHOUWING 

Ter afsluiting van dit verslag volgt een korte terugblik op het 

afstudeerwerk. Ook worden de slotconclusies en de suggesties voor 

verder onderzoek vermeld. 
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Tijdens het afstudeerwerk is, uitgaande van net Kalmanfilter voor 

lineaire systemen, een vereenvoudigd filterontwerp geconstrueerd. 

Dit zogenaamde gestripte Kalmanfilter heb ik op bruikbaarheid onder

zocht in een toepassing. Alvorens metingen aan een proefproces te 

verwerken in het algorithme, zijn verkennende simulaties verricht. 

Deze simulaties hadden tot doel op experimentele wijze uitspraken te 

doen over mogelijkheden de filterwerking te beinvloeden. Omdat in 

vroeger afstudeerwerk de theoretische weg niet tot bemoedigende 

resultaten bleek te leiden, was mijn afstudeerwerk vooral experimen

teel van opzet. Mede omdat de PDP-11/34 niet altijd naar wens func

tioneerde, hetgeen veel dubbel werk vereiste, was ongeveer 75% van 

wek computergericht. Door de toepassing van de opgestelde identifi

catiemethode kreeg het afstudeerwerk ook een praktisch aspect. 

7.2 Slotconclusies en suggesties voor verder onderzoek --------------------------------------------------
Het gestrip~e Kalmanfilter bleek een inzichtelijke identificatie

methode, die echter in een toepassing niet voldoet, wanneer hoge 

eisen aan de kwaliteit van de parameterschattingen gesteld worden. 

Parameter- en looptijdschattingen kunnen beinvloed worden door wij

zigingen in het algorithme: 

relatief eenvoudig aan te brengen veranderingen bleken zinvol, 

- een ingewikkelde uitbreiding bleek de filterwerking niet te ver-

beteren. 

Ook de keuze van het testsignaal beinvloedt de schattingen van de 

parameters en de looptijd; voor de onderzochte signalen geldt: 

- parameters worden het best geschat bij een bloksturing, 

- - voor looptijdschatting verdient een zaagtandsturing de voorkeur. 

De looptijd bleek ook in de praktijk goed geschat te kunnen worden. 



Om dieper op de invloed van het testsignaal op de kwaiiteit van 

parameterschattingen in te gaan, kan het zoeken naar een verband 

tussen de meest geschikte periode en de keuze van de modelparameters 

een onderwerp van verdere studie zijn. 

De invloed van de toegepaste modelreductie dient nader onder

zocht te worden. Ook het gebruik van gevoelige omrekenformules 

(discreet-continu) en de rol v·an de keuze van de discretisatietijd 

hierin kunnen verder worden bestudeerd. 

Een praktisch aspect van een vervolgstudie kan zijn, het 

bestuderen inhoeverre de parameters van een "groot" praktijkproces 

beter stap voor stap geidentificeerd kunnen worden dan simultaan. 
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SYMBOLEN 

A 

aij 
a. .. 
lJ 

b 

b' 

E 

Et 
e 

f 

f 

F O,k 
Fl k 

' 
F~ k 

' }t;,+ 
o,k 

JL 

JP 

k 

HF 

Mk 

Nr 
pk 

pk 
pd 
R 

l. 
z 

transitiematrix 

een discrete parameter, element van de transitiematrix 

schatting voor a .. 
lJ 

stuurvector 

stuurvector 

procesruiscovariantiematrix 

elementen voor de toestandsgrootheden in E 

procesruisvector 

frequentie van testsignaal 

systeemfunctie 

Jacobiaan, te gebruiken als benadering voor de transitiematrix 

Jacobiaan, als benadering voor een transitiematrix, die de 

looptijd in rekening brengt, ook te zien als koppelmatrix 

de gestripte FO,k 

een koppelmatrix 

een looptijdkriterium 

een parameterkriterium 

tijdsvariabele 

een modelfout (kriterium) 

meetmatrix 

aantal ruisreeksen, waarover gemiddeld wordt. 

aposterioi covariantiematrix van schatting~fouten 

apriori covariantiematrix van schattingsfouten 

onzekerheid in de looptijdschatting, element van Pk 

meetruiscovariantiematrix 

meetruisvector 

steekproefvariantie 

looptijd 

stuurvector 

weegmatrix 

toestandsvector 

schatting voor de toestandsvector 

voorspelling voor ~' op basis van vorige schatting 

meetvector 

toestandsgrootheden 



vervolg symbolen 

~t de discretisatietijd 

!'-- een versterkingsfactor 

~ een tijdconstante 
2 

~e variantie van procesruis 

u; variantie van de meetruis 

~~ standaard deviatie parameterruis, relatief t.o.v. de parameter 

symbolen proefproces 

Hl 
H 

u 

Psk 
p 

SW 

pk 
p 

w 
Psu 

Qki 

Qwi 

~ 
Tki 
T . 

Wl 

Tl 

T2 

T3 
T 
u 

de hoogte in vat 1 

de hoogte in vat 2 

de stuurdruk van het koude water 

de stuurdruk van het warme water 

de voordruk van het koude water 

de voordruk van het warme water 

de stuurdruk van de afname klep 

de koudwaterstroom 

de warmwaterstroom 

de hoeveelheid uitstromend water 

de koudwatertemperatuur 

de temperatuur van het ingaande warme water 

de temperatuur na de warmtewisselaar 

de temperatuur na de transportleiding 

een temperatuur in het bovenste vat 

de temperatuur in vat 2 
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