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Séllllenvattinfa 

Vaak zijn in de prcl:tijk meer gegevens, b.v. metingen van 

grootî1eden beschikbaar, dan nodig is om een waarde van die 

grootheden te kennen. 1~gezien de metingen altijd een· ze

kere onnauwkeurigheid hebben, leillt deze overtallicheid vaak 

tot tegenstrijûi::;e geGevens. N.b.v. de methode van vereffe

nen kunnen ·11e uit de overtallige gegevens schattingen maken 

van de betreffende (;Tootheden, waarmee vle deze tegenstrijdi~;

heicl opheffen. Tevens kunnen we de schattingen zodanig bere

kener., dat de nauwkeurigheid daarvan zo groot mogelijk is. 

De schattingen '.Wruen berekend op grond van à.e metingen, die 

worden gewogen met gewichtsfaktoren, die gebaseerd zijn op de 

onnauwkeurigheclen van de mE:·tingen. In de praktijk wordt de 

onnauvrkourit;heid v:m de meting vaak gegeven door de onnauw

keurighei·l van het meetinstrument. Echter er zijn vaak om

standi;;heden aan te \vijzen, zoals o. : .• het vervuilen van 

meetinstrumenten, waardoor de gegevens niet meer juist zijn. 

Dienten;:;evolge wordt in de praktijk de vereffening vaak toe

gepac;t met verkeerd veronderstelde onnauwkeuri{:;-heden, wat 

tot gevolg heeft dat we onjuiste resultaten krijgen. Daarom 

i;; in cli t verr;lag een vereffeningsmetbode ont\-,rikkeld, waar

bij is veronderntcld dat de onnamvkeurigheden van de metingen 

onbekend zijn. 

Deze methode i.s erop gebaseerd, dat de vereffening eerst 

1vordt cebruikt om een schatting te maken van de onnauwkeurig

heden van de metingen, om daarna deze geschatte nauwkeurighe

den te kunnen inzetten bij het vereffenen. Dit blijkt moge

lijk te zijn omà.at, Hanneer bij toepassing van de vereffening 

de jui::Jte geHicht:c;fah:toren worden ingezet, de schattingen van 

de grootheden de croot:>t mocelijke nauwkeurir;heiJ. hebben. Dit 

feit vormt tevens de basis om schattingen van à.e onnauwkeurig

hedon te kunnen maken. 

In dit vorslas i:; deze methode ui teewerkt, is inf:ecaan op 



praktische problemen die zich voordoen bij het toepassen van 

deze methode, zijn de resultaten van simulaties gegeven en 

worden tevens deze resultaten nader toegelicht. 

Uit de resultaten blijkt dat de methode goed voldoet, als er 

tussen de te schatten grootheden slechts enkele relaties gel

den. De met deze methode te berekenen resultaten hangen o.a. 

af vzm het vorsc:1il in de onnauwkeuriGheden van de metingen, 

van de ~_;"'rootte van de veranderingen in de Herkelijke ~_;"Toot

heden en van het beschouwde aantal metingen. 
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1. 

1.1. 

Introductie va.n. de vereffeninp;smethode 

Inleiding 

In veel situaties in de industrie is het verkrijgen van ~ege

vens van essentieel belanc. Daartoe worden crootcleden gemeten 

en op t,--rond van de~e motinc;en weer andere grootheden berekend. 

Bi,j chemische en f:,rsL;che processen zullen we bijvoorbeeld de 

drllic, de temperatuur, massastromen en warhltestromen meter. 

Vaak krijgen we daardoor echter meer gegevens dan noodzakelijk 

is om de waarden van de procest;rootheden te kennen. We hebben 

bijvoorbeeld een druk en een temperatuur gemeten. Nat1r uit de 

druk kunnen we varuc ook de temperatuur berekenen; of als we 

de massastromen gemeten hebben, dan kunnen vle een aantal van 

de:::.e i3tromen ook berekenen met behulp van de daarvoor gelden

de massabalansen. In deze gevallen hebben we dus te maken met 

overtallige gegevens. Deze overtalligheid levert echter vaak 

teg·enstrijdigheid op, omdat de berekende en de gemeten waar

clen van een ~;-rootheid niet heb;elfde zijn. Anders gezegd: de 

gemeten waarden voldoen niet ~~n de fysische relaties ûio 

tw:;::;cn de {'Toot!1eden moeten t;elclen. Deze tegen::;trijdigheid L; 

ecbt~r te verklaren. De meetapparaten om drui~ker., temperatuur, 

strór:wn, en:~. te r:lett")n c;cven de waarden met een ~ekere on~ 

nauwkeurir;heid aan. ~r :;ijn al tijJ wel geringe af·.,iJ}_incen. 

l.Je tügenstrijJ.i;;lJeicl in de voorcaande gegevem:;, bijvoorbeeld 

dat de cerneten mas::::;.:wtromen niet aan de rnassabalaruen voldoen, 

1vordt dus vcroor::;aakt ton r;evoL;o v::m de meetfouten. 

Varu: hebben 1ve een inurui: van de nau':lkeuri(;hcid van een meet

apparaat, omdat uit apparaat :c:·eijkt is en ·we Jus weten welke 

af·.djkineen v1e kunnen vnr~<~acht m. 

\'le h."Ulll1en du:::; aan iedere rr,8tin;; eon namrkeurit;heid toel:cmncn. 

We willen nu, op eranel vcm deze nauv;keuri;:;heden, de metinc-:-en 

'~Odani{; corri.;eren dat J.e to(;C:J~~trijdighci.i wordt opgeheven. 

l.Je gecorri;eerdc 1vaarden van de metineen moeten du~:; voldoen 
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aan de balansen. Tevens willen \'Ie dat de gecorrigeerde waar

den nauwkeuriger zijn dan de oorspronkelijke gegevens. Hier

voor bestaat een methode, te weten: het vereffenen van meetge-

cevens. 

In het nu volgende zal deze methode nader worden toegelicht. 

l. 2 Het vereffenen van meet,:er;evens 

Bij de methode van vereffenen caan we ervan uit dat de on

nam/keurig-heden van de metineen bekend zijn. Deze worden vaak 

gegeven door :.>tatL>tische t;egevens. Op g-rond van deze onnauw

keurigheden l:ennen He aan de metingen gewichten toe, en wel 

zo dat de nauwkeurit;ere metineen een groter gewicht krijgen. 

We garu1 correcties op de metingen aanbrengen zodanig dat de 

gecorrigeerde ,."aarden voldoen aan de geldende fysische rela

tie::;. Daannee hebben \'IC dan de tegen:Jtrijliigheid opgelost. 

Tevens berekonen 1>1e de correcties zodanig dat de som van de 

gewogen correctic~3 minimaal is. Hiermee verkrijgen \ve gecor

rir::eerde waardon met de grootst mogelijke namvkeurigheid. In 

hoofdstul: 2 zullen '.Ie nader op de vereffening ingaan. 

De vereffeninG ceeft alleen ma._'1r de juiste resultaten als de 

gevJic!Iten, è.ie \IC zelf aan de metingen toekennen, ook over

eenkomen met de 'olerkelijke onnam1keurigheden van de metingen. 

Vaak zullen \·lC ecLt0r deze onnauwkeurigheid. niet kennen omdat 

de oorsprolli:eli.]k bekende onnauwkeuri{;'heid. i;; veranderd ton 

g-evolGe van vcrvuilinl~, .3lijtage of veroudering van meetappa

raten. Vanuit deze g·cdachte zijn \ve nu tot het vol;·encle pro

bleem cekomen, dat we ons hier in dit verslag cesteld hebben; 

nl. om een met>1odc van vcreffenen toe te passen waarbij J.e 

nauHkeurir:;heJ.en van de metini;en niet bekend zijn en alleen 

imi)liciet eegeven djn in do metingen. 

1 



l. ). Vereffenen van metineen met onbekende onnauwkeurir;-heden 

We willen nu een schatting maken van de onnauwkeurigheden van 

de metingen, zodat we op crond daarvan aan ieder van de me

tingen de juiste gmvichtsfaktoren kunnen toekennen. 

De vraag is nu, hoe we een schatting kunnen mcl~en van de on

nauwkeuricheden. In het voorg-aande hebben ive gezien dat we bij 

het toepassen van de vereffenine; met de jubte gewichtsfcl:to

ren de meest namvkeurige gecorrigeerde waarden krijgen. Dan 

is ook cle sow van de gewogen correcties minimaal. We mof_:;en 

dan verimchten clat al.s we niet de juiste gewichtsfaktoren in

zetten, dat dan ook cle onnauwkeurigheid van de gecorrigeerde 

Haarden ~:;roter zal zijn • 

.Jit geeft ons een mogelijkheid om de gewicht0faktoren te 

schatten via de nam;keurici1eid van de gecorrigeerde waarden. 

Daartoe moeten we dan vereffening toepassen met veronderstelde 

geuichtsfnl:toren en vervolgens op een iteratieve manier zoeken 

naar die gevichtsfaktoren die de grootste nauwkeuriijheid voor 

de gecorri0eerde Haarden opleveren. Deze ge\·richtsfaktoren kun

nen vre dan gebruiken om cie juiste vereffening toe te passen. 

De method.e die dus bedoeld was om schattingen te maken van de 

vrerkelijke waarden van de grootheden, gaan we nu ook gebruiken 

om schattineen te maleen van de werkelijke onnauwkem.'it;·heden 

van de metincen. :Lli t r)·eeft ons dus een weg aan om de onnauw

keurigJ.wden to sc}t~1ttcn. 

In J.1et 1iierna vol"·ende zal \vorden aangegeven op welke wijze 

de mett1ocle in uit vcrdac; is ui t0ewcrkt. 

1.4. :IoofdstuJ: indelir":: 

In hoofdstuk 2 zullen we de vereffeningsmetbode bespreken 

zoals deze uordt toe~_;epa:ot met bekende onnam1keurigheden van 

de metingen. We zullen daarbij aannemen dat de meetfouten nor

maal verdeelde witte ruis zijn. Dan worden de onnamvkeurigheden 
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geceven door de meetruisvarianties en zal blijken dat de ge

wichtsfaktoren de reciproke van deze meetruisvarianties zijn. 
1;le krijgen de meest nam1'keurige cecorrigeerde Haarden als de 

variantie van cle gecorrirecrdc \vaarden minimo.al ü~. 

In r.oofdstuk j zullen wc laten zien dat de vereffening on

juiste resul t,t-ten onlovert G.Li aan de metingen niet de juiste 

gewicht;>fal:toren :;i,in toc;jekend. Do.artoe zullen we laten zien 

dat de V<lrio.ntie vo.n de c;ecorriceerde waarden dan niet mini

maal is. 

In hoofdstuk 4 geven '.;e aan dat het minimaliseren vo..n de va

riantie van de gecorrir:;eerde ,,;aarden als funl~tiG van de [;e

\dchtsfaktorcm, de juiste gevtichtsfaktoren oplevert. Om uit 

te kunnen toepassen lc.ten \·/c tevens :.:;ien hoe ·we deze vari

antie kunnen benaderen. Daarbij blijkt het noodzakelijk te 

~ijn om de metineen te fil tercm • .Ji t filter leiden vc è..an 

ool~ a~. 

In hoofè.::;tu..i: 5 zullen wo la ten zien hoe we, ten behoeve van 

simula tie:3, meet~Üt_,c:lc.len kunnen genereren. Teven~ :;ullen vie 

da.arbij aangeven hocvr:el metinr~er:. we het beste kunnen be

cchouvJcn en hoe uo cic coëfficiënten v::m het filter het beste 

kun..'1.Cn kic~3en. 

In hoofdstuJ:: 6 zullen 'de do resul to.ten gevan, die zijn ver

~:recen door de in üi t ver~:; la;; bchanclelde meti1ode toe te pas

sen op de c;esimuleerde meet~üznalen. we zullen nader op cw:,;;e 

re~ml t.J.ten insaan en in hoofd:::tuk ï de daaruit vol,;ende con

clusies ::;ever.. 

3 



2. 'vereff·:ming van overtallitae gegevens 

VaaL wor:.::n we geconfronteerd met het feit, dat \ve meer ge

gevr>n:; tot onze beschikkinc hebben, dan noodzakelijk is om 

een bepaa.ldc si tn::.tL V;:t::t te leggen. Deze overtalligheid 

in de f"8,Q'"'V"'ns .;aan we nu gebruiken om zo nauwkeurit.; moge

lijke sC!Jattinger t') krijpen van de crootheden, die we wil

len bepalen. Daartoe wordt de V"'reffeningsrekening afgeleid. 

Door middel van de vcreffening worden optimale schatt.ingen 

van de gewen<>te grootheden bepaald aan de hand van de varian

ties van de fouten van de oors~ronkelijke gegevens. 

In paragraaf 2.1. wordt de vereffening afgeleid voor het ge

val we te maken hebben met zowel uirekte als indirekte ge

gevens over de te bepalen grootheden. 

In paragraaf 2.2. wordt het specifieke geval bekeken, dat de 

overtalligheLi veroorzaakt •.vordt doordat de grootheden, die 

gemeten zijn, ook noc moeten voldoen aan fysische relaties 

(b.v. balansen), die opcesteld kunnen worden. Deze fysische 

relaties wo:::-den op een bepaalde manier opgevat als indirekte 

gegevens. 

In paragraaf 2. :",. zullen 'ile tenslotte de, in dit hoofdstuk 

behandelde, theorie toelichten aan de hand ven een eenvoudig 

voorbeeld. 
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2. J • Afle illinG van de vere ffeninc 

In deze paragraaf beschouwen we eerst het algemene geval, 

waarbij we van een grootheid twee direkte gegevens tot onze 

beschikking hebben. Vervolgens bekijken we de situatie 

waarbij we behalve over direkte geeevens ook beschilr..ken 

over indirekte gegevens (b.v. metingen van lineaire com

binaties van de grootheden). 

Stel van een onbekende grootheid 2S. (x1 , x2, ••• , xn) hebben 

we twee benaderingen .::s
1 

en 2S.2 tot onze beschikking. De ge

gevens z1 en 2S.2 zijn onafhankelijk van elkaar. De onnauw

keurigheid van beide benaderingen wordt aangegeven met de 

variantiematrices ? 1 en I) 2• We willen nu uit deze twee be

naderingen een zo goed mogelijke schatting ! maken van de 

grootheid x. Omdat de fouten in de benaderingen een normale 

verdeling bezitten, nemen we een lineaire combinatie van de 

beide benaderingen : 

waarin de gewichterunatrix G zodanig gekozen moeten worden, 

dat we een optimale (minimum variantie) schatting van A 

krijgen. Aangezi8n ~l en z2 onafhankelijk zijn, volgt voor 

de variantiematri:: ~ van ~ 

waarbij I de eenheidsmatrix voorstelt en T de getranspo

neerde van een matrix. De optimale schatting krijgen \ve nu 

door de variantiematrix F te minimaliseren naar G, waaruit 

dan voor G volgt: 

5 
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Voor de, nu minimale, variantiematrix P volgt dan uit (2.3) 

en (2.2): 

p 

In het voorgaande zijn beide gegevens direkte benaderingen 

van de grootheid. ~· Echter, vaak zullen we zowel een direkt 

als een indirekt gegeven tot onze beschikking hebben. Dit 

indirekte gegeven kan b.v. ontstaan doordat we lineaire com

binaties van de te schatten grootheden kenner.: 

De nauwkeurigheid, waarmee ~ bekend is, wordt gekarakteri

seerd door de variantiematrix R. Stel nu, dat we voor de 

gewichtenmatrix G invoeren: 

G = K H 

waarbij M de systeemmatrix overeenkomstig (2.5) is en waarbij 

K een nieuwe gewichtenmatrix voorstelt, dan wordt (2.1) 

Op analoge wijze als hiervoor vinden we voor de variantie

matrix F van ~ 

? = (I - KM) P1 (I - KM)T + KRKT 

Het minimaliseren van (2.8) levert na enig rekenwerk: 

6 
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Invullen van (?.9) in (2.8) geeft de minimale variantiematrix 

en in (2.7) geeft de optimale schatting van x: 

p 

In het bovenstaande hebben we laten zien op welke wijze we 

een optimale schatting van ~ kunnen krijgen, als gegeven 

zijn direkte benaderingen ~l en tevens lineaire combinaties 

~ , ieder met hun eigen variantiematrices. 

In de volgende paragraaf zal worden aangetoond op welke wijze 

de vereffening kan worden toegepast in het geval er fysische 

relaties gelden tussen de te schatten grootheden. 

2.2. Vereffening voor het geval dat de indi=ekte gegevens bestaan 

uit fysische relaties 

In deze paragraaf zal de vereffening worden behandeld voor 

het geval de indirekte gegevens bestaan uit fysische relaties, 

waaraan de te schatten grootheden moeten voldoen. 

Stel, van een proces meten we een aantal grootheden, waar

tussen tevens fysische relaties moeten bestaan. Tengevolge 

van de meetfouten zal niet aan deze relaties worden voldaan. 

We worden dus geconfronteerd met tegenstrijdigheid in de 

gegevens. We willen nu met de vereffening niet alleen 

schattingen van de grootheden krijgen die beter zijn dan 

de oorspronkelijke gegevens, zoals in de vorige paragraaf. 

Maar tevens willen we de terrenstri,jdigheid opheffen. De 

schattingen van de grootheden zullen dus zodanig bepaald 

7 
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moeten worden dat ze voldoen aan de geldende fysische re

laties. 

De direkte gegevens worden gevormd door de metingen ~· De 

meetfouten kunnen worden gekarakteriseerd door de meetruis

varianties a2 
, in matrixvorm P • Stel voor de te schatten m m 

grootheden~ gelden een aantal lineaire relaties, b.v. ba-

lansen: 

A w = 0 

Het indirekte gegeven, overeenkomstig (2.5) wordt nu dus 

gegeven door de lineaire relatie: 

De hierbij behorende variantiematrix R is in dit geval 

gelijk.aan nul. Dit ingevuld in (2.7) geeft schattingen x 

voor de werkelijke waarden w 

.! = ~ - K (~ - Q) 

De gewichtenmatrix K en de variantienatrix l' van .! bepalen 

we conform (2.9) en (2.10): 

Invullen van de gewichtenmatrix (2.15) in (2.14) geeft 

schattingen van de werkelijke waarden die: 

8 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 

- nauwkeuriger zijn dan de oorspronkelijke metingen, 

- voldoen aan de balansen, zodat er geen tegen-

stri;jdigheid meer is. 

De correcties ~ , die we op de metingen aanbrengen, zijn 

dus gebaseerd op het minimaliseren van de variantie van de 



gecorrigeerde waarden (de schattingen) en kunnen met behulp 

van (2.14) en (2.15) geschreven worden als: 

.ê:.=~-m= 

9 

= ~ P AT (AP AT)-l Am 
m rn - (2.17) 

Hierbij moeten voor P dus de werkelijke varianties van de rn 
meetfouten ingevuld worden, terwijl in het volgende hoofd-

stuk gekeken zal worden naar de situatie dat deze werkelijke 

varianties onbekend zijn. 

Dit resultaat is overeenkomstig Swenker [~ en v.d. Grinten [2]. 

Swenker leidt tevens uitdrukkingen voor de correcties~ af, 

voor het geval we te maken hebben met niet-lineaire systemen, 

systemen met niet-gcmeten grootheden erbij of systemen met 

gekórreleerde meetfouten. Deze s~-c>temen worden hier verder 

niet meer beschouwd. In Swenker [5] wordt een eenvoudige 

rnanier aangegeven om sommige matrixcombinaties in (2.17) 

te berekenen. De meetruisvarianties o-2 , in F , ~~ijn in ('2.17) 
rn m 

niet afzonderlijk vn.n belang. Slechts de verhoucüngen ten 

opzichte van elkaar zijn van belang, omdat het slechts ge

wichtsfaktoren zijn en ze dus allemaal op ~~n van de ele

menten genormeerd kunnen worden. 

We hebben nu laten zien dat we optimale schattine:;-en kunnen 

bepalen, die tevens voldoen aan de geldende fysische relaties. 

De bovenstaande result<"ltcn zullen worden toegelicht aan de 

hand van het volgende voorbeeld. 

2.3. Vereffening toeçepast op een eenvoudig voorbeeld 

en uitgaande stromen bij een proces nebbcm. Stel we beschouwen 

b.v. een menginstall~tie in een stationaire situatie, dan 



kunnen we deze als volgt schematisch weergeven: 

figuur Schematische weergave menginstallatie 

De ingaande stromen w1 en w2 resulteren in de uitgaande 

stroom w,. Deze stromen moeten dus aan de volgende massa
) 

balans voldoen: 

Indien zowel de ingaande als de uitgaande stromen gemeten 

worden dan zullen, ten gevolge van meetfouten, de metingen 

m1 , m2 en m
3 

niet voldoen aan de balans (2.18) We worden 

dus geconfronteerd met tegenstrijdige gegevens, want we 

hebben b.v. de waarde van stroom 1 gemeten en we kunnen 

deze tevens berekenen uit de waarde van stroom 2 en stroom 3. 
Deze resultaten komen niet met elkaar overeen. De overtal

ligheid wordt hier veroorzaakt doordat we schattingen willen 

maken van 3 grootheden en we daartoe 4 gegevens tot onze 

beschikking hebben, te weten de drie metingen en de balans. 
2 2 2 

Als de varianties van de meetfouten 0' ml , CT m2 en am3 zijn, 

dan kunnen we voor de variantiematrix P opschrijven: 
m 

0 0 

p 0 
2 

0 = a m2 m 

0 0 2 
IJ m3 
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Voor dit voorbeeld wordt de systeemmatrix A, reeds aangeduid 

in (2.12), de vektor 

A = ( 1 , 1 , -1 ) 

Invullen van (2.19) en (2.20) in (2.17) geeft de volgende 

uitdrukkingen voor de gecorrigeerde waarden~ 

- m1 - m2 + m~ 

2 2 
1!5 m2 0' m3 

1 +~+ 2 
er ml O"ml 

2 
0 m2 

+-2 
(J" 7 

fi) 

Invullen van de systeem- en variantiematrices in (2.16) geeft 

voor de -nu minimale- varianties van de gecorrigeerde waarden 

2 2 
,..., 2 a m2 + c;-

m;2 "-
0 xl = 0 ml " 

~, ,..., 

o'" <:. '-

ml + am2 + o-m3 

2 2 
2 2 Cï ml + 0 ~ 

ffi,2 a 
x2 = cr m2 ~ ') 

a-'- + o;2 + o;3 ml 

2 2 

a- 2 ~. 
') 

a ml + crm2 
a~3 ') ') ') X.) 0~ + o;2 + cr ml m.) 

11 
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De metingen m1 , m2 en m
3 

zijn nu zodanig gecorrigeerd, dat 

de gecorrigeerde waarden~ voldoen aan de massabalans (2.18), 

en tevens zijn de correcties gebaseerd op minimale varianties 

van de gecorrigeerde waarden. Dat de gecorrigeerde waarden 

nauwkeuriger zijn 

de varianties o 2 
x 

(2.22), aangezien 

dan de oorspronkelijke metingen, m.a.w. 

kleiner zijn dan o 2 
, volgt direkt uit 

m 
de tellers kleiner zijn dan de noemers, 

omdat alle elementen positief zijn. 

2.4. Samenvattine 

dat 

In dit hoofdstuk hebben we het mechanisme van vereffening 

laten zien, zoals dat wordt toegepast voor het schatten van 

grootheden waarvan meerdere gegevens beschikbaar zijn. In 

paragraaf 2.1 beschikten we over zowel direkte als indirekte 

gegevens, terwijl we in paragraaf 2.2 naar het specifieke 

geval gekeken hebben dat de indirekte gegevens bestaan uit 

fysische relaties, zoals balansen. Alle afleidingen zijn 

gebaseerd op het feit dat de varianties van de meetfouten 

bekend zijn. Deze vormen namelijk de gewichtsfaktoren voor 

de correcties zoals duidelijk blijkt uit (2.21). 

In het volgende hoofdstuk zullen we laten zien hoe we, in de 

veel voorkomende praktijksituatie dat de meetruisvarianties 

onbekend zijn, toch met behulp van het mechanisme van ver

effenen een weg kunnen aangeven om de waarde van de verhou

ding van de meetruisvarianties te schatten. 

12 



3. Onbekende meetruisvarianties 

In dit hoofdstuk zullen we aangeven, dat de methode van het 

vereffenen van meetgegevens, beschreven in het voorgaande 

hoofdstuk, ook gebruikt kan worden om een methode af te lei

den om uit diezelfde meetgegevens schattingen te bepalen 

van de meetruisvarianties. 

In paragraaf ).1. zullen we eerst laten zien, dat het zin

vol is om de meetruisvarianties te schatten. We zullen be

kijken wat, een verkeerd inzetten van de variantieverhou

dingen in de vereffeningsformules, voor invloed heeft op 

de correcties van de metingen. 

Vervolgens zullen we in paragraaf 3.2. laten zien dat het 

minimaal zijn van de variantie van de gecorrigeerde waar

den inhoudt dat de juiste variantieverhoudingen ingezet 

zijn in de vereffeningsformules. Dit zal dan in het vol

gende hoofdstuk gebruikt kunnen worden om een methode 

af te leiden om de variantieverhoudingen te schatten. 

13 



).1. Invloed van verkeerde meetruisvarianties op de vereffening 

In deze paragraaf zal worden aangetoond, wat de invloed is 

op de resultaten van de vereffening, als in de formules 

(2.17) voor de correcties op de metingen, verkeerde meet

ruisvarianties worden ingezet. 

De invloed van het verkeerd schatten van de meetruisvarian

ties zullen we nagaan aan de hand van het eenvoudigste sys

teem met overtalligbeid nl. het systeem waarbij we van ~~n 

t:rootheid twee metingen tot onze beschikking hebben. Stel 

À 21 is de verhouding van de meetruisvariantie van meting 2 

t.o.v. de variantie van meting l. Uitgaande van de formules 

van het vorige hoofdstuk is gemakkelijk in te zien, dat 

voor de correcties op de metingen geldt: 

l + 1 

A;; 

Hierbi,j dient voor A 21 de juiste verhouding a!/ o-;1 
te worden ingevuld. Met t~.Ä zullen we een afwijking hier

van aangeven. We gaan nu bekijken wat de procentuele ver

andering in de correcties (3.1) is, als we de verkeerde 

verhouding (A 21 + t:,.À) ingezet hebben. Uit (3.1) volgt dan: 

.6. al ~À 
= 

al l + ).
21 

+ LlÀ 

.6 a') 
L. 

.t6Àj)..2l 
-

a') 
'-

l + À 21 + 6 .À 

14 
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Uit deze formules blijkt dat de procentuele afwijkingen in 

de correcties het grootste zijn als de afwijking 6À negatief 

gekozen wordt. Voor dit geval zijn enkele procentuele af-

. wijkingen berekend en weergegeven in tabel 3.1. 

A21 

~À ~al lla2 -
À21 

- -
al a2 

1 20 % 11 % 11 76 
1 50 % 33% 33% 

3 20 % 18% 6 % 
3 50 % 60 % 20 a;~ 

tabel 3.1. Procentuele afwijkingen in correcties 
t.g.v. verkeerd ingezette variantie
verhoudingen. 

De afwijking bi.j de nauwkeurigste meter blijkt groter te zijn 

dan die bij de onnauwkeurigste meter. Het blijkt ook, dat, 

naarmate A meer van l gaat verschillen, de procentuele af

wijking in de correcties groter gaat worden t.o.v. de pro

centuele afwijking in de verhouding van de meetruisvarianties. 

In dit eenvoudige geval blijkt het ius wel degelijk zinvol te 

zijn om de variantieverhoudingen goed in te zetten in de ver

effeningsformules. 3ij gecompliceerdere systemen zal het goed 

inzetten van ~:le varianties een nog grotere rol spelen. 

Daarom zal in de volgende paragraaf worden aangetoond boe 

we kunnen nagaan of inderdaad de juiste varianties inge-

zet zijn in de vereffenincsformules. 

3.2. Minimale variantie van de gecorrigeerde waarden 

In hoofdstuk 1 hebben we gezien dat de meetruisvarianties 

om diverse redenen onbekend kunnen zijn. De bekendheid van 
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de verhoudingen van die varianties is echter van essentieel 

belang voor het goed toepassen van de vereffening. In deze 

paragraaf zullen we nu laten zien hoe we de formules van 

vereffenen toch kunnen toepassen en dat uit het minimaal 

zijn van de variantie van de gecorrigeerde waarden dan 

volgt dat de juiste variantieverhoudingen ingezet zijn. 

In hoofdstuk 2 hebben we laten zien hoe we zodanige correc

ties op de metingen kunnen aanbrengen dat de variantie van 

de gecorrigeerde waarden minimaal is. Deze correcties zijn 

alleen dan zodanig dat de variantie van de gecorrigeerde 

waarden minimaal is, als de werkelijke varianties van de 

meetfouten in de vereffeningsformules worden ingezet. In 

het hierna volgende zullen we aantonen dat, toepassing van 

de vereffeningsformules (?.17) met veronderstelde verhoudin

gen van meetruisvariantiec, ;\ .. = a 2./LJ 2 . , inderdaad 
~J V~ VJ 

alleen dan minimale varianties van gecorrigeerde waarden 

oplevert, als de juiste verhoudingen, \ .. = o- 2 ./ rr2 . , 
~J m~ mJ 

ingezet zijn. Minimalisering van de variantie van de ge-

corrigeerde waarden, als funktie van A en beschouwd bij 

dezelfde metingen, levert dus de juiste verhoudingen van 

meetruisvarianties op. We zullen dit nu ook mathemati3ch 

laten zien. 

We voeren voor de veronderstelde verhoudingen van de meet

ruisvarianties de matrix P in. De correctieformules (2.15) 
V 

en (2.17) blijven geldig, mits we de matrix van de werkelijke 

variantieverhoudingen P , vervanben door de matrix P • Voor m v 
de gecorrigeerde waarden kunnen we in dit geval overeenkomstig 

(2.17) schrijven: 

Als we gebruik maken van de gewichtenmatrix: 

16 
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dan is (3.3) te schrijven als: 

x = (I - KA) m 

Voor de variantiematri.x van de gecorrigeerde waarden volgt 

dan: 

De gewichtenmatrix K moet nu zodanig gekozen worden dat de 

elementen van de variantiematrix P minimaal zijn. Door de 

afgeleide van P naar K te bepalen en deze gelijk aan nul te 

stellen vinden we dan dat we de gewichtenmatrix K als volgt 

moeten kiezen: 

Door nu echter weer (5.4) voor K in te vullen krijgen we: 

Uit (3.5) volgt nu dat P evenredig met P gekozen moet v m 
worden, om een minimale variantiematrix P te krijgen. 

Omdat het toch alleen maar om de verhoudingen van de meet

ruisvarianties gaat hebben we hiermee laten zien, dat het 

minimaal zijn van de variantie van de gecorrigeerde waarden 

inhoudt dat de ingezette variantieverhoudingen inderdaad 

overeenkomen met de echte meetruisvarianties. 

Bepalen we de variantie van de gecorrigeerde waarden volgens 

(3.6) voor het systeem waarbij we twee metingen hebben van 

Mm grootrwid dan volct: 

(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 

(3.7) 

(3. 8) 
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,\2 02 + ()2') 
21 ml m,_ 

(l + À21)2 
(3.9) 

Door in een grafiek 

corrigeerde waarden 

variantieverhouding 

(figuur 3.1.) de variantie van de ge-

cr 2 uit te zetten tegen de ingestelde 
x 2 

À 21 volgt direkt dat CJ x minimaal is 

als de ingestelde variantieverhouding ook de juiste is. 

figuur 3.1. Variantie van de gecorrigeerde waarden 
als funktie van de ingezette verhouding. 

In het voorgaande hoofdstuk mochten we dus zeggen: toepassing 

van de formules, die de vereffening bewerkstelligen, met 

juiste variantieverhouJingen maakt de variantie van de gecor

rigeerde waarden minimaal. Hier in dit hoofdstuk passen we 

dezelfde formules toe, echter met veronderstelde variantie

verhoudingen. Vervolgens gaan we de variantiematrix P van 

de gecorrigeerde waarden minimaliseren naar de veronderstelde 

variantieverhoudingen P • Het minimaal zijn van de variantie 
V 

van de gecorrigeerde waarden houdt dan in dat we ook de juiste 

verhoudingen van de meetruisvarianties ingezet hebben in de 

vereffeningsformules. 



Het hier behandelde zal nu in de volgende paragraaf toege

licht worden aan de hand van het voorbeeld uit paragraaf 2.5. 

3.5. Voorbeeld 

Het systeem van paragraaf 2. :?. , dat \ve als voorbeeld nemen, 

wordt als volgt schematisch weergegeven: 

figuur ).2. Schematische weergave menginstallatie. 

Alle stromen worden gemeten, met meetruis varianties a!
1 

, 
2 2 

a m2 ' cr m3 ' 
toegepast met 

a- 2 en 0
2 ~ v2 V) 

die evenwel onbekend zijn. Vereffening wordt 
2 veronderstelde meetruisvarianties a vl , 

Als we invoeren: 

dan vinden we voor de gecorrigeerde waarden, overeenkomstig 

(2.21) 

- ml - m2 + m'i 
xl ml + al = ml + 

À31 l + À21 + 

- m l - m2 + m:o; 
x2 = m2 + a2 = m,., + 

À32 
L 

l ;\ 12 + + 

ml + m,... - m .. 
+ a7 m3 + 

L x ...... m .. = 
) ) ) 

l + A13 + ;\ 23 
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Voor de varianties van de gecorrigeerde waarden volgt uit 

(3.11) : 

( \ \ )2 2 2 2 
2 1\ 21 + A 31 CJ ml + 0 m2 + 0 m 3 (} = _...;;;.;:;.._ _ _._:.;:_ __ =--~--~-
xl (l + ;\21 + A 31)2 

2 
0 ml + 

2 (À À )2 0 m2 + 13 + 23 

Deze drie varianties kunnen als funktie van de A 's geminima

liseerd worden. De afgeleide van 0 ~l naar À 21 en de afge

leide naar A 
31 

zijn beide gelijk aan de afgeleide van 0 ~1 
naar (A 

21 
+ )\ 

31
). Door de afgeleide van c:r ~l naar 

(A 
21 

+ À 
31

) gelijk te stellen aan nul vinden we: 

2 2 
_ 0" m2 () rn) 
- 2 + 2 

0 ml crml 

Op soortgelijke wijze vinden we uit cr~2 

Aangezien de À 's alleen maar verhoudingen van varianties 

voor,;tel1en, geldt in het algemeen: 

À .. 
l,) 

20 

(3.12) 

(3.13) 

(3.14) 

(3.15) 



Uit (3.13), (3.14) en (3.15) volgt nu: 

zodat voor dit systeem inderdaad blijkt dat, als we de vari

antie van de gecorrigeerde waarden minimaal maken, daaruit 

dan volgt dat we de juiste variantieverhoudingen ingezet 

hebben. 

).4. Samenvatting 

In dit noofdstuk hebben we laten zien dat het verkeerd in

zetten van de variantic:ve:rhoudingen in de vereffening van 

invloed is op de nauwkeurL:~heid van de gecorrigeerde waarden. 

Tevens is aangetoond dat de variantie van de gecorrigeerde 

'.Vaarden minimaal wordt, als de juiste meetruLwarianties 

ingevuld worden. 

In het volgende· hoofdstuk zal worden aangetoond hoe de 

manier, waarop hier is laten zien dat uit de minimale 

variantie van de gecorrigeerde waarden de juiste verhou

dingen volgen, in de nraktijk gebruikt kan worden om die 

vcrhoudingen van meetruisvarianties ook daadwerkelijk te 

bepalen. 
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4. Theoretische beschouwingen bij het bepalen van de 

variantieverhoudingen in de prakti.jk 

In dit hoofdstuk zullen we aangeven dat 

meetruLwarianties te bepalen zijn door 

Daarbi,j zal het noodzakelijk blijken de 

de verhoudingen À van 
...,.. 2 t . . l' v e m~n~ma ~seren. x 

metingen te bewerken 

voordat we de methode toepassen. In paragraaf 4.1. zullen we 

de weg aangeven waarlangs het mogelijk is om de À 's te bepalen. 

Aangezien we slechts over een eindig aantal metingen beschikken 

zullen we in paragraaf 4.?. laten zien hoe we daaruit een 

schatter voor er 2 kunnen berekenen. Daarbij zal blijken dat x 
het noodzakelijk is om de metingen te filteren. Dit filter 

zullen we dan ook afleiden in paragraaf 4.3. Daarbij maken 

we gebruik van de Wiener-theorie. In paragraaf 4.4. zullen we 

tenslotte laten zien hoe de methode, aangegeven in paragraaf 

4.1., toegepast kan worden. We zullen daarbij aantonen dat er 

analytische oplossingen zijn om de variantieverhoudingen te 

bepalen. 
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4.1. Een methode om de meetruisvarianties te bepalen 

In deze paragraaf willen we aangeven op welke wijze het mo

gelijk is om de verhoudingen À :van meetruisvarianties te 

bepalen. 

Dit is gebaseerd op de afleiding van het vorige hoafdstuk. 

Daar hebben we laten zien dat het minimaal zijn van de vari

antie van de gecorrigeerde waarden inhoudt dat de juiste A's 

in de vereffeningsformules zijn ingezet. Door dus een benade

ring voor a 2 te berekenen en deze te minimaliseren naar de 
x 

À•s kunnen àe juiste variantieverhoudingen worden bepaald. 

De hier aangegeven methode zullen we nu gaan toepassen. Daar

toe zullen we in de volgende paragraaf eerst een zuivere 
2 schatter voor o- bespreken. 
x 

4.2. De steekproefvariantie 

We zullen de steekproefvariantie s 2 gebruiken als benadering 
2 x 2 

voor a • Vervolgens zullen we aangeven wat s · voorstelt en x x 
het zal blijken dat de in de vorige paragraaf aangegeven me-

thode alleen toegepast kan worden op konstante ,ügnalen met 

ruis. Daaruit volgt dan dat het noodzakelijk is om tijdvari

ërende signalen te filteren, alvorens de methode toe te pas-

sen. 

Voor een eindig aantal metingen benaderen we de variantie ~ 2 

x 
van de gecorrigeerde waarden door de steekproefv~riantie 

2 1 [ h. 2 1 "' 2] s = 1 2: x - - (2:. x) 
x n- 1 n 1 

Hierin stelt x de gecorrigeerde waarde x= m +a voor en n 

geeft het aantal metingen aan dat verricht is door 66n meet

apparaat. Voor ieder meetapparaat kunnen we dus een steek-
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proefvariantie volgens (4.1) berekenen. Uit de statistiek [4] 
is bekend , dat de steekproefvariantie s 2 , gedefinieerd vol

x 
gens (4.1), een zuivere schatter is voor o 2 

• Dit houdt in 
x 

dat de verwachtingswaarde van de steekproefvariantie E(s 2) 
2 x 

gelijk is aan de variantie CJ van de gecorrigeerde waarden, x 
dus: 

De variantie cr 2 , die geminimaliseerd moet worden als funk-x 
tie van de variantieverhoudingen A , geeft een indruk van de 

afwijking van de gecorrigeerde waarden x t.o.v. de werkelijke 

waarden w. Deze o- 2 stelt dus de variantie van de schattings-
x 2 

fout voor. Benaderen we echter deze variantie door s ~olgens 
x 2 

(4.1) dan bevat deze steekproefvariantie niet alleen de er 
x 

maar ook de variantie cr 2 van het werkelijke signaal. Aange
w 

. 2 1 h 1 .. 1" . 2 . t ' z~en a w za over eersen, za m1n~ma 1.ser1.ng van 0" x n1.e de 

juiste verhoudingen À van meetruisvarianties opleveren. 

Minimalisering van de steekproefvariantie geef:t alleen de 

juiste resultaten als de werkelijke sirnalen konstant zijn 

( ~2 = 0). Het blijkt dus noodzakelijk te zijn om de varia-
w 

ties van het werkelijke signaal te onderdrukken, zodat we een 

konstant sicnaal met ruis overhouden. 

Aangezien de ruis veel sneller varieert dan het signaal zelf, 

kunnen we een tijdarhankelijk signaal met ruis omzetten in 

een nagenoeg konstant signaal met ruis, en wel door een zgn. 

hoogdoorlaatfilter toe te passen. Wanneer we de metingen m 
door een hoogdoorlaatfilter sturen kunnen we op het zo ver

kregen gefilterde signaal vereffening toepassen met veronder-
? 

stelde meetruisvarianties a~ . Het gefilterde signaal van~ 
V 

noemen we in het vervolg r. Vervolgens bepalen we de steek-

f . t• 2 d- . d ' proe var~an J.e s van e gecorr1geer e waaraen xr = r + a. 
xr - - -

Deze steekproefvariantie minimaliseren we als funktie van À , 
hetgeen resulteert in schattingen voor de verhoudingen À van 
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d t . . t' 2 e mee ru~svar~an ~es a 
m 

We hebben nu laten zien hoe we een benadering kunnen krijgen 

voor a 2 • Daarbij is tevens gebleken dat het noodzakelijk is 
x 

om de signalen te filteren. In de volgende paragraaf zal een 

optimaal hoogdoorlaatfilter worden berekend. 

4.3. Het filteren 

In deze paragraaf zullen we eerst in het Laplace-domein een 

optimaal filter afleiden met behulp van de Wiener-theorie. 

Vervolgens zal de zo verkregen overdrachtsfunktie getrans

formeerd worden naar het z-domein, van waaruit we een dis

crete relatie in het tijddomein kunnen afleiden tussen de 

metingen~ en de gefilterde metingen~· 

4.3.1. Afleiding van het filter in het Laplace-domein 

De, in de tijd vari~rende en met ruis behepte, signalen moe

ten omgezet worden naar konstante signalen met ruis. Met be

hulp van de Wiener-theorie [5] kunnen we daarvoor een opti

maal filter berekenen. Met dit filter kunnen we de variaties 

van het werkelijke signaal onderdrukken, zodat we een signaal 

overhouden waarvan de variaties alleen veroorzaakt worden 

door de ruis. 

We gaan er in het vervolg van uit dat de variaties van het 

werkelijke signaal een eerste-orde karakter hebben. We kunnen 

het werkelijke signaal w dan met een eerste-orde-correlatie

funktie beschrijven: 
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Het bij dit eerste-orde signaal behorende vermogensspectrum 

is: 

2 cr 2 
T 

~ (s) = _ .... w_?w..__2 
ww l - s'- T 

w 

We nemen verder aan dat de meetruis normaal verdeelde "witte" 

ruis met standaard afwijking cr is. Aangezien we in de prak-m 
tijk op discrete tijdstippen meten en we bij de simulaties de 

ruis genereren met behulp van een maximumlengtereeks, kunnen 

we de ruis beschrijven met de volgende autocorrelatiefunktie: 

cp zz ( "t ) 
2 (l - !!1..) !TI Ç Tm ::: am 

T m 

= ü jL:j) Tm 

Hierbij is T de tijd tussen twee opeenvolgende metingen; m 
deze is geliJk aan ~~n. 

Deze autocorrelatiefunktie benaderen we met een eerste-orde 

autocorrelatiefunktie, zoals gegeven in (4.~), met variantie 

cr 2 en tiJ"dkonsto.nte T • Het antimale filter is dan gemakke-rn m · 
li,jk te berekenen. Het, bij deze autocorrelatiefunktie beho-

rende, vermogenRspeètrum is overeenkomstig (4.4): 

We moeten nu het optimale filter berekenen. Zie hiervoor 

figuur 4.1. Het filter V(s) moet zodanig zijn dat het ge

filterde signaal r zo goed mogelijk overeenkomt met de ruis z. 
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I , 

e. 

I 
I I 

L - - - - - - - - - - - - - - - _J 

figuur 4.1. Schets filtersituatie. 

Dit houdt in dat de variantie van e = r - z minimaal is. Vol

gens de Wiener-theorie moet V(s) dan als volgt gekozen worden: 

1 
V(s) = -

Gm(s) 
LF-1 [ ~ mz(s) ·J 

G (-s) .m 

-1 Hierin stelt het symbool LF de inverse Fourier-transforma-

tie voor, gevolgd door enkelzijdige Laplace-transformatie. 

G (s) enG (-s) volgen uit: m m 

~ mm(s) = G (s) G {-s) m m 

waarbij ~(s) volgt uit: 

cDmm(s) = ëpww(s) + cpzz(s) 

Tevens geldt: 

Invullen van (4.4) en (4.6) in (4.9) geeft: 
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Door toepassing van (4.8) volgt dan: 

1 /~ a 2 
T + 2 a 2 

T + s V 2 a 2 
T T

2 
+ 2 a 2 

T T
2 

( ) V m m w w m m w w w m 
G s =----~----------------~~----~~~ m (l + s T ) (l + s T ) w m 

Invullen van (4.6) in (4.10) en van (4.10) en (4.12) in (4.7) 

en het toepassen van de inverse Fourier-transformatie gevolgd 

door de enkelzijdige Laplace-transformatie geeft dan voor de 

overdracht van het filter 

l + s T w 
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(4.11) 

(4.12) 

V 1 + c 2 i+ s Tm V c 2 + TYT~ i 

2 waarbij voor c geldt: 

cr 2 T 2 w w 
c = 

cr 2 T m m 

Als we voor de tijd tussen twee opeenvolgende metingen T = l . m 
stellen en als we de volgende grootheden invoeren: 

2 
o-2 w 

c = 2 Tw 
crm 

.) 

c'- + 1 

(4.13) 

(4.14) 

(4.15) 

(4.16) 

(4.17) 



dan volgt voor het optimale filter 

1 + s T 
V(s) = a __ _.;;.w 

l+s-c; 

Hiermee hebben we in het Laplace-domein de ove.rdrachtsfunktie 

van het optimale filter berekend. We hebben echter discrete 

metingen in het tijddomein, die gefilterd moeten worden. 

Daarom zal in de volgende paragraaf de overdrachtsfunktie 

V(s) omgezet worden in een discrete filterrelatie in het 

tijddomein. Deze filterrelatie is een relatie tussen de me

tingen men de gefilterde metingen r. 

4.3.2. Discrete filterrelatie in het tijddomein 

Voor de overdrachtsfunktie van het filter in het Laplace-do

mein hebben we in (4.18) afgeleid: 

1 + s T 
V(s) = a __ _.;;.w 

Uitgaande van V(s) berekenen we nu eerst de overdrachtsfunktie 

van het filter in het z-domein, omdat we van daaruit de dis

crete filterrelatie in het tijddomein kunnen berekenen. 

Om de overdrachtsfunktie G(z) in het z-domein te berekenen 

moeten we V(s) vermenigvuldigen met de overdrachtsfunktie 

H(s) van een nulde-orde houdcircuit: 

-sT 
1 - e 

8 

H(s) = ---
s 
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Hierin is T de sample-tijd, die gelijk genomen wordt aan de s 
tijd tussen twee metingen T ,.. T •. 

s m 
Door het produkt van V(s) en H(s) te transformeren naar het 

tijddomein en dit vervolgens weer te transformeren naar het 

z-domein, krijgen we de volgende overdrachtsfunktie: 

G(z) • a [ l - (l - f> -1 ] 1 - z 

-T Ir:. s .-1 
1 - e . z 

Als we invoeren voor de metingen in het z-domein m(z), en 

voor de gefilterde metingen r(z), dàn volgt uit 

G(z) 
r(z) 
:-

m(z) 

tesamen met (4.21): 

-T j-e l [T 
(1 - e s z- ) r(z) : a "f + (l 

T 
w 

--- e r 
-T /T- ] 

s ) z~1 m(z) 

Wanneer in (4.23) T = 1 wordt ingevuld en we transformeren s 
(4.23) naar het tijddomein dan krijgen we de gewenste discre-

te filterrelatie tussen m en r: 

T T 1 1 
r

1 
=a~ m. -a(~- 1 + e- f) m. 

1 
+e-T r. 

1 T 1 T 1- 1-

Hiermee hebben we dus een optimale filterrelatie gekregen 

tussen de metingen en de gefilterde metingen. De gefilterde 

meting r. op tijdstip i is dus niet alleen ainankelijk 
l. 

van de meting m. maar ook van m. 1 en r. 1 • 
1 1- 1-

30 

(4.21) 

(4.22) 

(4.23) 

(4.24) 



Door (4.24) toe te passen zetten we een vari~rend signaal 

met ruis om in een konstant signaal met ruis. Op dit kon

stante signaal met ruis kunnen we de methode, om de vari

antieverhouding A te bepalen, toepassen. Daartoe moeten we 

eerst vereffening toepassen. Dit resulteert in de gecorri

geerde waarden xr. Door van xr de steekproefvariantie s 2 , xr 
volgens (4.1) te bepalen en s 2 te minimaliseren als funktie xr 
van À vinden we dan uiteindelijk schattingen voor de verhou-

dingen van de meetruisvarianties u! . 
De manier waarop we de steekproefvarianties minimaliseren 

zullen we in de volgende paragraaf bespreken. 

4.4. Minimalisering van de steekproefvaJianties 

We zullen nu laten zien hoe we de varianties van de gecorri

geerde waarden als funktie van À kunnen minimaliseren. 

Eerst zal voor eenvoudige systemen de verhouding van meet

ruisvarianties, waarbij we een minimum hebben, analytisch 

worden bepaald. Dit zal in paragraaf 4.4.2 worden toegelicht 

met een voorbeeld. Voor complexere systemen blijkt geen ana

lytische oplossing mogelijk te zijn. In paragraaf 4.4.3. zal 

blijken dat hiervoor wel een mogelijkheid bestaat door de 

complexe systemen te splitsen in eenvoudige subsystemen. 

4.4.1. Analytische oplossing voor eenvoudige systemen 

Onder eenvoudige systemen zullen we verstaan, systemen waar

bij tussen de werkelijke grootheden slechts ~~n relatie geldt. 

Het voorbeeld van paragraaf 2.3. is dus ook een eenvoudig sys-

teem. 

Wanneer we, voor eenvoudige systemen de correcties volgend 

uit formule (j.)) uitwerken, dan geven de resultaten aanlei

ding tot de volgende opmerking. Beschouwen we daartoe een 
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een correctie volgend uit (3.11), maar toegepast op de gefil

terde metingen: 

- rl - r2 + r3 

l + À 21 + À 31 

Toepassing van de vereffening in dit geval, levert altijd 

correcties op die er qua structuur hetzelfde uitzien. We be

kijken de correctie op de gefilterde meting r .• We voeren 
J. 

nog in re. hetgeen een lineaire combinatie voorstelt van de 
l. 

overige gefilterde metingen. Tevens voeren we in A c.. Deze 
J. 

grootheiJ stelt een combinatie van enkele te bepalen varian-

tieverhoudingen voor. Voor de algemene vorm van de correcties 

kunnen we dan schrijven: 

a. = 
l. 

- r. + re. 
l. l. 

l + À c. 
J. 

Berekenen we nu de gecorrigeerde waarden xr. = m. + a. , dan 
l. l J. 

komt (4.26) overeen met b.v. (5.11) indien voorm. evenwel r. 
l. l. 

wordt ingevuld. Vervolgens berekenen we voor deze eenvoudige 

systemen de steekproefvariantie voor meter i volgens (4.1): 

2 l ['"'"' 2 l s = --- Lxr --
xr n - 1 i. n 

r\. 2] ( f xr) 

Wanneer we voor xr invullen r +a en voor a de uitdrukking 

(4.26) dan krijgen we: 

2 
s xr [ ~ -r+rc') 

L.._(r + --)'-
n-1 1 l+Àc 

1 l 

--
n 

n.. 
( L (r + 

i 
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Als we nu de afgeleide van s 2 naar Ac gelijk aan nul stellen: xr 



= 0 

dan vinden we voor A c 

i re 
2 

- ~ ( L re) 
2 

- [ L r re - * l r Ere ] 
. >.. c = ---~-------__,;;;;...._ ____ _ 

\ 2 1 2 
c_r - - ( L. r) -n 

De sommatietekens stellen sommaties voor over het aantal me

tingen n dat met meter i verricht is. 

Met (4.30) is dus een analytische oplossing gevonden voor 

Ac. hetgeen een lineaire combinatie is van een aantal te 
~ . 

bepalen variantieverhoudingen. 

Als we nuk meters hebben dan moeten we (k - l) variantie

verhoudingen bepalen, aangezien er op ~~n variantie genor

meerd is. Door (k - 1) varianties s 2 te minimaliseren vin-xr 
den we (k- l) relaties overeenkomstig (4.30) • We hebben dus 

(k - 1) vergelijkingen met (k - l) onbekenden, zodat de ver

houdingen van meetruisvarianties daaruit te bepalen zijn. 

Voor Ac. volgt door (3.5) uit te we'rken: 
~ 

Ac. = 
~ 

i= 2, 3, ••••• , k-1. - l 

Hierin stelt k het aantal meters voor. We gaan ervan uit dat 

we de verhoudingen A il ten opzichte van l!J m~ bepalen. Uit 

(4.31) kunnen we nu de volgende uitdrukking voor de verhou

dingen van de meetruisvarianties afleiden. 
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i = 2, 3, ••••• , k-1. 

Met (4.30) en (4.32) is nu de analytische pplossing voor de 

variantieverhoudingen gegeven. Als voorbeeld zullen we dit nu 

toepassen op het voorbeeld van paragraaf 3.3. 

4.4.2. Voorbeeld 

Als de metingen uit het voorbeeld van paragraaf 3.3. gefilterd 

zijn, volgt voor de correcties overeenkomstig (3.11): 

Met behulp van (4.33), (4.27) en van de betrekking 
') 

xr. = r. + a. berekenen we nu de varianties s L van de gecor-
1 1 1 u 

rigeerde waarden. Uit de minimalisatie van s~rl volgt dan 

overeenkomstig (4.30): 
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2 Evenzo volgt uit de minimalisatie van s 2 xr 

35 

- [ ~(r3-r1 )r2 - ~ ~(r3-r1 )L::r~ 
(4.35) 

Uit (4.54) en (4.35) volgt nu: 

Hiermee hebben we dus, voor dit voorbeeld, de variantiever

houdingen analytisch bepaald • 

.De methode is toepasbaar voor systemen waarbij tussen de 

grootheden slechts é~n relatie geldt. Hoe we ook voor meer 

complexe systemen tot een redelijke oplossing kunnen komen 

zullen we in de volgende paragraaf bespreken. 

4.4.3. Een methode voor complexe systemen 

Als we te maken hebben met systemen, waarbij tussen de werke

lijke grootheden meerdere relaties gelden, dan kunnen we niet 

zoals in paragraaf 4.4.1. een algemene vorm vinden voor de 

correcties op de metingen. Het is dan ook niet mogelijk een 

analytische oplossing te vinden voor de À•s die de variantie 
2 . . l" sxr m1n1ma 1seren. 

(4.36) 



Er zijn nu twee mogelijkheden om de optimale À•s te bepalen: 

Experimenteel 
----~-~------

De eerste mogelijkheid is het numeriek bepalen van de A's op 

een iteratieve wijze, gebaseerd op een gradientmethode 
' 

(heuvelklimmen). Daartoe nemen we variantieverhoudingen ~ 
aan, bepalen de correctie op een groot aantal metingen in de 

tijd en bepalen vervolgens de som van de varianties s 2 van xr 
de gecorrigeerde waarden van de diverse meters. Vervolgens 

veronderstellen we andere À 's en bepalen we weer de som van 

s 
2 van de meters. Dit doen we totdat we een minimale waarde xr 

gevonden hebben voor de som van de steekproefvarianties. 

Een nadeel van deze methode is dat hij erg bewerkelijk is, 

dat er veel iteraties nodig zijn en dat het dus erg veel re

kentijd kost. Stel b.v. een systeem met 6 meters en dat s 2 
xr 

bepaald wordt over 1000 metingen, dan zijn per iteratie al 

6000 correcties nodig. 

Een meer zinvolle methode lijkt de volgende. 

Er is nog een tweede mogelijkheid om voor complexe systemen 

de variantieverhoudingen te bepalen. 

Het gehele systeem splitsen we daartoe op in deelsystemen, 

zodanig dat in ieder deelsysteem slechts ~fn relatie geldt 

tussen de werkelijke grootheden. Op ieder van die deelsys

temen kunnen we dan de methode toepassen, zoals beschreven is 

in paragraaf 4.4.1. Per deelsysteem hebben we dan analytische 

oplossingen voor de A's. Om de variantieverhoudingen voor 

het gehele systeem te krijgen moeten we dan alle, per deel

systeem bepaalde, A's normeren op dezelfde meetruisvariantie 

met behulp van de relaties (3.15). Het voordeel van deze me

thode is dat we weer analytische oplossingen kunnen vinden 



en dat het rekenwerk dus niet al te uitgebreid is. Deze me

thode zal in het vervolg dan ook worden toegepast. Het hier 

beschreven mechanisme zal aan de hand van onderstaand voor

beeld worden toegelicht. 

4.4.4. Voorbeeld 

Stel we hebben een systeem,schGmatisch weergegeven in figuur 

4.2. 

figuur 4.2. Schematische weergave systeem. 

waarbij tussen de 6 signalen 3 balansrelaties gelden: 

wl - w2 - w 3 = 0 

w2 + w6 - w5 = 0 

w3 + w
5 

- w4 = 0 

Stel alle stromen worden gemeten. 

I 
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We splitsen dit systeem in 3 deelsystemen, zoals in figuur 

4.3. aangegeven, ieder behorend bij ~~n van de drie relaties 

van (4. 37): 

Ws 

I 

figuur 4.3. Deelsystemen. 

We normeren de ~ 1 s ten opzichte van a-;
3 

• In deelsysteem I 

kunnen we dan met de methode van paragraaf 4.4.1. A 
13 

en A 
23 

bepalen. In deelsysteem II geldt dit evenzo voor À 
43 

en A 
53

• 

In deelsysteem III tenslotte kunnen we A 65 berekenen. De va

riantieverhouiing .À 65 kunnen we dan nonneren op cr !_
3 

door 

gebruik te maken van: 

Hiermee hebben we nu de variantieverhoudingen voor dit comple

xe systeem gevonden. 

Uit (4.38) volgt wel dat de onnauwkeurigheid in A 65 groter is 

dan in de andere A 1 s. Dit komt omdat )._ 63 berekend moet wor

den op grond van een berekening van \ 65 en van ,À. 
53

• 

Het blijkt mogelijk om voor meer complexe systemen een analy

tische oplossing te vinden voor de variantieverhoudingen. We 

moeten dan het systeem opsplitsen in deelsystemen. Dit kan 

uiteindelijk aanleiding geven tot grotere afwijkingen in de 

resultaten. 
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4. 5. Samenvattinr; 

In dit hoofd:::;tuk i3 aangegeven op welke wijze het rnacelijk is 

die A 1 s te bepalen die een minimale variantie van gecorrigeer
') 

de waarden geven. we hebben laten zien hoe we a-"" Y.:.unnen bena-x 
deren voor een eindig aant~l metingen. Tevens is gebleken dat 

het noodzakelijk is om de metingen te filteren, zodat de ver

effening kan worden toegepast op een konstant ,;L;naal met ruis. 

Het filter is afgeleid uit de 'v/iener-theorie. Dit leidde tot 

een relatie tussen de metingenmen de gefilterde metingen r. 

Tot slot hebben we laten zien hoe we voor eenvoudige systemen 

een ano.l;:tische o;Jlossing voor de A 1 s kunnen kri,ji_;en. Joor 

complexe systrJmen te splitsen in meerdere eenvoudige ~>:rste

men ûjn ook hier anal:. ti0che oplossingen te verkrijgen. 

In het volgende hoofdstuk zullen we ingaan op meer,~rakti-

sche aspecten, die naar voren komen bij het toenassen van de 

hier beschreven methode. 

39 



5. Praktische beschouwingen bij het bepalen van de variantie

verhoudingen 

Aangezien we de methode om de variantieverhoudingen te bepa

len willen gaan simuleren, zullen we in paragraaf 5.1. eerst 

laten zien hoe we metingen kunnen genereren van een eerste

orde signaal. We zullen daarbij tevens laten zien, hoe we de 

varianties van de meetruis laten veranderen in de tijd. 

Daar we geen oneinuig aantal metingen hebben om een variantie 

te bepalen, zullen we een relatie afleiden tussen het aantal 

metingen dat we beschouwen en de nauwkeurigheid waarmee we 

een variantie benaderen. Aan de hand daarvan zullen we laten 

zien, welke meetreekslengte we bi,j de simulaties moeten be

schouwen als de varrhnties veranderen in de tijd. 

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat we de metingen 

moeten filteren. De optimale coëfficiënten van het filter 

zijn echter meestal slecht bekend. Daarom zullen we in para

graaf 5.). laten zien hoe we het filt0r dan toch goed kunnen 

dimensioneren. 
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5.1. Eerste-orde karakter van de werkelijke signalen 

Ten behoeve van de simulaties hebben we in het vorige hoofd

stuk verondersteld dat de variaties in de werkelijke signalen 

een eerste-orde karakter hebben. Hier zullen we laten zien hoe 

we met behulp van witte ruis eerste-orde signalen kunnen gene

reren, en hoe we uit deze signalen de metingen verkrijgen. 

Wanneer we uitgaan van witte ruis, dan kunnen we elk stochas

tisch signaal, met gewenste amplitudekarakteristiek, krijgen 

door de witte ruis door een passend vormend filter te sturen. 

In dit geval willen we een signaal met een eerste-orde karak

ter g~nereren. Daarvoor moeten we dus een eerste-orde vormend 

filter gebruiken. 

We zullen nu eerst aangeven hoe we witte ruis kunnen simule

ren. Daarna zullen we de relatie van het vormend filter in 

het tijddomein afleiden. 

Op de B 6700 computer, waarop de simulaties verricht zijn, is 

een standaard procedure (6J beschikbaar, waarmee a-selecte 

trekkingen uit een standaard normale verdeling kunnen worden 

gegenereerd. Als we een aantal trekkingen achter elkaar ver

richten, is de daaruit volgende reeks te beschouwen als een 

witte ruisreeks waarvan de amplitude normaal verdeeld is. 

Deze witte ruisreeks sturen we door een eerste-orde filter 

dat we nu zullen afleiden. 

De overdracntsfunktie van een filter, dat uit witte ruis een 

eerste-orde signaal genereert, kunnen we in het z-domein als 

volgt schrijven: 

a 
H(z) = ---1 

1 - bz 

Door H(z) te transformeren naar het tijddomein en door in

voeren van w voor het werkelijke signaal en van z voor de ruis 
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krijgen we voor de filterrelatie in het tijddomein: 

w. = b w. 1 + a z. 
l l- l 

Hierin is b een maat voor de tijdkonstante van het signaal en 

wel: 

b = exp (-T/T,) 

De sample-tijd T wordt gelijk aan 1 gesteld. Verder volgt uit 
s 

(5. 2) de volgende relatie tussen de variantie CJ 
2 van het werw 

kelijke signaal en de variantie a 2 van de ruis: 
z 

2 
0

2 = __ a.___ 
w 2 

1 - b 

2 Aangezien voor de gesimuleerde ruis geldt a = 1, kunnen we z 
iedere gewenste cr 2 krijgen door eerst met de tijdkonstante 

w 
Tw b te bepalen volgens (5.5) en vervolgens voor a de formule 

(5.4) te gebruiken: 

a 

Wanneer we de gegenereerde witte ruis door het hierboven be

schreven eerste-orde vormend filter sturen, dan hebben we er

voor gezorgd dat de variaties van de signalen een eerste-orde 

karakter hebben. Deze si,;nalen zijn gemiddeld nul en we krij

gen de werkelijke signalen w door aan ieder van de sicnalen 

nog een konstant niveau toe te voegen. 
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We zullen nu laten zien hoe we uit deze werkelijke signalen w 

de metingen m kunnen genereren. We kunnen dit doen door aan w 

meetruis toe te voegen. Als we aannemen dat de meetruis normaal 



verdeelde witte ruis is dan kunnen we deze met dezelfde stan

daardprocedure [6] als hierboven genereren. De gewenste meet

ruisvariantie cr 2 krijgen we door de standaard normaal ver-
m 

deelde ruis te vermenigvuldigen met de gewenste standaardaf-

wijking G • Zodoende hebben we normaal verdeelde witte ruis 
m 

k t . t' 2 ge regen me var1an 10 a . rn 
We kunnen nu de meetruisvariantie laten verlopen volgens een 

trend, b.v.: 

Hiermee sirnuleren we dat de variantie verandert in de ti,jd 

tengevolge van slijtage, veroudering of vervuiling van me-
? ' 

ters • .Door de meetruis, met variantie a~ volgens (5.6), op 
m 

te tellen bij het werkelijke signaal w hebben we een gesimu-

leerd meetsignaal gekregen. 

We hebben in het bovenstaande laten zien hoe we eerst de wer

kelijke signalen w genereren en hoe we vervolgens van w me

tingen kunnen verkrijgen. In het hiernavolgende zullen we na

gaan hoeveel metingen (lengte van de meetreeks) we DlJ het be

palen van de variantieverhoudingen A moeten beschouwen, om 

een zekere gewenste nauwkeurigheid te krijgen. 

5.2. 3enociigde lengte van de meetreeks 

We zullen hier aanF,even hoe we het aantal metinF,en zodanig 

kunnen kiezen dat de schattingen voor de in de tijd veran

derende A's zo goed mogelijk overeenkomen met de werkelijke 

variantieverhoudingen. Daartoe leiden W'e aan de hand van de 
? X,_ verdeling eer3t een relatie af tussen het aantal metingen 

n, dat beschouwd wordt en de nauwkeurigheid 0(, waarmee een 

steekproefvariantie s 2 de werkelijke variantie cr2 benadert. 
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Vervolgens zal aan de hand van deze relatie een vuistregel 

voor de geschikte meetreekslengte worden opgesteld. Deze 

lengte blijkt afhankeli.ik te zijn van de snelheid waarmee de 

meetruisvarianties veranderen. 

Stel n is het aantal beschouwde metingen dan geldt: 

2 
(n-1) s ') 

u~ 

en kunnen we met behulp van de X 2 
verdeling een betrouw

baarheidsinterval opstellen van een variantie ~ 2 • De be

trouwbaarheidsgrenzen kunnen berekend worden uit de kans P 

dat X 2 ligt tussen twee t,rrenzen A en B. Stel dat deze kans 

(l-p)* 100% moet zijn, ofwel: 

dan zijn A en B te bepalen uit statistische gegevens. Deze 

zijn in tabelvorm in diverse statistische handboeken [4} ge
') . 

geven. Voor grote waarden van (n-1), ofwel n :::::-n-1, kan X._, 
volgens ~ixon [4] , als volgt benaderd worden. 

2 x (l 2 ~)3 =n --+x -9n p 9n 

Hierin volgt x uit de normale verdeling. Stel we willen een 
p 

betrouwbaarheidsinterval van 95 % dan geldt voor x p 

- voor de bovengrens: x = 1.960 p 
- voor de ondergrens: x = -1.960 p 

Aan de hand van de formules (5-7) t/m (5.10) kunnen we nu het 
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2 
aantal metingen n zodanig bepalen, dat de steekproefvariantie s 



niet meer dan ex.* 100% van o 2 afwijkt. Als we (5.10) gebrui

ken dan geldt dit met een zekerheid van 95 %. We eisen dus: 

2 
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(l-0()( ~ 2 < (l+oc) (5.11) 

Bij het uitwerken van de methode blijkt, dat de bovengrer,s 

tot de grootste waarde voor n leidt. Derhalve 7,ullen we hier 

alleen het aantal metingen op grond van deze bovengrens bere-

kenen. 

Uit (5.7) en (5.11) volgt, voor grote waarden van n: 

Invullen van (5.9) en (5.10) in (5.12) levert voor de afwij

king CX:.. van de steekproefvariantie ten opzichte van de wer

kelijke variantie: 

oc > - l + (1 

Hieruit volct: 

n) [ l.D •. 6o 
9 " -

' 

~) 

- _..;;. + l. 960 9n 

2 

We hebben dus nu met (5.13) en (5.14) de relaties afgeleid 

tussen het aantal benodigde metingen n en de nauwkeurigheid 

ei... waannee we een variantie benalen. Met (5.14) kunnen we 

dus het aantal benodigde metingen berekenen. 

We zullen nu nagaan met welke nauwkeurigheid we de variantie

verhoudingen A , volgens de in het vorige hoofdstuk beschreven 

methode, bepalen afhankelijk van het aantal metingen n. 

(5.1?) 

().14) 



Daartoe beschouwen we de formules (4.30) waarmee de verhou

dingen van meetruisvarianties worden bepaald. ~owel de teller 

als de noemer zijn op te vatten als het verschil van een va

riantie en een covariantie. Stel we verwaarlozen de covarian

tie. Aangezien in het voorgaande de nauwkeurigheid van s 2 be

paald werd, volgt nu dat de onnauwkeurigheid van À tweemaal 

zo groot is. Voor de onnauwkeurigheid van À , volgens ( 4. 30), 

geldt dus: 

()(, >- 2 + 
') 

') (l - ~ + 1.960 

Wanneer we echter de covariantie niet verwaarlozen, blijkt 

het niet mogelijk voor de nauwkeurigheid van de \ 's een uit

drukking als (5.15) te vinden. Wanneer echter de invloed van 

de covariantie gering i~, dan kan als vuistregel aangenouden 

worden: de onnauwkeurigheid waarmee A bepaald wordt ligt in 

de orde van grootte van OL *100 %, volgens (5.1)). In het 

vervolg zullen we dit hanteren. Figuur 5.1. toont het verloop 

van de onnauwkeurigheid (j..., als funktie van het aantal metingen 

n. 

We zullen dit nu gaan toepassen voor het geval dat de meet

ruisvarianties veranderen volgens (5.6). Dan zullen ook de 

verhoudingen À ongeveer volc~ens een soortf~elijke trend ver

lopen. Stel dat we een indruk hebben van de ti,jcikonstante 

waarmee dit ge beurt, dan kunnen we het percentage, waarmee À 
veranderd is t.o.v. de verhouding in het begin, ook uitzet

ten in figuur 5.1. Dit levert ons een snijpunt op met de 

kromme van formule (5.15). In dit punt zijn de procentuele 

verandering van À en de onnauwkeurigheid waarmee A wordt 

bepaald ongeveer gelijk. We kunnen dit aantal metingen nu 

het beste nemen voor de meetreekslengt n. Kiezen we namelijk 

een kleinere n, dan wordt de onnauwkeurigheid groter. Kiezen 

we een grotere n, dan wordt de onnauwkeurigheid tengevolge 
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figuur 5.1. 

De nauwkeurigheid ei waarmee À wordt bepaald 

als funktie van het aantal metingen n. 

Het percentage ~ waarmee de meetruisvariantie 

met tijdkonstante T veranderd is. 
m 
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van de gebruikte methode kleiner, maar aangezien de A's dan 

weer meer veranderd zijn, worden de afwijkingen in het bepa

len van de A 's toch weer groter. Als vuistregel kunnen we nu 

stellen: zet op grond van de kleinste tijdkonstante waarmee 

de meetruisvarianties veranderen, de procentuele verandering 

van deze variantie uit in fi,;uur 5.1. Bepaal het snijpunt met 

de kromme. Het aantal metingen van dit punt ligt dan in de 

buurt van het aantal metingen dat het beste beschouwd kan 

worden. 

In het bovenstaande bleek het mogelijk om de meetreekslengte 

n als funktie van de nauwkeurigheid ~ te berekenen. Deze 

relatie passen we ook toe voor het geval dat de variantie

verhoudingen veranderen. 

Voor we nu kunnen overgaan tot het simuleren moeten we het 

filter nog dimensioneren. 

5.). lJe dimensienering van het filter 

Onder dimensioneren van het filter verstaan we het kiezen van 

waarden voor de co5ffici~nten die in het filter (d.l8) voor

komen. We zullen in deze paragraaf laten zien noe we deze 

co~fficiënten moeten kiezen, in het geval àat de werkelijke 

waarden ervcll slecht bekend zijn. 

In parag-raaf 11. :'·· is gebleken dat de metingen moeten 'dorden 

behandeld met het volgende filter: 

V(s) 

Hierin is: 

l + s'r 
al+ sT 
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2 + T2 
T c 

= 2 
c + 1 

2 ( cr~) T c = 

O"m g 

1 + T a 

Uit (4.15) t/m (4.17) blijkt dat voor een optimaal filter de 

twee coëfficiënten als volgt moeten worden gekozen: 

T = T w 

Echter 0 
2 willen we juist schatten en T en 0 

2 zullen ook m w w 
vaak slecht bekend zijn. We zullen nu laten zien hoe we het 

filter toch goed kunnen dimensioneren als de grootheden (5.20) 

slechts zeer globaal bekend zijn. Daartoe beschouwen we in 

figuur 5.2 de amplitudekarakteristiek van het filter: 

___ _... Lo~ l0 

figuur 5.~. Amplitudekarakteri~tiek. 
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De tijdkonstante van de meetruis is gelijk aan l. De signalen, 

clie weggefilterd moeten worden, zijn altijd trager. We kiezen 

dus T ) l. Daaruit volct dan dat l ( "'C ( T. Uit figuur s. 2. 

volgt nu dat als we T<T kiezen de signaalvariaties dan toch 
w 

nog weggefilterd worden, zodat dit geen nadelige iHvloed heeft 

op de resultaten van het filter. Aangezien over het ::1lgemeen 

geldt T.?/1 heeft de keuze van ( cr2 
/ cr2) slechts geringe in-

w m g 
vloed op de tijdkonstanten. 

') C) 

Door ( cr"" I cr"') echter groot te kiezen komt --c dichter bij l 
w' m g 

te liggen zodat alleen de gewenste frequenties van de weet-

ruis worden doorgelaten. De keuze van (a- 2
/ o- 2

) L ook van 
w m g 

invloed op de versterkingsfaktor a. Echter a bepaalt zowel 

het verzwakkingsniveau voo:::.- de lage frequenties als het ver

sterkingsniveau voor de hoge frequenties waardoor de keuze 

van (er Y (j !) G ,creen invloed heeft op de resultaten van :rwt 

filteren. 
') 

Uit de voorgaande redenering volgt dat, wanneer T , cr "· en 

o 2 globaal bekend zijn, het beste T<T en (cr~,/~ 2 )~ )o2jcr 2 
m w w m 0 w m 

gekozen kan \vorden. 

Bij de simulaties zal zelfs blijken dat een andere keuze van 

deze grootheden ook slechts zeer geringe invloed heeft op de 

resultaten van het 1il ter~m. 

We zullen nu laten zien dat we voor ieder signaa1 niet afzon

derlijk een optimaal filter mogen gebruiken, maar dat we alle 

signalen met hetzelfue filter moeten bewerken. Uit figuur 5.2. 

blijkt dat een kondant signaal (w=O) met een faktor a ver

zwakt wordt. Als de lage frequentie van de diverse signalen 

met versc11illende faktoren a verzwakt worden zullen de gefil

terde signalen niet meer aan de balansen (2.12) voldoen. Alle 

signalen moeten dus met eenzelfde filter behandeld worden. 

In het bovenstaande hebben we laten zien hoe we het filter, 

dat in paragraaf 4. ",. is afgeleid moeten dimensioneren in 

het geval, we de werkelijke coëfficiënten slechts globaal 

kenneu. 
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Daarmee hebben we alle problemen, die zich bij het bepalen 

van de variantieverhoudingen A kunnen vooraoen, besProken. 

5.4. Samenvatting 

In dit hoofd~tuk hebben we laten zien, hoe we, door witte 

ruis door een eerstP-orde vormend filter te 0turen, een sig

naal kunnen genereren waarvan de variaties een eerste-orde 

karakter hebben. Aan dit signaal hebben we meetruis toe~evoegd, 

waarvan de variantie verandert volgens een trend. Zodoende 

hebben we een gesimuleerd meetsignaal gekregen. Vervolgens 

hebben we in naragraaf 5.2. aangegeven hoe nauwkeurig een 

steekDroefvariantie de werkelijke variantie benadert, ~f

hankelijk van het aantal beschouwde metingen. Aan de hand 

daarvan is een vuistregel afgeleid voor de meetreekslengte n 

die het best genomen kan worden als de meetruisvarianties 

veranderen in do tijd. 3ovendien hebben we laten zien, in 

paragraaf 5.3. hoe we de coëfficiënten van het filter moeten 

kiezen voor het geval de werkelijke waarden daarvoor onvol

doende bekend zijn. Hiermee hebben we nu een basis gelegd om 

de methode, om de variantieverhoudingen A te bepalen, toe 

te passen. In het volgende hoofdstuk zullen we de simulaties 

bespreken. 
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6. Resultaten 

In het voorgaande van dit verslag is de methode aangegeven 

waarmee de variantieverhoudigen A berekend kunnen worden. 

Teneinde deze methode te kunnen toetsen in de praktijk zijn 

simulaties verricht. Daartoe is in paragraaf 6.1. het sys

teem gegeven waarvoor gesimuleerde meetsienalen zijn gege

nereerd. Op deze meetsignalen is de hier behandelde methode 

om de variantieverhoudingen te bepalen toegepast. De resul

taten van de berekeningen, die uitgevoerd zijn, zijn weer

gegeven in paragraaf 6.~., terwijl in paragraaf 6.3. deze 

resultaten nader zullen worden beschouwd. 
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6.1. Het systeem met de gesimuleerde signalen 

In deze paragraaf zullen we het systeem bespreken waaraan si

mulaties zijn verricht. 

De simulaties zijn verricht aan het systeem weergegeven in 

figuur G.l. JJit systeem is reeds besproken in paragraaf 4.4. 

fi,~ur 6.1. Het systeem waaraan simulaties zijn 

verricht. 

De werkelijke signalen l t/m 6 bestaan uit een konstant ni

veau met daaron variaties met een eerste-orde karakter. Voor 

de si(;nalen 2, ) en 5 wordt een eerste-orde karakter gegene

reerd, onafhankelijk van elkaar. Hierbij kan voor ieder van 

deze signalen een gewenste tijdkonstante T en een gewenste 
w 

? 
variantie rr- worden ongegeven. Als de sicnalen 2, ) en 5 

w 
vastliggen, cian lir:;gen met behulp van de balan;wergelijkingen 

(4.37) ook de sir~alen l, 4 en 6 vast. 

Heetsi{;'Tlalen worden gesimuleerd door aan ieder van de werke

lijke signalen ruL3 toe te voegen, waarvan de variantie a 2 
m 

l:an 'dorden opcegeven. Tevens verloopt ieder van de meetruis-

varLmtit?s volgens de trend (5.6). De tijdkonstante T waannee 
m 
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dit gebeurt, kan ook voor ieder van de signalen worden opge

geven. 

De metingen worden vervolgens gefilterd met het filter volgens 

formule (4.24). De filtertijdkonstante T kan willekeurig war-
') 0 

den ingelezen, evenals de verhouding (aL/ 0") • 
w m g 

Wanneer we op de gefilterde metingen de in dit vcrslag be-

schreven methode om de variantieverhouding te bepalen, toe

passen, dan kunnen we voor dit systeem de volgende formules 

afleiden. Daartoe spliben we het systeem eerst on in de drie 

deelsystemen, weergegeven in figuur 6.?., overeenkomstig pa-

ragraaf 4.4.4. 

w, 

I _ll[ 

figuur 6. 2. Deelsystemen. 

- Deelsysteem I: 
2 2 

minimalisering van sx
3 

en sx2 geeft resp.: 

[ L r
3
( r 1-r2) 

- [Z::r3(rl-r2) 

= 2::(r1-r.)
2

- *~(r1-r)] 2 - [2r~(r1-r3 ) 
Lr~ - ~ ( z= r 2 ) 

2 
- [ z:- r 2 ( r 1 -r) 

Eieruit volgt dan m.b.v. (4.5?) 

- ~ Lr jZ(r1-r2) J 
-* L.r3 L.(rl-r2)J 

- ~ 2_r2z=(r1-r~)J 
- ~ Zr2 L..(r1-r5)] 
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1 + Àc
1 A =----

23 1 + AC~ 
,;:_ 

- Deelsysteem II: 

. . 1" . 2 2 ft m~m.ma ~ser~ng van sx) en sx) gee resp.: 

Met (4.32) volct dan: 

- Deelsysteem lil: 

mir.imalisering van s::-:~ geeft: 

Hieruit volgt tesamen met (4.32) en (3.15) 

À-7. 
0) 
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De benodigde meetreekslengte n wordt op grond van de kleinste 

tijdkonstante T bepaald (figuur 5.1.). Steeds na 0.2 •n me-
m 

tingen worden de laatste n metingen beschouwd, en worden de 

verhoudingen van de meetruisvarianties over deze laatste 

groep van n metingen bepaald (voortschrijdend gemiddelde). 

In deze paragraaf hebben we het systeem weergegeven, waaraan 

simulaties zijn verricht. We hebben ook de formules laten 

zien, waarmee de berekeningen om de variantieverhoudingen te 

bepalen zijn uitgevoerd. De resultaten van deze berekeningen 

zullen we in de volgende paragraaf aangeven. 

6.2. Resultaten van de berekeningen 

In deze paragraaf worden de resultaten gegeven, die zijn ver

kregen uit de berekeningen toegepast op het systeem van de 

vorige paragraaf. De resultaten zijn in tabelvorm weergegeven 

in bi,jlage l. B~n van de resultaten (bijlage 1, tabel l), die 

karakteristiek is voor alle uitgevoerde simulaties, z.al hier 

nader worden beschoU\vd. 

De simulaties zijn verricht aan het systeem dat in de voor

gaande paragraaf is gegeven. De resultaten, weergegeven in 

bijlage 1, tabel l, werden verkregen door de volgende waarden 

te ki~zen voor de, in het computerprogramma (bijlage 2), in 

te lezen grootheden. 

Voor de tijdkon:::;tanten van de werkelijke signalen 2, 5 en 5 

T 0 = 100, T . = 50, T 
5 

= 50. 
w~ W) w 

Voor de standaardafwi,jkingen van de werkelijke signalen 

2, 3 en 5 

6 w2 = 4 ' er vl) - 5 ' a-w5 = 6 

De signalen ~, 3 en 5 zijn eerste-orde si(;nalen. De overige 

signalen voleen uit deze eerste-orde signalen op grond van 
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de balansvergelijkingen, en hebben ook een eerste-orde ka

rakter omdat ze bestaan uit een lineaire combinatie van 

eerste-orde sL;nalen. 

- De stanàaardafwijkingen van de meetruL op tijdstip t U 

zi;jn: 

(}, 
m) 

2 

a m4 = :5 ' arn5 =: 2 • 5 ' crm6 = l 

- De meetruL;varLmtie3 veranderen volg·ens de trend ( 5.6) met 

tijdkonstanten 

Tml 5000 rn = 100000 T 10(!00 
' 

.>. m2 m3 
Tm4 = 250000 T 

m5 
10000 T ' = 50000 mo 

- :Je nummers van de ruisreeksen voor het genereren van de 

orde signalen en van de meetruis zijn resp. 1 en 191151. 

-We gaan ervan uit dat we slechts de tijdkonstante van de 

meter, die het snel;;te verandert, bij benadering kennen. 

l'iet 'rml = 5000 volb't met behulp van figuur 5.1. voor de 

benodigde meetreekslencte: 

n = 1000 

Voor de tijru:onstante van net filter is gekozen: 

T = 25 (T < T ) 
w 

eerste-

- Voor de verhoudin& tussen de signaalvariantie en de ruis-

het filter gekozen: 
2 0 0 0 

((ow/cr~)g) crycr;) 
Met deze gegevens zijn op de B 6700 computer de variantiever

houdingen A bepaald o~ de wijze zoals in dit verslag is aan-

gegeven. 

In de figuren 6.). t/m 6.7 zijn de resultaten weergegeven van 

de berekeningen uitgaande van bovenstaande gegevens. Dezelfde 

resultaten zijn tevens weergegeven in tabel l van bijlage 1. 

In iedere grafiek staan zowel de berekende variantieverhouding 

als de werkelijke variantieverhouding uitgezet. De figuren 

zullen worden toegelicnt in de volgende paragraaf, Daartoe 
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wordt eerst nog een grafiek gegeven, die meer inzicht geeft. 

Daartoe hebben we voor dezelfde metingen, in vier verschillende 

situaties de correcties op deze metingen berekend. Deze vier 

verschillende gevallen krijgen we door vereffening toe te pas-

sen met: 

I 

II 

2 
de werkelijke varianties er m • 

de variantieverhoudingen van het tijdstip t = 0. Dan ver

onderstellen we dus dat de varianties van de meetruis 

niet zijn veranderd. 

III de berekende variantieverhoudingen. De berekende waarden 

voor de .\ 's op het tijdstip i zijn daarbij gebruikt om 

de metingen tussen het tijdstip (i - 0. 2 * n) en i te ver

effenen. 

IV de werkelijke variantieverhouding voor \ 63 en de bere-

kende variantieverhoudingen voor de overige A 's. 

Voor iedere groep van 200 metingen voor elk meetsignaal is 

het procentuele verschil berekend van de correcties volgend 

uit situatie I en de correcties volgend uit situatie II. 

Daarna is van deze procentuele verschillen het gemiddelde be

pàald over de zes meetsignalen. Dit resultaat is uit?oezet in 

figuur 6.8. (---). Hetzelfde is gedaan om het verschil te be-

palen tussen situatie I en situatie III ( ). ~venzo is 

het verschil tussen situatie I en situatie IV uitgezet (-·-·-·). 

In de volgende paragraaf zullen de resultaten, uie in deze 

paragraaf zijn weerc,egeven, nader worden beschouwd. 

6.3. Beschouwing van de resultaten 

De beschouwingen, in het onderstaanQe gegeven, zijn gebaseerd, 

zowel op de resultaten van de berekeningen gegeven in de vo

rige paragraaf als op de resultaten gegeven in bijlage l. 
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figuur 6. 3· 

De werkelijke waarde en de berekende waarde van A 
13 

als funktie van de tijd. 
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figuur 6.4. 

De werkelijke waarde en de berekende waarde van À
23 

als funktie van de tijd. 
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figuur 6. 5. 

De werkelijke waarde en de berekende waarde van A 
43 

als funktie van de tijd. 
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figuur 6.6. 
De werkelijke waarde en de berekende waarde van A 

53 
als funktie van de tijd. 
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~ 

figuur 6. 7. 
De werkelijke waarde en de berekende waarde van À 6 3 
als funktie van de tijd. 
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figuur 6. 8. 

Het verschil in de correcties bij het gebruik van de berekende 

A 1 s (--),de À -waarden van het tijdstip t=O (----),en de 

berekende A 1 s voor A 
13 

t/m ~ 
53 

en de werkelijke waarde voor 

~ 
63 

(-·-·-),ten opzichte van het gebruik van de werkelijke 

waarden voor de ,\ 1 s. 
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Uit de figuren 6.3. t/m 6.7. blijkt dat de afwijkingen in 

A 
13 

, A 
23 

, A 
43 

en A)) ten opzichte van de bijhorende 

werkelijke waardeF gemiddeld even groot zijn. De afwijking 

in A 63 blijkt daarentegen veel groter te zijn. 

We kunnen dit verschil als v~lgt verklaren. In de formules 

(6.3), (6.4), (6.7), (6.8) en (6.10) is te zien dat~ 
13 

t/m À 53 nagenoeg direkt te bepalen zijn, terwijl voor ;\ t) , 

ten gevolge van het normeren op ~~n element, meer bewerkin

gen nodig zijn. Hieruit volgt dat de foutenvoortplanting in 

À 63 groter is en dat daardoor de resultaten onnauwkeuricer 

worden. 

Uit figuur 6.'i. blijkt dat op nagenoeg elk tijdstin de schat

ting van A 
13 

beter is dan de beginwaarde van À l). De bere

kende waarden voor À 
23 

en A 
43 

blijken zelfs al tijd beter te 

ZlJn dan de beginwaarde zoals blijkt uit de figuren C.4. en 

6.5. Voor A 
53 

gaat dit uiteraard niet op, omdat deze konstant 

gebleven i:> (figuur 6.6.). Maar de schattint;en zijn toch nog 

voldoende nauwkeurL:;-. Tenslotte bli.ikt uj t fi,j'Uur 6. 7. dat 

de schattingen voor A 6 , bijna al tijd slechter zijn dan de 
) 

beginwaarde. Het heeft dus geen zin om ~ 6 . te schatten. 
) 

In figuur 6.8. werd ook het verschil uitgezet tussen de cor

recties on de gemeten grootheden die gevonden worden uitgaande 
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van de werkelijke A 1 s en de correcties die gevonden 'ilorden uitgaande 

van de berekende 's voor À
13 

t/m À
53 

en de werkelijk waarde voor À63 
(situatie IV). lJi t is ge<iaan om de invloea van de "·:co te on

nauwkeuriGheid van \
63 

op de andere resultaten te elimineren, 

waardoor het mogelijk is de overige resultaten beter te be-

schouwen. 

Vergeli,jken we in fir:uur 6. e.. deze situatie met de correcties 

voor het geval we de bet:;inwaarden van de À 1 s aanhouden 



(situatie II), dan blijkt dat in situatie IV de correcties 

nagenoeg altijd nauwkeuriger zijn dan de correcties in situ

atie II. Aanvankelijk blijken er slechts zeer geringe ver

schillen te zijn, terwijl naarmate de tijd groter wordt deze 

verschillen ook groter worden, ten gunste van de correcties 

in situatie IV. JJit karnt omdat naarmate meer tijd verstreken 

is, de meetruisvarianties ook meer zijn veranderd, zodat de 

beginwaarden voor de A 's steeds meer gaan afwijken. 

Nemen we ook de berekende waarde voor À 
63 

in aanmerking 

(situatie III), dan blijken de reeds aangeduide verschillen 

iets minder te zijn. 

Aanvankelijk blijkt toepassing van de vereffening met de be

rekende A's dus geen verschil op te leveren ten opzichte van 

de vereffening met de beginwaarden voor de À 's. Naarmate de 

varianties echter meer zijn veranderd levert v~reffening in 

het eerste geval steeds betere resultaten. In de nraktijk 

weten we echter niet wanneer de varianties zijn veranderd, en 

moeten we dus wel afgaan op de berekende variantieverhoudingen. 

Uit de resultaten van de berekeningen (bijlage 1, tabel 3) 

blijkt, dat de verhouding van twee meetruisvarianties het 

meest nauwkeurig bepaald wordt, als deze verhouding ongeveer l 

is. Voldoende nauwkeurige resultaten werden nog verkregen 

tot een verhouding van ongeveer 10. De afwijkin5en die we 

hierbij vinden voor À 13 t/m A 
5

:5 zijn maximaal ongeveer 35 %. 
Dit kunnen we ongeveer verklaren als we kijken naar b.v. for

mule (6.1). Zowel de teller als de noemer bestaan uit het 

verschil van een variantie en dezelfde covariantie. Als nu de 

werkelijke À•s erg groot zijn verschillen ook de varianties 

in teller en noemer veel van elkaar. Van beiden wordt dezelfde 

covariantie afgetrokken. De onnauwkeuricheid van deze covari

antie zal nu een veel grotere invloed hebben, dan wanneer de 

varianties ongeveer geli,jk zijn. 

In de praktijk zullen we in een proces vaak met soortgelijke 
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meters werken, zodat de meetruisvarianties over het algemeen 

dus niet veel van elkaar verschillen. 

Uit de resultaten van de berekeningen (bijlage 1, tabel l en 

2) blijkt dat het filteren van de metingen, voor dit voor

beeld, leidt tot berekende waarden voor de À's die een fak

tor 2 nauwkeuriger zijn dan in het engefilterde geval. De 

reden hiervoor is in hoofdstuk 4 al gegeven. 

Het te klein kiezen van de tijdkonstante T van het filter 

blijkt geen invloed op de resultaten te hebben. Jit komt 

overeen met de redenering in hoofdstuk 5. Ook blijkt echter 

(bijlage 1, tabel 4) dat als T te groot gekozen wordt, b.v. 

een faktor 10, de afwijkingen die daar het gevolg van zijn, 

te verwaarlozen zijn. 

Dit is te verklaren met behulp van de amplitudekarakteristiek 

5.2. Het filter werkt nu niet meer optimaal. Haar laagfre

quente variaties worden toch nog gedeeltelijk onderdrukt, zo

dat deze nagenoeg geen invloed meer kunnen hebben op de re

sultaten. De keuze van de tijdkonstante T van het filter heeft 

dus geen invloed op de resultaten. 

Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat het te groot 

kiezen van de verhouding (a 2/ a 2) van het filter geen in-
w m g 

vloed heeft op d:e resultaten. Het te klein bezen van deze 

verhouding (bijlage 1, tabel 5) geeft gemiddeld genomen 

slechts zeer minieme verschillen. 

De vertla~ii'lt~ hiervoor is reeds gegeven in hoofdstuk "' 

Naarmate de werkelijke sit;nalen enelier variëren, bJijken de 

67 



de berekende variantieverhoudingen A onnauwkeuriger te wor -

den. Wanneer de kleinste tijdkonstante van de signalen 10 is, 

dan blijken (bijlage 1, tabel 6) de afwijkingen in de A 1 s on

geveer 2 % groter te zijn, dan wanneer de kleinste tijdkon

stante 50 is. Is de kleinste tijdkonstante ongeveer 2 dan 

zijn de afwijkingen ongeveer 10% groter. Dit geldt uiteraard 

niet voor A 63 waar de afwijkingen ten gevolge van onr,u.nstige 

foutenvoortplantingen nog groter worden. 

De reden voor het bovenstaande is, dat naarmate de tijdkon

stante van het signaal groter is, deze ook verder afligt van 

de tijdkonstante van de ruis. Het signaal en de ruis zijn dan 

met het filter ook beter te scheiden. 

Uit bijlage 1, tabel 7, blijkt dat als de verhouding tussen 

de signaal variantie en de meetruisvariantie a 
2/ o-

2 
ongeveer w m 

100 is, dat A 
63 

afwijkingen vertoont tot ongeveer 90 ?b en 

de overige À 1 s tot ongeveer 25 7b. Bij een verhoudinc van 

ongeveer 250 zijn deze af\vijkingen resp. 100 '% en 35 ·;~. Haar

mate de meetruisvarianties dus groter zijn ten opzicLte van 

de signaal varianties, zijn de berekende À 1 s nauwkeuriger. 

Dit is als volgt aannemelijk te maken. De si,;naalvariaties 

worden door het filter slecht~ gedeeltelijk onderdrukt. Als 

de signaalvariaties dus groot zijn, dan zijn de variaties, 

die na het filteren nog overblijven, niet klein ten ouzichte 

van de meetruisvaria ties. Dit leidt dan tot onnam1keurigere 

resultaten. 

Lengte van de meetreeks 
-----------------------
Uitgaande van de kleinste tijdkonstante T 1 = 5000 is een 

m 
meetreekslengte gekozen van 1000 metingen, Als we echter alle 

tijdkonstanten van de meetruisvarianties zouden kennen, dan 
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is de kleinste tijdkonstante, waarmee de verhoudingen veran

deren, de tijdkonstante van A lj" Deze is ongeveer gelijk aan 

10000. Uitgaande van deze tijdkonstante volgt uit grafiek 5.1. 

een meetreekslengte van ongeveer 1500 metingen. De resultaten 

blijken in dat geval enkele procenten nauwkeuriger te zijn 

(bijlage 1, tabel 8) dan wanneer we 1000 metingen be:::;chouwen. 

Bij nog verdere vercroting van de meetreekslengte naar b.v. 

2000 metingen blijken de resultaten weer ongeveer hetzelfde 

te zijn als bi,) 1000 metingen. 

Hiermee blijkt er dus een optimum te zijn in de benodigde 

lengte van de meetreeks, zoals ook al aangegeven is in het 

vorige hoofdstuk. Aangezien we in de prakti,jk de tijdkon

stanten van de meetruisvarianties slechts bij benadering zul

len kennen, zullen we het optimum voor n niet exact kunnen 

bepalen. Dit leidt dan tot resultaten die enkele procenten 

onnauwkeuriGer zijn. 

6.4. Samenvatting 

In dit hoofdstuk hebben we een systeem aangegeven waaraan de 

simulaties zijn verricht. We hebben vervolgens een voorbeeld 

laten zien, waarvan de resultaten karakteristiek zijn voor de 

verrichte simulaties. Daartoe hebben we eerst laten zien, 

welke waarden we voor de diverse procesparameters ingelezen 

hebben. Vervolgens zijn de resultaten van de berekeninren van 

de variantieverhoudingen A in grafiekvorm weergegeven. Bij 

de beschouwing van deze resultaten bleek het noodzakelijk te 

zijn om de metingen te filteren en bleek dat de À 1 3, die 

rechtstreeks kunnen worden berekend,voldoende nauwkeurig kun

nen worden bepaald. Het schatten van waarden voor de A 's 

geeft vooral na langere tijd betere resultaten dan het aan

houden van de be,dnwaarden. Zowel de snelheid van de vari

aties van de werkelijke sicnalen als het dimensioneren van 
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het filter bleken slechts geringe invloed te hebben op de ~e

sultaten. De resultaten bleken onnauwkeuriger te worden naar

mate de werkelijke A's meer van l gingen afwijken en naar

mate de signaalvariantie groter werd ten opzichte van de meet

ruisvariantie. Een keuze van de benodigde meetreekslengte, 

enigszins buiten het optimum, bleek de resultaten iets on

nauwkeuricer te maken. 

In het volgende hoofdduk zullen we een aantal belangrijke 

conclusies kunnen trekken, over de toepasbaarheid van de in 

dit verslag behandelde methode, gebaseerd op de in dit hoofd-

. stuk gegeven re sul ta ten. 
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7. Conclusies 

Uit het voor1;aande is ecu leken, dat het mot;eli,jk is om een 

methode aan te ccvon, waarmee we overtallL;e I_Se:~·evcms kunnen 

vereffenen, ~onder dat da<J.rbij de o1mam.rkeuricheden van de 

metineen bekend zijn. Op grond van de besciwm-linr;en van de 

verkre{;'en resultaten kunnen 'we nu het volgende concluueren. 

In het vooraf;_;aande i..o gebleken, dat een aant;•l f:.1ktoren na

i"_7enocc ~_;een nadelice ir:.vJ.oed iwbbcn op de n~~uwkeuri,;heden van 

de resultaten, te weten: 

de snelheid waarmee de werkelijke crootiteden vcranderen in 

de ti~j , 

de keuze van de )XJTamcters van het fil tc:r-, ·.-raarmee de me

tingen nocten worden bewertt, 

- een afwijking van het aantal beschouwde roetirven ten op-

zichte van het "optimale" aantal metingen. 

Tevens is uit cle oescilomrincen in het vorice !wofd:;tuk ~;c

blel:en, dat de methocic namrkeurigere result:ctcn geeft nailmc:J.te: 

- de variatics in de tijd vc:J.n de Herkelijke ,,-root:1eden minder 

croot zijn, 

de onbekencle onn:mHkeuriGlJeden van de metingen in ~::_-rootte 

dici·.ter bij elkaar li,;gen, 

- de syc:temer., 'daarop de meti10de HOrdt toegepast, !:leiner 

en eenvouCiuer ~ijn. 

r;r is ceoleJ.::en Jat IlCt tO')passen van de onhtil:kelJe met}JOd.e 

en het gebruLeen van ue daarui tvoleendo ce1.vicîtt~;faktoren voor 

de vcroffenin: ·, bijna al tijd nc;_u·".;keuri,;erc re sult<:. t.:m g-eeft, 

dc:J.D \vam1cer de oor:::;pronkelijk bekend veroncierstcLie onnauH

keuricheJ2n van de metinr;en zouden \vorden '"anc·el,ouden; ook al 

zijn Je mmamrkeuric:!:leden noc niot veel veranG.erd. 

De met~o.le, Haa,rin ·:;e !_;'eb ruL;: maken v:::m àe 1)e~~cmle vercffe

ninc om eerst een sc1w.tting te maken Vc:J.D de onnamvkeuri,c;hccien 
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van clo metingen, en vcrvol,r;ens do3e schattine;en gebruiken om 

de geHicht:ofo.Ltoren voor ä.e vereffonin(~ te bepalen, L> ge-

3Cilil:t voor niet ~1 te; r;roto Dystemen. Voor e;;-rotcre sy~;tcmen, 

1-marbij tussen clc te schatten croot1wden vcr..;cheiienc rela

tics gelden, ;;·eeft è.e ucthode niet volûoencie nau1vkeuri[;e re

sul tatr;n. 
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Symbolenlijst 

A' 

a 

a 

B( • • •) 

G 

G m 
H 

I 

i' j 

K 

1 

M 

m 

n 

l'(A) 
p 
m 

F 
V 

tl ,?2 

R 

r 

re -
s 

2 
s 

( )T 

T 

T 
m 

T m 

coëfficiëntenmatrix voor balansvergelijkingen 

statische versterkingsfaktor 

correctie op de metingen 

verwachtingswaarde van ••• 

schattingsfout 

inverse Fourieroperator 

gewichtenmatrix 

overdrachtJfunktie 

overdrachtsfunktie van het vormend filter van m 

overdrachtsfunktie 

eenhei d'smatrix 

indices 

gewichtenmatrix 

Laplaceoperator 

coëfficiëntenmatrix voor lineaire combinaties van 

te schatten grootheden 

metingen 

aantal beschouwde metingen 

variantiematrix van de gecorrigeerde waarden 

kans op A 

meetruisvariantiematrix 

matrix van veronderstelde meetruisvarianties 

variantiematrices van resp. eerste en tweede schatting 

variantiematrix van lineaire combinaties van te 

schatten grootheden 

gefilterde metingen 

lineaire combinatie van gefilterde metingen 

Laplacevariabele 

steekproefvariantie 

getransponeerde van een matrix 

tijdkonstante van het filter 

tijdkonstante van de meetruisvariantie 

tijd tussen twee opeenvolgende metineen 
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T 
s 

T 
w 

t 

V 

w 

x 

x 

x 
xr 

z 

z 

2 
a-v 

2 
o-w 

2 
a-x 

(o-2/cr2)g w m 
T 

L 

CDrrun 
~WW 
ct> zz 

<J?mz 

cpww 

cpzz 

x2 
w 

sample-tijd 

tijdkonstante van het werkelijke signaal 

tijdvariabele 

overdrachtsfunktie 

werkelijke waarde van een signaal 

gecorrigeerde waarde 

te schatten grootheid 

optimale schatting van x 

gecorrigeerde waarde van gefilterde meting 

schatting van x 

lineaire combinatie van te schatten grootheden 

ruissignaal 

variabele van z-transformatie 

afwijkingsfaktor 

afwijking van À 

verhouding van meetruisvariantie i ten opzichte 

van meetruisvariantie j 

combinatie van À' s 

meetrui:wariantie 

veronderstelde meetrui<wariantie 

variantie van het werkelijke signaal 

variantie van de gecorrigeerde waarden 

schatting voor 0 V a-! in het filter 

tijdkonstante van het filter 

tijdverschuiving 

vermoGensspectrum van m 

vermogensspectr~ van w 

vermogensspectrul!l van z 

kruisvermogensspectrum van m en z 

autocorrelatiefunktie van w 

autocorrelatiefunktie van z 

symbool chi-kwadraat verdeling 

cirkelfrequentie 
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Bijlage l. Resultaten 

In deze bijlage zijn in tabelvorm de resultaten gegeven die 

zijn verkregen door de in het verslag behandeld.e methode toe 

te passen, op het systeem beschreven in hoofdstuk 6. 

Boven iedere tabel zijn de numerieke gegevens weergegeven 

waarvan is uitgegaan • .Jit zijn: 

- De tijdkon:.otanten Tw en de stand.aardafwijkineen CY w voor de 

werkelijke si,-;nalen >:', 5 en 5. 

De standaardafwijkingen a en de ti.jdkonst<mten T voor de m m 
meetruis van de zes meters. 

- De meetreekslencte n. 

Het nummer van de n1isreeks die gebruikt is om de meters te 

genereren. 

- De voor het filter te gebruiken tijdkon~;tante T en de ver

houding van de signaalvariantie ten opzichte van de ruisva-
,..., " 

riantie ( a'- I CYL) • 
w' m C: 

In kolom 1 is de tijd aangegevon. Op elk tijdstip worden de 

laatste n metineen cebruikt bij het bepalen van de varLmtie

verhoudingen. In kolom 3 ctaat de orocentuele afwijking aange

geven van de berekende A 1 :: (kolom 2) ten opzichte van de wer-
..-,. ..l...JrJ 

kelijke verhouüing cr mÎ/ CJ m:: . i~'venzo worden in de kolommen 

5, 7, 9 en ll de nrocentuele afwijkingen gegeven van de bere

kende waarden van resn. A 
23 

(kolom 4), ~ 
43 

(tol om b), À 
5 3 

(kolom e) en A ,: ., (tol om hJ) ten opzichte van d.e \verkelijke 
u) 

verhouJint:;en. 
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Tabel l 

Eesultaten van berekeningen, die karakteristiek zijn voor alle uitge

voerde simulaties. 

T ,., = 100 , T -· = 50 , Tw
5 

= 50 
Wc_ W) 

cr w2 = 4 , cr w j = 5 , cr w5 = 6 
0 m1 t/m a-mG = 3 , 1. 5 , '"' , 3 , ? • 5 , l 

Tm1 t/m TmG = 500l) , lOUOuU , 10000 , 250000 , .LOC100 , 50000 

n = 1000 , nummer ruisreeks 191151 

filter: T = 25 , ( o- 2/cr;:-) = 40 
w' m g 

1 2 3 

% 
4 

~23 tijd A 
13 

1000 

1:'00 

1400 

2.061 -16.0 0.5)2 

2.047 -17.8 0.480 

2.408 -4.7 0.505 

5 

r:: / 
-).0 

1.0 

7 8 9 10 11 

% À 55 

2.091 1.8 

l. 756 -13.0 

1.921 -3.2 

1.486 -4.9 0.221 -4.6 

1.~18 -15.7 0.171 -25.2 

16oo 2.412 -5.8 o.47s -~.o 1.915 -1.9 1.323 -15.3 0.124 -44.5 

1800 2.453 -5.4 0.514 5.9 2.050 6.7 1.300 -16.8 0.055 -74.8 

2000 2.374 -9.6 0.461 -3.5 2.027 7.2 1.407 -10.0 0.177 -18.2 

2200 2.408 -9.3 0.410 -1j.0 2.196 18.0 1.580 1 '1 I' . _.. /1.) 

2400 2.148 -2o.o 0.362 -2~.1 =·~72 7.7 1.595 2.1 o.:57 G9.l 
2600 2.151 -:>0.8 0.)69 -1~1 .4 1.982 9.9 1.52) -2.5 li •. :1o 48.7 

2800 2.228 -18.8 0.350 -22.5 1.785 0.4 1.507 -3.5 0.~14 52.) 

3000 2.678 -5.3 0.416 -t .7 1.345 5.2 1.534 -1.8 O.lS3 ~.j 

3200 2.713 -2.9 0.399 -9.5 l.Gl3 s.o 1.501 -4.0 u.l3? -34.7 

2.762 -2.1 0.442 1.A 

2.603 -8.5 0. j77 -12.0 

2.704 -5.s .41? --·.( 

2.550 -11.8 0.358 -14.2 

l.GGB 

1. (>46 

l. 7.10 

2 • 792 

r;. 7 l. 418 -9. 3 

-2.0 1.380 -11.7 

1.419 n 'l 
-/ . ,:. 

9.7 L·l51 -7.1 

lJ.C ~.509 -;.4 

o. l84 -57.8 

'.146 -25.2 

c. :'77 45.:? 

3400 

3600 

3800 

4:)00 

4200 

4400 

4600 

4000 

2.f:ll? -4.3 .3G6 -ll.~ 1.867 17. ·1 l. 54) 

1.596 

-1.3 

3.206 l () r ,.) 2.1 ::'2.1 

).?79 10.0 0.403 1.1 1.828 J.~-' •. ~) lt..G 
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Tabel 2. 

Resultaten on grond van dezelfde gegevens als in télbel 1. Maar nu 

worden de metingen niet gefilt~?rd. 

T = 100 T = 
w2 ' w3 

v w2 = 4 ' o- w 5 = 

50 ' 'l' r: = 50 w:; 

5,o-=é· W') 
er 1 t/m CJ ;: = 3 1. 5 , 2 m mo ' ) ' 2.5 ' 1 
T l t/m T ~ = 5000 , 100000 

!Tl ITIO 
' 10000 ' 250000 t 10000 t 50000 

n = 1000 , nummer ruisreeks 1]1151 

filter: geen 

1 

tijd 

) 

% 
4 

>-,..," c.) 

5 6 
,\ 

43 

7 8 9 10 

% A 
53 

11 

1000 1.505 -)8.7 0.504 -:'.) 1.552 -24.4 1.5(,9 -12.4 n.w1 -56.) 

1200 1.336 -46.4 0.452 -11.0 1.242 -38.5 1.153 -2(.2 -0.062 -127.1 

1t[OC 1.548 -38.7 0.4~'9 -14.2 1.278 -)5.6 1.ln -2J.~J- .H7 -147.7 

1GOO 1.661 -::5.1 0.444 -9.9 1.:'80 -34.4 1.')92 -30.1 -0.101 -145.4 

18oo 2.1s3 -15.8 o.4G1 -4.9 1.~74 -1.4 1.139 -21.1 -o.uE5 -129.8 

2000 2.173-17.0 C!.j~·7 _;>9.5 1.('~9 -C'.O 1.402 -10.:i I .]!l.~ -)?.4 

2400 

2600 
0 800 

.0 2. ?5 8.) 1.647 5.4 O. ·n 

é'. l4U -20.0 -=-4.8 1. 9~7 C.) -1. ~; 

;.227 -18.0 C.4j5 

2.224 -19.9 o.;a4 -14.9 

,.., . 
=) 1 • IJ 

C' ~ ., . 
---' .. 

39.8 
)000 2.?54 -18.h C' •. i)') -J..j l.çl{O (.:3 1.509 -<.1+ ·• -~~~) 71.9 

3200 2.)92 -14.4 !1.4.~9 _r •• .; J.)ll2 1\_l.fi 1.:ï70 -1.'"'.5 c.:l5 56.? 

)400 

)600 

3800 

4000 

4200 

4400 

4800 

5000 

2.606 -7.6 0.~66 -15.7 

? • .555 -17.2 0"7 '") ".,_,. 
2.642 -7.9 o. ~ -14.5 

2.389 -18.1 u.~4b -1t.3 

2.6oo -ll.5 o.J72 -;;.7 

2.961 -0,6 

).569 19.0 
0,475 

U.~) )U 34.7 

~,. U4 5 

1 • ~~5 5 

l. f:J95 

20. -~ 

11'.) 

20.4 

1. 44( -10. 2 

1.155 -2(.? 0.5~5 

].108 -:'9.1 

1.24ü i I "L 
\ . ~ ... ) 

C:•.lJ1 

1t)5. ;~ 

13:'. l 

121.4 

71.9 
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'.!'abel 3. 

Resultaten voor het geval dat de variantieverhoudingen oneeveer 10 zijn. 

T 0 = 100 , T ~ = 50 , T ~ = 50 
WL W) WJ 

....,.. -6 (?« -7 ~ -8 
v w2 - ' v w3 - ' v w5 -
CJ m1 t/m 0" m6 = 3 ' j ' 1 ' 3 ' ) ' 3 
Tm1 t/m Tm6 = 5Q(J0 , lUOOOO , 10000 , 250000 , 10000 j. 5000\J 
n = 1000 , nummer ruisreeks 1?1151 

') r, 
filter: T = 25 , ( 0 '-/ CY.<.) = 100 

w m c:; 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 H) 11 

tijd A % A23 
f 

\43 % A53 % \ % l) Îo 
0) 

1000 G.950 -29.2 7.165 -1 :). j 8.)56 1.7 8.754 -~.7 10.189 22.1 
1200 7-590 r)·,: ,._) 

-.:.:...). ·") (.837 -15.) (..'?39 -14.1 7. 7>9 -14. () 8.282 0.6 

1400 10.424 ).2 t:. 508 c. 'j 6.972 -12.2 7.173 -20.) 5.069 -57-5 
1600 U.104 -1. 5 7. 911 0.4 6.Goo -15.5 t •. ··~ :>8 -'ZA. r1 4. 542 -~ 3. 5 

1800 s1. so1 -:3.4 7.li4ó -L 5 7.248 -5.7 6.969 -=~. t; 4.)uo -44.5 
2000 [j. 524 -18.8 6. 724 -1~'.1 6. t) 53 -12.) 6. 794 -24.5 s. -77 -j1.1 

2200 8.476 -20.2 6.582 -12.7 7.12) -4.3 7.692 -14.j l. • I -1).9 

2400 6.521 -)9.5 5.015 - j2·. 5 (. ~i64 -l:i.2 7.408 -17.7 7 . . ;:_.~ ~; -: .1 
2600 6. 720 -;;>(-, ., 

-)i: • .L 5.001 -31.8 C.957 -). (~ 7.657 -14.9 7-44:1 -1.0 
2800 /.158 -)4.7 4. 77 j - )4. ') C414 -9.f3 7.b82 -14. (~ 7. 7 /~ 7 4-:i 
3000 10.019 -9.6 (. 200 -1?.9 (.260 5.6 s.c;c:A -:.5 7. ,·;17 -4.4 
3200 10.641 -4.8 6. 212 -ll. 7 7.617 10.) 8.997 -0.0 t). :4, -12.5 

3400 12.796 1).4 7.999 15.2 e.151 19.7 S'-145 1.6 S.)f3U -2?.2 

3600 10.091 -ll. 3 5.989 -1~~. 6 (. 753 O.j 6.5b7 -4.6 t. ó57. -6.4 
3800 11.177 -2.o 6.304 0.5 7.245 9.4 F-940 -0.7 t .• 550 -6.7 
4000 9.682 -16.j 5.801 -1 i.2 7. 373 12.9 8.910 ~, , •. I 7 .. ,J 7 l:-?.~~ -.L. 

4200 9.fl5l -15.5 5.SJ4c -10.0 8.764 )6.0 W.184 - : ., 
ljo :. 10. ;~;n Gn. :J 

4400 10.338 -12.0 5. 345 -1U.4 8.906 40.0 10.904 22.0 ll.u06 Gl. B 

4600 13.654 15.4 7 .D:34 J!:?.2 ~'. :::?C;6 30.7 Jl). ;~48 1~.9 {.<;)):3 17.9 
4800 14.045 l7 .8 7. ~n 15.7 7 •' '74 14.1 [<. 3d2 -1.) (.Hl) -8.4 
5000 11.499 -4.2 c.;.lO~: 

,, 
- ~:. t_ t.OC\8 -(). 5 7.))G -lCl s.u5o -ü. j 



Tabel 4. 

Resu1 taten als T ) T gctozen wordt. 
w 

T 0 = 100 , T _ = 50 , T 
5 

= 50 
WL W) w 

er w2 = 4 ' CJ w _) = 5 ' <J w5 = 6 
CJ ml t/m <J mG = 3 , 1. 5 , :: , j , ? • 5 , 1 

Tm1 t/m TmG = 5000 , 100000 , 10000 , 250000 , 10000 , 50000 

n = 1000 , nummer ruisreeks 191151 
') ,, 

filter: 'I' = 1000 ( cr') CT~) . .,. = 40 
w JJ ë 

1 2 3 

tijd 

4 

~ 
0' 
'-) 

5 

jo A 
6 7 8 

43 

0 
/ 

jO 

11 

1000 2.025 -17.5 0.52? 1.1 2.063 0.4 1.488 -4.H 0.180 -22.4 

1200 1.735 -14.0 1. ,)59 -14. j ( • 155 

1400 2.3~2 -5.3 0.492 -1.6 1.907 -4.0 1.4)1 -14.2 0.105 -53.3 

1600 2.423 -5.4 U.471 -4.3 l.884 -).5 1.355 -1).J C..u') -46.7 

1800 2.522 -2.7 0.517 6.5 2.067 7.6 1.354 -13.4 0.050 -77.1 

2000 2.591 -1,9 .44u -6.3 2.060 9.0 1.453 -7.0 0.19( - 0 .7 
2200 2.570 -1u.7 0.403 -l4.G 2.128 14.4 l.t:)06 2.e o._ .. / ,~1.5 

2400 2.1)0 -20.7 O. :)SU -E.j 1.930 5.4 l.G25 4.0 CI. __ 'IJ.O (,1.1 

2600 2.177 -19.s o.)9C -1-·.5 l. 914 {, ' '7 c: 
• , I ~~ 

2800 2.226 -18.0 r:.-~5 1 ) -?:'._, 1.74r) -:-'.1 1.5)6 -1.7 c.:;17 5'5-7 

:;ooo 2.624 -5.2 o.426 -4.4 1.824 4.2 1.)70 u.s c!.U8 -7.6 

3200 2.715 - 0 .9 0.419 -4.8 1.884 

3400 '2.7G9 -1.1 ''.449 ).4 1.940 

3600 2.608 -J.) 0.390 -9.0 1.755 

)300 2.752 -4.1 0.454 :).h l.81b 

4000 2.638 -t' •• G !,.:'7:) -10.13 l.GC7 

4200 ':l.7)6 v.41G 

-j.1 1.826 

9.1 1.536 -1.7 0.139 -)1.2 

14.0 1.454 -7.0 0.117 -41.5 

4.6 1.449 -7.5 O.l7G -9.9 

9.7 1.465 -c. J 0.189 -5.1 

10.7 1.47~ -5.9 0.230 45.1 

19.0 
14.9 

l. )uo 

1. 579 l.U 

(). /Ij 7 81. 9 

• :;:)8 78.7 4400 2.847 

46oo s.ns )o1 J.829 16.5 1.580 1.1 51.0 

36.3 4UOO 

5000 

).196 

-~-105 ).5 n 1 
0:::~ • L+ l.652 

ll. 2 

(:.u 
1. 5=7 

l.44j 

0.252 

-7.7 0.245 
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Tabel 5. 

Resultaten voor het geval dat (er;;()!) g < (er~/ cr ~) gekozen wordt. 

Tw2 = 100 , Tw) = 50 , TwS = 50 

o- 0 = 4 , er -. = 5 , crw5 = 6 
Wt... W) 

o- rnl t/rn CJ rn6 = 3 , 1. 5 , 2 , 3 , 2. 5 , 1 

Trn1 t/rn Trn6 = 5000 , 100000 , 10000 , 250000 , 10000 , 50000 

n = 1000 , nummer ruisreek~; 191151 
'} ') 

filter : T = 25 , ( c; jo-;),~ = 1 
u 

1 

tijd 

1000 

2 3 

~ 13 % 
4 

\.,7 
'-) 

1.950 -20.6 0.525 

5 6 7 8 9 

'?o -\3 % A ~-~ 
53 

1.6 1.989 - ).1 1.489 -4.7 0.174 -25.0 

1200 2.002 -19.7 0.4C5 -P.5 1.?16 -15.0 1.332 -14.8 0.146 -36.1 

1400 2.359 -6.6 0.488 -2.4 1.876 -5.5 1.330 -14.9 0.097 -57.1 

1600 2.386 

1800 2.513 

-6.8 

-).1 0.51) 

. ..., 
-t+ • I 1.854 -5.0 1.341 -14.2 0.106 -51.3 

1.345 -13.9 0.046 -79.1 

2ooo 2.586 -9.1 rJ.44'2 -7.6 2.050 e.5 1.452 -1.1 o.194 -1o.3 

2200 2.572 -11;.7 C.40l -15.'! 2.121 14.0 1.606 2.8 r).-~06 45.0 

2400 2.125 -20.9 o.381 -17.9 1.933 s.s 1.620 3.7 c._54 58.2 

2600 2.189 -1~.~ 0.~95 -1 .G 1.909 5.8 1.547 -1.0 0.278 53.0 

3000 2.6ll 

3200 2.699 

3400 2.79) 

3600 2.594 

3800 2.748 

4000 2.625 

-5.7 
. r: -: .. ) 

-1. () 

-l.G 

-4.j 

C.426 

0.421 

0.445 

0.4;!0 

., ,/ 

' • 0 

1.7 
r·. _;71. -ll. 3 

1.828 

1.881 

l. 941 

l. 758 

1.801 

4. 3 l. 568 

9.0 1.528 

14.1 l. 448 

4.8 1.4.)7 

10.1 1.<155 

10.3 

(

I_ ., 

'.) 

q ' -i.) 

-S.l 

I :.195 -4.2 

C!.l)9 -)0.8 

r·, • n 2 -3 3 • 5 

O.lCi8 -4.5 

n.?rl:::> :.7 

4200 2.744 -5.9 0.415 U.5 1.902 18.0 1.548 -0.9 C.j51 83.7 

4400 2.832 -).6 0.)64 -10.8 1.808 13.7 1.562 -C.l 0.336 77.9 

4600 3.171 

4800 3.186 

5000 ).122 

7.2 0.420 

6.9 0.)87 

4.1 0.408 

].816 15.7 1.575 0.8 0.278 48.4 

1.715 10.7 1.509 -5.4 0.244 31.8 

1.662 8.6 1.445 -7.5 0.242 31.7 
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1'abel 6 

Hesul taten van de herekeningen als de signalen snel vari_!5ren. 

T '"' = 25 Wc_ 

() ')=4 
W.:.. 

er l t/m mÁ 

'r 1·.. T 1r, ' w) = u ' w5 = " 
' 0 .. = 5 ' 0 W'5 = b W) 
a 7 }C" 'l ~,.n, 0 r.; 

mb = ) ' · · • ) ' · · " ' 1 
T 

1 
t/m 'l' - = 5000 , wuooo , L)uc~o , 2SOOtJO , wooo , snooc 

rn mt) 
n = 100\) , nunun0r rui.-re0l:s 1)1151 

') " 
filter : '11 = 8 ( a '· I a ,_ ) = 4 u 

1/ m g 

1 3 4 r_; 7 9 

tijd t. . 
c:.) 

/J 
0) 

l1 

1ooo 1.999 -F.i:, :·.5~:; l.) 2.U77 1.2 1.506 - .~ n.251 -0.3 

1200 2.031 -18.5 0.47~ -7.0 1.751 -13.5 1.354 -1:.4 0.19? -lf.2 

~'. 549 -1.7 

?000 

240D -2).4 

2(00 

~:.S1 l.9~~9 -?.3 1 •. ~.>~ -J7.::' u.OSi<J -5C.3 

J.l 1.91s -1.e 1 •. :53 -1'?.::. c • .J86 -61.4 

1., '7 . : 
.~ (\ - . 

n r· ~· _, ___ ·. ~) 

L}ll 
l . -
.L • -'·L 

0 '7 
/ • I 

1\ • ] 

14.7 1.424 ->· .• l u.·~7·J • r , r~ 
~' \ ' . ./ 
71,. 4 

)C100 2.519 -9.0 (J. -1 .l 1.?59 10.7 1.496 -!,.) (l.}!\3- 1.9 

3::'00 2.625 -6.1 1l.-Wl -.0 1.945 12.7 1.513 -~:.1 ().:l.22 -_:;').) 

)400 2.727 -).) c .• 4 (•· 1.990 1i·.9 1. 1115 -~:.!\ (J. 5t. -7:-:.o 

3600 2.510 -ll.d r'.~;~'ll _q.o 1.66-1 -u.s 1.350 -15.:) 'i.~ll -4:~.9 

3000 2.707 -5.6 L.4)l ~.) 1.77::..> 7./j 1.599 -F'.S 0.128 -),1.1 

4000 2.5(.)7 -1C.tJ C>. 171 -ll.:..' 1.818 11.) 1.399 -10.5 0.?4? 25.2 

4?00 

4t100 

{~600 

4800 

soon 

2.701; 

L. ">'>Q 
.",: •' L'-' 

3.115 

-(.) l. 952 

1. [3b7 

1. 91\9 

. ,;:' -1.5 J .• 793 

:. 8 

21.1 

w. 7 

15.7 

1.4)9 -7.9 

1.197 -4. ~ 

l. 576 ( '. ,; 

o. :)7 
o. :~ ') 

7? 7 
'o I 

7H.u 
66.9 

)2.5 

25.5 
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He:.ml tatcm van de bercl-:eninc:en als cie sit~~aa1 variantie::; ,~root zijn 

ten opzichte van de meetrui ·v.criant.ie~. 

T ~ = 100 , T . ~ 
<1<-'- '.v) 

a ~ - ::; , o "'J-:' ~ ·.1.. • 

cr , t/m () 6 = :) 
m.L m· 

f", , ) 
0 r: ' .:: .. ) ' l 

Tml t/m TmG = 500~'; , 100000 , 10000 , 250000 

n = lJOC , num.1ner ruLreek:; 191151 

,;:'il ter: T = 7'5 , 

l ) 

tijd 

1000 
,, 
L 0 

4 

~". 
'~ .J 

c. 5:2(3 

À,. 
't) 

0 ,-·,'""!() 
..__ . ·' ( / 

7 

1.5 

' 10000 ' soouu 

n u 1C:J 11 

À5. 
) 

\,. 
u) 

-4.2 c. ~:'2::5 -:i. 7 

.47! -· .'1 1.7~5 -1~.G l.;)l -llf.; c:.1J1 -21.o 

lfiOO 

lGOO 

1~500 

::'000 

2200 

2400 

2COO 

2800 

)000 

3:?00 

~·.416 

:'.44) 

2.09C 

?.GGG 

-7.3 
' . ~) 

-(.5 

i • )2C 

''. 40 3 
1 

\ • 't 

0.2 
{'; ., 
.·· • I 

,' .., -_.,. \_/ 

.~, .. ~-____ .:i.) 

-i-. -'Î 

3400 ?.753 -~.4 0.4G6 

)600 

2.5(7 -11._; 

l • )) 

I .• . ~ . ) ' • ·+ _)t.'. 

~.710 -7.1 .~99 - o) 

~ ') -, r () ··· ( l ('< [ 

_, • . j) /o) Vo'+ 'o) 

·~. )(lO 

l.}ll 

1. ;o 3 

1 r ~ . 
• _· l) 

·.140 

l. 770 

l. 894 

lJ57 

J. 75) 

- .• 7 

4.4 

- ·.l 

-1. :) 
(' q 
.) . / 

1,, ') 
' • L. 

l . )()4 

l. ;, )7 

l. 50t3 

l. 51C 

J • _;'~ 

=-. 5 24 
1. s~~ó 

',.., -J..f•U 

1,. ."7 
-...Lq. { 

-s. ) 

-( • Fj 

- .• ·4 

C:.103 -5tî.l 

o. )')4 -57 .s 

,'.15') -::6.7 

• ;'~ 7 7 .• ) 

· ... - 54.) 

5').4 

c. -=-~; 1 -1.4 

19.5 

l. J O. :'77 4G. j 

'27.) 
l ~ __ L,_ • } U.''l~ l.7.l 
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Tabd G. 

He:ml taten als de meetreekslengte "optimaal" :;-ekozen vJOru t. 

T 2 = 100 , T _ = 50 , Tw
5 

= 50 
·,'[ W) 

a')=4,cr. 
Wc W) 

C) """ 6 
./ ' v vr5 = 

CJ 
1 

t/m cr , = j , l. 5 , 2 , J , 2. 5 , l 
m mn 

T l t/m T , == 5000 , 100000 , 10000 , 250000 , 10000 , 5' )( 10C 
ffi~ mu 

n = 1500 , nummer rui;;reeks 171151 

filter 'r = 25 ( CY ~/a ~)c = 40 

1 

ti,jd 

1500 

11300 

2 

>.15 

2.)96 

Jo 

5 
,• 

/O 

u.sn 

6 
,À 

4) 

7 

0.9 1.429 

0 
/ 

/o 

-( ....... 5 

-lC.1 

lU 

0.2~4 

C. 2C) 

11 

0.2 

-7.6 

2100 2.3tA -1C.5 i: •. 1')~; -.:.5 1.706 -9.0 1.42C; -9.1 C.2C1 

2400 2.534 -4.4 -(.1 .159 -24.7 

2700 ~._)()7 -15.4 ~'·.44S <.1 1.559 -13.0 1.404 -lC.l 'J.1GO -:::').1 

".., '7r"7 .1 
·~· • I ( ~+ 

h ··: 
- _). ij 

4soo 2.79~ -s.~ 

7 

SLO 

)Ij:)() • • ~I ~1 

S700 

6000 ., ') ~ ... 
:,. ,,_!!·.J 

tS;oo ::.;.ss 
6600 . .-/. 

:i. 215 

7200 ). ~24 

75\JÜ 

-:'.l 
., 
i . • 

' • 5 

r-r [:' 

i.) 

\ . 
c. /l5 

(" /1 •• 

' 1. "-t '):_, 

I .422 

l. 5 C·. 4UO 

-' .. :. 7 

1. 

. ' ' 

. ,, -... ' 

J_ ! .• 

l.SC.C 
1..)64 
c :· 7 
j_ • )I,' i 

.l • 

-~ • • 1 

_;_.I 1 )..L 

"l ·r" r,- • 
.L.)j) 

l 
J.o 5 

-lU.C 

-l • \) 

i • J 

,; • ! ) 

1.517 
1 
.lo 

..... )0) 

1 • .:,:~.U 

l. j_,l -4.4 l 
[' .. 

• ) ) .! 

u. 9 l. '): ;O 

r ' -)• \ 

" -~. J 

-~.~ 0.174 -lC.j 

-)·) 

. \} 
) • I i 

• i 

• I 

, " -.1. :-.j 

l. J 

' f \ ~ 
\ eL:.!_) 

.~. ') u.(_ 

ll.) 

4.0 

''''J l·l" • J..L! ...-' -..l.~. { 

-·.l4CJ -17. :J 

:.1)7 -1G.7 

ll.l 
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Bi,j la['e 2 Eet com~mtcrprogramrna 

In deze bijlage zullen we het comnuterprogramma bespreken, 

dat gebruikt is om de simulaties en de berekeningen uit te 

voeren. 

Daartoe '~ullen we eerst per c-roep van programmareccl~> Oesore

ken wat er bcrekenc: vmràt. Vervolgens zullen we een blokschema 

geven, en tot slot z.ullen we de pro,:;rammatr~kst af:iruKken. 

Hegel: 

lUO- 1000: J)eze regels bestaan uit declaraties. 

1200 - 2500: 1rocedure NormaL ~i.:;nnee kunnen trekkinr-;-en uit 

een 0tandaard normale verdelinF worden gegenereerd. 

250'J - 3000: ~!i·:rin worden de procesgegevenc; ingebzer.. Dit 

zijn acr.tereenvolgens: 

3M [iJ, de ~·tanQaardafwijtingen van dt' ze:J meet

aoparaten. 

Tî'I [i], ;1e ti.jdkonstantcn waarmee de mc:etruir;va-

rianties veranderen. 

r-~, Ot:·t beschouwde aantal metintfen. 

'I'W [.J J, 11'.4 u~J, T\1/ [.5], de tijdkondant:>n van de 

werkelijke signalen :', 3 en ';. 

S'w' [1 J , SW ~ J, SW [5 J, de i~tandaaràafwi jLi!l[ëen van 

de werkeliJke sitïlalen ?, 3 en 5. 
') " 

SWST1l\l.>f, de schatting van (a'-! a"') voor het filter. - w m r; 
T\>/G, de fi 1 tertijdkonstante T. 

)200 - 4(;il(;: d·~rin wnrden voor de tijà.sti0pen 1 t/m 5 * n de 

werkelijke SÏ 0'11alen gegenereerj. })eze hebben een 

eerste-orde karill~ter. 

4800 - t 91 l( i<'Y'Ï.n worden, ui tgaanrie van de werkelijke ~igna-

len, ce.::irnuleerde meet:;ignalen gegenereerd. In 

reccl 6700 worden de metingen gefilterd. 

7100 - 9500: Op het tijdstin IO+N worden hier de combinaties 

À c van V'lrimticvl:rhmwingen berekend, ui t1:-aanJ.e 
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van de formules (6.1), (6.?), (6.5), (6.6) en 

(t.9). 

9600 - 9800: Uit de Ac 1 s worden de variantü~verhoudingen ~ 
berekend met behulp van de formules (0.3), 

(6.4), (6.7), (6.8) en (6.10). 
10000 - 10800: De werkelijke À' s en het Drocentuele verschil 

van de berekende A 1 s en de werkelijke A's 
worden berekend. 

10900 - nuoc: Outnut van dè gegevens op het tijd.:;ti~) IO+H • 

11100 

11200 

• ~ls It)+:i i= 5Hl dan wordt Iu oogehoogd met 

C. ~'lf:i en ·worden de berekeningen van 7100 t/m 

110,)0 herhaald voor de nieuwe groep metingen. 
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Jlok::"chcma 

Input: 3H [iJ i = 1,2, ••• ,.:; 

'11·: [iJ i = 1,:'"1 ' ••• '15 
n 

T't!(i] i = 1,2,) 

S\.J [iJ i = 1,:?,3 
Ji..J 3'.!-J:-.. J 

rr·vJG 

r Genereer de \vcrke1i,]l:e sionalen 

I Genc::cecr :~1c mct.:..n'-;e:n en filter de mctinfSen I 

I m ·- 0 l ·-

E~~-;;- clc T-;;•" voor de ccfil t·Ti'-' 

110-"clnr;cn 1' + 1. t/ m I +~. 
--··-·· --·--c---· 

t 

I .jcycL:cn de A '~ I I ....-,-, ·- IC + o. ~? l " I ..:> .L ~' ·- ..... 

Jorcl:on do .. ...,(~~~-:cliji:e A ' . 0 

o·p J.H.ct tijcictip JCl+N 

' 

] frint outDut l 

nee 
IC+li = 5:lt'JT 

ja 

( -

1:..incie 



Het computerprogramma 

1 oe; 
2CC 
300 
400 
SC~ 

600 
700 
800 
900 
1000 
1100 
l ?0~ 
!lOC 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
210C 

i'r,ET' THFLl~DA~ 
'~EG r;.,;' 'It~:EGEY' 'N.,l .. ?"J" I c; ':ClV'(?LEf-\.\J' R'H?~·lALi 
'FILE' 1NO<WC=:'S10TE)" fZ~7!(~\HJD=rE·le!E>; 
' U\I3EL' I Tsr; 
'~E!\L' "!"/\'~ .. C .. LS" ,-,c .. S:·10" Ll 3"., L~3'·.'., L43'·.'., L53' ·., L'SJ':; 
'nEAL' F"nAI\JD., "!"' ''3.,:1.,1·10., Ll3., L?3., LtlJ., LSJ., L6J; 

'~El\L' C2K'·'" C3K'."., CSK''., CllK''" Cl 2!0'., CliSl~r" C43:-\''., C~i)l-0'" C'JCI ~ .. C2Cl J; 
'°FAL'CJC4S"CSC43"C5C26"K1 .. K~ .. Ä3.,K4 .. Ä5" 0 l., 0?"~J .. ~4"r5.,n6; 
'rE:AL' Cl .. C2" C3" C,:." CS" cs"rd ":Q"l\3" S'.'I:':·1K''" ss; 
' 0 9\L' 'N'!"'i\Y I\"":( 1: 6 .. -1: 120001 .. S·!" -r:vl( I: 6) .. "!"'.' .. <:;'·'( 1: 11; 

• } :.--I m rnt1r\L I TH::-..:.; I :·J r'-'>1AL: =vnA\l D 
'fl..SS 1 1 R:::GI;J 1 1 "'8\L' 11.," .. Ci •;_r,p:::L 1 STA 0 Ti 

<:T[\ro!: '': =2•rA' ;:;0.1 c;:-)- 1; '.1 : = 2*t1A'jQ0.·1< c:)- 1 ; 

'B,J!)'; 

~r:• c·s:-~1 I'T"Hr:.:;. I 
1 Ger~· c-::Ar: 

'~lc:F. 1 C:=c-:;r~(-?•L\JCC>IC); 

:J~·lAL: ",. ·"' c; vnA:\;o: =~'* c; 

2200 3'~ vq'1AL: = '>J e'T ':lJ f~>t'\L 
2300 I sm·r~e~1ALi 

2400 
2500 
?600 
2700 
28CO 
?900 
300~ 

3100 

1''-'1 TS( Q":T .. < 1 '(:"{·11- 'J">); 

"':::liD( I:;J., /" ~·1[ I]., S:·lC ?) "C::·!'~ ~J. C:·l( I<]~ S:·1C ~') J ~ "\·F h~); 
•.rf') IT?:< (7C'"" .. < "T:11- ·S "> ) ; 

r-moc r:J .. ;" r:,H 1 J .. T>H ;::1" -::·:r JJ.. "":.;~ tn" 'T'!·H 5 J" -r:~c s:); 
~ rnr TS< ç:JT" < '':·~ .. !1·'?" J" 5 .. ~ '?" "" 5" ~ •c-:·tP .. :r 'G ">); 

.-:s'\:J( [J .. I .. :; .. .,.. .. ( 1 J ~ ~ T [ ~' 1 .. 1"1._'( =~ 1 .. ::'. r i 1 .. <::" T [ ? J .. <:1 . [ ') J I r• .·;--:V". ~ ')); 

88 



JJOQ 
3400 
3500 
360C 
3700 
JPOC 
390C 
400C 
4100 
4?.00 
L~JCO 

44CC 
~~ SCJO 
t~SOO 

4700 
4600 
49JO 
5000 
51CC 
5200 
530C 
51~00 

5500 
5600 
5700 
5"00 
5900 
sooo 
6100 
ó200 
óJ()() 

)LtOO 
6500 
S600 
67CO 
::.,RQ(1 

~ri .. 01:="c~ .. 0 J:=~cl .. CJ:=rr~ .. nl:=rrs .. oJ:='~6 .. CJ:=~; 
'Fer•J:=1 .. 2 .. ?'JV'' 
'2:::G r:J • r\1: =::::v:•~c -1 /T"'CJ 1 > ;r,?: = r:•·cJ l*s~n-rc 1-t\1"'*2>; 

'F('''l:=l'~"!"E'~'"''l "N"!"IL'S"':'J'Dr' 
' ;<;:--;I ~J' ' l; 'J 'I:':L ' I 'TI-tE" ' 

'I?ESl;j• '"'C 1 .. 1 J: =~"'C? .. l J: ='"'[b .. I 1: =Al >~er.>(? .. I-1 )+r\ 0 "':-.J?o:-:-tt;L •:::·JI::' 
'?LeE'' IF' 'J 'r-r::L '~ '-r:iE:·J' 
'r<F:::J L~ '~ C J .. 1 J: ='"'( ''" l J : =!\! "''C 3 .. I- i h1\?*!'J V:':-lf'..Li 

:' [ L I J : = r>( 1 .. 1 ]+ !:' c 3 I 1 ) • El J!). 
• EL~;.· • ;:;r-sr:J • ""' s~ r 1: =r\l "',..,r s~ 1-1 J +1\?"<J rq-;r\1...; 

rr4 .. IJ:=rC4 .. 1J+ 0 (5 .. 1Ji 
rr :i .. l J: ::-rr S .. l J -re 6 .. 1 J 'FNS' 

l~~Ç'~:J\L::;:. FAL~E. ;· ''T:'E( fl'"!" I< .. c .. ,); ,....EAD< u ... ; ... C::); 

'·r FE:( vt:T 1 < "-'T'V!:J- --Ll2- -- ;o- --- --L2J--- ~.--- ---L43---'% 
------LS3---%------L62---~·~); 

TA'_1: = sr;n; ( ( c~~ '3•"'2) /( C•l)); 
Al:=t1+~!S)/(Cl•C>•~0r>TtCl+Cl•CC+T'G••2ll)i 

A2: =:::V"< -1 /"'N '); 
r> ~ i I - 1 ) ! ::: 7 () j T") ~ ?.1 - 1 ) ! ::: ]{); r ( J1 - 1 ) ! : /iO j ,-, ( /4 ~ - 1 ) : = 1 :J r; 
nrs .. -IJ:=1o;nrs~-1J:=sr; 
'Fr?"'J:=l'r:'""E ..... 'l''.:':~~1L'.l'û(?' 

nn:=~~J"-1 :; r:··lr':=~-1f.J}; 
~<: =r:-r. • ~·l,.>'~<'J ç-r: If\L: 

'SJL' r; 
' t;'7'. ''!"'' •• .. .--Jd dl 
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7000 
71Cr 

7 300 
7 /~00 
7500 
ï')OC 

771'10 
7>~00 

7900 
~()CO 

'\100 
R?OO 
3300 
R400 
8500 
3600 
8700 

8'~00 

8900 
9000 
9100 
9200 
9300 
'i40G 
9500 
9600 
9700 
9~CO 

Ç90Q 

100.00 
10100 
10200 
10300 
10400 
10500 
10600 
10700 
lC''~OG 

10900, 
11 occ 
li!OC 
1 1 ?OC 

IC: =r; ITET'': 
C 1 : =C?: =CJ: =Cl.n =CS: =C6: -=CJf\l': =C2:-:' ': = CSr~ ~: = CSCI~J: =C5C~6: =C; 
Cl ~~1\"': =Cl JK'.': =Ct6K'.': =C43Kl': = C'?()K' ': = C3C1 '): =C?C I 3: = CJC!.; 5: =r-; 
• r (''-' • I :=I 0·+-1 • s,..E" • i ·: rnïL ·I O•:j • ce • 
':~EG W' 

n 1 : =" [ 11 I J ; ...,? : = ..., r ? I I 1 ; ..., ~ : = ... r 11 I J ; n ~~ : =..., r 4 .. I 1 ; ... :: : ~-" c ': I I 1 ; ... 8: = ... ( ·~ \ 
\" I J; 
Cl:=Cl•"liC~:=C?•"?;Cl:~C3•"J; 

C4:=C4•r4;C5:=C5•"5:C~:=Cb•"5; 

CJK": = CJi-':1'-t "]"'"'?; (0!\' ': = C?!\., ~•,..,?*"' 2; CS:<": =CSK' '• ,...,5""" ~'; 
Cl?!-\'': =Cl ?K' '• C~""'l-!"•2>••?; Cl3K' ': =CllX" '+ c "1- ".l)".•'J; 
CLI 5K": ::Ct-ISr.''+ c "4- ns) "'"' :>: CL~ :-H-:r.: = C43KT '+ ( 0 4- n:l) "'"" '): 

C~5K'':=C?6K''•C"?•r6l••~;cJCl~:=C3Cl?-tr]*Crl-"?>; 

C?Cl3:=C?CI3•"2•<~1-"J);C~C45:=CJC45•"3•<"4-~5>; 

CSC4J:=C5C43•"5•C 04-.-3>:C5C?6:=C~C?~• 05•C"0+~0); 

'Fl-JD'I; 
Kl :=C3C1 '?-C3•<Ct-c;:> ;tJ; 

K 1 : = ( C i :::'W!- < C 1 - C 2) *"' 0 /:' J • ~·: 1 ) I< C 3!.' '- C J"'"'? /' J- ;~ 1 ) ; 
K?:==C?.C13-C2*CC1-C3>AJ; 
K~: = <Cl3K'.~- < Cl-C3>••~) IN-rC2 >IC C?K"'- C2**2 /:'J-}{0 >; 
K3:=C3C45-C3•<C4-CSl/'~; 

K3: = C C4SW '-<CL~- CS)""" 0 /!~- i:'l) /( C3r:11- C3*•? /!J- iO >; 
i\t~: =CSCI!l-CS* C CI~-C3> /.'J: 
f\1~: =-<Ct~ 3!\' '- < Cl-1- C3 > "'"'') 1711-Y.:t<) IC CS!·~'- CS**') /·J- K4 l ; 

KS: =CSC?0- CS*< C2+C6> /:'J: 
KS: = ( C0 6K1 1- < C?• C')) '""' ;J /!; -1\CJ) I< :sp; .r ~ CS• *;; / J- ;~5 > ; 
L?:<: = < 1 +l\1) IC 1 ~x;)); LiJ: =Kl-L?3; 
LSl:=(l+K3)/Cl+K4>;L43:=K~·L5?; 

L03:=-L2,+KS•~~~; 

LS: = C::!C 3 ~ '"* ~ .. < 1 + ( IC+:':) /,..E :~ J); 
Li '31 •1 :=~ir 1 )••"•( i •( IC+?>i) /:'1( 1!) 11..<":; 
L? '3'':-= 5:·1 ~ 0 ] ·""" 2* ( 1 ... ( 1 C'+:'J) l'r:'1 r? 1 ) 1~. c:,; 
Llt3": =S1(1~ h•2• < 1 + < H>r~) I""'·H 1!]) fl~r:; 

L :) J" : = S: ·H 5 J >i<"' ? ,.. C i + < I r • :~ > r H 5 J > /L C' ; 

u)11': =~-H tSHr•,..,•< 1 +< r:: ... :; 1 rl:'-,J > 11.4s; 
Ll 3P: = 100•<Ll3/L 1 ~· ·-1 )j L?.J": =-1 On•C.?.J/'._.?31 '- i); 
LL1J'': = l 00"' < L!~Jf!j~J"-1 ) ; :.... s:1' ': ~. 1 r;r. < L53/I ... r; <"- 1 ) ; 
L') 3": -::-! 00"' <i....'; 'VL·J r ·- 1 ) ; 

• 'C"''\ ~ t- • . "'~ .# • 
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