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a_. IHLEIDING. 

Dit afstU:~;~~rwerk is ontstaan vanuit de gedachte dat in de groep NC het 

mechanistische modellenbouwwerk e•n extra .steun nodig had vanuit de sto

chastiscpe ka_~t ~ Een volledig çieterministisèh model, lijkt bijna nooit te 

voldoen_. ·;~en volledig statistisch model kan onder niet veranderende om

standighe·dèn soms voldoen;. verandert een factor die. het proces beÏnvloed 

~ zonder dat we deze beinvloeding expliciet (dus mechanistisch) kennen, dan 
•. 

is het hele statistische model onbruikbaar. 

De centrale probleemstelling in dit werk is de volgende: 

Gegeven é~n of meerdere series data, representerende de meetwaar(ieil: 

van ~in of meerdere var~abelen als functies van de tijd; welk verband 

bestaat er dan tussen deze (of hieruit af te leiden) •ariabelen ? 

Uit deze centrale probleemstelling blijkt duidelijk het verschil in aanpak 

tussen dez~ wijze van modelbouw en de mechanif!tische wijze. Bij deze laatste 

wordt er gezocht. naar oorzakelijke verbanden,hetgeell. bij de eerste niet zo 

is. Helaas is van vele processen het oorzakelijke verband moeilijk of voor

alsnog in het gèheel niet te achterhalen, zoals in een aantal biologische 

of economische processen, bij wereldmodellen, maar eveneens in bijvoorbeeld 

een kr&akoven. Er rest ons in die gevallen niets anders dan zoveel mogelijk 

'meetgegevens te verzamelen, en te proberen daarmee een model te bouwen voor 

de regeling of verdere bestudering van het proces. 

Tot nu toe werd in de niet-mechanistische modelbouw vrijwel uitsluitend ge

bruik gemaakt van correlatie- en regressiemetoden, meestal lineair in en

kele gevallen curvilineair•. Alhoewel deze metoden meestal wel een (~eer 

vereenvoudigd) model opleverden, ontb:r'ak toch een algemene aanpak die ook 

op de volgende vragen een bevredigend antwoord kon geven : 

- zijn d~ verbanden lineair ? 

- zijn de signalen en processen stationaiF ? 

- wanneer het aantal gegeven meetsignalen z~er groot is, hoe selecteert 

men daaruit de heste ? 

- hoe is de onzekerheid te beschrijven, als witte of lineair-gefilterde 

ruis ? 

• zie 1. 4. 
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Juist in die problemen waar mechanistisch weinigbekend is,doen deze 

prob,lemen zich in ernstige mate voor. De gebruikelijke methoden van 

linearisatie en adaptie leve,ren dan weinig bruikbare modellen. 

In de literatuur zijn voor bovengenoemde problemen weinig aanknopings

punten te vinden. De probleemstelling is daar vaak andersom, bijv.: 

gegeven witt~ gefilterde ruis, wat is dan de beste voorspe1ling voor 

t+T.Zeld,en ia de probleemstelling: om, de T secondenkrijg ik een meetwaarde,; 

is het signaal .witte gefilterde rui~,io ja,door welk dynamisch blokje ie 

het dan gefilterd? Is het blokje lineair, ja of nee? 

In een publikatie van Ivakhnenko(Lit.1) hebben we een aanpakgevonden die 

inderdaad de probleemstelling meer omdraait, maar ook in zijn publikatie s 

zi.jn. geen wiskundige achtergronden te vinden. Toch is geprobeerd in dit 

afstudeerwerk met als uitgangspunt de doot Ivakhnenko ontwikkelde methode 

· een nader zicht op de probleemstelling te krijgen. Er zal dan ook gepro

beerd worden na te gaan waàr de sterke punten en waar de tekortkomingen 

van Ivakhnenko's methode in schuilen. 
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1 • Dl: CEMfaALE PROBLEEMSTELLING, 

1.1 Algemeen. --------
In de inleiding werd d~ 6~ntrale probleemstellinglal everi aangeroerd, 

we willen erhier iets verder op ingaan. 

· Gegeven~één of enkele seri.es data, representerende de meetwaarden 

van één of enkele variabelen als functies van de. tijd, welk verband 

bestaat e~ dan tussen d~ze variabelen? 

Afhankelijk van de situatie zal deze probleemstelling geplaatst worden 

in een ander kader. Het doel waarvoor het model gebouwd wordt,kan. verschil

lend zijn •. 

Zo kan het doel zijn de waarde van een variabele op tijdstip t te ·-&c!14&ell 

aan de hand van een stel andere variabelen eveneens gemeten op tijdstip 

t. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij een chemisch proces,waJarbij 

de samenstelling van een tussenproduct A een belangrijker grootheid is 

voor de regeling van de samenstelling van het eindproduct. Wanneer de 

samenstelling van A slechts bepaald kan worden cioor tijdrovende labora

toriumanalyse, is het zinvol om te proberen een model voor de samenstelline; 

van A te maken aan de hand van niet-mechanistische modelbouw. Degeschat.:. 

te samenstelling van A kan dan gebruikt worden voor de regeling~an het 

proces. 

Een alldar do~l kan zijn de waarde van een.variabele op tijdstip t+T 

te schatten aan de hand van het verloop van een stel andere variabelen 

tot tijdstip t. In dit geval is er sprake van een dynamis.chmodeL ~'\r
van geeft Ivakhnenko een voorbeeld ontleent aan de Eng.els,e economie • . 

( Li t. l). E~ is nu sprake van predictie. 

1.2 Wiskundige formulering. 

Het ligt niet in de bedoeling om een strikte wiskundi~e formul.ring t~ 

geven van. de probleemstelling. De meeste axioma's en bewijzen die gebruikt 

zijn, worden: bekend verondersteld~ en zijn niet vermeld' zij zijn te vinden 

in talloze boeken ( bijv Lit. & ). 
De formulering is het eenvoudigst in vèctornotatiei we zullen deze ndtatie 

slechts gebruiken voor'dë wiskundige formuleri..ng valt de verschillende reo. 

grese~emetoden. ,De uiteindelijke modelvergelijking word~ genoteerd als~ .. 

! = f ( x 
1 

, x~ , ••••• , xn ) 
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Gegeven een signaal Y, gemeten op m equidistante tijdstippen t+T, 

t+2T, ••••• ,t+mT, met respectievelijke meetwaarde.n Y
1 

, Y2 ,. ... , Ym o 

We definiëren nu de vector Y als : -
(1.2.1) 

Y is de te verklaren 

voorspellen variab~le. 

variabele, of in het geval #an predictie de t~ 

Eve.neens gegeven n signalen xi, gemeten op dezelfde tijdstippen • als Y, 

met als respectievelijke meetwaarden xi 1 , xi2 •.• • •• •, xim • 

We definiëren nu de vectoren x. als 
-l. 

~i:= (xi1 xi2 ••••• xiJT i::. 1,2, •.••• ,n. (1.2.2) 

De xi's zijn de verklarende variabelen, of in het geval van predictie 

de predictoren. 

We kunnen de centrale probleemstelling nu formuleren als volgt: 

Bepaal ~e functie f in 

Y = f(x 1 , •.••• ,x ) + z 
- - -n 

(1.2.3) 

zodanig dat z voldoet aan eer:1 bepaald criterium; het criterium 

moet zodanig zijn dat· f een .zinvol bruikbaar model oplevert •. 

De modelvergelijking •ordt dan : Y = f(x 1 ,.~··~~xn). 

Het criterium kunnen we nog vrij kiezen, bijvoorbeeld het kleinste~ 

kwadratencriterium•• n~ 11 2 is .. minimaal•••. 

In feite is (1.2.3) een stelsel van m vergelijkingen, 

y1 "':f'(x,,, •••••• ,xn1) + z1 

y2 = f(x12•······,xn2) + z2 

Y : f(x
1 

, ••.•.• ,x ) + z m m nm m 

(1.2.3a) 

waarin z
1 

t/m zm en f zodanig bepaald moeten worden dat aan het criterium 

ia.voldaan. 

We zullen onb in het navolgende beperken tot functies f, die een:.polynoom 

zijn van orde P in de variabelen x1 t/m xn. Wanneer wij dit stelsel 

vergelijkingen willen oplossen, dan zal:het aantal termen in het polynoom 

kleineî' dan o! gelijk moeten zijn aan m, omdat er anders oneidig veel. 

oplossingen mogelijk zijn. 

• zie voor het geval van een dynamisch model 1.3. •• zie ook 1.4. 

• • • II~IJ is de euclediaanse vectornorm : 11!11 = \fï-~ 
V".J J 
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Wanneer .f bepaald is, kunnen we ~chat tingen maken voor de volgende meet .. / 

waarde van Y, Y 
1 

.• wanneer x
1
· .

1 
t/m x 

1 
bekend zijn. De geschatte· m+ ~m+ n,m+ 

waarde noteren we als : 

... 
y 

1 
::geschatte waarde van Y 

1 
= f(x1 .1 , ••• ,x .. 

1
> 

m+ m+ ,m+ n ,m+ 

(1.2.1+) 

Wanneer we .deze notatie voortzetten en schrijven: 

... 
Yj = f(x1j, •••• ,xnj) j = 1,2, ••• ,m 

dan zien we uit vergelijking van (1.2.5) met (1.2.)a), datzeen inéh-

catie geeft voor de. schattingsfout en dus een maat kan leveren voor de 

nauwkeurigheid van het model. Overigens moeten we met deze nauwkeurig~ 

heid uiters voorzichtig omspringen; in veel gevallen is ! S~~n goede 

maat voor de schattingsfout in Y 1 , zoals bijvoorbeeld bij instatio~ 
m+ 

naire processen ( zie 4.3.). 

1.3. De variabelen x
1

• 

In par. 1. 2. is gesteld dat de variabelen xi, die in het algemeen pro

cesvariabelen zullen zijn, gemeten zijn op dezelfde tijdstippe~ als Y. 
In dat geval zou f nooit een ~ynamisch model kunnen weergeven. 

We kunnen dit echter ondervangen zonder van de algemene beschrijving te 

hoeven afwijken, door zelf nieuwe v&riabelen te definieren , bijvoor~ 

beeld de variabele xk met als meetwaarden xkj = Qj_1 •o In dit geval 

zal xk een variabele zijn met dezelfde statistische. eigenf!chappen als 

Q, zodat aan xk eveneens een verwachti~gswaarde, een vari~ntie, etc~~ 

toegekend wordt. 

We definÏ:eren de variabele Q.{•lj , met als meetwaarden: 

= Q. , met p>O en j =· Pt1 ,pt2t •-'.•., ·m. J-p 
(1.3.1) 

De meetwaarden van Q(-pJ voor j = 1,2, •••• ,p zijn ongedefinieerd. 

We kunnen Q[-:PJ nu als vari.;tbele in het model opnemen. Dit bP.~ekent 

echter dat, aangezien de elementen Q[-p ] 1 t/m Q (-~ p. van i.[--PJ~ónbekend 

zijn 1 in ( 1 .2 .3a) vergelijkingen voorkoq1en met ongede.finleerde elemen

ten, en wel de eerste p vergelijkingen •. 

• Q staat hier voor een willeke.urige fysische variabele, zoals tem• 

pe ra tuur, druk, .samenstelling, etc •• 
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We zullen deze vergelijkingén weglaten, zodat er nog slechts m-p verge

lijkingen reaten. Het zal duidelijk zijn, dat op deze wijze f ook een· 

dynamisch model kan beschrijven. 

Eveneens is het mogelijk nieuwe ingangsvariabelen te definieren, ~ie 

een functie zijn van een of meerdere procesvariabelen, bijvoorbeeld 

xk = log Q -~ We moeten daarbij dan wel nagaan wat de consequenties zijn 

van deze .niet-lineaire transformatie op de st11.tistische eigen~chappen 

van xk. 

Een variabele die voor dit soort transformaties veel gebruikt zal wor

den, is de tijd t. Voor het beschrijven van periodieke verschijns~l~.q, 

een trend, etc., nemen we als ingangsvariabelen bijvoorb.eeld 

xk = t , ·met meetwaarden xkj= j l xk = exp(t/tt), ~·= exp(j/,r) = 1_,2, ••• ,m . 
J 

I 
xk ::: sin ( 2lrt/'l:'), xkj;: sin ( 2~Tj/~) i 

_ _j 

Deze waarden zijn exacte waarden. Wij hebben in dit geval niet te maken 

met een statistische verdeling, zodat de niet-lineaire transformaties 

geen enkel probleem opleveren. 

Bij bijvoorbeeld quasi-Etationaire processen zal de variabele t gebruikt 

worden om een weegfunctie in te ~oere •• We definieren dan al~ mog~lijke 
2 

ingangsvariabele bijvoorbeeld xk = Q • t ; xk = Q. • t ; etc .• o 

Een van de grootste problemen in de niet-mechanistische modelbouw is 

het bepalen van de vp.riabelen xi. Wanneer het aantal mogelijke variabe-· 

len zeer groot is, zullen daaruit de beste geselecteerd moe.ten wordeh. 

Iv.akhnenko meent ook een antwoor~ te hebben gevonden op de vraag. hoe. 

deze selectie dient te gebeuren. 

Alvorens over te gaan tot de bespreking van de metode van Ivakhnenko 

willen we eerst nog iets nader uitweiden over regressie~zie bijv. lit 4 en 7) 
Men onderscheid in het algeme~n ~ineaire en curvi-lineaire regressie~ 

Bij lineaire regressie is de functie f uit (1 •. ?.)) een lineaire c.ombi-

natie van de vectoren x .• Bij curvi~lineaire regressie worden daarbij 
-~ 

ook nog een of meerdere hoge~e machten of kruistermen van de vectoren 
2 

~i meegenomen. Doo~ e_chter _te defiAleren ·bijvoorbeeld ~· : = xp , wordt 

ook het probleem van de curv.i..:lineair~ regressie teruggeqracht tot dat 

van ~e lineaire r~gressie. 

• Regressie van bijvoorbeeld exp( ax +b) op Y laten we buiten beschou*ing. 



We kunnen nu schrijven : 

n 
y = ~ 

i:1 
a. x.+ z 
1-l. 
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Door als een van de vectóren x. mee te nemen de vector 
-l. 

. T 
1 := (11 ••••• 1) -

kunnen we ook een constante in het model opnemen. 

(1 .4.1) 

(1.4.2) 

Een meestal gebruikt criterium voor de bepaling van de coëfficl:enten 

ai is het zogenaamde kleinstekwadratencriterium (zie ook appendix 1). 

We eisen dan dat geldt : 

~ n 2 
<. ( Y . - ~ ai x .. ) = minimaal. 

j::1 J i::1 l.J 

Voor z geldt nu : 

m 2 i z. =minimaal 
j=1 J 

(1.4.3) 

( 1 •. 4. 4) 

2 
Aangezien de uitdrukking van ( 1 ~4. 4) gelijk is aan /t!41. , de lengte van 

de vector in het ~wadraat, moet dus gelden: 

Jr!fr = minimàal • 

We kunnen (1o4.1) m~t (1.2.5) schrijven als 

y = y + z 

( 1. 4.5) 

(1.4.6) 
I 

Nu geldt datfj~jjminimaal is, wanneer Y en z onderling loodrecht zijn•, .... 
het~een met het inproduct van zen~ te sehrijven~s als~·· 

DefinÏeren we dE' vector a en de matrix 

(a1 )T a == a2 ..... an -
x :: <~, ~2 ... ' .. x ) 

-n .t 

dan kunnen we achrijven: 

lJ!Jj = minimaal. 

• Zie óok hoo~detuk 5~ 

en bijv. lit. 4 

• • 

x als volgt: 

(1.4.?) 

(1.4.8) 

(1. 4. 9) 

, difinit~e inproduct . 
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Dit ste~sel vergelijkingen wordt meestal opgelost door links en rechts 

te vermenigvuldigen met Xr:r. A\s Y...T X niet singulier is, is met behulp 

van formule (1.4.7) te bewijzen dat moet gelden: 

(1.4.11) 

Zodat dan : 

(1 o4.12} 

een stelsel van n vergelijkingen is met n onbekenden, de .elementen ai 

van ao Formeel is hiermee het kleinstek~adratenprobleem opgelost. 

In hoofdstuk5 zullen we nog nader ingaan op kleinstèkwadratenregressie 

en aspecten van.betrouwbaarheic;i, nauwkeurigheid, etc., bekijken. Daar

bij zal no.,. nacier "'"l"dr.n ingega.'ln o-p ePn andere weinig gebruikt.. op

lossingsmetode van het kleinstekwadrätenprobleem; 'cleze metode is echter 

zeer geschikt voor niet-mechanistische modelbouw • 
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2 • 1 • ,;._llte_m_e_e.p.. 

Zoals in de. inleiding reeds werd vermeld, is als ûitgangspunt van dit 

afstudeerwerk de polynoommethode v'an de Ru.s:_ ·, lvà.khnenko 

gekozen. HiJ noemt zijn methode de G(roup)-M(ethod)-(of)-D(ata).-H{andling)

algori tme. Alhoewel volgens Iva.l<h:rfènko deze methode of ä.lgori tme een 

br.ed sc~la van toepassingen biedt, zullen wij .ons slechts bezig houden 

met de toepassing in de centrale pröbleemstell:lng, çi.w .• z. in het bepalen 

van de functiefin (1.2._3). 

Helaas waren er slechts enkele summiere attikelen van de hand van Ivakhnenko 

in het Engels of Duits beschikbaar. Uit deze .a:r'tikelen werd de algoritme; 

wel duidelijk, ·doch er ontbrak een wiskundige achtergfond. Nieuwe arti

kelen van de hand van lvakhnenko waren wel reeds verseherten in 'het .. Rus

sische blad ''Automatica", doch nog niet in de Engelse vertaling daarvan, 

te weten "Soviet Automatic Control 11 •. ])eze omstandigheid had tot gevolg 

dat veel werk dat in het begin verricht werd, achteraf mi~der waardevol 

bleek te zijn; ande:r'zijds is het zo dat door de afwezighe~d van meer 

voorkennis, zoveel elementaire problemen opgelost moesten worden, dat 

daardoor zeker het begrip van de gehele probleemstelling sterk is toe-

genomen. 

In. de volgende paragrafen zal ingegaan worden op de achtergronden van de 

polynoommethode, de gedachten die Ivakhnenko er toe gebracht hebben. hét 

probleem op zijn specifieke wijze ä.an te pakken, waarna de G.M.D.H.-algoritme 

nader zal worden beschreven en enige uitgewerkte voorbeelden zullen 

worden gepresenteerd, ( lit. 1,2,3 ). 

2 • 2 • ~2-~Eh~~!:g!:2t!9~ll-Y'l!:.L2~-12QUUQ2~m~tlHHk· 

ln. de ontwikkeling van de polynoommethode heeft Ivakhnenko zich laten 

leiden door de successen die bereikt werden in het kweken van nieuwe 

rassen door successive selectie. Hij zegt daar zelf over(L1 t. 1): 
'The long history of the art of selection must be carefully studied 

by· cyberneticists. In the Ascania Mova nature reserve it was possibl~ 

by successive selection of four gener~tions, to reproduce all the features 

of the ''Przhevalski Horse" species. There are also other examples of 

amazing successes of breeders•. 

Het successive-selectieprincipe z~et er als volgt uit. 

Om bijvóorbeeld een gewas te verkrijgen met bepaalde eigenschappen 

wordte~n groot aantal exemplaren gezaaid ~ie deze eigenschappen zouden 

kunnen hebben (de eerste selectie, ou nivo nu 1); dan vo1 R't dP PPr~t~ 

". 
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kruising (een generatie van combinaties van complexiteit ''n), 

waarna er geoogst wordt • 

.Van de oogst van de eerste generatie worden die exemplaren gekozen 

die het best voldoen aan onze eisen (de selectie op nivo ''n); de 

zaden worden weer gezaaid, gekruist (een gener~tie van combinaties 

van complexiteit t•ee) en geoogst, waarna er wederom geselecteerd 

wordt (selectie op nivo twee), etc. 

De regels voor het selectieproces zijn de volgende: 

1. Voor iedere generatie b~staat een optimaal aantal zaden dat ge~ 

zaaid moet worden. Iedere. afwijking van dit aantal leidt tot 

vertraging en vervorming van de selectie. 

2. Het selectieproces kan niet voltooid worden in één enkele gene

ratie; verscheidene generaties (ten minste 3 of 4) zijn nodig. 

3. Wanneer het selectieproces te lang is (teveel generaties), degene

reert het gewas. 

4. Hoe ingewikkelder het selectieprobleem, des te meer generaties 

zijn vereist. 

Op dit selectieprincipe baseert Ivakhnenko zijn polynoommethode. 

Hij vervangt "zaden" door "variabelen" en "kruisen" door "het vormen 

van een functie van twee variabelen". Dan is er nog s.lechts een 

criterium nodig voor het selecteren in de nivo's en voor .het stoppen 

na een bepaald aantal "generaties". 

De probleemstelling geformuleerd in par. 1.1 wordt door Ivakhne!lko 

op dezelfde wijze aangepakt als de selectie in de vorige paragraaf. 

Figuurl:1 .illustreert de structuur van de algoritme. 

N N 
t I 

'v ... 
V 

0 
y: ,.,.. 

I· 
0 

2 
f., ...... 

i 1 

I 
~ ,'Figuur 1. 1 • 
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Uit alle mogelijke ingansvectoren kiest Ivakhnenko die n vectoren die 

de hoogste corr.elatie vertonen met ! ( selectie op nivo nul). Deze Tee

toren· x. worden als ingangsvectoren van sta.p I .van de algoritae gebruikt. 
-~ 

Van de n ~ectoren ! 1 t/m !n worden alle mogelijke combinaties van twee 

verschillende vectoren gemaakt; dat levert in(n-1) mogelijke combinaties. 

Deze combinaties worden alle gebruikt als ingang voor de blokjes. A in 

stap I • In A worden de t.wee vectoren samengevoegd in een functie 

f(!k'~l) en voor iedere combina"tie wordt f bepaa~d met behulp van 

.kleinstekwadratenregressie op Y ·• - . 

Er zijn twee gebruikelijke vormen van de algoritme die slechts verschil

len in de vorm van de functie .f: 

1. ·De lineaire algcri tme; 

dê algemenevorm van f is dan 

(2.3.1) 

2. De kwadrat.ische algoritme; 

de algemene vorm van f is nu: 

2 2 
= bo + b1~ + b2!1 + b3!k + b4!1 + b5!Jt!1 

(?.).2) 

Op deze wijze ontstaan als ingang voor selectienivo 1, fn(n-1) regres

sielijnen v. waarvan de n beste w.orden uitgeselectee~d (zie 2.4). Deze 
~~ . 

geselecteerde regressielijnen dienen nu als nieuwe ingangsvectoren voor 

stap II van de algoritme. 

De tweede stap van de algoritme verloopt volkomen. identiek aan de eerste; 

eveneensworden in de eerste en de tweede stap dezelfde soort functies 

gebruikt. Dit levert dan na selectie n vector.en :i, die in het algemeen 

weer beter zullen lijken op !• dan de ingangsvectoren van deze tweede 

stap. 

De vectoren z. kunnen nu eveneens geschreven worden als een functie van 
-~ 

x., door invullen van de coifffcl~nten gevonden in de eerste èn tweede 
-~ 

stap, bijvoorbeeld : 
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2 - 2 
~1 = do + d,l, + d2l2 + d3l1 + d4l2 + d5l1l2 

bo b1~1 b2~2 
. 2 2 

b5~1~2 l, = + + + b3!1 + b4~2 + 

2 2 
l2 • co + c1~3 + c2~4 + 03~3 + 04~4 + 05~3~4 

Dit levert voor!, een vierde-graada polynoom in ~ 1 , ! 2 • ~3 en!~~ 
Voor de lineaire Algoritme wordt ! 1 een lineaire. combinatie v~n de vier 

vectoren ! 1 t/m ~4 • 

Een eventuele volgende stap van de algoritme levert da~ een ~chts~e

graad polynoom in maximaal acht vectoren.., etc ... Na een groot aantal 

stappen van de algoritme (veel opeenvolgende generaties), kunnen de 

hoogste machten zeer groot worden; na 6 stappen. is dit al 64. 

Eindselectie. 

Als. ingang voor de laatste selectie neemt Ivakhnenko alle in de voor• 

gaande stappen gevonden regressielijnen en kiest daaruit die lijn die. 

het best voldoet. AangE>zien voor deze laatste selectie. dezelfde selec

tiecriteria gehanteerd worden als in de verschillende se.:ÊbtiEmivo'•a, 

~oeft van iedere stap alleen de beste lijn genomen te worden in deze 

laatste selectie .• Voor het met de G .M. D.H .• -algori tmè (met al a ing~ngs

variabelen x1 t/m xn) gevonden regressiemodel voeren we als notatie in: 

Voor de lineaire algoritme 

Voor de kwadratische algoritme fk(x1 , •••••• ,x ') .• 
a . n 

Wanne.er we twee vectoren. x en x combineren en regres~'>ie toepassen op 
~p -q . . 

Y , zal het resultaat van deze regressie lk altijd minstens evengoed op 

! lijkenfdan de individuele vectoren. Dit zou betekenen dat in een vol

gende stap de aanpassing aan! i.h.a. altijd beter zou worden. 

Om dit te ortdervangen splitst Ivakhnenk<> zijn data in twee aparte sets, 

een trainingset en een testingset. Dit wil zeggen dat hij uit de verge• 

lijkinge.nvan(1.2•3a) er een aantal uitselecteert die hij niet gebruikt 

voor het oplossen van d~ ver,gelijkingen, doch die hij uitslui~encl ge

bruikt in. de selectienivo's om. als testdata tè dienen; deze data noemt 

hij de testingset. De overige data die hij gebruikt voor het vinden van 

de ~oif!fc{inten, no•mt hij de trainingset. 

Ivakhnenko hanteert voor de verhouding van het aantal zeetpunten in 
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training- en testingset als vui.stregel 3:1. De meetpunten van dè teatins

set qienen< goed gespreid te zijn over de h.ele meettijd, echter niet op 

equidistante tijdstippe~, o.m systema tiache fouten te voorkomen • 

Men k~~ voor het testen twee criteria hanteren: 

1. het correlatiecriterium 

2. het kleinstekwadratencriterium. 

ad. 1~ Het correlatiecriterium noemt die regressielijn de beste, waar

van de correlatie met Y het grootst is. Deze correlatie, r, 

wor,dt als volgt berekend: 

r ·-

' ~ z ,Y. 
J PJ J = maximaal 

I 

waarbij. z e.anduid dat de sommering alleen loopt over de ~eet-
punten die behoren bij de testingset. 

ad. 2. Het kle.in.stekwadratencriterium noemt die vergelijking de beste 

waarvan de kwadraatsom van het verschil t.o.v. Y minimaal is : 

verschilkwadraatsom := Sv :z i''c 
j 

2 
Yj - zpj ) = minimaal 

óverigens zei opgemerkt dat Ivakhnenko. voor het bepalen van de regres

sielijnen altijd het kleinstekwadratencriterium gebruikt, terwijl hij 

voor het testen het kleinstekwadratencriterium öf het correlatiecrite

rium gebruikt, hetgeen een nogal vreemde indruk geeft. 

2.5. "Trend" en "Remainder". 
--------~--~-~-~---~---

Trend. 

In de voorbeelden die Ivakhnenko ui.twerkt in zijn artikelen, bepaalt .llij 

eerst de trend in het verloop van de te voorspellen variabele. Dit kan, 

maar behoeft niet noodzakelijkerwijs, gebeuren m .• b.v. de G.M.D.H•-alg~

ritme; zowel met de lineaire als met de kwadrat1sche algoritme. 

In het lineaire geval neemt Ivakhhenko als verklarende va:riabelen de 
2 · n 

functies t, .t , •••• , t , met bijvoorbeeld n:1.28. D1 t levert n ingangsvec;.. 

toren ~i voor de algoritme, met als elèmenten: 

.i 
x .. = J 
~J 

i ( x1 = t ), met j ~~,2,.i .• ,m en i= 1,2, •• ,n (2.J.1) 

Voor .de trerid van Y volgt dan uit de linealre algoritme het regressie

model : 
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In liet kwadratische getal ·worden alstrendfuncties gekozen de fuilcti~a 

t, t 2 en t3 • • Als ingangsvectoren worden nu genomen de v.ectoren ~1 , 

!
2 

en !
3 

met als elementen: 

met j = 1, 2, •••• , men i= 1, 2, 3. 

Voor Y vinden we nu met de- kwadratische algoritme het regressieaodel: 

De hoogste macht van f(t) van (2.5.4) wordt bepaald door het aantal 

stappen van de algoritme. Na twee stappen: t 6 , na drie: t
12

, etc •• 

Remainder.; 

Voor het beschrijven van de rest van het signaal (door Ivakhnenko de 

remainder genoemd) wordt eeret voor iedere verklarende variabele de 

trend f (t) bepaald. Als nieuwe verklarende variabelen worden genomen: 
x i 

x! 
l. 

(x. - f (t) 
:= l. xi )/ 

f ( t) 
x. 

l. 

Als nieuwe te verklaren variabele neemt Ivakhnenko: 

Y' := (Y- f(t) )/ 
f(t) 

(2.5.5) 

Het is overigens onduidelijk waarom Ivakhnenko in deze formules deel't door 

de gevonden trend. Beter lijkt het dit niet te doen, omdat deze trend 

voor ieder meetpunt eigenlijk een nogal willekeurig getal is. Bqven-

dien levert dit delen complicaties op, als de waarde van de trend in de 

buurt van nul komt. Op de.ze vreemde normering zal in 2.6.-d nog worden 

teru,ggekomen. 

Voor het beschri.jven van Y gebruikt Ivakhnenko als verklarende variabe

len andere procesvariabelen of waarden van Y uit het verleden, bijv. 

Y [- ~ , Y [-2] , et c • ,• 

a. Als eerste test werd geno~en een reeks van 10 opeenvol g~nde gegene

reerde randomgetallen tussen 0 en to Gezocht werd ~aar de trend in deze 

re_eks. Het is duidelijk dat deze zal moeten zijn : f(t) = 0.5 • 

• Hen kan natuurlijk: het aantal trendfuncties nog uitbreiden met hogere 

machten; drie is echter het minimum, omdat andersniet voldoende com

binaties gèvormd kunnen worden. 
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Gebruikt werd de lineaire algoritme voor de trend, met als hoogst~ 

macht: t4. 

De meetgegevens zijn weergegeven in tabel 2.6 .1; de verdeling van .de 

meetgegevensover.testing- en trainingset is tamelijkwillekeurig, 

maar wel zodanig dat de testingset verspreid ligt over de gehele "meet

tijd". 

Tabel 2.6.1. 

traininf!,'set 
~ ... ,-,---· 

meting nr. resultaat 
I 

1 

2 

4 

6 

7 

9 

I o.954 
0.184 

. I 
I 
I 

0.045 
0.696 

0. 571 

0.275 

·I 
I 

testinf"set 
-- -r- .• 

meting nr. I resultaat 

3 0.678 

5 0.550 

8 0.345 

10 0.456 

De beste regressielijn na de eerste stap is: 

f(t) = 6.81 • 10-1 - 5.8o • 1q-2 • t + 3.58 • 10-5. t 4 

De verschilkwadraatsom in de testingset bedroe>g voor deze lijn: 

(2.,~' 

Na de tweede stap vinden we. een regressielijn die beter aangepast is. 

aan de zes punten vàn de trainingset, echter Sv in d~ testing.set 

wordt groter: 

Het is dan ook duidelijk dat de eerste stap het beste resultaat geeft. 

Dit is ook logisch. In de eerste stap zal de algoritme proberen een 

zo goed mogelijke aanpassing te vinden aan de punt.en van de. training

set. De vier beste aanpassingen, d~w.z. de vier regressielijnen met 

de kleinste Sv in de testingset worden doorgelaten naar de volgende 

stap van de algoritme. In deze volgende stap zal de algoritme regressie

lijnen zoeken die beter aangepast zijn aan de trainingset. Deze lijnen 

zijn dan echter slechter aangepast aan de testingset. 

In dit voorbeeld ziet men duidelijk de noodzaak van het afzonderlijk 

gebruik van testingset en trainingset. M~ .v. de testingset kan men 

schijnverbanden onderkennen. Eveneens wordt.het duidelijk dat wanneer 
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Sv in de tweede stap groter wordt, men terdege ~al moeten oppas~en 

of men wel een juiste algoritme gebruikt heeft~ In dit geval zou men 

niet moeten zoeken naar een trend~ maar zou men het gemi~delde moeten 
• bepalen. 

b. Als tweede test werd gebruik gemaakt van time-series uit het af--
studeerverslag van V.d. ·Zanden (:J.it't5) • Deze cijfers werden door Van 

der Zandeneveneens gebruikt voor predictie. De door hem voorspelde 

cijfers }tonden worden vergeleken met de voorspelling met behulp van de 

lineaire G.M.D.H.-algoritme voor de trend, met als hoogste macht:t6• 

Na de eerste stap van de algoritme werd e1~n exacte interpolatielijn 

voor de trend gevonden, di~ een lineair verband aangaf& 

f(t) = 5263 + 369 • t 

Sv = 0 

Uiteraard kwam de voorspelling gevonden met de G.M.D•H.-algoritme 

overeen met de voorspelling van Van der Zanden. 

~· Als volgende test werd daarna op de.ze time-series enige ruis aan

gebracht, met een rechthoekige verdeling tussen -500 en +500. 

De volgende tabel bevat de time-series met en zonder ruia,.verdeeld 

in testingset (4 meetpunten) en trainingset (16 meetpunten). 

Tabel 2.6.2. 

zonder met zonder met 
nr. nr. 

1 5632 6070 13 10060 ·. '9?46 
2 6001 5646 14 10429 10544 

3 6370 6666 15 10?98 11197 

5 7108 7157 16 11167 11376 
6 7477 7058 18 11905 11928 

7 7846 7538 19 12274 123.?9 
I 
.... 

-6698 l 8 8215 7754 4 6739 

9 '8584 8418 10 8953 9280 I testing-

11 9322 9696 17 11536 11202 ( 
set 

12 9691 9448 
I 

20 12643 12661 - - - - --

Ook hier is de tèstingset vrij wi~lekeurig gek()zen, doch zodanig dat 

de meetpunten gespreid ligg~n over de hele meettijd. Overigens is 

het aantal .meetpuf1ten kleiner dan dat Ivakhnenko aangeeft als vuist
regel. 
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D~ kleinste Sv werd nu gevond~n na de e~rste stap. Als beste regressie~ 

lijn w~rd gevonden: 

f(t) = 52}1 ~ 366 t + 6.179.10-6 
t
6 

Sv = 3•852.105 
(2•6.5) 

Zoals te zien is komt (2o6.5) vrij goed overeen met (2.6.4), ondanks 

de zeer grote ruis (5 à 10% ). De iets te kleine coëfficiënt van t 
6 wordt gecompenseerd door t • Dit heeft echter tot gevolg dat voorspel-

lingen op langere termijn veél te hoog uitvallen.• 

~· Eveneens werd nog gekeken naar de ons inziens dubie.uze normering 

zoals die in de formules (2.5.5) en .( 2.?.6) door Ivakhnenko wordt gèbruikt. 

Uitgegaan werd van time-series verkregen uit een simpele differentieverge

lijking 

(2.6.6) 

Voor ukwer.d een reeks getallen genomen met enige trend erin. Door even

ee.ns voor x
1 

een bepaalde waardé te nemen, is dan verder ~·bepaald voor 

iedere k. De trend in xk en uk werd berekend op eénvo~dige wijze met een 

in de library van de B6?00 ·aanwezige procedure. 

Het bleek dat wanneer gewerkt werd me.t de formules (2.5.5) en (2.5.6) het 

simpele verband. tussen xk+
1

, xk en uk niet meer te achterhalen viel. Het 

blijft dan ook een duistere zaak waarom Ivakhnenko ze. gebruikt. 

• zie ook 3.1 
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3. VOORSPELLING V AM DE E .E .G .-'l'EXTIEL- ,•KLEDI!fG- EN -SCHOIISiLPRODUC'IIi. 

Voop het verder uitproberen van de G.M.D.H.-algoritme werd gebruik 

gemaakt van cijfers voor de t6tale maandproductie van textiel, ltle-

. 1 ~~ ... 110 I 
1

\ n;\ '" . i. 1 I J \ ,' 
r, : i 1 1' , ' 

: I'. .· t' I ' 
'. Î I . V I 
• ~ 1 I I 

~ I I I 

Ij 

' 

~· ,, 

5 f S<f 5} -t···-bO+·-}; I ~~ +-63---+-···t;?~- 6::- + iJ t if • --ra·._, d.J 
Figuur 3.1 • 

ding en schoeisel binnen de e.e.g •• Beschikbaar' waren de cijfers van 

januari 1955 t/m december 1971 (zie figuur 3.1 voor de cijfers t/m 

1970)~ we zullen in het vervolg ~eze cijfers noemen d~ textielcijfers. 

In deze cijfers is een duid,lijke trend waarneembaar, terwijl da_arnaast 

nog een aantal andere marktverschijnselen in de cijfers terug te vin

den ia 1 zoals seizoensinvloeden en conjunctuurgolf. 

Als meetserie voor de te verklaren variabele (Y) werd g~nomen de eerste 

13 jaar, dus de cijfers van 1955 t/m 1967 (156meetpunten). 

Gezocht werd naar de trend in de cijfers en v_erder werd een remainder

model opgesteld met als verklarende v.a.ribelan waarden van Y uit het. 

verleden~. Bovendien werd gepoogd de cijfers te vo.orspellen zonder ge

bruikmaking van een apart· trehdmodel. 

Voorlopig werd alleen de lineaire algoritl!le gebruikt. 

Trendmodel : 

verklarende variabelen: 10 
•••• ' t 0 

trendmodelvergelijking: 

.. 
I 
tl 
11 

. I 
I 
I . 
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f(t) = 7.3837 0 
10+ 1 

+ 4o7644 . 10.;.3 . t2 

4.2000 10-5 3 - • • t (3 ·1·1) I 10-7 t4 + 2.3890 

- 1.0814 • 10~15. t8 

+ 5·5993 • 10-18 o t9 

aantal stapp~n van d~ algoritme 4 

Sv (30 meetpunten) 

Remaindermodel 

remainder : y• = y- f(t) 

' 
verklarende variabele~ 

remaindermodelvergelijking : 

f = -1.2267 . 10-1 

+ 5.0128 . 10-2 
• y• [-12] 

5.1134 • 10-2 . y• (-13] (3.1.2) 

-9 9.8411 10-2 .. y•[-22] 

4J3019 -1 
y• [-24] + 10 

aantal stappen van de algoritme 2 

Sv 2.6259 • 102 

In onderstaande tabel zijn 
A 

( 3. 1 • 1 ) en (3. 1 • 2) , ( Yj ) , 

weergegeven de voorspeling voor 1968 m.b.v. 

de werkelijke waarde (Yj) en ~e achattings-

of voorspelfout (zj). 

100 104 108 108 105 

102 107 111 108 101 

107 92 
106 ·89 

72 

74 

116 

115 

116 

118 

11.5 

119 

10-7 

108 

--------------------------------------------------·-----
-2 -3 -3 0 +1 + 3 -2 +1 -2 -4 -1 

Tabel 3. 1 • 

De rekentijd van het programma bedroeg 11 minuten I 

Dit. is het. gevolg van het zondermeer uitproberen van alle mogelijke 

combinaties van verklarende variabelen. 
. . 

De voorspelling ziet er wel goed. uit, de manmale voorspelfout is 

4%. Wanneer echter de gevonden vergelijkingen gebr4ikt worden voor 

voorspellingen op nog langere termijn, dan wordt deze voorspelling erg 

slech.t. Dit is het gevolg van de hoge maçhten .. in de trend. De functie 

t9 krijgt na enige tijd zo de over~and, dat de voorspelling veel te 
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hoog uitvalt . . 
na 24 maanden Y. = 149 ( werkelijke waarde yj = 113) 

ieJ 
na 36 maanden yj = 261 ( werkelijke waarde yj = 113) 

Als modelbeschrijving hebben we. nu gevonden 

y .. - y ------~r ~- z 
-~--

Figuur 3.2 • 

Als z witte ruis is, dan zal z geen verdere. informatie meer bevatten, 

en kunnen we stoppen met het model. Wanneer we •chter de ~estfouten (z) · ·-bekijken (zie figuur 3.3), dan zien we dat deze restfouten nog wel cie.

gelijk informatie bevatten. 

:r 
t 

4-'t 
i 
' o1 
t 

--tf 

~ 

: modelfout 
'vóo.rspelfout 

· s--r- ... !J& s3 6o -----;;; • 32 ' 6:i · --6?-' fts- ..._;5'6 •c}- t · 7(f_, 
Figuur 3.3 • 

We kunnen.proberep. ook deze restfouten we.er te voorspellen. In het on

derhavige geval is dit geprobeerd ~oor een aantal sinus- en cosinus

functies te gebruiken als verklarende variab~len in de lineaire G.M.D.H.

algoritme. Hierbij trad een nogal vreemde situatie op, die ee.n van de 

tekortkomingen van de algoritme duidelijk maakt. 

Als ingangsvectoren werden gebruikt ( j = 1 ,2, .. ~. ,m) 

x1j sin (2 TT j/30) x7j•· = cos(21Tj/30) 

x2j :: 32 x8. :: 32 
J 

x3j = 34 x9j = 34 

x4j = 48 x10j = 48 

x5. = 50 x11j c 50 
.J 

x6j = 52 x12j .. 52 



Nu bleek achterlif x
3 

nogal goed te voldoen; B:ls 12 beste combinaties 

werden dan ook_ gevonden de 11 combinaties van x
3 

met de overige vari

abelen en de combinatie x4x
12 

• Van deze laatste combinatie. is echter 

Sv aanzienlijk groter als van de andere combinat~es. ·.De 11. cof'!binatiea 

met x
3 

zijn onderling sterk gecorreleerd, .zodat de combinatie x4x12 
feitelijk veel nieuwe informatie bevat. Wanneer deze 3.n de tweede stap 

w_eer gecombineerd wordt met de andere combinaties, vinden we als beat. 

passende lijn dan ook x4x12 gecombineerd met een van de combinaties 

met x
3

• 

Dit brengt ons op de gedachte dat de onderlinge correlaties va~ alle 

regressielijnen mogelijk een rol kunnen spelen in de selectieproc:e

dure; dit kan rekentijd sparen, terwijl bovendien de kansgerin:ger 
1 ntorrM-tit.. 

wordt, dat zinvolle""Yïn de selectie wordt weggelaten. Overigens hangt 

dit samen met de ortogonaliteit van de signalen. Als de correlatie 

gelijk is aan nul, dan zijn de signalen ortogonaal. Een stelsel orta

gonale signalen is_ beter in staat een willekeurig signaal te beschrij

ven dan twee signalen die vrijwel 100% gecorreleerd zijn. 

Hierop voo.rt.bouwend zou men kunnen proberen uit een aantal gegeTen 
-\ 

predietoren een optimaal aantal functies samen te stellen, bijvoor

beeld lineair, maa.r men kan ook kwadratisch te werk gaan. 

3.2. Voorspellingen zonder tr•nA~ ---------------------------
De pogingen die werden ondernomen de textielcijfers te voorspellen 

zonder gebruikmaking van een apart trendmodel, leverden geen vol.doen

de resultaat. In alle gevallen viel de schatting teflaag uit. Ook bleef 

Sv duidelijk groter als in het geval met trend. De lineaire algorftme 

is in ieder geval niet in staat de trend in de cijfers weer te geven. 

Dit is. goed te zien aan de cijfers na 12, 24 en 36 maanden ( tussen 

haakjes zijn de werkelijke waarden weergegeven) :· 

A 

12 maanden Y. = 98 
J 

( Y. 
J = 108 ) 

A 

24 maanden yj = 98 ( Y. z 113 ) 
J 

A 

36 maanden yj = 97 ( yj = 113 ) 

Alle modellen zonder · .gebruikméiking van een aparte trend leverden on

geveer een dergelijk resultaat; bovendien was ook de voorspelling op 

korte termijn mider goed. 
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Het is mogelijk om in plaat;;; van een trend met polynoaen, als trend te 

ne.men exponenti~le functies, of sinus- en cosinuafuncties. Voor fysi

sche systemen valt te denken aan stapresponsies van eerste of hogere 

orde differentiaa).vergelijkingen. 

In het geval van de textielcijfers is het voor predictie 9P langere 

termijn in ieder geval nodig da.t. men een andere benadering kiest. 

Mogelijkerwijs zoumen kunnen volstaan met een eenvoudige lineaire of 

kwadratische trend. Voordeel hiervan is do~tt het trendmodel dan geen 

beschrijving wordt van trage sinusvormige verschijnsele~die voortko

men ui.t het systeem, wat bij een trend met hoge machten en veel ter

men wel kan gebeuren. 
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4. jRUIK&URHEID VA.N DE G..K~..B..,--ALGO:RITME .. 

Uit de~ eerste werkelijke t~at {h!d-st. 3) varLde .. {:l.irieaire.) .G.JI..D.B ... 

algoritme blijkt ai wel duidelijk dat de algoritme niet dat ia wat 

Ivakhnenko ervan belooft. Als trendbepalende t.lgoritme lijkt de al

goritme niet bruikbaar. Bovendien bevat het restsignaal Q.og (te) 

veel informatie; het m.odel kan nog beter, hetgeen . vermoe delijk het 

gevolg is van enerzijds het gebru;i.k van de lineair• in plaats van 

de betere kwadratische algoritme, anderzijds van de selectiemethode 

die Ivakhnenko toepast (zie 3o1.3). 

In het navolgende willen we wat dieper ingaan op de problematiek 

van de niet-mechanistische modelbouw in het algeaeen~ waaruit con

clusies getrokken kunnen worden over het gebruik v.an .de G •. M.D.H•

algoritme in het bijzonder. 

4 .1. Niet-mpc·hani.,.tisch• modelbouw. 
-----~--------------------~--

Om duidelijk te maken welke problemen zich voordoen· in de. niet

mechanistische modelbouw, zullen we als voorbeeld bescho.uwen ·een 

proces dat we schematisch voor kunnen stellen als volgt{fig• 4.1): 

{ J 
J V 

x p y û, 
• 

figuur 4.1 

Van x en y is een meeteft.ie gegeven van m meetpunten, resp. ! enJ> 

We kunnen nu dit algemene probleem onderverdelen in" twee klassen: 

1. het proces verandert niet als functie van de tijd: 

het proces is stationair 

2. het proces verandert wel als functie van de tijd: 

het proces is instatienair 

We nemen aan dat de eigenschappen van de ruis r onafhankelijk zijn 

van de tijd. 

4o2 Stationair proces. 
---------- ------

In het geval dat het proces station~ir is, kunnen we met de verkre

gen meetgegevens een model bouwen. We illustreren dit aan de hand 

van een voorbeeld. 



- 24 -

Overigene w11len.we er hier nog op wijzen, dat de atationariteit 

ván het proces in principe ce,;èven; zöil moeten zijft.ï wanneer we : 

vanuit de verkregen meetgegerins moeten bepalen of' het proces sta• 

'tional.r ie, kan dat· nooit met .. Msolute zekerheid gebeuren. 

We kunnen nu de verkregen meetgegevens van x en y uitzetten in een 
grafiek. Laten we als voorbeeld aannemen dat deze grafiek er uitziet 

zoals in figuur 4.2 is weergegeven • 

figuur 4. 2 

1:'· 
I 

A 

.. 

x.'>
J 

.... 

B 

We willen nu het proces beschrijven met de mo,delv..ergelijking: 

y·= f(x) 

Wanneer we als functie f een lineaire functie nemen, zal in dit 

geval een goede beschrijving van het proces worden verkregen voor 

waarden van de variabele :x: tussen A en B. Will.en we het model echter 

gebruiken voor x-waarden bui ten het g.ebied A-B, dan Iloeten we ui ter st 

voorzichtig zijn. 

Immers, stel dat het werkelijke proces verloopt, zoals weergegeven 

in figuur 4.} met de doorgetro'..k.ken lijn. De streeplijn .geeft het pro

ces zoals het wordt beschreven met behulp van f. 

r ~~------~··· 

/ A B 

x 
; 

We zien nu dat wanneer er x-waarden optreden bui ten h.et gebied· A-B 

de .functie f geen goede beschrijving voor het werkelijke proce~s. is. 

De functie f is buiten het gebied A-B in de meest letterlijke zin 

van het woord onbetrouwbaar. 
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Uit.het voorbeeld blijkt ook dat wanneer de ingangsvariabele x een 

trend vertoont, we bij voorspelling~n terecht komen in een gebied 

waarvoor de functie f niet geldig is. Het opstellen van een model 

kan in zo'n ge~al uiter5t moeilijk zijn. 

Wanneer we met behulp van regressie de functie f bepaald. nebben, 

zullen we dus altijcymoeten aangeven voor welke waarden van de inganga

variabelen het model geldig is. Voor 'én ingangsvariabele zal dat 

in. het algemeen vr.ij eenvoudig zijn. Bij twee v.ariabelen wordt het 

ec:hte.r al veel ingewikkelder; het geldigheidsgebied is nu tweedimen

sionaal. Bij meer dan twee variabelen kan het aangeven van hetgel

digheidsgebied vrijwel ondoenlijk worden. Om bij •e~rdere variabelen 

toch een redelijk geldigheidsgebied te verkrijgen,zal het aantal 

meetpunten zeer groot dienen te zijno(zie verder appendix .2 ). 

4.3. Nauwkeurigheid ve,n het model.:. 
--------------~-~------------

Wanneer we met behulp van de 11 gegeven meetpunten het model bepaald 

hebben, kunnen we ons afvragen· hoe nauwkeurig het model iao,. 

Stel we yinden als m+1-de meètpunt van x de waarde x 
1
. en deze m+ 

waarde ligt binnen het gebied waarvoor het model geldig is. 

We vin den dan een schatting voor y 
1 

: 
M+ 

• - f(x 
1

) .7m+1 - m+ (4.2.1) 

We kunnen ons nu afvragen of: 

1. t~+ 1 een zuivere schatting is voor ym+ 1 , m.a.w. 

is E (y
11

+1]• t 11
+1 1 

2. welke verdeling volgt de werkelijke waarde Y ... 1 rond de geschatte m+, 
waarde t 

1 
, dus welke verdeling volgt z 

1 
• m+ · m+ 

We moeten hierbij opmerken dat z e$sentiëel een schattingsfout ie. 

We mogen z niet gebruiken als ~chatting voor de ruis r ( zie ook ap

pendix 3). 

• Deze nauwkeurigheid heeft betrekking op .. dè schattingen van de meet

waarden van y. We moeten hierbij bedenken dat daarin ook de.gehele 

meetprocedure is opgenomen. De functie f is een beschrijving van het 

gehele systeem tussen de meetwaarden va;n x en y. 
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Het beantwoorden van de eerste vraag is niet gemakkelijk. Ten eerste 

zal indien we het kleinstekwadratencriterium gebruiken, Yoor. alle 

ruisbronnen in het 88hele . ayeteem moeten gelden dat u onathallD-iijk 

zi;jn van./x .. (zie ook appendix 1 ). Wanneer dit inderdaad geldig is, 

komt de eerste vràag overeen met de vraag of E [z] = 0 v.àor iedere Xo 

Wanneer er voldoe.nde mee.tpunten zijn ,gespreid ~ver het gehele gebied, 

is door analyse van .het restsignaal na te gaan of dit inderdaad in 

goede benadering geldig is. 

Uit het restsignaal is eveneens de ve~4deling van z te bepalen. Bij 

nie.t lineaire systemen zal deze verdeling afhangen· van x (zie appen

dix 3 ) • We zullen hier niet verder ingaan op de vraag of en zo ja 

·hoe deze a~yse kan worden uitgevoerd. We volstaan met nog enkele 

opmerkingen• 

1. Wanneer het proces.niet lineair ;is, zal ook de functieif niet 

lineair moeten zijn •. In het algemeen zal het gehele syste~m ver

schillende niet linearite i tén bevatten, die we. zo ~oed mogelijk 

wil.len benader.en. Dit kan door in de functie f meer termen mee 

te nemen: De kans wordt dan echter ook groter dat de functie f 

de toevallige verdeling van z gaat volgen, hetgeen in extremum 

leidt tot een functie f die v:olledig past in de gegeven meet-" 

punten. We zullen dan ook moeten zoéken naar e.en compromis tussen 

aantal meet.punten en aantal termen. Overigens is .. bij de G.M.D.H.

algoritme dit compromis in de structuur van de algoritme ingebouwd. 

2. Wanneer het restsignaal z onafha~kelijk is van x en bovendien 

een n.ormale verdeling volgt, bestaan er dive.rse technieken voor 

het uitvoeren van de analyse ( variantieanaljse)o 

3. In appendix 3 waarnaar in deze paragraaf reeds eerder. verwezen 

werd , is een voorbeeld uitgewerkt van een niet-lineair systeem. 

I:n dit voorbeeld wordt enigszi.ns duidelijk gemaakt, dat het in

derdaad mogelijk is om een model te verkrijgen dat zuivere schat

tingen lever.t-. Het voorbeeld maakt .echter ook duidelijk dat de 

schattingstout z ten ee~e.te afhankelijk kan zijn van x en ten 

tweede dat z zeer groot. kan zijn .. 

Wanneer we uitgaan van een model weergegeven in figuur 4.4, kunnen 

we .ons. afv:t>agen hoe de kwaliteit van de voorspelling wordt wanneer 

we. voorspellingen doen over langere. termijn. 

a f ia ~en polynooal 

---- =========c================::--c 
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p y 

y [-1] 

figuut" 4.4 

We kunnen in dit model y 
1 

berekenen als y bekend is. Met,behulp 
m+ m 

van de geschatte waarde 1 
1 

kunnen we y 2 proberen te schatten. 
m+ m+ , 

Wanneer z
11

+
1 

echter relatief groot ie, z~l de voorspelling voor y
11

+2. 

zeer slecht worden; de onnauwkeurigheid zal zeer groot zijn., 

Wanneer het model niet lineair is, is in het algeme~n de fou~en

voortplanting zeer sterk ( wanneer men in appendil!i 3 x verva.n1t 

door YC-:-lJ en r door z [~1] is eenvoudig in te, zien. dat z zeer groot 

kan worden) • In dit geval zou men ook een model kunnen maken dat 

meerdere stappén ineens vooruit voor~pelt, bijv. J,:itf'.,J[-3})~ Bij 

gegev:,en ym kan nu ya+
3 

berekend worden. Mogelijkerwije geeft dit 

model een beter resultaat dan het drie maal toepaesen vari het model 

dat een stap vooruit voorspelt. 

Wanneer het systeem me'erdere ingangsvariabelen bevat, wordt de, ai

tuatie veel ingewikkelder. In par. 4.2. is al aangeduid, dàt h~t be

palen van het geldigheidsgebied van de functie t ,dan zeer ingewikkeld 

kan wo~den. Bovendien zal het aantal meetpunten sterk moeten toenemen 

wanneer het aantal variabelen toeneemt. 

Afgezie,n van deze problemen kan zich echter ook. nog de si:tuatie voor

doen, dat van een of me,erdere ingangssignalen geen me .. etgege.vena be

schikbaar zijno Dit zal tot gevolg hebben dat de nauwkeurigheid ,van 

liet mód•l'afneemt; z,lfe kan, de situatie zo zijn, dat de invloed 

van de onbekende variàbele.zo groot is, dat het onmogelijk wordt 

een redelijk model te bouwen. In dat geval zal hét noodzakelijk zijn 

op een of andere ,wijze toch eeh meetsignaal te verkrijgen voor het 

onbekende signaal. 

Het zal echter duidelijk zijn dat naast de vraag: hoe wordt de 

functie f .bepaald., minste_ns even belangrijk is de vraag: welke in

gangsvariabelen zijn er nodig. 

Op deze laatste vraag geeft de metho.de van Ivakhnenko geen afdoende 

antwoord. 
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4.5. Instationair~ process~n. 
---~--------------------

Bij instationaire processen ias de situatie nog weer ingewikkelder. 

Naast de moeili.jkheden ~oals die bij stationaire processen optreden 

hebben w~ bij instationaire processen ook nog te mak~n met het pro

bleem van de tijdsafhankelijkheid van het proces. Ditbetekent dat 

de coefficienten van f afhar,1kelijk worden van t. 

In sommige gevallen zal het mogelijk zijn het pr()ces als quasi-sta

tionair op te vatten. In dat geval kan men na eerst. f te hebben ge-

. vonden ervanuitgaande dat het proces stationair .is, de coefficiënten 

van f aanpassen aan ièder nieuw meetpunt. Wanneer.bet proces inder

daad slechts traag verandert, kan men op deze wijze redelijk goede 

modellen bouwen en/eveneens een aanduiding geven van de voorspelfout 

( zie bijv. Lit •. 6 ). 

Voor lange termijnvoorspellingen geldt uiteraal'd vrijwel hetzelfde 

als bij stationaire prócessen, met dien verstande dat bij instatio'"' 

naire processen de voorspelling in het algemeen nog onnauwkeuriger 

zal. zijn. • 

4.6. Conclusies. 

Uit het voorgaande kunnen we de conclusie trekken dat wanneer we 

iets willen zeggen over de betrouwbaarheid va~ het ~odel, wj in 

i.eder geval over enige proceskennis .moeten beschikken• We moeten 

weten of het proces zich stationair. gedraagt,of dat het instationair 

is; ook zouden we moeten weten welke procesvariabelen tÎan belang . 

zijno 

Een volgende belangrijke conclusie is, dat het aantal meetpunten 

vooral bij meerdere ingangsvariabelen. in het .algem'een vrij groot 

zal moeten zijn, omdat anderes het geldigheidsgebied van het model 

te klein wordt. De kans dat toekomstige meetpunten buiten het. geldig

heidagebied vallen, wordt dan zo groot, dat het model prakt,isch on-. 

bruikbaar wordt o 

Het modei zal eveneens onbruikbaar zijn,als een of meerdere ingangs• 

variabelén een trend vertonene toekomstige meetpunten vallen dan 

altijd buiten het geldigheidsgebied van de modelfunctie fo Wil men 

in zo 1 n ge.val toch een model bouwen, dan ia op zijn minst aeer pro

ceskennis vereist. 
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4.?. :De G.M.D-.H.-algoritme. 
-~-----------------~---~--

In zijn .. artikelen beweert Ivakhnenko dat .de G.M.D.H.-algoritae al

gemeen bruikbaar i.s en er alecht.s weinie meetpunten nodig zijn voor 

het benalen van een goed model. Hij laat zich m: i. llialeiden door 

het feit. dat ook met weinig meetpunten de algoritme een model ople

vert met veel termeno .D• geldigheid van het model. wordt echter niet 

bepaald door het aanta.l termen, maar door het aantal meetpunten en 

de spreiding daarvan.; de G.M.D.H.-algoritme is niets anders .. dan een 

(nieuwe) methode om door een gegeven aant~l meetpunten. een int~rpo

latiefunctie te bepalen. 

De suggestie van Ivakhnenko om zijn algoritme te gebruiken voor het 

bepalen van een acurate trend, is eveneens onbruikb11ar. De algoritme 

bepaalt wel een functie f(t) die goed past bij het verloop van de 

trend in de reeds gegeven meetpunten, een goede interpolatiefunctie, 

doch deze functie is niet meer geldig voor latere tijdstippen. Men 

mag f(t) niet gebruiken om te extrapoleren, hetgeen ook duidel+jk is 

gebleken bij de voorspellingen van .de textielcijfers. Ovetigens is 

het in principe onmogelijk om een goede trend te bepalen wannter er 

niet voldoende à priori kennis at\nwezig is van .het systeem dat deze 

trend veroorzaakt. 

De G.M.D.H.-algoritme is sleóhts bruikbaar voor modelbouw van sta~ 

tionaire of quasi-stationaire processen, waarvan de ingangsvariabelen 

geen t;:end vertonen. De vraag is echter of de algoritme essentieel 

beter is dan lineaire of curvilineaire multiple regressie. 

Mogelijkerwijs is er wel .. voordeel te halen uit de splitsing in tes:

ting- en trainingset, wanneer .. dit gebruikt zou worden in andere me

thoden. M.b.v .. de ze splitsing kan men enigszins toetsen of een nieuwe 

variabele no~ een significante verbetering van h•t mode~ geeft. Voor 

flOrmaal-verdeelde additieve ruis is deze toets bekend ( zie 5.4. ) • 

Voor niet-normaal-verdeelde cif niet-additieve ruis is misschien de 

methode van Ivakhn~nko te gebruiken. 
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5. MODELBOUW MET BEHULP VAN MULTIPLE REGRE.SSIE. 

Na de uitweiding in hoofdstuk 4 over niet-mechanistisce modelbouw in 

het alg.emeen, kunnen .we nu weer terugkeren naar de centrale probleem

stelling: 

het bepalen van.de modelvergelijking Y = .f(x 1 ,.~,x ). . n 

Een van demetoden om de modelV'ergelijking te bepalen is de G.M.D.H.

algoritme. We zullen in het .navolgende ~en tweede metode bespre~en,de 

multiple regressie, welke metode we dan kunnen vet-gelijken. met de 

G.M.D.H~-algoritme. 

In het geval van multiple regl',"essie proberen we de modelverg-elijking 

te benaderen met een polynoom van orde P in x1 t/m x • De orde P 
n 

van het polynoom zal bepaald moeten worden uit à priori kennis over. f. 

We kunnen dan de modelv.ergelijlc:ing schrijven als: 

(5.1.1) 

Door voor alle kr\J.iatérmen en hogere machten nieuwe variabelen in te 

voeren, dUs bijvoorbeeld xp = x 1x
2

, xs = x~ , wordt de hele vergelij

king (5.1.1) lineair: 

+ , •.•••••• •':, + a X 
s s 

De coefficienten a
0 

t/m as kunnen we nu bepalen met behulp van ltleinste,.; 

kwadratenregressie. In 1.4. is we~rgegeven hoe we dit kunnen do•n. 

Formeel is daarmee het -probleem opgelost,; 

We wensen echter aan het n.J)del ook een zekere realiteitswaarde toe 

te kennen. Even~ens willen we een maat hebben voor de schattingstout 

z, we willen de betrouwbaarheidsintervallen ~even voor de coefficient,a 

~i, etc. Wanneer we nog een nieuwe variahele aan het model .willen 

t.oevoegen, moete_n we nagaan of de bijdrage tot het model, die daarvan 

het gevolg is, si~nificant is, dus realiteitswaarde heeft, of van 
. . . 

toevallige factoren afhangt. In Li t. T is afgeleid hoe we dez~ 

toets voor normaal verdeelde ruis .kunnen uitvoeren. Bovendien wordt 

er een maat gegeven voor. de kwaliteit varl het regressiemodel: de 

multiple correlatie-'-coefficient R, terwijl eveneens ingegaan wordt 

op het begrip partiele correlatiecoefficient. 

zullen we in het navolgende nader bespre~en. 

• pag. 412 t/m 430 • 

Een aantal begrippen 
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Deze is omschreven als: 

een maat voor d.e kwaliteit van de multiple samenha11g tussen de te 

verklaren .variabele, Y en alle verklarende variabelen .x. ( i=1, 2, ••• n) 
l. 

te samen. Ris zodanig gedefinieerd dataltijd geldt O,R,1 • 
• We kunnen het kleinstekwadratenprobleem schrijven als (1.4.8) : 

Y= Xa +! , met u~u· miriimaal. (5.2.1) 

wanneer we definieren: 
Jo: 

Y= Xa - ; 
dan is R de correlatie tussen Y en Y. Men kan afleiden dat·v~or ~~eldt: 

2 SZ 
1- R = - (5.2.3) 

Sy 

Hierin is S de kwadraatsom, die gedefinieerd is als: St .. f_i,i 2 , 

zodat dus Sz = f1~ff 2
• Uit (5.2.3) is R te berekenen, Ömdat zowel S~ 

als Sy bekend zijn. 

5.3. De partiele corrèl~tiecoef'ficient -r • n 
-----------------~-~---~---~---------

De betekenis van de partiele correlatiecoefficiertt komt duidelijk naar 

voren in een f~rmule die aange~ft welk effect de toevoeging van .een 

variabele in een regressiemodel heeft op de multiple correlat~e. 

Stel dat de verklarende variabelen ~ 1 t/m ~n- 1 tot nu toe in de model

vergelijking zijn opg~nome~. De multiple correlatie tussen de~e varia

belen en ! is gelijk aan Rn-l" We voegen vervolgens de variabele !n 

aan het model toe,. waardoor de multiple correlatie gelijk wordt aan 

R . Voor de 
n 

par~ielf' córrelat;ie geldt nu: 

-2 ( R2 - R2 ) (5.3.1) 
t' = n n-1 I ( R2 n 1 - ) 

n-1 

Me.t~5.2.3) is het gemakkelijk in te zien dat de partiele correlatie

coefficient eE-n maat is voor de relatieve kwadraatsomreductie die 

toevoeging vari xn.aan het regressiemodel levert • 

. Immers m.b.v. (5.2."}) is (5.3·1) tè schrijv-en als: 

- 2 r = n 

s s z - z -n-1 -n 
s 

!n-1 

Hierin is ~n- 1 het restsignaal van het Ilodel m.e t de variabelen 

xn-1' en ~n het restsignaal na toevo~ging vàri x • 
. . . n 

x
1 

t/m 

fl- We veronderst~llen dat eerst alle signalen geMiddeld zijn rond nul. 
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5o4. De F-toete. 

Met be.hulp van de partiële correlatiecoëfficië~t rn is het eenvoudig 

om een toets uit te voeren op de significanti• Man toevo~ging van x n 
aan het model, althans wannee~ z enigszins normaal verdeeld is. We 

krijgen dan als toetsingsgrootheid, td : 

td = 
... 2 
r 

n 

1 -2 
- r n 

• (m-n~ 1 ). • 

td volgt nu een F ff ,m:-n-1J verdeling, zodat moet gelden voor een 

significante samenhang : 

td 7 F 1 _CK~,m-n-D 1 

hierin is CA de overschrijdingskans. 

; 
(5 •. 4.2) .. 

Overigens wil verwerping op basis van deze toets niet zeggen dat x . . . . n 

niet in het model behoeft te wor.den opgenomen. Het kan zijn dat x . . . n 
in combinatie met een andere variabèle waarvoor de toets eveneens ver-. . . 

worpen·werd, toch een'significante samenhang vertoont. Stel er zijn n 

variabelen in .het model opgenomen. We willen nagá~n of de volgende q 

variabelen met deze n een significante multiple saJllenhang vertonen. 

We krijgen dan de toetsingsgrootheid: 

(m- (n+q)- 1) 

tm = • ! 
q 

-,. F rq,m - (n+q) - U 
.r 1-.o<r . 

Het is met (5.3.1) eenvoudig in te zien, dat wanneer q=1 .{ormwle 

(5.4.1) als toetsingsgrootheid ontstaat. 

• hierin is m-n~1 het aantal overgebleven vrijh~idsgraden; dit was m, 

maar wordt nu verminderd met n voor alle x. en mèt ~én voor de con
~ 

stante ao • 
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We wensen nu he,t multiple regressiemodel al_s volgt ,op •te bouwen. 

Stel er zijn q mogelijke ingangsvariabelen. Het model wordt dan een poly

noom in de variabelen x
1 

tjm xq. Als mogelijke verklarè,nde variabelen nemen 

we nu alie termen~an het polynoom: 

(4 •. 5.1) 

Hierin geeft P de hoogste macht aan in het model, die geschat wordt re,levant 

tè zijn.Stel het aantal. termen v~n dit polynoom is n. We willen nu een zo; 

~oed morelijk model met zo ~in mo~elijk termen. 

Om dit te kunnen benaderen, bouw:en w:,e het model stapsgewijs op. 

Van alle n ter.men zoeken we eerst die term, die. maximale correlatie met Y 

vertoont • .Bij het zo ontstane model van een term behoort een llllUltiple corre

latie coë.fficien t R
1

• Als volgende term zoeken we die ,term 'die R
2

, zijnde de 

multiple correlatiecoërn:.ciënt vart het model met twee, termen, maximaliseert. 

Uit formule (5.3.1) is te zien dat maximalisering van R2 eveneens betekent 

maximaliséring van r2 . 
In het algemeen zoeken we als k-de term van het model die term,die ma :x-

imaliseert. 

We hebben nu echter nog een zinvol criterium nodig om te. stoppen. Bovendien 

moeten we nagaan of alle termen in het model sir;nificant zijn. 

Wanneer de ruis normaal v~rdeeld is, kunnen we daarvoor de ,F'-toets 

gebruiken. We voegen dan zolang termen aan het model toe, t~tdat ~e F-toets 

op de pieuw toe te voegen ter~,niet me~r significant is. Aangezien de~e 

nieuw toe te voegen term de grootste partiële oorrelatiecoëfficiënt heeft 

van alle nog resterende termen, zal ook geen der andere termen een ~ignifi

cante ~ijdrage kunnen leveren aan het model. 

Wanneer de ruis niet-normaal verdeeld is, dan zullen we naar een andere IJ'!eto

de moe ten zoe.ken. 

Het. OJ)Zetten van het regressiemodel op bovenomschreven wijze, is nogal om-' 

slachtig wanneer we dit zouden moeten doen met de oplossingsmetode van het 

kleinstekwadratenprobleem gegeven in 1.4 .• We zullen in het navolgende een 

andere oplossingsmetode laten zien, die .veel geschikter is. Tevens zullen we 

laten zien hoe de parti~le en multiple correlatieco~fficiinten kunn•n worden 

berekend, en hoe be trouwbaarheidsgrenzen voor de coê ffici"én ten kunnen worden 

b~paald. 
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We kunnen het kleinstekwadratenprobleem schrijven als: 

bepaal ~ uit: y = Xa + z 
.. 2 

met 1~11 is minimaal (5.6.1) 

.Als XTX regulier is, is e.en nodige en voldoende voorwaarde om dit. stelsel 

op te lossen : 

(5.6.2) 

We transformeren nu (5.6.1) met •a matri~ Q, dit levert: 

Q.! = QX~ + Q.~ 

De kleinstekwadratenoplossing van dit stelsel wordt gegeven door 

IIQ.~Il 2 = minimaal, (QX)TQ~ :: 0 (5.6.4) 

oftewel 
'!:TQTQ!: X"fQTQ'!: = minimaal, = 0 {5.6.5) 

De oplossingen van de stelsels (5.6.1) en (5•6•3) zijn identiek als 

(5.6.6) 

ofwel (5.6.6a) 

Q is dan een unitaire hermitische matrix. 

We nemen aan dat er een unitaire hermitische transformatie Qbèstaat, 

zodanig dat de matrix T die we definiëren als : 

T : = QX , (5.6.7) 

een boventrianguliere méitrix is. Wanneer we definieren Y' = Q! en z' = Q!, 
kunnen we schrijven : 

Y' = Ta + z' (5.6.8) - -
welk stèlsel volkomen id.en tiek is aan (5 o6 .1). 
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Uit~chrijv~n van (5.6.8) levert: 

Y' 1 

Y' 2 

y• 
n 

l y~+1 
r I • 
I 

! Y' 
I. m '· ,_ ----

= 

r-: 
T21 T j T11 n1 

I T22 
! 
I 
i 
I 

(J I 
' T i. 
!--~-.;-------·-------~~- l 
I i 

0 

a n. 
+ 

z' ··~ 
1 

z' n 

z' n+1 

i 
I 

! 

i l 
Î z' i Lm ·1 

(5.6.9} 

Daar TTT een reguliere matrix is, volgt uit TTz' = 0 , dat de eersten 

•lementen van !' gelijk rnaeten zijn aan nul. 

Wanneer we nu definieren de vector b := T! , dan is eenvoudig in te zien dat 

de elementen b. van b voor j> n gelijk zijn aan nul. Er geldt b + z'= !'• 
J 

waaruit meteen volgt dat : 

(5.6.10) 

(5o6o11) 

(5.6.12) 

Wanneer Q bekend is, is de oplossing vastgelegd. Uit (5.6.12) is a eenvoudig 

te bepalen, daar i reeds een boventrianguliere matrix is. 

Het blijkt dat Q. geschreven kan worden als het product van n unitaire her

mitische transformaties P., i= 0,1, •••• ,n-1 , (zie appendix 4). 
~ 

Hierin is p0 de transfomatie die de deelmatrix van X, gevormd door de eerste 

kolom van X, diagonaliseert. De transformatie P1P0 diagonaliseert de deel

matrix gevormd door de eerste twee kolommen, etc •• De .transformatie 

Q1 : = P
1

_ 1P
1

_2 .... P 1 P 0 , diagonaliseert de deelma triigevormd door de eerste 1 
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kolommen van X 

Na 1 tranafo~maties ontstaat de matrix 

1 
X •• ;_. ·- (5.?.1) 

die botentriangulier is in de ~erste l kolommen. 

Wanneer we schrijven 

yl = pl-1 . • P 1P0 ! 

en 
l. 

pl-1 P1P0 ! z :;: . . 

dan geldt:. 

en 
1 l 

(~ ·~ ) = (~;~) 

Dit wel zeggen dat de successieve transforma ties de lengtes van dé vectoren 

ongewijzigd laat. AlgeMener geldt dat unitaire hermitiache transformaties 

alle inproducten ivariant laten. 

De transformaties m.b.v. de matrices P
0

, P1 , etc. staan bekend onder de 

naam Householdertransformaties. 

Na 1 transformaties is nu de volgende situatie ontsta~n 

(5.7.6) 

Wanneer we de coäfficiänten a
111 

t/m •n gelijk stellen aan nul, dan kunnen 

we de kolommen 1+1 t/m n van X weglaten. Er ontstaat dan de situatie tan 

(5.6.9). We hebben nu een multiple regressiemodel met 1 term~m. Door de 

transformatie P
1 

uit te voeren op x1 
en !l onstast een model met 1+1 termen, 

e te •• 

We ~ullen in het navolgende nagaan welke kolom als 1+1-de kolom genomen moet 
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worden, opdat maximalisering van R1+1 en dus ook van r1 +1 optreedt. 

We moeten nog opmerken dat voor de transformaties gelät(zie ook appendix lt): 

yl k I = yk k 

1 k j 
zk = zk I voor k~ 1, i =1,2, •••• ,n. (5.7.?) 

I 
1 k I 

x ik = x ik ) 

1 1 1 Dit wil zeggen dat de transformatie P
1 

alle elementen van X •! en z boven 

de stippellijn in (5.7.6) ongewijzigd laat. 

We definiären eerst de volgende grootheden 

sl 1-1 1 2 so := s - < xil) ' == s = x. x. x. x. 
l. l. l. -l. 

Il l-1 1 1 Io (x.,Y) ::::: I . - xilyl := x. x i x. -l. -
l. l. 

Uitwerken van (5.8.1) levert met (5.7.7) 

Nu geldt met (5~7o4) dat 

= 

zodat dus 

= 

m 

= :Z 
j:1 

( y~ )2 
J 

Op analoge wijze kunnen we afleiden 

(5.8.1) 

(x.,r.) 
-1 -l. 

(5.8.3) 

(5.8.4) 

(5.8.,5) 

I 
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sl 
m 

(X~j )2 = ~ (5.8.6) 
x i .j=l+1 

Il 
m 1 1 

= ~ (X .. Y.) (5.8.7) 
x i j=l+1 .~J J 

Vergelijken we (5.8.5) met (5.6.11), dan zien we dat geldt 

(5.8.8) 

Het is nu eenvoudig om de multiple en partiile correl~tiecoiffici~nt uit te 

drukken in deze grootheden: 

s sl 

R2 ~1 y 
1 - = = 

so 1 
Sy y -

s s 1-1 sl (Yl)2 - Sy -
-2 ~1-1 ~1 y 1 
rl = = 1-1 :: 

1-1 s Sy sy 
~1-1 

(5.8.10) 

We moeten nu als 1+1-de kolo~, die kolo~ nemen die ~~+ 1 maximàliseert.~ 
Dit betekent dat we van alle nog resterende kolommen moeten uitrekenen welke 

r~+ 1 die kolom zou geven. Hiertoe zouden we Yî: ~ moeten ui tdukken. in reeds 

bekende grootheden. 

Uit (5.8.6) volgt dat 

0 t 

omdat na de transformatie alle elementen x1 +1 = 0, voor J>l+1 
1+1,j 

Uit (5.8.2) volgt dan dat 

:: 

Op geheel analoge wijze vinden we met (5.8.7) en (5.8 • .3) dat geldt: 

(5.8.12) 

; 
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= (5.8.13) 

Uit (5.8.12) en (5.8.13) volgt 

(5o8o14) 

We kunnen nu dus r~+ 1 uitdrukken in grootheden die na de 1-de transfprma.;,. 

tie al bekend zijn. Door bij iedere stap de grootheden • 1
1 

, s1 
en s1y b;J· 

xi xi 
te houden, zijn de transformaties uit te voeren in die volgorde die wij 

wensen, terwijl bovendien op eenvoudige wijze de 

te berekenen. Wanneer we de grootheden r0 s0 
x. ' x. 
~ ~ 

grootheden R1 en r
1 

zij? 

en s~ eenmaal berekend 

hebben, zijn de getransformeerde grootheden telkens te vinden door het uit• 

voeren van slechts één vermenigvuldiging per stap ( (::;.8.1),(5.8o2),(5.8.3) ). 

1 De F-toets kan uitgevoerd worden na het uitvoeren van de transformatié.a, 

// im. b.V. de berekende rl of Rl waarden' maar ook kan de F-toe ta op d.e 1-de 

I ~ariabele plaats vinden voor de 1-de transformatie wordt uitgevoerd. 

'Voor de toetsingsgrootheid geldt : 

td = • (m-1) • 

Vit (5.?.10) en (5.8.14) volgt nu voor td 

td = 
l-1 1-1 s s -
y xl 

• ( m-1) 

(5.9.1) 

Wens.en we de toets pas achtera.t: uit te voeren, dari kunnen we beter nèlllen, 

1-1 ~l 
sy - "'y 

td = 
sl 

(m-1) (5.9.3) 
y 

• zie 5. 10 i.v.m. het aantal vrijheidsgraden • 
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5o10. De constante in het model. 
----------------------~---

Reeds eerder werd opgemerkt dat de variabelen x. en Y eerst gemiddeld moeten 
-~ -

worden rond nul; dit omdat ahders de grootheden R en ~niet hun juiste bete-

kenis hebben. We kunnen dit middelen doe~ m.b.v. de eerste transformatie, 

door als eerste kolom van X op te nemen de vector 1 , die gedefinieerd werd 

als : 
,1 T 1 := [111 ••••••• lJ 

< 

Nu kan het zijn dat deze constante geen significante samenhang vertoont met 

Y, zodat de constante in het model nul zou moeten zijn. Het is ~n ~och 
'' 

zinvol om als eerste transformatievector deze vector te nemen, omdat daar-

door alle andere variabelen gemiddeld worden rond nul, hetgeen noodzakelijk 

is. We kunnen daarna de co~ffitiänt a
1 

gélijk stellén aan nul, hetgeen bete

kent dat we de eerste rij van de getransformeerde X en het eerste element van 

de gPtransformeerde ! weg kunnen laten. 

Wanneer we als eerste vector van X de •ector 1 nemen, dan is na l trartsforma

ties het aantal vrijheid3graden (m-1) • Wanneer we eerst zouden middelen en 

de vector 1 niet in de transformaties opnemen, dan is het aantal resterende 

vrijheidsgraden na l transformaties (m-1-1). 

5.11. Betrouwbaarheidsgrenzen voor de coiffici~nten a .• 
~ 

Wanneer de ruis of schattingsfout z in Y normaal verdeeld is, met 

1. E [z] = 0 

2o E[z
2J =:6

2 
' z 

en wanneer bovendien geldt 

E [z. z. .) = 0 
~ ~+J 

j = 1,2, ••••• 

(5o11.1) 

(5.11.2) 

dan is het mogelijk om voor de coefficienten ai betrouwbaarheidsintervallen 

aan te geven. 

Da~rvoor hebben we een schattinc nodig voor 6
2 
z 

2 
m 

2 
,, 

s = ~ z. I = H z/lc I z 
j=1 J m' m' 

hierin is m' het aantal vrijheidsgraden. 

2 h' , s , l.ervoor 
Z, 

geldt: 

( 5 .1l. 4) 
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Het blijkt dat de betrouwbaarheidsiitervallen gegeven worden door (zie 

appendix 5) : 

a. -
~ (5.11.5) 

Hierin is ai de stochustische .variabele en ai de schatting voor a1 • 

De betrouwbaarheidsintervallen volgen een Student of t-verdeling, met m' 

vfijheidsgraden; ~ is de overschrijdingskans; 

De coëfficiënten c. worden gegeven door 
l. 

C, IC 
1. 

1 
c = 

n x2 
nn 

( 1 + i = 1,2, •••• ,n-1 

(5.11.6) 

Na het ~itvoeren van de transformaties zijn deze co~ffici~nten succ~ssiev~~ 

lijk te berekenen, beginnende bij c • 
ll 

We zien avn (5.11.5) en (5.11.6) dat kleine diagonaalelementen en grote 

niet-diagonaalelementen aanleiding geven tot grote coêJficiënten c 1 en 

derhalve tot slecht bepaalde co~ffici~nten ai. Het is daarom zinvol om tij-. 

dens de transformaties de verhouding 

(5 .1.1. 7) 

bij te houde.n. Wanneer immers deze verhouding erg klein wordt, dan zijn de 

~iet diagonaalelementen behorende bij de getransformeerde. x. relatief groot 
-J 

ten opzichte van he·t diagonaalelement. Dit geeft dan aanleiding tot slecht 

bepaalde coëfficiënten. Het is dan niet meer nodig om ~j n.og verde.r mee te 
nemen in de trnn$formatieprocedure, hetgeen rekentijd kan sparen; x. komt -J 
niet meer in aanMerking om in het model te worden opgenomen. 

; 
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6. MULTIPLE REGRESSIE EN G.M.D.H•-ALGORITME. 

Om de G.M.D.H.-algoritme te kunnen, testen op bruikbaarheid, werd de kwadra~·. 

tiache algoritme vergelekeii met niet.:.lineaire multiple regressie; beide 

met()des werden toegepast om de modelvergelijking te bepalen van twee ge

construeerde processen. De berekeningen werden uitgevoerd op de B670o•. 

De twee. metodes werden onderling vergeleken op grond van de resultaten die 

het gebrui~ van het model opleverde en op basis van de multiple correlati.e

coëfficiënt R. Deze maat is voor multiple regressie reeds gedefiniierd (zie 

5.2 ). Voor de G.M.D.H.-algoritme kunnen we R de.finiëren op twee manieren: 

1 0 

2. 

2 1 - R := 

waarbij Sz en Sy de respectieve kwadrc•atsommen zijn van het restsig

naal z en van Y, genomen over alle meetpunten. 

S' 2 z 
1 - R ;=. S"f 

y 

waarbij s~ en s.y eveneens de respectieve kwadraatsommen zijn van a en 

Y4 maar nu genomen over alleeri de meetpunten van de testingset. 

S' is dan gelijk aan Sv (zie ~.4}. 
z 

Deze twee verschillende definities zouden ongeveer dezelfde R moeten le-

veren. 

Om de tw~e verschillende modelbouw-metoden te kunnen vergelijken op basis van 

resultaten, werden in de .volgende voor\leelden, naast de -meetpunten voor het· pe .... 

palen van het model, nogmaals 200 meetpunten genomer1, waarvan de geschatte ... 
Y-waarde,Y, kon worden vergeleken met de werkelijke waar:de. Van de 200 

meetpunten vielen er een aantal buiten het geldigheidsgebied van het model; 

dit om na te gaan , hoe groot de invloed van het ge.ldigheidsgebie d is. 

6.1. Proces 1 • ----------
Voor het eel"ste proces werd een procesvergelijking genomen met 6 ingangs

variabelen, x1 t/m x6 . Op drie van deze ingangsvariabelen werd enige ruis 

aangebracht. We kunnen het proces schematisch weergeven als volgt : 

• Burroughs B6?00-compu te.r, rekencentrum THE. 
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x3 i' x' 
3 

- p1 I r-· ,3 

x4 -+ 
x' 4 ____________ ____. 

Figuur 6.1 • 

De procesvergelijking is 

(6.1.1) 

Voor x1 t/ll x6 werden elk 1000 randomgegenereerde meetpunten genomen tus• 

sen -.1 en +1, echter zodanig dat gold .: 

2 2 2 
x1 j + x2 j + x3 j <1 , voor alle j (6o1e2) 

Voor dè ruisbronnen g49ldt dat ze een .rechthoekige verdeling hebben tuasell· 

- .01 en + .01 voor r 1,en - .005 en + .005 voor r
2 

en r
3

o 

Voor Y geldt nu : - 1.65 <.Yj 4.+ 1 o65 • 

D,oor invullen van x2_ IC JÇ2+r1 , etc., is eenvoudig natte pan, dat het 

proces vrijwel exact wordt weèrgegeven .door (6~1.t), met i.p.y. x2, x; en 

x4 respectievE7lijk x2 , x
3 

en x4 , terwijl de ruie in Y.dan wordt gegeven 

door 

De maxiaaal mogelijke waarde voor z is .13 • 

De G.M.D.Ho•àlgoritme is niet in staat dit proces goed te beschrijven. 

'De multiple correlatiecoifficiëpt volgens definitie 1, zowel als 2, ia: 

I>è restkwadraatsom Sz is 141, terwijl de beginkwadraateom 450 bedraagt. 

Uitc:Sz kunnen weeen achatting.maken voo~•de variantie in z,c::r:. Voor 



- 44 -

2 
deze schatting, $z' moeten we echter het aantal reeterende vrijheidsgrade.':l 

kennen. Dit ea.antal is bij de G.M.D.H.-alg()ritme .niet duidelijk, doch het 

is in ieder geval kleiner dan het..aantal meetpunten, dus in dit geval klei

ner dan 1000. 

We vinden dan ( zie (,5.11.4) ) , dat 

2 
.14 6 > z 

.. en 
)' .37 s z 

(6.2.1) 

Aangezien echter de maximale ruiscomponent in Y ~lechts .13 is, is deze 

·grote waarde van sz een indicatie dat de GoM.:O.H.-algoritme niet in staat 

i• het proces goed te beaehrijven. 

Dit laatste blijkt eveneens uit. g4!! 200 teatmeetpunten. Vaa dez~ 200 waren 

er 83 die buiten het geldigheidsgebied van het model vi4tlen {dat wil zeg

gen x; + x~ + x~ ~ 1 ) ; de voorepellingel} voor deze meetpunten waren vaak 

zeer slecht; er waren afwijkingen tot 109 toe. 

Van de andere· 117 m~etpunten is. de gemiddelde voorspelfout 

z = .02 (6.2.2) 

Deze z is een schatting voor E [zJ .we kunnen derhalve concluderen dat het 

model vrij zuiv•re schattingen geeft, E[z] ia vrijwel nul. 

Voo.r d.e variantie in deze meetpunten vinden we als sèha tting 

2 s = .16 z· 

Gezien de ruis die in Y optreedt, mogen we concluderen dat de G.,M.D.H.• 

algoritme voor dit proces ongeschikt ie. :pe voorspelfouten zijn v~le aalen 

groter als de ruis. 

Om dit model te .bepalen voerde de a1gori tme 8 stappen uit en rekende onge

veer .20 minuten. 

Proces 1 is min af n1eer aangepast aan modelbouw met behulp v.an niet-line

a.ire mul, tiple regressie. Wanneer. we aannemen dat de hoogste macht in het 

pÎ'oces bekend is, kunnen we. een. zeer goed model bouwen me.t als aogelijke 

verklarende vari:abelen alle mogelijke termen van he.t polynoom: 

(1 + x + x + x + ~4 + ~ + x
6 

>5 
1 . 2 3 5 
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Dit a.antal termen is 452. Uit dez• 452 selecteert de door ons gebruikte 

metode van aultiple regressie inderdaad de 7 juiste teraen en bepaalt de 

coëfficiënten tot op .3 .~ nauwkeurig. We vinden een aultiple correlatie

coëfficiënt R = .99993. 
Het spreekt .vanzelf dat met behulp van dit m.odel voor alle 200 ••etpunten 

diè gebruikt werden om te tè.sten,. een. naullfkèurige schatting voor Y werd ge

vonden; de mod~lvergelijkin~ is immers overal geldig. 

De rekentijd om dlt model te bepalen bedroeg evenals bij d• GeM.D.H.-algo• 

ritme ongeve.er 20 .minuten. Deze lange rekentijd is het gevolg van het 

grote. aantal verklarende variabelen, waaruit geselecteerd moet worden. 

Wanneer we als verklarende variabelen nemen de termen van het polynoom 

(1 + x 1 ·+ •••• x6)3 , dan vinden we een model met 9 termen, en een multi

ple correlatiecoëfficiënt R a: .9911. De rekentijd bedraagt nu nog geen 5 
minuten~ Oök dit model voldoet goed~ 

Wanneer we voor al deze 9 termendetoetsingsgrootheid berekenen voor de 

r-toets, dan blijkt de kleinste waarde daarvan ongeveer 750 te zijn. De 

toets is echter bij een .o< van •. 001 al significant voor een toetsingsgroot

h.eid groter dan 11. Daaruit mogen we wel concluderen dat alle termen sig

nificant zijn. De 10-de term die aan: .het model kan worden toegevoegd geeft 

een toetsingagrootheid v~n ongeveer 25. Deze term zou eventueel o.ok 

kunnen worde~ toegevoegd; R wordt ~an .9915. Eventuele yolgende termen geven 

aanleiding tot e'en te kleine toetsingsgrootheid. 

6. 4. Proces 2 o 

---------

Als proGesvergelijking van het tweede proces we.rd een expohe.ntiële vergelij

king genomen. Deze is niet zo aangepast aan modelbouw met behulp van multi

ple regressie. In dit geval werden 4 ingangsvariabelen genome.n., x 1 t/m x
4

, 

waarbij op x
2 

en x
3 

enige\ ruis werd aangebracht. 

We kunnen het model schematisch weergeven als volgt 

y 

Figuur 6.2 • 
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2 
Y = exp( - x1 + x.

1 
+ 2x

2
• - x'x' ~ 

2 3 (6.4.1) 

Voor x1 t/m x4 werden weer elk 1000 gegenereerde randomeetallen genomen 

tussen -1 en +1. Beperking (6.1.2) is ook nu weer geldig voor x
1

, x
2 

en x
3

• 

De beide ruisbronnen zijfr rechthoekig verdeeld tussen - .005 en + .005~ 

Voor Y geldt nu: .1< Y. <8 • 
J 

Door invullen van x~ en x~ is na te gaan dat we het proces kunnen schrijven 

als : 

(6~4.2) 

In feite is dit een proces met multiplicatieve ruis •. :De verwachtingawaarde 

van deze ruis is een functie van x2 en x
3

, en is vrijwel gelijk aan 1. 

In appendix 1 is het gebruik van het kleinstekwadratencriterium verduide

lijkt voor additieve ruis. Hoe dit criterium zich precies gedraagt bij 

multiplicatieve ruis is moeilijk te zèggen. 

De G.M~D.H.-algoritme ge~ft na 5 st~ppen en 5 minuten raketien een goed 

model. Dit model kan zelfs nog iets beter wanneer er meer stappen worden 

uitgevoerd. De multiple correlatiecoëfficiënt is gelijk aan: 

R = .994 , voor alle meetpunten, 

R = ·993 , voor de testingset. 

De kwadraatsom van Y is: 5307 en van z: 61. Een schatting voor de variantie 

van z geeft nu 

Van de 200 testmeetpunten vallen er 86 buiten het definitiegebied' ook 

in dit geval zijn de voorspelfouten voor deze Il'leetpunten zeer groot. 

Uit de overige 114 meetpunten kunnen we we er een schat tin.g maken voor 
2 2 E fz] (z) en 6 (s ) • Dit lev.ert : z z 

z = .01 



In dit geval levert de G.M.D.H.-algoritme wel een goed model op. Ris vol• 

doen de groot. Voor dit proces is de G .M. D.H .-algoritme blijkbaar wel ge

schikt. 

Bij het bouwen van het multiple regressiemodel werden als mogelijke ver-
? klarende variabelen genomen de termen van het polynoom (1 + x

1 
+ •••• + x

4
) • 

Dit zijn in totaal 330 termen. Hieruit werden zoveel termen geselecteerd 

als nodig was om er voor te zorgen dat R groter werd dan .99 • 

Dit levert een model met 17 termen , met 

R = • 991 • 

9e kwadraatsom van z bedraagt S = ')4. Dit levert een schatting voor 6 2 : 
z z 

2 
SZ = .095 • 

We kbnnen voor iedere term naga~n hoe groot ~e toetsi~gagrootheid voor de 

F-toets is. Deze blijkt minimabl 157 te zij~, terwijl de F~toete reeds 

significant is voor een toetsingsgrootheid groter dan 11, bij een ~van 

.Ö01 • We mogen derhalve alle termen in het model wel als significant be

schouwen. 

Het model bestaat voornamelijk uit.termen met lage macht, zodat ookals 

hoogste macht 5 genomen kan worden. :S.r zijn dan slechts 126 termen waaruit 

geselecteerd moet worden. Dit heeft als voordeel dat daarmee de r~kentijd 

binnen de perken kan blijven. De re.ken tijd bedroeg nu ongeveer 25 minut~n. 

Wanneer 
2 

ó" die 
z 

w.e het model gaan gebruiken, is opvallend dat de schatting voor 

we uit de 114 testmeetpunten bepalen, veel lage~ is als de eerste 

schatting. We vinden namelijk : 

en 
z = .02 

Dit betekent dat wat het gebruik betreft het multiple regressiemodel beter 

is dan het G.M'.D.H.-model. 

Een analyse van de voorspelfout làbt zien, dat voor de G.M.D.H.-algoritme 

de verdeling van de voorspelfout weliswaar smaller is, maar er zijn meer. 

uitschieters ( zie figuur 6.3 ) • 
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Wanneer Wè bij de G.M.D.H.-algoritme de· uitschietera bo~en .6 weglaten 

wordt de schatting voor 6 2 : 
z 

2 s ::: .041 
z 

Mogelijk zijn de ze uitsehiè ters te stmèe tpun ten die in een gebied liggen 

waarvoor slechts weinig meetpunten beschikbaar waren; bij de G.M. DoH .- algo

ritme is dit direct merkbaar in. verbarid met de hoge machten in het model. 

Er werd eveneens nog enige aandacht besteed aan. de textièlcijfers; met name 

werd gepoogd m.b.v. lineaire multiple regressie de textielcijfers te voor

spellen •. De resultaten zijn niet vq.n dien aard dat een bespreking hier op 

iijn plaats zou zijn. De gè~ol~~e w~rkwijze is echter zeker illustratief •. 

Om de loop van het verhaal niet te ondèrbreken zijn de resultaten weergege .. i 
ven in appendix 6. 
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7• CONCLUSIES. 

Op grond van meer theoretische gronden is de bruikbaarheid van de G.M.D.H.

algoritme, evenals van modelbouw met behulp van multiple regressie, be

perkt tot het gebied van ct~ stationaire en (met de nodige voorzichtigheid) 

de quasi-stationaire processen (zie hoofdstuk 4). In hoofdstuk 6 is echter 

gebleken dat ook binnen dit gebied de aleoritme niet algemeen bruikbaar is: 

de aleoritme is niet in staat voor het eerste proces een redelijke model~ 

vergelijking te bepalen. De resultaten voor hPt tweede proces zijn echter 

van dien aard dat we mogen concluderen dat de algoritme blijkbaar vóo~ 

sommige processen wel bruikbaar is; de vraag is voor welke processen?· 

}fogelijkerwijs vertoont de algoritme een voorkeur voor meer exponentiëel 

verlopende processen, hetgeen gezien de structuur van de algoritme niet 

onbegrijpelijk is. Daarnaast zal het kleiner aantal ingangsvHriabelen van 

het tweede proces zeker mede van invloed zijn geweest op de betere resulta

ten; in de selectieprocedure van de algoritme wordt voor het tweede proces 

veel minder informatie weggelaten dan voor het eerste proces. Juist in de 

selectieprocedure schuilt een van de zwakste punten van de algcri tme, zoals 

ook al bleek bij de textielcijfers (zie 3.1.1). 

We willen hier verder nog enige kritiek geven, niet op de algoritme zelf, 

maar op de wijze waarop Ivakhnenko deze hanteert. 

De algoritme wordt door Ivakhnenko gebruikt om de trend in een signaal te 

bepalen. Dit is echter niet toegestaan: het bepalen van de trend dien~ te 

geschieden op basis van à priori proceskennis. 

Daarnaast gebruikt Ivakhnenko de algoritme voor processen waarvoor s+echts 

zeer weinig meetpunten beschikbaar zijn, zonder ook maar enige aandacht te 

besteden aan het geldigheidsgebied van het gevoriden model. Juist bij de 

G.M.D.H.-algoritme kan het gebruik van het gevonden model buiten het gel

digheids~ebied tot zeer grote fouten aanleiding geven. 

Het duidelijk zwakste punt in de algoritme is de toegepaste selectiepro

cedure. De selectie is zodanig dat· enerzijds veel, mogelijk relevante, in

formatie wordt weggelaten, terwijl het anderzijds mogelijk is dat twee 

100 % gecorreleerde signalen word~n doorgelaten naar de volgende st~p~ het~ 

geen uiteraard volkomen zinloos is: é&n van deze twee signalen is voldoende. 

De.ze onjuiste selectie bet:;int reeds bij de keuze van de ingangsvariabe.len. 
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Gezien de vele onderlinge correi~ti~s die t~ss~n de ingangsvariabelen kunnen 

voorkomen en het niet,-lineaire karakter van het op te stellen model, biedt 

deze selectieprocedure geen enkele garantie dat de keuze van de variabelen 

optimaal is. 

Men zou de selectieprocedure kunnen verbeteren door rekening te houden met 

deze onderling•· correlaties. Men kan dan uit alle ingangsvariabelen die 

variabelen selecteren die tesamen optimaal in staat zijn een willekeurige 

andere variabele te verklaren. Deze selectie is uit te voeren met behulp 

van householder transformaties, waarbij de keuze van de volgorde der tr~ns

formaties nu bepaald wordt door maximalisering van de diagonaalelementen 

van de getransformeerde matrix. Hierbij moet dan nog aandacht worden ~e· 

steed aan een criterium om te stoppen met de transformaties. 

7.5.1. MP.tbetrekking tot de G.~LD.H.-algoritme. 
----------~-~---------------------------

Een van de mogelijkheden tot verder onderzoek is hierboven reeds aangege

ven: een verdere bestudering van het selectiecriterium. 

Het verbeteren van het selectiecriterium is mijns inziens ook een noodzaak 

wanneer men nog verdere aandacht aan de algorit~e zou willen besteden. In 

deze vorm heeft verdere bestudering weinig zin. 

Met een verbeterd sPlectiecriterium k~n het zinvol zijn om de kwadratische 

algoritme nogmaals te verselijken m~t niet-lineaire multiple regressie, 

waarbij het misschien mogelijk is om aan te geven voor welk soort proèes

sen welke mE>tode de voorkeur verdient. Daarbi~ moet dan vooral gelet wor-
i 

den op de rekentijd in verhouding tot de kwaliteit ven het model. De in-

druk bestaat dat voor sommige gevallen de G.~.D.H.-algoritme aanzienlijk 

sneller tot een go~d result&at kan komen dan nlet-lineuire multiple re

gressie ( zie bi~voorheeld de rekentijden bij proces 2 in hoofdstuk 6). 

Met betrekking tot de lineaire algoritme is verdere bestuderint; niet zin

vol. Een model gevormd ~.L .v. lineaire multiple regresGie zal zeker even

eoed zijn als hE:t mo:lel van de G,M.IJ.H.-éetlgoritmc, terwi~l de rekentijd 

aanzienlijk korter iR, 

Een punt vour nader o~d~rzoek zou kunnen zijn het cclrlicheidsgebied vari 

de modelvercelijkin~, ~n ruc~ narne de wiskunJige technieken om dit gebied 



te bepo.len. Men zou dan kunnen Konren tot ('en mac.t voor de dichtheid vnn 

de weetpunten in de wac:rnemin.:_::13rui:nte (zi<:: O.c.i. lit. ;ï). Vocelijkerwijs 

is er een relatie aanlc geven tussen deze dicttheid en de hoo~ste m~cht 

in het niet-lineaire r:ultiple regressiemoèel. Voor h,·t .eeval van él!n in;.. 

gangsvariabele is deze relatie duidelijk aanwezig; een u~ttreiding na~r 

meer inr;angsvariabelen ligt dan voor dë Lo.nd. 

Een änder punt dat zeker de aandacht verdient, is de toepassing van het 

"training<3e t- te .st ingset ''-principe van lv.:..khnenko. Vooral bij proces. en 

wa~rvoor de ruis of schattin~sfout in de uitganesvariabele niet normaal 

verdeeld is, kan uit dit principe rnacelijk een altern3tief afgeleid wor

den voor de f-toets. Het is bijzonder jammer dat Iv3khnen~o och van dit 

principe geen nadere uitleg geeft en niet rept over de theoretische achter

eronden ervan. 

Het zou interessant zijn or: met behulp van de niet-mechanistische model

bouw een modelvergelijkinc op te stellen voor het multiv3riabel proef

proces, wa,·ra;__.n in deze groep al veel onderzoek v.:<rricht is. De re:-:ultaten 

die behi.J.áld kunnen wordF>n m;;t niet.-~ecL:n.i~,ti:;c!'J: :r.odclbouw i:ur::nen àan wor

den verr;eJeh.en rr:et de reeds bekende rc:~ultr,t8n V<"n de r.H·Chc.tr.i.c·ti:;che mod<-1-

bouw, met né•me tP.n El·~nzJ.cn Vi,n TCfcli.n;_:: é'n OJ•Um.:,J.iser·in;_; v.·"n ht.:t proces. 

Teven::.; kont men hi<)l"'l::ij ~Jt-· het f;rol:lcer~ v:.n ck· looptijtien in àe niet-mecha

ni st i cc he moe: elr ou w te ree h t. ;·;:~ zal dun c:: Sü t :.'lo~rd c··vonden moeten worden 

op de vraCJ.g or ~veh:e wijZf' vari_ii<bele l.:::>'Jl>tijclor. iu de :~iOuclver[elijking 

kunnen worden opgenor1t> n. 

Gezien de stP0ds groei~nde behoefte a~n ~oJellen voor de regeling en opti

malisering van mechanistisch z.eer ingewikkelde proceaseJ:f,getuige Lijvoor

beeld het onderzoek dat De Mol en Van de Wijdcven•.:ils <lfstudeerwerk in -cdeze 

groep verrichtten, zou verder onderzoek van de Mogelijkheden en beperkingen 

van de niet~mechanistische modLltouw in onze ~roep zeker op zijn plaats zijn. 

• zie de afstudeerverslugen vun De Mol en Van de Wijdeven, 

over modelbouw en opU.:nali sering van een tcrrüsch.:- .kru;,koven. 
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APPENDIX 1. 

Het kleinstekwadratencriteriu•• 
~------·------·-------·-------

Voor de tiiet•mechanistische modelbouw is het kleinstekwadratencriteriu11 

uitermate geschikt, omdat in zeer veel gevallen voor het model dan 

geldt: 

hetgeen betekent dat de schattingen zuiver zijn. 

We zullen dit illustreren aan de hand van een niet-lineair systeem met 

een ingangsvariabele -.x •. Van .x en Y ·zijn m meetpunten gegeven. 

Stel het werkelijke proces ziet eruit als in onderstaande figuur. 

x y• 

F.iguur A1. 

We kunnen nu Y schrijven als: 

2 2 2 y = x + r
1 

+ r 2+2xr
1 

+ 2xr2 + 2r
1

r 2 + r 3 
Voor E[~ geldt dan 

2 2 2 [ l E(Y] = x + E(r11 + E[r2) + 2E(xr
1
] + 2E xr2 + 

(Ao1e2) 

+ 2E [r 1r 2] + E D:-3J 

We moeten nu de voorwaarde stellen dat de ruisbronnen r
1 

en r
2 on-

afhankelijk zijn van x, dan gaat (A.1.2) over in: 

E (Yj 2 
2xE [r 1 r2] + E[(r 1 r2)2] + E[r3] (Ao1o3) :: x + ... + 

We nemen nu als regressiefunctie 

f(x) 2 = ax + bx + c (A.1.4) 

We moeten hierin a_, b en c zodanig bepalen dat 

m 
.~ 1 {Y.- f(xj) )2 =minimaal. 
J= J 

Invullen van (A.1,1) ~n {A.1.4) in {A.1.5) levert als oplossing voor 

het min:i.mum: 

a = 1 c ~ 1/m·(~r3 j 
b = 1/ .{_2(r .+ r 2 -J._)· 

Jl' 1_J (Ao1a6) 
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Voor grote m ge:l.dt nu ( m -+ Cl) ) 

b = lim 
m-t:<JD 

c = lill 
111-fo(J) 

= E[r3] 

1/m•f.r3j. + 1/mt{r1j 

+ E [( r 1 + r 2 ) 2J 

Derhalve zal voor grote m gelden: 

f(x) = E [yj 

{Ao1o7) 

2 
+ r 2j) = 

.. {Ao1.8) 
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APPENDIX 2. 

Het geldigheidsgebied van het regressUwnoQel. 

Het bepalen van het geldigheidsgebied van het re.gressiemodel 

Y ::: f(x1 , •••• ,xn) is in het algemeen vrij moeilijk wanneer n gr.oo.t iso 

Voor twee variabelen is het gebied nog wel te bepal~n. We zullen dit 

illustreren aan de hand van een voorbeeld. 

Gegeven zijn twee verklaren de väriabelen x, en x2 • Van x1 en x. en 
2 de 

te verklaren variabele y zijn meetwaarden gegeven voor d.e tijdstippen 

t: 1 '2' •.•.• '20. De meetwaarden van x, en x2 zijn weergegeven in onder-

s'taande tabel. 
\. 

t x, x2 t x, x2 t x, x2 t x, :x 
2 .. 

1 2.1 1. 4 6 1.9 2o5 11 1.1 1.2 16 ·~.1 2o8 
') ,_ }.4 1.8 7 3·5 1.7 12 2.7 1.4 17 4.6 4.0 

3 2.6 2o5 8 2.2 1.8 13 1.6 1o1 18 2.6 3.2 
4 4.1 3o5 9 3.1 3.6 ' 14 4.0 2.1 19 1.5 2.0 

5 1.8 2.0 10 3.3 3.2 15 0.9 1.0 20 3·7 3o0 

Voort= 21 vinden we al~ meetwaarden : x1 = 1.8 en ~2 = 3.6 • 

We vragen ons nu af of het model dat we kunnen bepalen met de meetgege

vens voor t = 1,2, .••• ,20 , ook geldig is voor dit nieuwe llleetpunto 

Daartoe is in figuur AZ voor alle tijdstippen de g~vonden meetwaarde 

x1 ,x2 weergegeven. In deze figuur is duidelijk te zien dat voort:: 21 

• t ::: 1 ' ••• '20 

x t = 21 

• 
/ . 

/'/': •· .. ··;.. 

Figuur A2 • 

het regressiemodel een erg onbetrouw-

baar r.esultaat zal leveren. Er is 

immers geen enkele informatie in het 

mod.el opgenomen, waaruit het gedrag 

van het werkelijke proces in de buurt 

van dit meetpunt bepaald zou kunnen 

worden. Het regressiemodel i~ slechts 

géld.ig in het gearceerde gebied. 

H.et is voor meer dan twee variabelen 

niet mogelijke om,op eenvo~dige ma

nier het geldigheidsg~bied van het 

model te bepalen~ 
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APPENDIX 3. 

We gaan .als voorbeeld uit van het proces weerge.geven in figuur A3. 

Van x en Y zijn m meetpunten gegeven. 

r I _ .{ 2] si x ~ ~x' __ --:.... ___ ........ 1_.•..,.....,.~+"6--) Y 
Figuur A3 · . -~- .... . - · + 

Op grond van A priori kennis weten we dat het proces kwadratisth 

verloopt. Als regres"Sie model proberen we derhalve.: 

2 
Y = oCx + {J x + J 

Wann~er m zeer groot is vinden we als coefficiënten (zie appendix 1): 

0'- = a 

(3 = 2aE [r] 
2 ;· = aE (r ] + E (eJ 

Voor de schatting~fout z vinden we dan: 

z = Y - E[Y) = 
= 2ax(r- E[r]) + a(r2 

.- E[r2
]) + s- E(s] 

Wanneer de verwachtingswaar.den van de twee ruiscomponenten gelijk 

zijn aan nul, dan wordt deze uitdrukking: 
2 [ 21 z = 2axr +ar aE.r + s (A.3.4) 

In het algemeen zal x veel groter zijn dan r, dan geldt in goede bena

dering 

z ";'; 2axr + s 

We zien dat bij niet-lineaire systemen de schattingsfout z afhankelijk 

is van de ingangsvariabelen. Bovendien geldt, wanneer xniet.veel 

groter is dan r, dat de schattingsfout z~er groot kan worden en 

dat deze niet lineair is in de ruiscomponent r. De verdeling van 

z is dan niet meer symmetrisch rond nul. Wel blijft gelden E [zJ:: 0 o 

We merken nog op dat we met behulp v~n de procesfunctie p(x') de 

uitdrukking (A.3.5) kunnen schrijven als : 

z •(~dd , ) .r + s 
x x (A.3.6) 

Hieruit volgt de voor de hand liggende conclusie,dat z klein blijft 

als p niet te snel verandert als functie van x 1 • 
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APPENDIX 4. 

Het bepal~n van de matrix Q. ----------------------------
i'ie schrijven de transformatie Q. als het product van n unitaire hermitische 

transformaties P0 , P1 , •••• , Pn_
1

; 

Q = P 1P z····· Po n- n-

Aangezien P. hermitisch is geldt 
~ 

T P.P .. ::: I 
~ ~ 

daaruit volgt dan : 

T . 
Q. Q = I . 

We bekijken de situatie na l transformaties en definiëren 

. 1 
x 

x
1 

is reeds een boventrianguliere matrix in de eerste l kolommen. 

We kunnen dan schrijven 

t 
i l 

~l ___ ~-V~- -J-
O I w l 

' m-
= 

Hierin is u1 een boventrianguliere 1.1-matrix. 

In de 1+1-de stap gebruiken we een matrix P
1 

van de vorm 

pl = [~ 0 r I-;~YT 11!11 1 

We krijgen dan 

t~~ ' J xl+1 P xl ' vl 
= 1 = 

:cr:z~;T,w ·1 . -- m-l 

(A.4.2) 

(A.4.J) 

(A.4.4) 

(A.4.6) 
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zodat alleen Wn-l getransformeerd wordt • We moeten ! zo bepalen, dat 

van de eerste kolom van de matrix (I~2!!T)Wm~l alle elmenten gelijk zijn 

aan nul, behalve het eerste. Inderdaad is het mogelijk dit probleem op 

te lossen, waarbij twee oplossingen mogelijk zijn. Een. van deze tw~e op

lossingen geeft een numeriek stabiele algoritme ( zie lit. 6, pp 152 t/m 

162 en 252 t/m 236, lit. 7 en 8). 

Daar alleen de matrix Wrn-l getransformeerd wordt, blijven de elementen 

van de matrices u1 en v
1 

ongewijzigd. Dit betekent dat de elementen 
1 

Xik ongewijzigd blijven voor alle i, en voor k kleiner of gelijk aan 1. 

Oftewel: 

voor k~ 1 , en i = 1,2, •••• ,n • (A.4.8) 
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De betrouwbaarheidsgrenzen voor de coëfficiënten a .• 
1 

Wanneer we aannemen dat de schattingsfout z normaal .vèrdeeld is, dan is 

het mogelijk om de betrouwbaarheidsgrenzen van de coëfficiitnten a. te be-
1 

rekenen. 
\ 

Daarvoor hebben we een schatting nodig voor de variantie. in z. Deze schat-
2 ting s is als volgt te berekenen (lit. 7 , p 419 formule(5.2.57) ): 
z 

2 
s = z 

s z 

m' 
;:; 

2 
ll~ll 

m' 

hierin is m' het aantal resterende vrijheidsgraden (zie 5.10). 

We nemen nog aan dat geldt : 

j = 1,.<, ••••••• 

Dit houdt in dat z witte ruis moet zijn. 

We kunnen nu de betrouwbat;rhe idsin tervallen voor a. berekenen. 
1 

We noteren de stochastische variabelen Y en a als Y en a. 
Er geldt : 

Verder 

dus: 

ofwel: 

Y. 
1 

Ef(Y.-Y. )(Î.-Y .)] 
4. 1 1 J J 

geldt . . 
I-" ,._, 
y = X a 

,.. -1-
a = x y 

.n -1 ~ ...._ 
~ a. = (X .. )Y. 

1 j::1 1J J 

= () i I j 

Hierin stelt X de getransformeerde matrix voor. 

Voor de verwachtingswaarde a. van a. geldt dus 
]. 1 

n 1 n -1 
a. := Efa.J = -i_ ex~.) E[Y] = ~ (X .. )Y. 

1 1 . 1 1J J j=1 1J J 
J= 

(A.5.1) 

(A.5·5) 

(A.5.7) 

(A.5.8) 

(A.5.9) 
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Omdat Y normual verdeeld is, vole-t nu dat a ook normaal verdeeld is, daar 
,._ 

iedere~: ien lineaire combinatie is van de Y.'s. 
~ . J 

Voor de variantie in ~. geldt : 
~ 

n -1· 2 - 2 
{(X .. ) E[(Yj-Y.) J+<kruistermen"'7 
. 1 l.J J 
J= 

(A.5.10) 

,._ "' 
De kruistermen zijn van de vorm E[(Y .-Y. )(Y, -Yk)J , en deze zijn nul in 

J J K 
verb,md met (Ao5.5). Daaruit volgt dan : 

,.,_ '2 
E [(a. -a. ) J = 

~ ~ 

Het is niet moeilijk na te ga;:,n dat de coëfficiënten c. ge geven worden door: 
1. 

c. = 
1 

n 2 
( 1 + ~ x .. c. ) ' i = 

j=1 l.J J 
1 ,;~, •••• ,n-1 • 

(A.5.12) 

2 ~ 
Voor ó y t;ebruiken we nu de zuivere schatting s~. Deze schatting volgt e.en 

chi-kwadraatverdeling (zie lit. 7, pp 81 t/m 83). Met de Student- of 

t-verdeling zijn nu de betrouwba&rheidsgrenzen voor~ .. te bepalen ( zie 
1. 

lit. 7 , pp 236 t/m 2)8 en p 423 ). Er geldt : 

(A.5.13) 

waarin ~ de overschrijdingskans is. 
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APPENDIX 6. 

1. De trend. 

In hoofdstuk 4 is aangegeven dat het bepalen van de trend in een meetse~~e 

dient te gebeuren op grond van proceskennis. Met betrekking tot de textiel

cijfers is echter niet veel bekend. Die enkele zaken die we wel wet~n zijn: 

1. Het proces is een economisch groeiproces en zal derhalve afhangen van 

inflatie, economische cicly, ~rondstofferiprijzen, overheidsmaatregelen, 

etc •• 

2. De vraag en produktie van textiel, kleding en schoeisel is seizoensaf

hankelijk; zo is bijvoorbeeld in de maanden juli en augustus de produc

tie klein, aängezien in die periode de vakanties vallen. 

Dit soort effecten zijn wel kwalitatief enigszins bekend, maar niet kwanti

tatief. 

Op grond van deze beperkte gegevens lijkt het zinvol bm niet meer te zoe

ken naar een trend voor het hele proces. Beter lijkt het het proces in te 

delen in 12 parallelle deelprocessen voor iedere maand, en voor deze deel

processert apart de trend te bepalen. Op deze wijze kan rekening worden ge~ 

houden met vakanties en dergelijke. Deze indeling heéft overigens to: .. t ge..o 

volg dat de invloed van Houtlayers" kan toenemen, omdat voor ieder. deel

proces slechts weinig meetpunten beschikbaar zijn. 

Wat de aard van de trendfuncties betreft is het het beste om exponentiile 

functies in t te nemen, omdat de trend in economische processen in het al:.. 

gemeen e~ponenti~el is (lit. 12). Voor de eenvoud en ook omdat het ·aantal 

meetpurtten nogal klein is, is als benadering echter een lineaire functie 

in t gekozen. 

De regressie wordt uitgevoerd met een lineaire trendfunctie van de vorm 

m = jan,febr, ••••.• ,de~. 

Hierin is 6 T een jdar. We vinden voor de coiffici~nten aiO en ai
1 

de 

waarden zoals die weergege~en zijn in de volgend~ tabel (tabel Q.b~~ 
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jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

amo 69 69 72 72 75 70 66 61 76 79 79 73 

a m1 2.8 3.2 3. 1 3.2 2.6 2.7 2. 1 0.5 2.8 2.7 2.5 2.1 

tabel A.6.1. 

In deze trend komt de seizoensinvloed. duidelijk tot uiting. Overigens 

~ouden we er rekening mee moeten houden dat door het geringe aantal meet

punten de invloed van. kop en stailirt erg groot kan worden. Wanneer bijvoor

b,·eld van een maand het begin van de meetserie voor die maand juist valt 

tijdens een hoge top,Pn het einde van de meetserie Véllt in een diep dal, 

dan zal de co~ffici~nt am
1 

in het algeme~n te laag uitvallen. Dit ia mo

gelijkerwijs te ondervangen door aan deze meetpunten een geringer g~wicht 

toe te kPn:nen. 

Na aftrekken van deze maandelijkse trend van de begincijfers Y, resteert 

een ai~naal v :- Y- f (t), dAt wordt weergegeven ia figuur A.€.1. In fi-o ~r - m 

guur A.6.2. is weergegeven de autocorrelatiefunctie• vun Y • Het gemiddelde 
r 

van Yr is nul en de kwadraatsom : Sy = 2615. 
r 

Jo ft' /!"'' 

----~· t 

JO 90 :Jo liJ f/(1 (}" 100 i/0 ;?{) 

- ··---------+ 
K 

O.u i.ocorrc \o.'l. it ft.tY\C tie 

'fC-k) 

• ge~efini;~r~ als 

.. m..;k. 
y y 

~ (-k):: j=1 j j+k 
m-k m-k 

. y~ y2 
j=1 J j:1 j+k 
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3. Het rest~ignaal Y • 
. r 

Uit de beide figuren A.6.1 en A.6.2 komt naar voren dat het signaal bestaat 

uit een aantal periodieke verschijnselen. De autocorrelatiefurietie vertoont 

zeer duidelijk dit periodieke karakter van het signaal. Overigens voldoet 

het signaal wat dit betreft aan onze verwachting-en. E.en probleem is echter 

dat de economische cic~y die vermoedelijk verantwoordelijk zijn voor dit 

gedrag van het signaal, in het algemeen geen constante periode.hebben en 

bovendien geen constante amplitude. Daarnaast is de opgang ("hausse'') vaak 

langer dan de neergang (''baisse"). Een sinusfunctie is dan ook niet direct 

de beste functie om het signaal mee te beschrijven. We willen in het navol

gende bekijken in hoeverre het signaal toch te beschrijven is met een klein 

aantal sinusfuncties. 

Na ~en nadere bestudering van figuur ·A.6.1 en A.6.2 leek het sinvol Y te r 
beschrijven als twee interfererende sinussen met periodes T1 ongeveer 110 

maanden en T
2 

ongeveer 40 maanden, ofwel als modelvergelijking nemen we 

M.b.v. kleinstekwadratenregressie vinden we voor T1= 108 maanden en 

T
2 

= 37 maanden. De Modelvercelijking wordt 

sin ( 211 ( t -15. 5) I 108 ) 

-3.41. sin(21l(t-0.14) /37) + 0.49 

De kwadraatsom van het restsignaal z 12 bedraagt 824 (z 12 := Yr - f(t)12 ). 

Overigens is de waarde van T
1 

niet scherp bepaald.Voor iedere waarde van ~ 1 
tussen 106 en 120 vinden we een vrijwel gelijke kwadraatsom ~oor z 12 • D~t 

is een gevolg van het aantal meetpunten; dit aantal is nogal klein ten op

zichte VJn de lange periode T1 . 

We kunnen nu een schatting Y maken voor y, 

Y = f(t)m + f(t) 12 

Dit is de re sul terende model vercelijkinG van trend en .re st. De voorspelling 

die w~ met dit model kunnen voor een peride van 4 jaur is weergegeven .in 

tabel A.6.2. Daarin is ook weergegeven 4e waarde van z := Y -Y • 
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1968 1969 1970 1971 

Ä A 

y e y e y e y e 

J'" -- ·-·- .L ---
jan 102 0 111 -4 117 -3 117 -3 

feb 107 0 117 -5 123 -3 123 -2 

mrt 1''0 \.)./ -2 120 -7 124 -j 125 -2 

apr 110 +2 121 -6 124 -î 126 -2 

mei 106 +I:; 
./ 116 -9 118 - r, 120 ' -'+ 

jun 103' -3 113 -7 115 ·z -:.; 117 -4 
jul 91 +2 100 -3 100 -2 103 +1 

aug 65 -9 72 -6 70 -4 72 -2 

sep 11.5 -2 122 -.5 1 <~2 -3 127 +1 

okt 115 -3 "1..2;5 -6 123 -2 129 () 

nov 113 -6- 120 -3 '119 _lf 126 -3 
I 

dec 103 -'5 109 -4 107 -6 
l 

11 1+ -2 

Tabel A.r .::.._'. 

We zien aan deze b.tbel dat vo.;ral de voorspellinc voor 1969 te: laag uitvalt, 

terwijl bovendien voor de ma~nd aurrustus de voorspelling zeer slecht is. 

Mogelijk_ is dit het gevolg van een niet adequate trend, het niet constant 

zijn v:m de periodes van de cicly of van de ,-;lccLte bepa .. ldheid van T
1

• 

In figt<ur A.h.j i0 nu het rests~gnaal, z
12 

weereegeven en in ;...6.4 de auto

correlatiefunctie Vdn dit restsir;naal. 

li\2 

r \y(~l<) 

__________ ..., 
K 
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We zien aan deze twee figuren dat er mogelijk nog een periodiek ver$chijn

sel in het signaal is opgenomen, te beschrijven door een sinUsfunctie met 

een periode in de buurt van 24 maanden. We kunnen dan ook beter een model 

bouwen van drie interfererende sinu;,sen, met perioctee T
1

, T
2 

en T
3

• 

Met bef:ulp ·.ran kleinstekwadratenregressie vinden we ,als model: 

f(t)12j ::. -3.79 sin(2ïi(t-16.?) /108) 

-j.4j sin(21i"(t-.C.j0) /.57) 
-1 .69 sin(21f(t+4.'51) /24.3) 

De kwaàraat;;om v:::.n zL
3 

(:= Yr- f(t)
123

) is 609. 

De modelvergelijking wordt nu : 

+ (J. 5.5 

De voorspellingen die we hier~ee vinden ~ijken weinig af van de voorspel

ling~L cevonden m~t het eerste rnodPl ( t~bel A.6.2). Het restsignaal z
123 

is weereegeven in fit_;uu;· ~;..( .5 en de autocorrelatiefunctie in A.6.6. 

r 't'c-k) 

~ :~;'----+--~v"'.·'"}'t~ -- -- -- ·---- ..... 
~;r ?o 



',Ve zien aan figuur A.6.6 d~t de autocorrelatiefunctie voor grote k riie.t 

dichter naar nul eaat, maar er juist meer vanaf gaat wijken. Waarschijn• 

lijk is dit het gevolr; v~n het niet constant zijn van de per.iodes van de 

diverse cicly. We zullen daaraan hier verder geen aand~cht besteden. 

Het signaal z 1 ~~ kunnen webeschouwen als gekleurde ruis met verwachtings-
c:..../ 2 

waarde nul, en variantie s- 1 3.9 z 

De kwaliteit van de gevonden beschrijvingen kunnen we we•rgeven met de 

multiple correl~tiecoëffici~nt R. Deze is genomen t.o.v. Y • zodat de r 

trendbeschrijving niet in R is opgenomen. We vinden n~ voor : 

f(t)12 : 

f(t)123: 

.83 

.88 

Deze waarden voor R zijn niet erg hoog. De voorspellingen echter zij~ 
2 ; 

veel slechter dan men op grond van deze R en s zou mogen verwachten. Dit . . z 
is onder andere het gevolg van het instationaire karakter van het signaal. 

Overigens is het no:. mogelijk om een grotere R te verkrijgen, omdat z 123 
gekleurde ruis is. Dit signaal bevat nog verdere -in :forma ti,e. ·Als verkla

rende variabelen komen nog in aan.merking z 123 [-1] , z123(-2] , etc • 

Voor het doen van voorspellingen heeft deze verbetering nauwelijks zin, 

omdat de k.walitei t van de voorspelling te zeer bei.nvloe d word door het 

instationaire karakter van Y. 
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