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SAMB\TVATIING 
De gemiddelde bedrijfstijd (mean first passage time) is een belangrijke 
parameter in de regeltechniek om de grensoverschrijdingsaktiviteit van 
stochastische signalen te karakteriseren. 
Helaas is voor de meeste signalen deze parameter onbekend. 
Uitgaanèe van de autokorrelatiefunktie zijn een aantal ondergrenzen af
geleid voor de gemiddelde bedrijfstijd op het nul-nivo. 
Verder wordt een nieuwe grootheid geintrod11ceerd die van belang kan zijn 
bij het regelen volgens een grensoverschrijdingskriterium. 
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O. INLEIDING 

De bedrijfstijd is een belangrijke parameter om de grensoverschrijdings

aktiviteit van een stochastisch signaal te karakteriseren. Het hoe en 

·het waarom van het werken met grensoverschrijdingen wordt beschreven in 

hoofdstuk 1. 

Voor een meer gedetailleerde samenvatting dan die van de titelpagina 

verwijs ik naar de slotparagrafen van de hoofdstukken. 
In dit verslag wordt er van uitgegaan dat we te maken hebben met normaal 
verdeelde signalen. Omdat verondersteld wordt dat de signalen ergodisch 

zijn, zullen tijdgemiddelden en verwachtingswaarden aan elkaar gelijkgesteld 

worden. 
Tenzij anders vermeld is de gemiddelde waarde van de amplitude gelijk aan 

nul; het tijdinterval tussen twee doorsnijdingen van de gemiddelde waarden 

wordt dan ook nulinterval genoemd. 

Hoofdstuk 1 bevat een inleiding over grensoverschrijdingen in het algemeen. 

Aan de orde komen grensoverschrijdingskans en grensoverschrijdingsaktivi

teit. Verder worden parameters bekeken die de grensoverschrijdingsaktivi

teit kunnen karakteriseren. Uit de loop van het reeds verrichte onder-

zoek in de groep Systeem- en Regeltechniek worden de konsekwenties bespro

ken voor dit afstudeerwerk. 
In hoofdstuk 2 worden theoretische en eksperimentele resultaten uit de 

literatuur besproken die direkt dan wel indirekt met de bedrijfstijd 

te maken hebben. Ook worden eksperimentele resultaten uit de literatuur 

gegeven waaruit na een korte berekening de bedrijfstijd volgt voor een 

aantal signalen. 

In hoofdstuk 3 worden, uitgaande van de autokorrelatiefunktie, een aantal 

ondergrenzen voor de bedrijfstijd op het nulnivo afgeleid. Twee uitdruk

kingen voor de bedrijfstijd op het nulnivo worden berekend als de lengten 

van de opeenvolgende nulintervallen onafhankelijk zijn. Ook wordt een 

uitdrukking voor de bedrijfstijd op het nulnivo afgeleid als de nulLiter
vallen een ~~rkov keten in de brede zin vormen. 
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Dat het regelen op basis van alleen minimale grensoverschrijdingsaktivi

teit niet tot een optimale regelaar kan leiden laat ik zien in 

hoofdstuk 4: er is nog een ekstra kriterium nodig. Een grootheid wordt 

geîntroduceerd die de rol van dit ekstra kriterium kan vervullen: de 

effektieve grensafstand. Een en ander wordt toegelicht aan de hand van 

een voorbeeld. 

De hoofdstukindeling is schematisch weergegeven in onderstaande figuur. 

Figuur 0.1 Schematische weergave van de hoofdstukindeling van 

dit verslag. 
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1. BEGRIPSBEPALING GRENSOVERSCHRIJDINGEN 

We beschouwen hier processen die onder invloed staan van stochastische sto

ringen. Nu zijn veel processen niet-zelfregelend ofwel instabiel. Dat 

betekent meestal dat een kleine storing het proces al ver van zijn sta

tionaire, gewenste, waarde kan brengen. 

Om een proces dat onder invloed van storingen staat stabiel te houden 

wordt het proces geregeld; we spreken dan van een stabiliserende regeling. 

We stellen even voor het gemak dat we te maken hebben met een proces met 

één ingang en één uitgang. De uitgang van dit proces stabiliseren we met 

een regelaar die ingrijpt op de ingang. 

Onder invloed van storingen zal ondailks de stabiliserende regeling de uit·

gang niet konstant gelijk zijn aan de gewenste waarde: we hebben te maken met 

een foutsignaal. Dit kan ondermeer het gevolg zijn van: 

- het niet eksakt kunnen meten van de storingen en/of het uitgangssignaal. 

- het niet eksakt bekend zijn van de procesparameters waardoor we de rege-

laar ook niet eksakt kunnen bepalen. 

- het optreden van niet omkeerbare processen. 

We zullen de regelaar zodanig moeten instellen dat het foutsignaal aan een 

bepaald kriterium voldoet. Tot nu toe wordt meestal al3 eis gesteld dat de 

variantie van het foutsignaal zo klein mogelijk moet zijn. 

Een ander kriterium is de eis dat het foutsignaal een bepaalde grens zo 

min mogelijk overschrijdt, of de grens zo lang mogelijk niet overschrijdt. 

Omdat blijkt dat deze twee kriteria nog al eens met elkaar verward worden zul·

len we het variantiekriterium in 1.2 en het grensoverschrijdingsaktiviteit

kriterium in 1.3 nader bekijken. 

Hoewel er natuurlijk sprake kan zijn van twee grenzen waarbinnen het sig

naal zich moet bevinden (een ondergrens én een bovengrens) zullen we ons 

beperken tot het enkelvoudige grensprobleem. 

1.2 §!~~QY~!~Çh!~i~!gg~~~ 

De kans dat een signaal x zich boven een grens a bevindt geven we aan met 

de kunnllatieve verdelingsfunktie -P(x>a). 

Deze kans is van belang indien boven een bepaalde grens de kwaliteit van een 

produkt niet meer acceptabel is. We geven dit symbolisch aan in Figuur 1.1. 



PROCES 

I ç ~I t -+ \{V 

Figuur 1.1 Kwaliteitsgrens 

\ 
\ 

p.8 

produkt dat niet V• ... 

doet aan de b;,rali-· 
teitsgrens 

produkt dat wel vo 
doet aan de kwali
teitsgrens 

Nu is van nonnaal verdeelde signalen de overschrijdingskans een funk

tie van de afstand van de grenswaarde a tot het gemiddelde 11 en de :Sprei

ding ax van het signaal. In Figuur 1.2 zijn de grafieken getekend van de 

overschrijdingskansen P(x>a) en P(x<a). 

-3 -2 -1 0 1 

Figuur 1.2 Overschrijdingskansen 

-------
P(x>a) 

--- P(x<a) 

2 

a-ll a·=---+ 
3 n ax 

Een optimale situatie is niet direkt aan te geven: hoe groter de genor

meerde grensafstand an hoe kleiner P(x>a), of hoe kleiner~ hoe kleiner 

P(x<a). Ofwel hoe verder we met het ingestelde gemiddelde ll van de grens a 

afzitten hoe gunstiger de overschrijdingskans. Nu zal men in de praktijk 

juist het gemiddelde zo dicht mogelijk bij de grens willen instellen. We 

lichten dit toe aan de hand van het kunstmestprobleem zoals beschreven 
door Van der Grinten en Lenoir (1973, blz. 313). 
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Een kunstmeststroom met een door storingen veroorzaakt wisselend stik

stofgehalte moet minimaal 22.3% stikstof bevatten. Als meer dan 2% van de 

produktstroom niet voldoet aan deze eis volgt afkeuring. Door deze eis is 

P(x<a)=.02 bepaald en daarmee ook de genormeerde grensafstand: an=-2. 

Door nu a-~ in absolute zin te vergroten en/of crx te verkleinen kan aan de 

gestelde kwaliteitseis worden voldaan. De fabrikant zal zijn gemiddelde ~ 

dus boven de 22.3% moeten instellen; zou hij ~ op 22.3% instellen dan valt 

immers 50% van de produktstroom beneèen de 22.3%. Hij levert derhalve ge

middeld meer stikstof dan hij zou hoeven doen om aan de kwaliteitseis te 

kunnen voldoen. Voor deze ekstra stikstof wordt hij uiteraard niet betaald. 

Om deze ekstra levering zo l:lein mogelijk te maken zal hij het gemiddelde ~ 

dus zo dicht mogelijk tegen de grens a willen instellen. In de praktijk zal er 

dan naar een compromis gezocht moeten worden tussen de kosten van de ana

lyse en regelapparatuur omcrx te verkleinen waardoor ~ dichter bij a inge

steld kan worden, en de meeropbrengst doordat er minder teveel stikstof 

hoeft te worden geleverd. 

Theoretisch betekent dit dat in een aantal gegeven situaties de variantie 

crx2 geminimaliseerd moet worden. Hiervan zijn reeds lang theorieën beschik

baar, waaronder die van het Wiener filter. 

Met behulp van de theorie van de meet- en regelbaarheidsfaktoren (Van der 

Grinten, 1962) kunnen we uitrekenen wat bij Wiener filtering de minimale 

variantie is die in een gegeven situatie te bereiken is. 

Met nadruk zij hier vermeld dat dan een absoluut minimale variantie wordt 

bereikt, een kleinere variantie is niet mogelijk. 

In sommige gevallen is niet zozeer de variantie van het foutsignaal van be

lang, als wel het overschrijden van een bepaalde grens zelf. 

Als er bijvoorbeeld een boete staat op elke grensoverschrijding, dan zullen 

we meer geinteressseerd zijn in het aantal malen dat een signaal een grens 

passeert dan in de variantie van dat signaal. Voor de hand liggend is dan 

om het gemiddeld aantal grensoverschrijdingen per tijdseenheid te minimali

seren i.p.v. de variantie. Dat dit toch niet altijd voor de hand liggend 
is zullen we zien in 1.4. Ook als we te maken hebben met veiligheidsgren

zen als nivo-, temperatuur-, en drukgrenzen zullen we meer geïnteresseerd 

zijn in de tijd dat het signaal deze grens niet bereikt dan in de variantie 

van het signaal. We zien dus dat er ten opzichte van het variantieminimali-
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satiekriterium eenekstradimensie is toegevoegd, namelijk de tijd. Het 

variantieminimalisatiekriterium zorgt er voor dat een bepaalde grens 

zo min mogelijk overschreden is. Het kriterium van de minimale grens-

overschrijdingsaktiviteit zal er voor moeten zorgen dat een grens zo 

min mogelijk, of zo lang mogelijk niet overschreden wordt. Op het 

eerste gezicht lijken de beide kriteria veel op elkaar. Immers een mini

male variantie garandeert ons ook dat de kans dat het signaal zich bo

ven een grens bevindt minimaal is. 

Toch zegt deze kans niet alles over de eigenschappen van het signaal in het 

tijddomein; de (kumulatieve) kansdichtheidsfunktie geeft ons alleen infor

matie over amplitude domein. 

Indien we bijvoorbeeld de tijdschaal van een signaal met een faktor c ver

menigvuldigen dan zal de tijd tussen VNee willekeurige overschrijdingen ook 

c maal zo groot worden terwijl de kansdichtheidsfunktie van de amplitude 

dezelfde blijft. 

Een en ander is geïllustreerd in Figuur 1.3. 

t 
x ( t) +-x-+---=~--+ 

t 

x(ct) 

t -+ 

t 
x 

t 
x 

Figuur 1.3 Twee signalen met dezelfde amplitude kansdichtheidsfunktie, 

maar met verschillende grensoverschrijdingsaktiviteit. 

p (x) .;. 

In 1.4 worden een aantal parameters omschreven die grensoverschrijdingsakti

viteit kunnen karakteriseren. In Hoofdstuk 4 zullen we enige aspekten bekij

ken die van belang zijn bij het regelen volgens een grer~overschrijdings

aktiviteit kriterium. Hier vermelden we vast dat bij een gegeven situatie geen 

absoluut minimale grensoverschrijdingsaktiviteit bestaat, dit in tegenstelling 

tot de variantie bij Wiener filtering. 
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karakteriseren? --------------

P• J 1 

Zoals al eerder opgemerkt ligt het voor de hand om de grensoverschrij

dingsaktiviteit te karakteriseren met het gemiddeld aantal grensover

schrijdingen per tijdseenheid filä) of de inverse daarvan de gemiddelde 

tijd tussen twee opeenvolgende grensoverschrijdingen: de gemiddelde 

grensoverschrijdingstijd t(äJ = -
1- • 

llläT 
Deze beide grootheden zijn niet altijd geschikt als maat voor de grens-

overschrijdingsaktiviteit. 

Ten eerste vanwege het feit dat bij een groep stochastische signalen 

een enkele overschrijding in wezen bestaat uit oneindig veel overschrij-· 

dingen. We spreken dan van oneindige multipliciteit. Man kan zich dat 

als volgt voorstellen: bij ieder punt komen fluktuaties voor met "on

eindige" frekwentie, terwijl de amplitude van deze oscillaties "nul" is. 

enzovoort 

Figuur 1.4 Oneindige multipliciteit 

Deze mikroskopische grensoverschrijdingen heinvloeden doordat zij zo tal 

rijk voorkomen het gemiddeld aantal grensoverschrijdingen per tijdseen

heid zodanig dat dit zelfs oneindig wordt; anders gezegd de gemiddelde 

tijd tussen twee grensoverschrijdingen is nul. 
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Dit verschijnsel doet zich voor bij alle normale signalen die niet 

differentieerbaar zijn in geMiddeld kwadratische zin (zie Papoulis, 1975, 

blz. 315). 

Hoewel deze signalen in de praktijk niet voorkomen worden zij toch vaak 

met vrucht gebruikt als model. Een voldoende voorwaarde van differentieer

baarheid in gemiddeld kwadratische zin is dat de autocorrelatiefunktie 

~xx(T) voldoet aan: 

Alle autokorrelaties met een ronde top voldoen aan deze voorwaarde, zie 

ook Figuur 1.5. 

T + T + 

niet differentieerbaar wel differentieerbaar 

Figuur 1.5 Differentieerbaarheid van een normaal signaal is af te 

leiden uit de autokorrelatiefunktie. 

B. . d . ( ) 2 -I TI lJ eerste or e ru1s met ~xx T = ax e r 
x 

hebben we dus te maken met 

oneindige multipliciteit. Hoewel eerste orde ruis, gebruikt als model, 

vaak tot goede resultaten leidt is deze ruis wat betreft de gemiddelde 

grensoverschrijdingstijd niet geschikt om als (vereenvoudigd) model van 
een reeële fysische situatie te dienen. 

Een parameter die de grensoverschrijdingsaktiviteit dan beter karakteri

seert is volgens Van der Grinten - Lenoir (1973, blz 178) de gemiddelde 

bedrijfstijd tb(a) , (mean first passage time). 

De gemiddelde bedrijfstijd is gedefinieerd als de gemiddelde tijd die 

verstrijkt tussen een willekeurig moment dat de grens niet overschreden 

is en de eerst daarop volgende grensdoorsnijding. Door deze definitie 

worden de zeer snelle multiple overschrijdingen als één overschrijding 
in rekening gebracht. Een tweede reden dat de gemiddelde tijd tussen 

(1. 1 
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twee grensdoorsnijdingen geen geschikte maat is van de grensoverschrij

dingsaktiviteit is volgens Barbé (1973, blz. 2.34) dat zich ook voor 

wel-differentieerbare signalen groepering voordoet van de grensdoor

snijdingen: er is sprake van multipliciteit, zie Figuur 1.6. 

Figuur 1.6 Groepsdoorsnijdingen ofwel mikroskopische en makroskopische 

grensdoorsnij dingen. 

Nu zal men vanuit het standpunt van de praktijk niet zozeer het gemid

deld aantal individuele grensoverschrijdingen van belang vinden, maar 

eerder het gemiddeld aantal groepsdoorsnijdingen(Barbé, 1973, blz. 2.31). 

Volgens mij moet je wel oppassen met bovenstaande formuleringen en met 

het beeld zoals geschetst in Figuur 1.6. Eigenlijk is het niet meer dan 

een, misschien soms wel misleidend, denkmiddeL Het reduceren van een 

groepje mikroskopische grensdoorsnijdingen tot een enkele makroskopiscl1e 

grensdoorsnijding (groepsdoorsnijding) is geen eenduidige zaak. Moeten 

we bijvoorbeeld de grensdoorsnijdingen zoals geschetst in Figuur 1.7 

rekenen als één enkele of als twee of meer makroskopische grensdoorsnij

dingen? 

a 

Figuur 1.7 Makroskopische grensdoorgangen: geen éénduidige zaak 
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Volgens Barbé is de gemiddelde bedrijfstijd een goede grootheid om de 

makroskopische grensdoorsnijdingsaktiviteit te karakteriseren. 

Bij de bedrijfstijd wordt niet iedere grensoverschrijding even zwaar in 

rekening gebracht. We zullen dit toelichten aan de hand van een simpel 

voorbeeldje. 

We beschouwen hiertoe de algemene bedrijfstijd die gedefinieerd is als de 

gemiddelde tijd die verstrijkt vanaf een willekeurig moment waarop het sig

naal ongelijk is aan de grenswaarde tot aan de eerst daarop volgende 

grensdoorsnij ding. 

1Ve kijken naar een, overigens deterministisc~signaal dat de vorm heeft 

van het signaal zoals geschetst in Figuur 1.8. 

H 

t kt 

Figuur 1.8 Invloed van kleine intervallen, O<k<1 

Het signaal bestaat uit twee verschillende intervallen. 

Het aantal intervallen met lengte kt komt n maal zo vaak voor als inter

vallen met lengte t (in Figuur 1.8 geldt n=4). De gemiddelde tijd tussen 

twee grensdoorsnijdingen is: 

t+nkt tliT) = n+1 ofwel genormeerd. 

t[ö) - 1+nk 
t - n+1 

CJ. 2) 



p. J 5 

We zien dat oak al zijn de intervallen kt kleiner dan de intervallen 

met lengte t deze intervallen toch een belangrijke bijdrage leveren 

aan het gemiddelde. 

In het geval van nrultipliciteit krijgen we 

t[O)" = 
t 

lim 
k+O 

1+nk 
n+1 

1 = n+1 

In het geval van oneindige nrultipliciteit geldt: 

= lim 
k+O n-+«> 

1+nk 
n+1 = 0 

De gemiddelde bedrijfstijd berekenen we als volgt. 
t 1 De kans am in een interval met lengte t te starten is t+rikt = 1+iik . 

Als we op een willekeurig moment in een interval met lengte t starten 

(1 . 3) 

(1 . 4) 

dan zal de bedrijfstijd gemiddeld gelijk zijn aan it. De totale gemiddelde 

bedrijfstijd is dus gelijk aan tb(o) = 1 +~k it + 1~rik ikt ofwel 
genonneerd: 

tb(O) 
t 

2 
= 1 (1 +nk ) 

2 1 +Ilk 

We zien nu dat de kleine intervallen nauwelijks bijdragen aan de gemid

delde bedrijfstijd. In het limietgeval van (oneindige) 1Tlllltipliciteit 

geldt: 

lim 

k+O 
= i 

Omdat vanwege het willekeurige moment van starten voor een zuiver blok

signaal (k=1) geldt tb(O) = l'flOT wordt in Figuur 1.9 voor een aantal 

waarden van n de tb(O) vergeleken met it(~) voor 0: k < 1. 

t 

(1.5) 

(1 . 6) 
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ltb(O) 
t 

1' 
I 

I t(O) 
I --z.t" 

-----

0 k+ 

n = 1 

0 k+ 

n = 4 

1 0 k+ 

n = 10 

Figuur 1. 9 tb (O) 

t 

en t(O) vergeleken voor het signaal van Figuur 1. 8 
2t 

Bovenstaande is slechts een illustratie. 

Algemeen kunnen we zeggen dat elke afzonderlijke grensdoorsnijding met 

een eigen gewichtsfaktor bijdraagt tot de gemiddelde bedrijfstijd. Deze 

gewichtsfaktor is evenredig aan de lengte van het tijdsinterval tot de 

vorige doorsnijding. 

Het vertand tussen de bedrijfstijd en de intervallengte wordt door Barbe 

(1973, blz. 3.5) gegeven: 

2 
t (a) = 1 t(a) 
b t(a) 

We zullen dit verband op de manier van het voorgaande voorbeeldje aan

nemelijk maken. 

Stel we hebben een (oneindig) lange ruisreeks. Het aantal malen dat een 

interval met lengte ti(a) voorkomt is ni. 

De kans om in een interval met lengte ti(a) te starten is: 

n-t-(a) 
1 1 

L. ni ti (a) ' 
l . 

De bedrijfstijd zal dan gemiddeld gelijk zijn aan !ti(a). 

De gemiddelde bedrijfstijd is dus (zie ook Holst, 1975 I, blz. 2. 5) 

(1. 7) 
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Met 

n.t. (a) 
1 1 1 ( ) 

Z· " ( ) 2 t 1· a 1 ,,.n.t. a 
1 1 1 

2 
z. n.t.(a) 

1 1 1 
z .n. 

= 1 1 1 
2 z.n.t.(a) 

1 1 1 

l: ·TI· 
1 1 

2 . 
= er t(a) + t(a) 

krijgen we (Barbe, 1973 blz. 3.3) 

2 
t;[a) _ t[aJ + er t(a) 

b 2 2 t(a) 

= , t(a) 2 
2 

t[aJ 

(1.8) 

Qndat de variantie een niet negatieve grootheid is kunnen we als ondergren~ 

voor de gemiddelde bedrijfstijd stellen (Barbe, 1973 blz. 3.3) 

(1. 9) 

Het is eenvoudig te kontroleren dat (1.7) en (1.9) ook van toepassing zijn 

op gegeven voorbeeld. 

Zie voor de ondergrens (1.9) bijvoorbeeld Figuur 1.9. 

karakteriseren 

We zetten hier een aantal parameters, waarvan we enkele al in het voorgaan

de zijn tegengekomen, die de grensoverschrijdingsaktiviteit kunnen karakte

riseren op een rijtje. 

n(a) aantal grensoverschrijdingen per tijdseenheid 

De overschrijdingen kunnen onderverdeeld worden in opwaartse grensdoor

snijdingen ( afgeleide van het signaal positief) en neerwaartste grens

doorsnijdingen (afgeleide negatief), 

In verband hiermee kunnen we nu de volgende begrippen def inieren: 



+ 
t (a) 

t(a) 
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de opwaartse overschrijdingstijd, dit is de tijd 

tussen een neerwaartse en de daaropvolgende op

waartse grensoverschrijding. 

de neerwaartse overschrijdingstijd, dit is de tijd 

tussen een opwaartse en de daaropvolgende neer

waartse grensoverschijding. 

de (algemene) overschrijdingstijd, dit is de tijd 

tussen twee opeenvolgende grensdoorsnijdingen. 

de opwaartse bedrijfstijd, de tijd tussen een 

willekeurige startwaarde kleiner dan de grenswaarde 

en de eerstvolgende overschrijding (dit is uiteraarrl 

een opwaartse overschrijding). 

de neerwaartse bedrijfstijd, de tijd tussen een 

willekeurige startwaarde groter dan de grenswaar

de en de eerstvolgende overschrijding. 

de (algemene) bedrijfstijd, de tijd tussen een 

willekeurige startwaarde en de eerstvolgende 

grensoverschrijding. 

Bovenstaande begrippen hebben we in Figuur 1.10 in beeld gebracht. 

+ 
t (a) 

a 

0 

I 
I I 

lf-::-1 

Figuur 1.10 Diverse grensoverschrijdingen: t opwaartse grensoverschrijding 

+ neerwaartse grensoverschrijding 
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I1et verband tussen de verschillende overschrijdingstijden is: 

(1. 10) 

t+(a) = 2 tläJ.P(x<a) (1.11) 

Uiteraard geldt: 

+ t(a) = !Ct (a) + t (a)) (1.12) 

Voor het nulnivo geldt: 

+ -t(O) = t (0) = t (0) 

Het verband tussen de verschillende gemiddelde bedrijfstijden is, wegens 

symmetrie rond het gemiddelde en wegens de definitie van de algemene 

bedrijfstijd: 

(1. 13) 

(1. 14) 

Voor het nulnivo geldt: 

Aangezien we uit de opwaartse gemiddelde bedrijfstijd zowel de neerwaart

se als de algemene gemiddelde bedrijfstijd kunnen afleiden zijn we het 

meest geïnteresseerd in de opwaartse (of mutatis mutandis in de neer

waartse) bedrijfstijd. 

1.6 b222_Y~-h~!_2~~~!~2~~-ig_~~-g!Q~~-êr~!~~@=-~~-8~g~!!~~hGi~~ 

Hoewel we Barbé niet tot onze groep kunnen rekenen, hij is in Leuven 

gepromoveerd op het proefschrift "Grensoverschrijdingen van stochas

tische processen in de regeltechniek", is onze groep via een van de beide 

promotors, Prof. Van der Grinten, toch zeer bij zijn werk betrokken. Voor 

sommigen is zijn werk een belangrijk uitgangspunt geweest. 
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h'e :ullen in deze paragraaf, beginnend bij Barbé, in het kort de lijn 

aangeven van het verrichte onderzoek in de groep. 

Barbé (1973) 
Een belangrijk deel van het onderzoek van Barbé gaat over de makroskopische 

grensdoorsnijding. Als geschikte maat hiervoor prefereert hij de ge

middelde bedrijfstijd. Barbé berekent, uitgaande van de Fokker-Planck 

vergelijking (een stochastische differentiaalvergelijking) de gemiddelde 

bedrijfstijd voor 1e orde ruis. Hij stelt dat deze methode ongeschikt is 

voor hogere orde signalen (Barbé, 1973 blz.3.18). Hij introduceert daarom 

een methode, namelijk bemonstering en lineaire interpolatie, die geschikt 

is voor het bepalen van de makroskopische overschrijdingsaktiviteiten van 

een signaal. 

De volgende afstudeerders zijn in de groep werkzaam geweest. 

Innnink ( 197 4) 

Immink zou het liefst een regelaar gebaseerd hebben op het bedrijfstijd

kriterium. Omdat er over deze grootheid veel te weinig bekend is kiest 

hij ,ondanks de al eerder genoemde bezwaren, toch n(a) als kriterium 

(Immink, 1974, blz. 6). 

Hij komt dan tot een optimaal filter, waaruit een optimale regelaar te 

konstrueren is, die van een bepaalde grens a ntäJ minimaliseert ten koste 

van maximaal tweemaal de minimale Wiener variantie (Immink, 1974, blz 3Z). 

Bij dit optimaal en minimaal is het wel n9dig enige kanttekeningen te 

plaatsen, in Hoofdstuk 4 gaan we hierop nader in. 

Van Schuur (1975) 
Het werk van Van Schuur sluit aan op dat van Immink. Hij past de theorie van 

de optimale Immink filtering toe op een looptijdproces ,gestoord door Ze 

orde ruis. 

Holst (1975) 

Holst heeft wel geregeld op basis van het bedrijfstijdkriterium, hij heeft 

zich echter moeten beperken tot eerste orde foutsignalen. We komen hierop in 

Hoofdstuk 4 terug. Verder heeft hij via digitale simulatie de bedrijfstijd 

van Ze orde ruis bepaald. 
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Een vijftal stagiaires zijn op het gebied van de grensoverschrijdingen in 

onze groep werkzaam geweest. 

Van de Burgt (1975) heeft het werk van Van Schuur eksperimenteel voort

gezet. Verder heeft hij via direkte metingen aan 1e en Ze orde ruis de ge
middelde bedrijfstijd bepaald. 

Den Ouden (1975) heeft ook op eksperimentele wijze bedrijfstijden bepaald 
van 1e en Ze orde ruis. 

Geway (1976) heeft met behulp van digitale simulatie de bedrijfstijd 

bepaald van Ze orde ruis. 

De Lange (1976) heeft enige grafieken uitgewerkt verband houdend met het 

werk van Immink. 

Beelen (1976) heeft het werk van Immink mathematisch onderbouwd. 

1. 7 Konklusie en konsekwenties voor het afstudeerwerk ------------------------------------------------
De gemiddelde bedrijfstijd is een geschikte grootheid om de grensover

schrijdingsaktiviteit te karakteriseren. Helaas is er theoretisch veel 

te weinig bekend over deze grootheid om er regelaars op te gaan baseren. 

Het is onder andere promovendus Barbé (1973) en afstudeerder Holst (1975) 

niet gelukt om voor hogere orde signalen analytische uitdrukkingen te vinden 
voor de gemiddelde bedrijfstijd. 

Het leek mij daarom niet zinvol om meteen zelf een uitdrukking voor de 

bedrijfstijd te gaan zoeken. Omdat er op het gebied van de gemiddelde 

grensoverschrijdingstijd en de nulintervallen veel literatuur bestaat en er 

al enige verbanden bekend zijn tussen de gemiddelde bedrijfstijd (bijvoorbeeld 

(1.8)) en de grensoverschrijdingstijd heb ik besloten om in eerste instantie 

gebruik te maken van de tot nu toe bekende resultaten en te bekijken in 

hoeverre deze toegepast kunnen worden op het bedrijfstijdprobleem. 

De nadruk komt dus te liggen op de signaalanalyse. 

In Hoofdstuk 4 zullen we enige aspekten bekijken die een rol kunnen spelen 

bij het regelenm~tgrensoverschrijdingskriteria. 
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2. DISKUSSIE VAN BEKENDE RESULTATEN 

2.1 ~~~E!ii~!!iQ_ygg_l~_QEQ~-~!~ 

De kans dat x(t) voor het eerst het nulnivo b~reikt in (t,t+dt) gegeven 

x(O}fO voor 1e orde ruis met 
_hl 

2 Tx 
cp (T) = cr e (2.0) 

XX X 

is reeds lang bekend: 

t exp(- rx) 2 
Ptb(t) - 1TTX 

(1-eJcp (- f,!))! 
x 

(Rice (1958, blz. 621); Barbé (1973, blz. 3.17)). 

De bedrijfstijd voor het nulnivo is dus: 

00 

(Barbé {1973, blz. 3.19)). 

(2 .1) 

(2.2) 

Voor niet nulnivo's heeft Barbé (1973, blz. 3.32) de volgende formule afge

leid: 

met 

+ E{tb (a)} 
a<O 

. (log 2 

= T x 

2 
-7if 

1:t2 2 -z f 'i'(z)e · dz 
0 

la! 2 
'!'(a) = /;" f ez (1-erf(z))dz 

0 



met 

2 

~ Tx (og 2 
-.fft 

+ 
E{tb (a)} 

a>O 

~(a) = 2~(a) - '(a) 

I a I z2 
~ (a) = in f e dz • 

0 

1 + 

a 
-z2 crx\l2 

f - (z) e dz 

ccr:nl) 
0 

+ ::: 

erf c-cr7z- ) 
a x 

Voor de fysische betekenis van de funkties '(a), ~(a) en :::(a) zie Barbé 

(1973, blz. 3.29). 

Met behulp van de door Barbé en Cauwenberghs (1976) gegeven algoritme 

zijn bovenstaande formules te berekenen. 

~1et (1.14) is dan ook de verwachtingswaarde van de algemene bedrijfstijd 

te berekenen. 
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In Figuur 2.1 is zowel E{tb+(a)} als E{tb(a)} versus de grenswaarde a ge

schetst. 
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Figuur 2.1 De bedrijfstijd van 1e orde ruis 
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T 
+ 

E{~ (a)} 

Tx 
lf\ 
I E{tb (a)} 
I 

c I 

Tx 

2 3 4 



Tot nu toe is wat betreft stationaire normaal verdeelde signalen 

voornamelijk op eksperimentele wijze de bedrijfstijd bepaald van 

een tweede orde ruis. 
De autokorrelatiefunktie van die 2e orde ruis is 

-hl _bi 
1 1 - Tz e Tz) 
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In Figuur 2.2 zijn de resultaten weergegeven van de bepaling van de 

bedrijfstijd van het nulnivo. 

Holst (1973 I), Van der Burgt (1975) en Geway (1976) hebben ook de op

waartse bedrijfstijd van hogere nivo's bepaald. 

Holst vond: 

ze orde 
ruis 

1e orde 
ruis 

Bovenstaande resultaten zijn weergegeven in figuur 2.3 samen met de 

ondergrens van de bedrijfstijd volgens 

a>O 

Deze ondergrens is door Barbé afgeleid; ik kom hierop in 2.4 terug. 

(2.3) 

(2.4) 
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t tb(O) • 
Tl 

)( 

0 

Cl 

x 
c ll 

1:1 

1::1 

D ' ' / 

IJ. / 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ _., _., .,.. 
.... .... .... 

T2 -
11 -+ ------- -------

.OOI • 01 • 1 

Figuur 2.2 Eksperimentele waarden van de bedrijfstijd op het nulnivo 

van tweede orde ruis volgens: 

·• analoge simulatie Van der Burgt 

Van der Grinten en Lenoir 
t:l Den Ouden 
.)( digitale simulatie Holst 
~ Geway 

ondergrens!~ (1.9) 

zie paragraaf 2.3 
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Ze orde 

• Van der Burgt 1e orde 

4 Geway • 5 

V .25 
~ ondergrens 

100 
+ Holst . 1 

'f 
1) • !• 1 

x . s 

C1 .R 

10 

-3 -2 -1 1 2 3 

Figuur 2.3 De opwaartse bedrijfstijd genormeerd op het nulnivo van 1e orde 

ruis (theoretisch) en van Ze orde ruis (eksperimenteel) 

4 
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Hoewel niet direkt onder de noemer eksperimentele bepaling van de bedrijfs

tijd te rangschikken, geef ik hier toch de resultaten van de eksperimen

ten van Rainal (1962, blz. 375-377) en Mimaki (1973, blz. 485). 

Beide auteurs hebben van een aantal soorten ruis zowel tëö) als crt(O) 
bepaald. 

Met formule (1.8) is dan tb(O) te berekenen. 

Die verschillende soorten ruis kunnen gedacht worden te zijn ont

staan door witte ruis op onderstaande wijze te filteren. 

witte 1 1 _ .... 1 ~ s2 
' s I 

ruis 1 + s 1 + s 1 + s 1 + s 1 + s I 

Figuur 2.4 Het verkrijgen van verschillende soorten ruis door 

filtering van witte eenheidsruis. 

De autokorrelaties zijn genormeerd op de variantie. 

noordat alle tijdkonstanten gelijk zijn aan 1 zijn de autokorrelatie

funkties tevens genormeerd op de tijd. 

~ 1 (T) = exp C-!TI) 

~ 2 (T) = (1+ITI) exp C-!Tl) 

cp3(T) = (1+[TI + ~ T2) exp C-!T!) 

cj>4 (T) = (1+ITI - 2 T 2 + ~ h !3 ) exp (-I T I ) 
~5 ( T) = (1+ IT l 2 14 3 1 4 3T + 15 !Tl - 15 T ) exp C-!T!) 

cp6(T) (1+[TI 2 2 3 1 4 1 5 = -j'l" - hl + jT - 45 I T I ) exp (- h D 

We herkennen in c~> 1 (T) de autokorrelatiefunktie van 1e orde ruis (2.0) 

met cr~ = 1 en Tx=1; c~> 2 (T) komt overeen met de autokorrelatiefunktie van 

Ze orde ruis (2.3) met crx2=1 en r 1=r2=1. Algemeen gezegd is cl>n in (2.5.n) 
de autokorrelatiefunktie van een ne orde ruis. 

Voor de grafieken van de autokorrelatiefunkties wordt verWezen naar 

appendix D. 

(2.5.1) 

(2.5.2) 

(2. 5. 3) 

(2.5.4) 

(2.5.5) 

(2.5.6) 
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De resultaten van Mimaki en R..1.inal zijn: 

t(O) t(O) crt(O) tb(O) 
theoretisch gemeten gemeten berekend uit 
zie §2.3 eksperimentele 

waarden 

4>2 Rainal 3.14 3.25 3.10 3.10 

Mimaki 3.14 3.23 3.22 3.22 

4>3 Rainal 5.44 5.53 4.57 4.65 

Mimaki 5.44 5.52 4.63 4.70 

4>4 Rainal 1.40 1.45 1. J3 1.17 

Mimaki ].40 1.39 1.02 1.07 

ct>5 Himaki 1.19 1.07 .86 .88 

cp6 Mimaki 2.06 2.06 1.07 1.31 

De resultaten van de eksperimenten zoals geschetst in figuur 2.2 
"k Z1Jn mnner1e : 

tb(O) 
4>2 Van der Burgt 4.0 

Van der Grinten 2.8 
(ekstrapolatie) 

Holst 4.0 

(ekstrapolatie) 

Den Ouden 4.5 
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In tegenstelling tot de bedrijfstijd is voor de grensoverschrijdings

tijd wel een algemene formule bekend. 

Rice (1945, blz. 52,54) heeft afgeleid dat: 

00 . \ ~ 
E{n(o)} = J !x' Ct) 1 w2 {o ,x' Ct) }dx' Ct) = .lV -~ 

-oo 7T <PXX(O) 

Waarin w2 {x(t), x'(t)} de tweedimensionale kansdichtheid is. 

Voor niet-nulnivo's geldt: 

E{n(a)} = !oolx'(t)l W2{a,x'(t)}dx'(t) = E{n(O)}e 
-oo 

Bovenstaande formule staat bekend als de formule van Rice (Rice, 

1945, blz. 55) • 

Vanwege ergodiciteit en t(a) = - 1--- (Barbé 1973, blz. 2.14) krij
gen we (Barbé 1973, blz. 39): n(a) 

t(a) = t(O) e 

t(O) = •~ 
XX 

Voor tweede orde ruis levert toepassing van (2.8) op: 
a2 

t(a) = 1r /r1r2 e 
2a 2 

x 

(2 .6) 

(2. 7) 

(2. 8) 

(2.9) 
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2.4 ~~~-Qgg~rgr~g~~g_y~-~~-~~~r~i!ê!~i~ 

In paragraaf 1.4 zijn we al een ondergrens van de gemiddelde bedrijfs

tijd tegengekomen (1.9): 

De grootheid t(a) is met behulp van (Z.8) te berekenen. 

Barbé (1973, blz. 3.10- 3.13) heeft voor normaal verdeelde differentieer

bare signalen met behulp van de formule van Rice de volgende ongelijkheden 

afgeleid! 

a>O 

2 
( a ) 

exp z-z 
ox 

2 
exp (~) 

Zo x 

Ten onrechte veronderstelt hij dat deze relaties ook van toepassing zijn 

op normaal verdeelde niet-differentieerbare signalen. 

Bij zijn bewijsvoering stelt hij: "het volstaat fëäT en cr 2t(a) te be

trekken op de gereduceerde overschrijdingen". 

Met gereduceerde overschrijdingen worden groepsdoorsnijdingen, zie figuur 

1. 6, bedoeld. 
Door alleen de groepsdoorsnijdingen te beschouwen verandert het signaal 

echter zeer wezenlijk; daarbij is het reduceren van vele mikroskopische 

grensoverschrijdingen tot een enkele makroskopische grensoverschrijding 

geen eenduidige zaak, zie figuur 1.7. 

(2 0 1 0) 

(Z.11) 

Berekeningen tonen aan dat de kurve van de "ondergrens" van 1e orde ruis 

en die van de gemiddelde opwaartse bedrijfstijd elkaar voor a = 3.92 

snijden, zie figuur Z.S. Hiervan op de hoogte gesteld deelt Barbé mee dat~ 

'~et feit dat een kontinue verandering in de autokorrelatiefunktie (van 

Ze orde naar 1e orde) een diskontinuiteit oplevert in de bedrijfstijd, 

zou betekenen dat onze signaalmodellen te wensen overlaten zodra uit

spraken worden gedaan over de bedrijfstijd". Wel moet hierbij opgemerkt 

worden dat een kontinue verandering van de autokorrelatiefunktie van Ze 

naar 1e orde ook een diskontinuiteit in de autokorrelatiefunktie zelf 

geeft wat betreft$' (0). 
XX 
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Figuur 2.5 De bedrijfstijd van 1e orde ruis en zijn "ondergrens" 
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Gezien de resultaten van de vorige paragraaf kunnen we ons voorlopig 

beperken tot de bedrijfstijd van het nulnivo. 

Uit (1. 7) en (1.8) volgt: 

2 

= ! t(O) + a t(O) 

2t(O) 

De noemer is met formule (2.8) te berekenen. 

Voor de teller is geen uitdrukking bekend. 

Het is in dit verband wel aardig om op te merken dat McFadden (1961, 

blz. 151) heeft laten zien dat voor 1e orde ruis met Tx=1 geldt: 

E{t2(0)} = 
E{t(O)} 2 log 2 

Samen met (2.12) krijgen we dan weer het resultaat van Barbé (2.2). 

Om de noemer van (2.12) te bepalen kunnen we, i.v.m. ergodiciteit, 

gebruik maken van de kansverdelingsfunktie van de intervallengten tus

sen opeenvolgende nuldoorgangen P
0

(,): 

00 

= E{t2(0)} =~! t 2P0 (t)dt 

Helaas is P0 (T) ook niet bekend. 

(2. 12) 

(2. 13) 

Wel bekend is de konditionele kans U(,)dT dat er een nuldoorgang plaats

vindt in het interval (t+T, t+,+d,) gegeven een opwaartse nuldoorgang op 

t. 

De kansverdelingsfunkties P
0

(T) en U(T) zijn uiteraard niet aan elkaar 

gelijk; P
0

(T) is de kansverdelingsfunktie van de intervallengten tussen 

opeenvolgende nuldoorgangen, terwijl er bij U(T) sprake kan zijn van 
een of meer nuldoorgangen in het interval (t, t+,). 

Als T klein genoeg is, is de kans op één of meer nuldoorgangen ook klein 

en zal U(T) een benadering voor P
0

(T) zijn. 

Een betere benadering is de kansverdelingsfunktie Q(T), Q(T)dT is de 

konditionele kans op een neerwaartse nuldoorgang in (t+,, t+,+dT) gegeven 
een opwaartse nuldoorgang op t. 
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In het interval (t, t+T) kunnen zich immers alleen een even aantal 

nuldoorgangen bevinden omdat er nu een neerwaartse nuldoorgang moet 

plaatsvinden in (t+T, t+T+dT). 

Voor normaal verdeelde signalen zijn, zie Rice (1945, blz.64), Q(T) 

en U(T) uit de vierdimensionale kansdichtheidsfunktie 

W4 {X(t) ,X 1 (t) ,X 1 (t+T) ,x(t+T)} af te leiden: 

Q(T) = ..:]__ /"' f 0x'(t)x'(t+T)W4{Ü,X 1 (t)),x'(t+T),0}dx'(t)dx'(t+T) 
t[öT Ü -oo (2 .14) 

We krijgen dan, zie Rice (1945, blz.58): 

waarin 

Mij is ( -1) i +j maal de onderdeterminant behorende bij mij van de 

matrix. 

}.I = 

H = 

0 

<jJ I 
T 

0 

-q,'' 
0 

-q," T 

-q,' T 

2 2 1 
(M22 - M23 ) 2 

<jJ I 

T <jJT 

-q," T 
-<jl I 

T 

<P" 0 0 

0 <Po 

(2.15) 

(2. 16) 

(2. 17) 
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Bij U(T) is het niet van belang of er in (t+T, t+T+dT) een opwaartse dan 

wel een neerwaartse nuldoorgang plaatsvindt; U(T) kan dan ook bepaald 

worden door in (2.14) in plaats van -oo tot 0 van -oo tot oo te integreren. 

Het resultaat is, zie Rice (1945, blz. 60) 

M23 
{-} 

H 
(2.18) 

Deeksperimentele resultaten van Rainal (1962, blz. 376), Mimaki (1973t 

blz.479) en Wolf en Brehm (1973, blz.486) bevestigen inderdaad dat Q(T)~P0 (T) 

tot een zekere waarde van T. 

Voor groter wordende T worden de nuldoorgangen steeds minder afhankelijk 
van elkaar. 

In het limietgeval zijn de twee nuldoorgangen onafhankelijk en zal de kans 

lJ(T)dT gelijk zijn aan de kans om in een willekeurig interval met lengte 

dT een nuldoorgang te vinden: 

lim U(T) = - 1-
t(O) 

Zo ook, zie Rice (1945, blz.58) 

lim Q(T) = - 1--
2mT 

Juist vanwege deze laatste eigenschap is Q(T) voor ons ongeschikt om 
als benadering van P0 (T) via (2.13) tb(O) te bepalen. 

Toch zal U( T) in hoofdstuk 3 nog van nut blijken te zijn. 

Met het oog op het volgende hoofdstuk definieer ik hier de volgende 

grootheden: 

p(n,T) 

de kansdichtheidsfunktie van de som van de lengten van de 

(n+1) opeenvolgende nulintervallen. 

de kans op precies n nuldoorgangen in een interval met 

lengte T· 

Anders gezegd is Pn(T)dT de konditionele kans op de (n+1)e nuldoorgang in 

(2.19) 

(2 .20) 
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(t+T, t+T+dT) na een nuldoorgang op t. 

Het is duidelijk dat 

00 

U(T) :::: L: Pn(T) 
n::::O 

<» 

Q (T ) :::: L: P 2n ( T ) 

n::::O 

We zien dire~t dat Q(T) een bovengrens is voor P0 (T) en dat U(T) een 

slechtere benadering van P0 (T) is dan Q(T) omdat ook de oneven termen 

van Pn(T) een bijdrage leveren. 

Het verband tussen p(n,T) en Pn(T) is, zie Me Padden (1958, blz.15): 

We beschouwen het signaal y(t), dat de geclipte versie is van x(t): 

t 
x(t) 

t 

y(t) :::: 1 als x(t) > 0 

y(t) :::: -1 als x(t) < 0 

y(t) 

Figuur 2.6 Signaalclipper 

t -+ 

(2.21) 

(2.22) 

(2.23) 

(2.24) 

(2.25) 

(2.26) 
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De autokorrelatiefunktie van y(t) is: 

2 </JT 
r(T) = - arcsin (~) 

'IT '+'Q 

Als er een even aantal nuldoorgangen in het interval (t,t+T) liggen, 

hebben y(t) en y(t+T) hetzelfde teken, bij ·een oneven aantal verschillen 

y(t) en y(t+T) van teken; voor r(t) = E{y(t)y.(t+T)} geldt dus: 

00 

r(t) = I (-1)n p(n,t) 
n=O 

Na tweemaal differentiëren van (2.28) krijgen we samen met (2.23) t/m 
(2.25): 

t(ö) 
4 

00 

• r" ( T) = I ( -1) n P n (T) 
n=O 

Toepassing van (2.21) en (2.22) geeft: 

(2.27) 

(2.28) 

(2.29) 

(2.30) 
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Wat betreft de grensoverschrijdingstijd en de bedrijfstijd op het nul

nivo was de stand van zaken voordat met het afstudeerwerk begonnen werd 

als volgt: 

t(O) tb(O) 

witte ruis 0 0 

1e orde 0 Txlog2 

ze orde Rice simulaties 
ondergrens (1. 9) 

ne orde Rice ondergrens (1.9) 

Door eksperimenteel werk van Rainal (J962) en MiJnaki (1973) er bij te 

betrekken zijn via (1.8) nu ook resultaten bekend van een aantal soorten 
ne orde ruis. 

Ik zal me verder beperken tot de bedrijfstijd op het nulnivo, omdat 
we voor ne orde ruis, n~2, de beschikking hebben over de ondergrens

relaties (2.10) en (2.11). 

De resultaten zullen toegepast worden op die ruissoorten waarvan de 

eksperimentele resultaten in §2.2 zijn vermeld. 
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3. DE BEDRIJFSTIJD OP HET NULNIVO 

3.1 Q~-Q~gr~if~!~i~-~~-2iQ~r2 

Voor de verdelingsfunktie van de bedrijfstijd van een signaal x(t) voor 

het nulnivo geldt: 

Irrnners: 

p(O,T) = kans(x f 0 in (t,t+T)) 

(
x f 0 in (t,t+T) ) 

Ptb(T)dT = kans x=O ergens in (t+T,t+T+dT) 

derhalve 

Uit (3.2) volgt (3.1). 

Nu geldt: 

tb(O) = E {tb(O)} = 0!
00 

T Ptb(T)dT 

Invullen van (3.1) geeft na partieel integreren 

I 
waarbij gebruik is gemaakt van het feit dat p(O,T) voor T~ exponentieel 

naar nul gaat (zie bijvoorbeeld Rice (1958, blz. 582, 606)). 

Bij Barbé (1973, blz. A18) is een soortgelijke formule te vinden. 

Een andere manier om tot (3.4) te komen is door (2.23) te substitueren 

in (2.13) waarna (2.12) toegepast kan worden. 

Voor 1e orde ruis geldt: 
T 

Co ) 2 . - Tx p , T = - arcs 1n e 
'IT 

(3. 1) 

(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 

(3. 5) 



Zie bijvoorbeeld Rice (j958, blz. 62J), Slepian (1962, blz. 465) 

(N.B. Slepian vergist zich een faktor 2). 
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Toepassing van (3.5) en (3.4) geeft weer het bekende resultaat (2.2): 

T 

00 2 ::::: f -
0 ïT 

-T 
arcsin e x dT = Tx log 2 

Voor de uitwerking van deze integraal zie Appendix A. 
Voor hogere orde signalen is p(O,T) helaas niet bekend. 

3.2 Ondergrenzen voor tb(O) 

Slepian (1962) wijdt een artikel aan de waarschijnlijkheid P{T,~xx(t)} 
dat een stationair Gaussisch proces met gemiddelde nul en autokorre

latiefunktie ~xx(t) niet negatief is gedurende een tijd T. 

Omdat 

kunnen we met het werk van Slepian en met (3.4) tot uispraken komen met 

betrekking tot de bedrijfstijd van het nulnivo. 

We definieren de genormeerde autokorrelatiefunktie: 

Na toepassing van (3.6) luidt Slepian's theorema 1: 

als p x (T) ~ p y ( T) voor 0 ::;: T < T dan 

(p(O,T))x > ( p(O,T) )y voor 0 < T < T 

met (3.4) krijgen we dan: 

(3 .6) 

(3.7) 

(3.8) 
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Van (3.9) kan zeer zinvol gebruik gemaakt worden als we de bedrijfs

tijd willen bepalen van een stochastisch signaal waarvan de autokorre

latiefunktie bekend is. Door onder de grafieken van deze autokorrelatie

funktie een andere autokorrelatiefunktie te tekenen die behoort tot een 

signaal waarvan de bedrijfstijd wel bekend is, kan met (3.9) een onder

grens voor de bedrijfstijd worden verkregen. 

Barbé (1973, blz. A18) komt op dezelfde gronden ook tot (3.9). 

Voor niet negatieve Px(t) bewees Slepian (1962, blz. 469): 

1+ !-
P{T,~x(t)} ~ P{To,Px(t)} To T > TO 

Toepassing van (3.6) geeft: 

als Px(T) ~ 0 voor alle T dan: 

T 

p(O,T) ~ p(O,TO) ( p(Ü;To) ) TQ 
T > TÜ 

Slepian definieert de klasse van een autokorrelatiefunktie als volgt: 

Een kontinue autokorrelatiefunktie ox(t) is van klasse 2 als voor kleine 

t geldt: 

Als we px(t) ontwikkelen volgens een McLaurinreeks krijgen we: 

2 
p (t) = 1 + p '(O)t + p "(0) !_ + x x x 2 

(3.9) 

(3.10) 
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Voor differentieerbare signalen is p~(O) = 0, zie (1.1)en figuur 1.5. 

Indien de tijd genormeerd wordt op Y-p~(O) dan blijken de autokorrela

tiefunkties van differentieerbare signalen van klasse 2 te zijn. 

Toepassing van (3.6) op theorema 6 van Slepian (1962, blz.474) geeft; 

als px(T) van klasse 2 is dan 

Co ) 3 T 1 · ( ) p ,T ~ 4 - z~ + z~ arcs1n PX T 

Met (3.4) en na normering van T op V-p''(O) 
x 

geeft toepassing van (3.11): 

Voor differentieerbare signalen geldt; 

~ (zie (2.8)) 

T + --2
1 arcsin p (T),O)dT 

2t(O) ~ x 

De kansfunktie p(O,T) is per definitie groter dan nul voor alle T. 

Vanwege de negatieve koefficient voor de T-term in (3.11) wordt p(O,T) 

in (3.11) negatief voor grote T. 

Om tb(O) niet nodeloos te verslechteren is de integrand in (3.12) het 

maximum van de ondergrens van p(O,T) en 0. 

Voor positieve autokorrelatiefunkties is de term i- T in (3.12) 
de boosdoener, voor T>~t(O) wordt deze negatief. 2t(O) 

Door in (3.12) van 0 tot %t(O) te integreren krijgen we een wat slappe

re ondergrens dan (3.12) 

voor differentieerbare signalen geldt: 

~(0) ~ 1 ~ t(O) + 2~ f tt(O) arcsin Px(T)dT 
0 

(3.11) 

(3. 12) 

(3.13) 

Ik heb het vermoeden dat ondergrens (3.13) zelfs voor niet definiet posi

tieve autokorrelatiefunkties niet veel slechter is dan (3.12). 

Ondergrens (3.13) is ook grafisch te bepalen, zie appendix C. 
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Een bovengrens van p(O,T) is ook door Slepian (theorema 5) afgeleid. Omdat 

cleze bovengrens voor grotP 1 tot nul nadert als l is hij niet geschikt 
1 

nm ll1Ht (.),.1) r•t-,11 htlVt.,ll~Jt·Jl'· ViiTL ~~~;T(ff tt~ ht'l't~kf~llt:lll, 

llrt signa:tl dat vrrkrcgf'n wnrdt door wittf' ruis een voortschrijdende mid

de l.aar met tij d!(onstante T te laten passeren heeft als genormeerde auto

korrclatieftmktie: 

p ( T) = _hl 
T jrj < T 

0 T :'> t 

Hiervoor geldt, z1c Slepian (1962, blz. 465) 

p(O,T) = ! + ~ {arcsin(1 - f) - v'T-cz-,f)} 

0 < t < T 

Toepassing van (3.4) met integratiegrenzen 0 enT geeft: 

Indien we voor L > T (3.10) toepassen krijgen we 

Holst (1975, I, blz.a.Z) bepaalde eksperimenteel voor dit signaal 

(3 .14) 

(3.15) 

(3.16) 

(3.17) 

(3. 18) 
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Voor signalen met een positieve autokorrelatiefunktie kan nu, gezien 

(3.9) en (3.17), op grafische wijze een ondergrens van tb(O) bepaald 

worden, door onder de grafiek van de genormeerde autokorrelatiefunktie 

een driehoekige autokorrelatiefunktie volgens (3.14) te tekenen die de 

T-as bereikt voor T=T. 

Een ondergrens is dan: tb(O) > .4ST. 

Voor een zo groot mogelijke ondergrens zal meestal een raaklijn vanuit 

het punt (0,1) aan p(T) getekend moeten worden. Zie figuur 3.1 • 

Voor signalen met autokorrelatiefunkties die ook negatief worden kan op 

dezelfde wijze een ondergrens tb(O) worden bepaald, alleen zijn (3.9) 

en (3.17) niet toepasbaar. Wel kan gebruik gemaakt worden van (3.8), 

(3.4) en (3.16) met als resultaat: tb(O) > .43T. 
Voor een zo groot mogelijke ondergrens zal het punt (O,T) vaak samen

vallen met het snijpunt van p(T) met de ,-as. Zie figuur 3.1 • 

y • 43 

T + 

y .45 

T 
T + 

Figuur 3.1 Bepaling van een ondergrens tb(O) : tb(O) > yT 
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Het algemene recept voor een ondergrens luidt dus: 

Trek van uit (0,1) een rechte lijn die onder de grafiek van p(T) 

blijft en die de T-as zo ver mogelijk van de oorsprong in het 

punt (T,O) snijdt. 

Er geldt dan: 

tb(O) > yT y = .43 
y = .45 als p (T) > 0 voor alle T x . 

(3.19) 

Een andere methode om tot een ondergrens van tb(O) te komen is de volgen

de. 
Per definitie geldt: 

00 

p(O,T) = 1-p(1,T)-p(2,T)- ••••• = 1 - L p(n,T) 
n=1 

De kansfunkties p(n,T) zijn niet bekend. 

Wel bekend is de kans qn(t1 ••••• tn)dt1 ••••. dtn dat het signaal x(t) 

.een of meer nuldoorgangen heeft in elk van de intervallen (t1,t1+dt) ••• 

(tn,tn+dtn), namelijk (zie bijv. Slepian (1962, blz.470)) 

qnCt, ••••• tn) = foo 
-ex> 

I x 1 
( t 1 ) ••••• x 1 

( tn) I dx 1 
( t 1 ) ••••• dx' ( tn) 

waarin Wn{ ••••• } de u-dimensionale kansverdelingsfunktie is. 
We definiëren nu: 

Cn(T) is te beschouwen als de som van alle mogelijke kansen om in ieder 

geval n nuldoorgangen te vinden in het interval (O,T), er geldt: 

00 

( n ) p(n,T) 
k 

(3.20) 

(3.21) 

(3.22) 

(3. 23) 



Verder geldt: 

00 

p(O,T) = + L (-1)n~(T) 
n=l 

Fonnule (3. 24) is aannemelijk te maken door (3. 23) rn (3. 24) te sub

stitueren: 

p(O,T) = 
00 

+ I 
i=l 

00 

(-1)i ( ~ ) p(n,T) 
l n=i 

de koëfficiënt voor iedere term p(n,T) is: 

n 
I 

i=1 
(-1)i ( ~) = -1 (Abramowitz 1970, blz.10) 

l 

waarmee (3.20) verkregen is. 

Omdat Cn+l(T) < Cn(') gelden de volgende ongelijkheden, zie ook 

Slepian (1962, blz. 471), die steeds beter worden. 

ondergrens bovengrens 

0 .::_p(O,T) < 

1-c1 c,) .::_ p(Ü,T) < 1-c1 (T )+c2c,) -

1-C1(,)+Cz(,)-C3(,) ~ p(O,T) < 1-C1(,)+Cz(T)-C3(,)+C4(T) -
enz. 

p.46 

De ondergrenzen worden voor grote ' negatief; de formule voor de onder
grens van de bedrijfstijd wordt derhalve 

tb(O) ~ foo max{ondergrens (,),O}d,· 
0 

Omdat de bovengrenzen voor grote ' groter dan 1 worden (Slepian (1962, 

blz. 471)) zijn deze niet geschikt om met (3.4) een bovengrens van tb(O) 

te bepalen. 

(3.24) 

(3. 25) 

(3.26) 

(3.27) 

(3.28) 

(3.29) 

(3.30) 
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De funktie q1(t1) zijn we al eerder tegengekomen (2.6). 

Met (3.22) krijgen we dan 

c1 Cr) =-T-
t(Q) 

Ondergrens (3.28) ingevuld in (3.30) levert 

Deze ondergrens Z1Jn we in hoofdstuk 1 (1.9) al tegengekomen. 

Ondergrens (3.29) wordt zo ingewikkeld dat deze alleen numeriek te be

palen is; voor de formules wordt verwezen naar appendix B. 

(3.31) 
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\1/e hebben de beschikking over een zes-tal ondergrenzen. Voor niet-differen

tieerbare signalen (3.9) en (3.19), voor differentieerbare signalen tevens 

(1.9), (3.1Z), (3.13) en (3.Z9,30). 

In figuur 3.Z zijn een aantal ondergrenzen geschetst voor Ze orde ruis 

met als autokorrelatiefunktie formule (Z.3) 

3 

z 

0 

. 
I 

I . 
/ ;' . /.·· 

./ /.··· 
/.•" / ~· . _,..· 

/ .·"" . .;;·.7 
/ .. ···/ ./.-· .. / 

H ·H- ...... H .H.. :~. :::::::::·:::~ •. ~ :-~~-; '.:: ~ ·- -------

-------· ---- Tz .. --- -~ 
- -- - --- - - T1 

.001 .01 • 1 

Figuur 3.Z Ondergrenzen van tb(O) voor Ze orde ruis 

----- Van der Grinten 

(3.9) 

(3.1Z), (3.13) 
(3.Z9,30) 

··········(3.19) 

---(1.9) 

(simulatie, geen ondergrens) 

PX(T) :::, PX(T) 

arcsinus 
reeks 
raaklijn 

!t(O) 
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De resultaten van de ondergrenzen voor tb(O) van de autokorrelatie

ftmkties ~ 1 (T) t/m ~ 6 (T) (zie 2.5) zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

tb(O) !t(O) ondergrens ondergrens ondergrens T 

eksperi- (1. 9) G'L 12) (3. 13) (3.19) uit 
menteel (3.19) 

~1 ( T) .69 0 - - .45 1.00 

~2 ( T) 3.2 1.6 2.13 2.13 1.5 3.4 

~3 (T) 4.7 2.7 3.56 3.56 2. 1 4.6 

~ 4 ( T) 1.1 .70 .88 .88 .49 1.14 

~5 ( T) .88 .59 .74 .73 .40 .9 

~6(T) 1.3 1.0 1.2 1.2 .54 1.25 

We zien dat de ondergrenzen (3.12) en (3.13) nauwelijks verschillen, ook 

voor de negatieve autokorrelatiefunkties ~ 4 (T), ~ 5 (T) en ~ 6 (T). 
Voor hogere orde signalen schijnt ondergrens (3.19) slechter te zijn dan 

(1. 9). 

Uit de twee rechter kolommen uit de tabel volgt dat voor hogere orde 

signalen het snijpunt van de raaklijn volgens ondergrens (3.19) een 

(goede) indikatie lijkt te zijn voor tb(O), dus y=1. 

fb(o)· 

T I 

.7 

ï 

.9 
! 

1 

1 

I 

1 

1 



3.4 QQ~fh~~!~i~~-g~!~g!~IY~!!~g 

In deze paragraaf worden twee uitdrukkingen afgeleid voor tb(O) als 

verondersteld wordt dat de lengten van de opeenvolgende nulinter

vallen onafhankelijk zijn. 

Behalve voor 1e orde ruis (Markov ruis) zal deze veronderstelling 

over het algemeen onjuist zijn. 

De hier gevolgde methode is ontleend aan McFadden (1958}. 

Als de lengten van de opeenvolgende nulintervallen onafhankelijk van 

elkaar zijn, dan geldt, zie ook figuur 3.3: 

t~t+t'~t+T 

p (t') p (-r-t') n-1 o . 

Figuur 3.3 Nulintervallen 

Vergelijking (3.32) is een konvolutie integraal. 

p.SO 

(3.32) 

Het ligt dan ook voor de hanä om over te gaan op Laplace getransformeer
den: 

L[Pn(-r)] = Pn(s) (3.33) 

1 [ l tTöJ r" ( T) J = g(s) (3.34) 

L[U(-r)] = u(s) (3.35) 

L[Q(-r)] = q(s) (3.36) 

Herhaald toepassen van (3.32) geeft: 
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n+1 
Pn(s) = p0 (s) 

Vergelijkingen (2.21) en (2.29) gaan over in 

u(s) 
00 

= L Pn(S) 
n=O 

00 

g(s) = L 
n=O 

Vergelijking (2.22) wordt: 

Dörr (1965, blz. 691) komt na veel omwegen ook tot relatie (3.39), maar 

veronderstelt ten onrechte dat deze algemeen geldig is. 

Samen met (3.37), volgt uit (3.38) en (3.39) 

_ u(s) 
Po(s) - 1+u(s) 

Po(s) -~ - 1-g(s) 

De twee relaties zullen ongelijk aan elkaar zijn als de nulintervallen 

niet statistisch onafhankelijk zijn. 

(3.37) 

(3.38) 

(3.39) 

(3.40) 

(3.41) 

(3.42) 

Voor de bepaling van E{tb(O)} zijn we vooral geïnteresseerd in het twee

de moment van P0(T), zie (2.12). 

Indien we s=jw invullen in PnCs), dan is Pn(s) de karakteristieke funktie 

van t(O). 

Volgens het moment theorema geldt dan: 

(3 • 43) 
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We ontwikkelen p
0

(s) en g(s) in een reeks rond s=O: 

2 
Po ( s) = Po ( 0) + p I ( 0) s + p " ( 0) s + 

0 0 2 

2 
g ( S) = g ( 0) + g I ( Û) S + g11 

( 0) ~ + 
2 

Volgens appendix E geldt: 

g(O) = ! 

g 1 (0) = -l t(O) 

g"(O) = ! tlöT.A 

2 00 • 

A=- f arcs1n Px(,)dT 
ïT 0 

Substitutie van de twee reeksen in (3.39) geeft na gelijkstellen van 

termen met gelijke macht ins, zie (E.17): 

mits voldaan is aan 

Zie ook HcFadden (1958, blz.18). 

Met (2.12) krijgen we als resultaat: 

(3.44) 

(3.45) 

(3.46) 

(3.47) 

(3.48) 

(3.49) 
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als de lengten van de opeenvolgende nulintervallen onaf

hankelijk zijn dan: 

2 CX> 

tb(O)A = !t(O) +- f arcsin p (T)dT 
7f 0 x 

Uitdrukking (3.50) is op overeenkomstige wijze als (3.13) grafisch te 

bepalen, zie appendix C. 

(3. 50) 

In het geval van 1e orde ruis, waarbij tëäJ = 0, komt (3.50) overeen met 

het al eerder gevonden resultaat in paragraaf 3.1: 
t 

2 co 

tb(O) =- f arcsin e 
7f 0 

- Tx 
dt = Txlog2. 

Uit (3.38) en (3.40) kan op eenzelfde manier als uit (3.30) een uitdruk

king van t 2(0) = E{t2(0)} afgeleid worden; de twee uitkomsten blijken 

aan elkaar gelijk te zijn. Dit is niet verwonderlijk, omdat uit twee 

van de drie reeksontwikkelingen (3.38), (3.39) en (3.40) de derde af te 

leiden is, zie appendix E. 

Het resultaat is (E.33): 

waarin 

B = ~ [ucT)- -
1 J dT 

0 tTöT 

Zie ook McFadden (1958, blz.18). 

Het resultaat van de bedrijfstijd is dan: 

als de lengten van de opeenvolgende nulintervallen onaf

hankelijk zijn dan: 

(3.51) 

(3.52) 

(3.53) 
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Nogmaals wijs ik erop dat 

als niet voldaan is aan de onafhankelijkheid van de nulintervallen. 

3.5 ~!~2Y_Y~I~~!tGg_y~-~~-nY!!n!~IYe1!~n 

De korrelatie koëfficiënt Kij tussen het ie en het je nulinterval is 

gedefinieerd als 

K •• 
l.J 

E{T.,.}- t(o)2 
= l. J 

2 
0 t(O) 

Als verondersteld wordt dat de opeenvolgende nulintervallen een Markov 

keten in de brede zin vormen dan geldt: 

_ I i-j I 
K • • - K 

l.J 

(3.54) 

(3. SS) 

De variantie van de nulintervallengten is dan volgens McFadden (1958,blz.21): 

(3. 56) 

waarin, z1.e (3.48) 

(" t~O) t = 2 t(O) A (3. 57) 

en, z1.e (3.51) 

~t~O)t = (2B+1) t(O) 2 (3. 58) 



als de opeenvolgende nulintervallen een Markov keten in de 
brede zin vormen dan: 

3.6 IQ~E~~~~g~Qg~gt~~!!i~~-~!~!~rY~!!~g-~g-~!~QY_Y~!~~!~g_y~-~~ 

g~!!g!~IY:~!!~D 

In figuur 3.4 zijn \(O)A, tb(O)B en tb(o\1 geschetst voor Ze orde 
ruis met als autokorrelatiefunktie formule (2.3). 

4 

3 

2 

0 

.001 .01 • 1 

Figuur 3.4 De bedrijfstijd van Je orde ruis 

1 

················ t (OJ b M 

---Van der Grinten-Lenoir (simulatie) 

p.SS 

(3.59) 
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De resultaten van de autokorrelatiefunkties ~ 2 (T) t/m ~6 (T) zijn in on

derstaande tabel weergegeven: 

tb(O) tb(O) 
A 

tb(O) 
M 

tb(O) 
B 

eksperi-
menteel 

c~>2(T) 3.2 3.04 3.22 3.43 

cjJ3(T) 4.7 4.71 4.73 4.75 

cjJ4(T) 1.1 • 78 .92 1.32 

' 

q, 5(T) .88 .65 .78 1.11 

<j>Ó(T) 1.3 1.12 1.22 1.46 
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3. 7 Konklusie 

Er zijn een zestal ondergrenzen bekend, namelijk (1.9), (3.9), (3.12), 

(3.13), (3.19) en (3.29,30). 

Het meest handzaam, met toch goede resultaten is ondergrens (3.13). 

Ondergrens (3.19) is voor de hogere orde signalen die bekeken Z1Jn 

slechter dan alle andere; wordt echter y=1 genomen dan lijkt (3.19) 

een (goede) indikatie te zijn voor tb(O). 

In paragraaf 3.4 zijn twee uitdrukkingen gegeven (3.50) en (3.53), voor 

tb(O) als er van uit wordt gegaan dat de opeenvolgende nulintervallen 

onafhankelijk zijn. 

In paragraaf 3.5 is een uitdrukking voor tb(O) gegeven (3.59) als ver

ondersteld wordt dat de opeenvolgende nulintervallen een Markov keten 

in de brede zin vormen. 

Hoewel de opeenvolgende nulintervallen noch onafhankelijk zijn, noch een 

~~rkov keten in brede zin vormen, komen de berekende waarden toch redelijk 

overeen met de eksperimentele waarden. 

Formule (3.50) laat zich het makkelijkst van de drie berekenen. 
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4. REGELEN OP BASIS VAN OPTIMALE GRENSOVERSCHRIJDINGSAKTIVITEIT 

4.1 r~~~~q~~g 

1Ve beschouwen weer, evenals in hoofdstuk 1, de situatie zoals geschetst 

in figuur 4.J. 

... . ~ , proces ,_ 

regelaar I' 

Figuur 4 • .J Een geregelde situatie 

storingen 

, foutsignaal e(t) 

Pe( T) 

,(j 
e 

Het foutsignaal kan beschreven worden door de genormeerde autokorrela

tiefunktie pe(T), die het signaal in het tijddomein karakteriseert, en 

de spreiding oe, die het signaal in het amplitudedomein karakteriseert. 

De grensoverschrijdingsaktiviteit kan ook gekenmerkt worden door deze 

parameters. 

Voor de grensoverschrijdingstijd geldt, zie (2.8), 

= tTöJ f (~) a o e 
( 4.1) 

Het is waarschijnlijk, zie bijvoorbeeld §2.1, datvoorde bedrijfstijd ook 

een dergelijke relatie geldt: 

h (~) 
a o 

e 
( 4. 2) 

zowel tläJ als tb(O) zijn een funktie van pe(T), zie (2.8) resp. (3.4) 

en (3.6). De grensoverschrijdingsaktiviteit is te minimaliseren door 

tTöJ resp. tb(O) te maksimaliseren en/of ae te minimaliseren. In een 

geregelde situatie is t(O) resp. tb(O) niet onafl1ankelijk van cre. 

Bij Wienerregelaars bijvoorbeeld is oe minimaal, maar de bandbreedte 

van het foutsignaal is maksimaal(V.d. Grinten-Lenoir, 1973, blz. 280). 
Dit kan een vergroting van de grensoverschrijdingsaktiviteit tot gevolg 

hebben. 
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Barbé (J973, blz. ·J.22) heeft aangetoond dat bij optimaal lineair regelen 

het foutsignaal meestal niet-differentieerbaar is. 

Dit betekent dat dan tlöJ = 0, zie § 1. 4. 

Algemeen kan gesteld worden dat een regelaar die de variantie van het 

foutsignaal minimaliseert de grensoverschrijdingsaktiviteit zeker niet 

zal minimaliseren. 

Bij toepassing van de door Immink (1974) voorgestelde regelaar kan het 

verband tussen het gemiddeld aantal grensoverschrijdingen per tijdseen

heid TITäJ en de op de Wiener variantie, oe1~2 , genormeerde variantie 

van het foutsignaal zijn zoals geschetst in figuur 4.2. 

0 1 max 1 

Figuur 4.2 Het verband tussen n(a) 

regelaar volgens Immink. 

max 2 

2 
oe 

en-2 
o 

ew 

2 
1 oe 

--2 + 

o ew 

bij toepassing vàn een 

Het verloop van de curven 1,2,3 is afhankelijk van de grenswaarde a, 

het te regelen proces en de stoorsignalen. 

We zien dat hier, evenals dat bij het regelen volgens overschrijdings

kansminimalisatie het geval was, zie §1,2, niet direkt een optimale 

situatie aan te geven is. 
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Door onder andere te eisen dat de variantie van het foutsignaal niet 

groter mag zijn dan een bepaalde maksimurn waarde, komt Immink tot een 

optin~le regelaar die behoort bij een lokaal minimum zoals dit optreedt bij 

kurve 3 in figuur 4.2. Het feit dat deze maksimale variantie een arbitraire 

keuze is, is voor Immink (1974, blz. 33) een reden om de randminima, ook 

al kunnen deze lager zijn dan de lokale minima, niet te bekijken. 

Ik zou de regelaar van immink dan ook geen optimale regelaar willen noe

men. Ook bij het regelen volgens een bedrijfstijdkriterium is niet 

direkt een optimale situatie aan te geven: Holst (1975, II, blz. 4.1) 

heeft laten zien dat het in principe altijd mogelijk is om zo te filteren 

dat we zowel tb(O) = 0 als tb(O) = m kunnen krijgen. 

Gezien bovenstaande kunnen we dus niet spreken van regelen op basis van 

minimale grensoverschrijdingsaktiviteit zonder meer. Er is nog een ekstra 

kriterium noodzakelijk. Faktoren die daarbij van belang kunnen zijn, zijn: 

- de gemiddelde bedrijfstijd, 

- de variantie in de bedrijfstijd, 

- de variantie van het foutsignaal, 

- het grensnivo a. 

Een andere faktor die daarbij nog een rol kan spelen wordt geïntroduceerd 

in de volgende paragraaf. 

In paragraaf 1.2 hebben we gezien dat bij regelen volgens een grensover

schrijdingskriterium het van belang is dat de afstand van het ingestelde 

gemiddelde tot de grens, de grensafstand, zo klein mogelijk is. We kunnen 

het doel van het werken met grensoverschrijdingskriteria dan ook als 

volgt formuleren: er moet aan een bepaald grensoverschrijdingskriterium 

worden voldaan, terwijl het gemiddelde zo dicht mogelijk bij de grens 
moet liggen. 

Als een proces buiten bedrijf wordt gesteld als het uitgangssignaal (fout

signaal) een grens a overschrijdt, dan zal het gemiddelde van het uitgangs

signaal gedurende de tijd dat het proces in bedrijf is geweest niet gelijk 

zijn aan het ingestelde gemiddelde. We noemen die afstand van de grens tot 

dit gemiddelde de effektieve grensafstand àe,· zie figuur 4.3. 



Figuur 4.3 De effektieve grensafstand ae. 

p.6] 

t e 

Over het algemeen zal men meer in de effektieve grensafstand ae geinte

resseerd zijn dan in de grensafstand a, ae geeft immers de afstand van de 
grens tot het "bereikte" gemiddelde aan, en daarmee ook vaak de kosten. 

Als p(e) de amplitude kansdichtheidsfunktie van het foutsignaal is, dan 

geldt: 

a en = a -n 

waarin 

ae 
a =
en cre 

a a =n cr e 

f 
an 

-co 

f 
an 

-co 

e p(e)de 2 

"' 
exp(-!an ) 

= an + 
an 

p(e)de 1+erf(72) 

In figuur 4.4 is het verband tussen aen en an geschetst. 

( 4. 3) 

( 4 .4) 

( 4. 5) 
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5 

4 

3 

2 

a -+ 

~==~~==~--~~~~~--~~~_;n 
-5 -4 -3 -2 1 2 3 4 5 

Figuur 4.4 De effektieve grensafstand aen versus de grensafstand an 

Procesregelingen, zowel voorwaartse als teruggekoppelde regelingen, ZlJn 

te vertalen in een filterprobleem (Van der Grinten-Lenoir, 1973, blz. 
493, 495). We bekijken nu het filterprobleem voor een proces met inverse 
responsie zoals beschreven door Holst (II, 1975, hoofdstuk 4). 

witte x(t) w(t) 
-~ 

e(t) .... 
ruis Gx(s) 1 - sT. V(s) , 

1 

Figuur 4.5 Filterprobleem voor een proces met inverse responsie. 

Doel van het filter V(s) is om, volgens Holst, het proces met inverse 

responsie te kompenseren op basis van het bedrijfstijdkriterium. Ik 

zal daar het kriterium van de minimale effektieve grensafstand aan toe
voegen. 
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Omdat er alleen een uitdrukking voor de bedrijfstijd van 1e orde sig

nalen bestaat, heeft I1olst zich noodgedwongen tot dat soort foutsig

nalen moeten beperken. 

Door deze strenge beperking zijn we dus niet verzekerd van een opti

male regelaar. Als demonstratie voor het effektieve grensafstandkri

terium lijkt me dit echter geen bezwaar. 

Holst komt tot het filter zoals dat geschetst is in figuur 4. 6. 

r 

I 1 Ah Th I 
_", 

I 
, C\vlSJ ,. 1+sTh 

I 
w(t) 

L -~ I .... I I . (' 
I I 

... Vw(s) 
I 

, 

I 
L- _j 

Figuur 4.6 Het filter V(s) volgens het bedrijfstijdkriterium voor 

een proces met inverse responsie. 

Gw(s) vormend filter van w(t) 

Vw(s) 

Ah = 

Wienerfilter van het gegeven proces. 
T · 1 

cr (1- Tl) (2T1.) -z 
ew h 

2 
(J Wienervariantie ew 

Th tijdkonstante 

, 

De gemiddelde opwaartse bedrijfstijd van het foutsignaal is dan, zie 

Holst (1975, II, blz. 4.11) 

(4.6) 



We normeren nu als volgt: 
+ 

tb (0) 

T. 
1. 

+ 
tbn(O) = 

a 
anw --

crew 

Fonnule ( 4. 7) is dan te schrijven als 

+ 
tbn (anw) 

crew 
= Thn ha(anw cre ) 

De faktor 

te )2 
1 + Thn 2 

= (2\lî' ) 
crew hn 

Geeft de variantievergroting aan ten opzichte van de Wiener situatie. 

Als Thn = 1 dan is, zie ook (4.6) en figuur 4.6, V(s) gelijk aan het 

Wiener filter Vw(s). 

We bekijken nu de effektieve grensafstand voor deze filteropzet. 

Met (4.3) krijgen we 

cre Vf'IT2 aenw = anw + a 
ew 

2 
2 crew 

exp ( -1 anw -2- ) 
cre 
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( 4. 7) 

(4.8) 

(4.9) 

(4.10) 

(4.11) 

(4.12) 

(4. E) 



waarin 
ae 

a =
enw 0ew 

volgt uit (4.12) 

Voor tbn = 100 is in figuur 4.7 aenw versus anw geschetst. 

-4 -3 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

t 

2 3 4 5 6 7 

a + nw 

8 9 
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(4.14) 

Figuur 4.7 De genormeerde effektieve grensafstand versus de genormeerde 

grensafstand voor de gefilterde situatie volgens de figuren 

4.5 en 4.6. 

We zien dat voor anw ~ 3 er een absoluut minimum aan te wijzen is, waar

uit een optimaal filter is af te leiden. 

+ 
Voor tbn(anw) > 14 blijkt er zo'n minimum op te treden. 
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!iguur 4.8 De bedrijfstijd behorend bij het filterprobleem van de figuren 4.5 en 4.6. 
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In figuur 4.8 is voor een aantal waarden van anw het verloop van t~n(anw) 
geschetst als funktie van de parameter;rhn. Ook is de variantievergro
ting ten opzichte van de Wiener situatie geschetst. 
We zien dat zonder er een ~kstra kriterium bij te betrekken geen opti

male situatie aan te geven is. Voor bijvoorbeeld t~nCanw) = 100 is voor 
oneindig veel waarden van anw een filter te konstrueren. Zelfs voor 
één bepaalde waarde van anw kan het mogelijk zijn dat meerdere filters 
geschikt zijn; als anw=3.5 voor Thn ~ .5, Thn ~ 10 en Thn ~ ~5. 

Door nu de effektieve grensafstand erbij te betrekken is er voor een 
gewenste bedrijfstijd groter dan 14 Ti wel een optimaal filter aan te 
geven. 
Deze optima zijn ook weergegeven in figuur 4.8. Voor groter wordende 
grenswaarden gaan de optimale filters steeds meer op de Wiener filters 

(Thn = 1) lijken. 

:§!!~!s!!Y!!~Ü!_Y2JJ_h~!-f!!!~r-Y!~l 

De vraag die we ons kunnen stellen is: hoe goed is het filter V(s). Met 
andere woorden, wat is de verbetering in de gefilterde situatie in ver
gelijking met de engefilterde (V(s)=O) situatie. Omdat we alleen de 
bedrijfstijd van le orde ruis kennen, zullen we ons weer daartoe moeten 
beperken. 
Het vormend filter uit figuur 4.5 is dus: 

De bedrijfstijd is 

Om de resultaten te kunnen vergelijken met die van de gefilterde si

tuatie zullen we weer normeren op Ti en aew • 

(4.15) 

(4.16) 
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waarin 

Het verband tussen crx en crew voor eerste orde ingangsruis en een pro

ces met inverse responsie is, zie Van der Grinten-Lenoir (1973, blz. 

292,298) 

0 ew (1 2)! -- - ri a x 
waarin 

r - r. x 1 r· = 
1 r + r. x 1 

dus 

0 ew 2VfXh 
= 

a x T +1 
xn 

Formules (4.17) en (4.21) komen overeen met(4.11) en (4.12). 
We zijn dus weer teruggekeerd tot het reeds behandelde filterprobleem 

uit figuur 4.5. De konklusie luidt derhalve: van het behandelde fil
terprobleem is voor eerste orde ingangsruis de engefilterde situatie 

nooit beter dan de gefilterde situatie, alleen op de kromme van opti

ma is het om het even of er wel of niet gefilterd wordt. 

De spreiding van de bedrijfstijd crtb(O) volgt uit 

(4.17) 

(4.18) 

(4.19) 

( 4. 20) 

(4.21) 

(4.22) 



Voor het nulnivo is tb(O) met (3.4) te berekenen. 
Uit (3.:1) volgt: 

2 co tb (0) = 2 f T p(O,c)dT 
0 
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Als p(o,,) bekend is kan dus zowel tb(O) als atb(O) berekend worden. 

Als om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld eksplosiegevaar) een bepaal
de grens niet overschreden mag worden is de kans dat de bedrijfstijd 
kleiner is dan een bepaalde waarde misschien belangrijker dan de 
spreiding (vanwege de scheve kansdichtheidsfuntie van tb(O)). 
Voor het nulnivo geldt: 

Voor 1e orde ruis geldt: 

De funktie Ptb(tb < T) is voor 1e orde ruis geschetst in figuur 4.9 
(zie (4.24) en (3.5)). 

1 

T -+ 

0 1 2 3 4 5 

Figuur 4.9 Ptb(tb < T) voor le orde ruis. 

Voor hogere orde signalen is p(O,,) niet bekend. 

(4.23) 

(4.24) 

(4.25) 



4.5 Konklusie ---------
De eis van minimale grensoverschrijdingsaktiviteit is niet voldoende 

om tot een optimale regelaar te komen; er is nog een ekstra kriterium 

nodig. 

Een zinvol kriterium is dat van de minimale effektieve grensafstand; 

de effektieve grensafstand geeft aan hoever het gemiddelde van een 

signaal van de grens afligt als alleen de signaalwaarden beneden 

een bepaalde grens worden beschouwd. 

p.70 
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5. IS~ SLOTTE 

Er zijn een aantal wegen om meer te weten te komen over de bedrijfstijd 

van een stochastisch signaal; zie onderstaand figuur. 

grensover

schrijdingstijd 

nul-intervallen 

di rekte 

eksperimenten 

stochastische 

differentiaal

vergelijkingen 

Ik l1eb de linker weg bewandeld, en me daarbij nog beperkt tot de be

drijfstijd op het nulnivo. 

Het uiteindelijke doel van het werken met bedrijfstijden is om tot 

regelaars te komen die gebaseerd zijn op een bedrijfstijdkriterium. 

Echte harde resultaten hiervoor heb ik niet bereikt. Wel is het soms 

mogelijk met behulp van de ondergrenzen uit hoofdstuk 3 uitspraken 

van b~alitatieve aard te doen over de foutsignalen van regelaars met 

betrekking tot de bedrijfstijd. 

Een uitbreiding op dit werk kan gedaan worden door te kijken naar 

kansverdelingsfunkties van de intervallengten van grensdoorsnijdingen 

op (niet-) nulnivo's. Aanwijzingen zijn te vinden in het overzichtsarti

kel van Blake en Lindsey (1973) met veel literatuurverwijzingen, eks

perimenteel werk van Blötekjaer (1958), en het eksperimenteel en 

theoretisch werk van Brehm en Wolf (1975), Szalay (1964), Tikhonov 

(1963) en Zuhrt (1961). 

Shridhar en Rajappan (1975) veronderstellen dat de verdelingsfunktie van 

de nul-intervallen een Rayleigh verdeling is. Tikhonov (1963, blz. 603) 

komt juist voor hogere nivo's tot een Rayleigh verdeling. Als P
0

(T) 

een ~yleigh verdeling is, dan is er een vast verband tussen tb(O) en 

t(O). ~1et (2.12) en (2.13) is te berekenen dat dan geldt: 
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Eksperimentele resultaten uit §2.2 bevestigen bovenstaand verband zeker 

niet. 

Dat P
0

(T) geen eksponentiële verdeling kan zijn, dan zou gelden 

is theoretisch bewezen door Longuet-Higgins (1962, blz. 578). 

Een andere weg die noq niet volledig begaan is, is die van de stochas

tische differentiaalvergelijkingen. Hoewel Barbé (1973, blz. 3.18) stelt 

dat deze 'veg voor hogere dan 1e orde signalen onbegaanbaar is, ziet het 

er gezien de resultaten van Beelen, die momenteel bezig is met zijn 

afstudeer\Verk bij de afdeling Wiskunde, toch niet zo hopeloos uit. 

Als blijkt, uit eksperimenteel en/of theoretisch werk, dat de "raaklijn

ondergrens" (3.19) met y=1 (of een andere waarde) een goede benadering 

is voor de bedrijfstijd, dan kan (3.19) als eenvoudig hulpmiddel (in 

vergelijking met eksperimenteel en/of theoretisch werk) worden gebruikt 

om tot regelaarontwerpen te komen. 

(5.1) 

(5.2) 
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APPENDIX A INTEGRAALBEREKENING TEN BEHOEVE VAN tb(O) 1e ORDE RUIS 
T 

co 2 . ·. -Tx d 
= 0! - arcs1n e , 

ïT 

-t Stel y = arcsin e 

1 -t 
dan dy = V _2 • -e dt 

1-e t 

ofwel dt = - vl,-sinzy d 
sin y Y 

Dus 

dt = - c?s Y dy = - d log sin y s1n y 

ïT 

2 
ïT 

ïT 

1° -y d log sin y = ~ J
2y d log sin y 

ïT 0 
7 

ïT 

2 
2 1 · I = 1T y og s1n y 

ïT 

2 !2 log sin y dy 
ïT 0 

0 

2 ( ïT = 0 - 1T - 2 log 2) = log 2 

(zie Abramowitz blz. 78 (4.3.145)). 

p.77 

(A.1) 

(A. 2) 

(A.3) 

(A.4) 

(A.S) 

(A.6) 



APPENDIX B FORMULES VOOR ONDERGRENS (3. 29) 

Uit (2.14) en (2.18) volgt: 

qz(t1,t2) = U(t2-t1) 

t(O) 

P· I 0 

(B. 1) 

Door gebruik te maken van het werk van Longuet-Higgins (1962, blz.568,566) 

kan q3 makkelijk afgeleid worden: 
1 

(ll11\122\133)
2 

( 1 
) 

o.3Ct1,t2,t3) = n3D2 I (vij)12-(z1a1+z2a2+z3a3) (B.Z) 

met 

(B.3) 

(B.4) 

(B. 5) 

(B.6) 

a2, a3 en z2, z3 volgen uit a1 en z1 door cyclische permutatie van vij" 

(B. 7) 

cp . . = cp ( t. -t . ) 
lJ l J 

(B.8) 

cj>12 cj>12 cj>13 ct>1s 

cf>21 ct>22 ct>23 ct>zs 
1 

(B.9) llrs 
ct>3s cj>31 cj>32 cj>33 D 

-cp~1 -cp' r2 -cp' r3 -cp" rs 



p. 79 

APPENDIX C Grafische bepaling van ondergrens (3.13) 

Ondergrens (3.12) kan behalve numeriek ook grafisch worden bepaald. 

Daartoe kan r(t) = ~ arcsin Px(t) (zie ook (2.27)) versus t worden uit

gezet. 

Een andere mogelijkheid is px(t) versus t uit te zetten op " ~ arcsinus
papier". 

Omdat, zie McFadden (1956, blz.148) 

2 

r' (0+) 

waarin r'(O+) de rechterafgeleide is van r(t) voor t=O, kan t(O) bepaald 

worden door de raaklijn aan r(t) voor t=O te tekenen: deze raaklijn snijdt 

de t-as op lt(O). Door nu r(t) met een planimeter grafisch te integreren 
3--van 0 tot 2 t(O) en het resultaat door 4 te delen kan ondergrens (3.12) 

worden bepaald. 

Zie de figuren C-1 en C-2. 
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Figuur D.1 

Ze orde ruis 
Tz 

(2. 3) T:" = 
1 

(1+!T!)exp(-!T!) 

CJ ~ I T I ~~t 2 }exp (-I-r !1 

... 0 . 





Figuur D.3 



Figyur D.4 I 
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APPENDIX E Berekeningen t.b.v. § 3.4 

00 

dng(s) / = ( -1)n à t(O) f Tnr"(-r)dT 
dsn s=O 0 

Uit (E.2) volgt: 

4 g(O) = 
t(O) 

f r"(T)d-r = r' (T) I = -r' (0+) 
0 0 

00 

4 g' (O) 

t1öT 
= --rr' (-r) I + f r' (-r)d-r = r(-r) I = -1 

0 0 ° 

00 00 00 

4 g" (0) 

t(O) 
= f T2r"(-r)dT = T2r'(-r) I - f 2Tr'(T)dT 

0 0 0 

I + 2 f r(T)dT = 
0 0 

Nu is, zie McFadden (1956, blz.148) 

2 r'(O+) = -~ . tLv; 

Samengevat geldt: 

g(O) = ! 

g'(O) = -1 t(O) 

g"(O) = 1 t(O) f r(T)dT = ! t[ö)A 
0 

00 

p.86 

(E. 1) 

(E .2) 

(E.3) 

(E .4) 

(E. 5) 

(E .6) 

(E. 7) 

(E.S) 

(E.9) 
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mits voldaan aan 

lim T r(c) = lim 2 
T r 1 ( T) = 0 

IVe ontwikkelen g(s) en p(s) in een reeks rond s=O en vullen deze in 

in (3.38). 

( s
2 

) ( s2 g(O) + g 1 (O)s + g"(O) r + • • 1+po(O)+po I (O)s+p"(O) r + •• ) = 

2 
Po(O) + po! (O)s + Po" T + • •. 

ofwel 

s 2 (!g(O) p
0
"(0) + g 1 (O)p

0 
1 (O) + ! g"(O) + ! g"(O)p

0
(o)) + • • • = 

Termen met gelijke macht 1n s aan elkaar gelijk stellen levert samen 

met (E.7, E.8, E.9) en 

p
0

1 (0) = -E{t(O)} 

P "(0) = E{t2(0)} 
0 

(E. 1 0) 

(E.11) 

(E. 12) 

(E. 13) 

(E. 14) 



voor 

s1 -! E{t(O)} - l t(O) - 1 t(O) =- E{t(O)} 

Qndat u(s) voor s=O niet bestaat, irrnners 
(2.19) voeren we een hulpfunktie in: 

ofwel 

1 ---
tlö) 

v(s) = u(s) - --
s t[öJ 

Met (3.38) krijgen we dan: 

lim U(T) = - 1- zie 
T-+oo t(ö) 

v(s) ( 1-p0 (s)) + 
1 = p (s) ( 1 + 

1 ) 
s t(O) 0 s "f(ö) 

Reeks ontwikkelen rond s=O geeft: 

p.88 

(E. 15) 

(E.16) 

(E. 17) 

(E. 18) 

(E. 19) 

(E. 20) 

( v(O) + v' (O)s + v"(O)f- + .. )( l-p0 (0)-p0 ' (0)~ - p"(O) ~2 - • } s ~ " 

2 
( 1 + 

1 
) ( p0 (0) + p0 ' (O)s + p0 "(0) ~ + • • ) 

s t[ö) 
(E. 21) 



w(s) = q(s) - --1--
2 s tëö) 

Met (3.40) krijgen we: 

Reeks ontwikkelen rond s=O geeft: 

p.90 

(E. 28) 

(E. 29) 

(sw(O) + w'(O)s2 + 
1 

+ ••• ) ( 1 - p
0

2(0) - 2p0 (0)p'(O)s 
2 t[ö) 

- (p '(0) 2 
+ p (O)p"(O))s2 t-··) = p (O)s + p '(O)s2 

+ 
0 0 0 0 

Termen met gelijke macht in s aan elkaar gelijkstellen geeft, na 
substitutie van p0 (0) = 1: 

s 1 : + _J_ E{t(O)} = ] 

ttOT 
E{t(O)} = t[öT 

-2w(O)p' (0) - 1 ( p '(0) 2 + p"(O) ) = p' (0) 
2 tTöT 0 

na gebruik maken van (E.13) en (E.14): 

E{t2(ü)} = tT0J 2 (4w(O) + 1) 

waarin 

w(O) 
00 

= f (Q(T) - ) ) dT 
0 2 tTöT 

Omdat, zie (2.30), 

u(s) + g(s) = 2q(s) 

geldt: 

(E. 30) 

(E. 31) 

(E. 32) 

(E. 33) 

(E. 34) 

(E.35) 



( u(s) - 1 )+ g(s) = 
s t(O) 

z(q(s) - 1 ) 
s t(O) 

ofwel met (E.19), (E.28) en (E.7): 

v(O) + ! = 2w(O) 

Substitutie van (E.37) in (E.33) levert (E.25) op. 

p.91 

(E. 36) 

(E. 37) 

Dit is niet verwonderlijk omdat uit twee van de drie reeksontwikke

lingen (3.38), (3.39) en (3.40) de derde af te leiden is. 


