
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Toepassing van optimaliseringsmethoden op een wereldmodel

Kessels, A.G.H.

Award date:
1973

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/543fa841-e037-4971-a48b-7655c2b14612


GROEP M&t'EN EN REGELEN 

Afdeiling d~r technische 

Natuurkunde. 

Toe.p~ssing van optimaliserings

metboden ~p e~n wereldmodel • 

• L 'J. I!. Kes.sel_,s. 

H~pport van een afstu~eetonderzoek 

Docent 

Begeleider 

:prof.ir. 0. Rademak~r 

:ir.J.~. Dercksen 

Periode van uitvo~ring :mei 1972 - juni 1973 

D;,. turn rapport 

I 

\ 
\ 

\ 
.\ 

\ 
\ 

: 1 juni 197 2. 

\ 



1 • 

2. 

·1 .. 

Inleiding 

Theorie 

2.1 Inleiding 

2.2 Toep&ssiDg v~n het variatiepriacipe 

2.3 n~t miaimumoppervlak 

2.4 Numerieke methoden 

2.5 Je KSLA-mettode 

2.6 D~ gradientmethode en de g•conjugeerde 

grildientmethode 

). Het gebruikte model 

3· 1 Inl~iding 
, I 

3•2 De modelbeschrtving 

3.3 Enkel~ opmerkingen betreffende het model 

S.4 Het criterium 

Ä. Berekeningen en result~ten 

.'+.1 Je KSLA-methoäe 

4.2 De (ieconjugeerde) gradientmetho~e 

~. Interpretatie van de ~r~~ltaten 

... 
c. 

5.1 In::..eiding 

5.2 Enige modelbeschouwingen 

5.3 Het optim•le g~dr~g 

5.4 Interpretatie van het gevoeligheidsonderzoek 

S~otbes~houwingen 

7. Literatuur. 

blz. 

2 

3 

3 

5 
11 

14 

16 

24 

24 

24 

26 

27 

29 

29 

31 

3''-

)4 

36 

39 

46 



-2-

', ~ 

1'. IlfUIDIIG. ./ 

De werkgroep Gllobale Dysamie& beoogt eea regel- ell at•teellkuadige 

~rage te l..evereri aan de problematiek die door de Cntb Yall Rome 

aaa de orde gesteld is.Hiebij ia ill eerste iastutie uttsepaa Yaa 
• de wereldaodellea die door de diY~rae M.I.T. teams zi'ja opgesteld •. 

Gedacht werd aaao.a. •e• structuur- ea gevoeligleidsaaal:rse.ea a.b ••• 

simulatietechniekeR de Verschilleade eft'ectea, YaD atabiliseraad·- ea 

optimalisereade regeliageil te b.eetuderea. De· problematiek road de op

tiilaliserias leidde tot de oprichtiag -.an eea subgroep ''Optillalis.,.>.; 

ri•g''•Tot 'de belaagrijkste activitei te.a l'aa dea;e groep behoorde het 

oat1fikkelea Yaa pl-ogrammatuur voo.r- draamisdre optiaalisering. lil deze 

groep participerendrie verschiltende teamst.w. : 

:. . 
a) Ee:a. teaa Yaa .het K·S•L·A· {OerLemaas.Tel.lings,teseels). 

Hier exptrime!lteerde men met eea Fottraa-programma "l)taopt". 
' ' \ ' . 

Dit progr-a :sebràitt. ••• · ll.*••1i•v41""1Mth<tt,_ ·• de HamilL• 

ton-Jacobi vergellijkiag op te loase:a.. 
,.,_.. . 

Eea tea~ Yan de Technièche Hogeschool Twente die eea Yari.aat 

op het Dynamisch pro~am,merea gat4Bt heeft. (Kwakeraaak,strijbes. 

Qladèr). 

Een team .vaa de Techaàsèhe Bogesc}tool: E.indlloYtm. De •!te;e po• 
" ,< ' ·----- -- '---_', • ' 

gi!lgen, di.e eYenwel. niet aucceavÓL blalY,,werden oadernome:a 

methetMa}(imum l'rincipe van Pontryasia.(Timmermaae).Op dit 

momeàt ie hêt onderzoek met gradi~ntmet.iode:a nog in Yolle 

Jong, Kool, lctt se els ,Dercksea). 

Om enige erYaring op te doen met het ~(1lpt:l.rû.~erea Yaa wereld

modellen w.efd een vel"êei.Youdigde Yersie van het wereldmod1!J.: voigena 

,.Forl"eatt.Br al:s studieobject. gekozea. 

Dit Terelag beachrijf.t .nu de.ervaring die opgedaan is met de methode 

vaa betK.S.L.AH•>oen.met de gradiea,tmethodea(c)terwijl Yerder de 

J"Nultatea zijll gei.nterp1,"'eteerd Taa een.gevoeligheidsonderzoelt 

a.aa eakele modeiparameiêrs die .Ym»r het optimale gedrag van belaq 

zijn.Hef?leelt.oras,i.v.m. de verschill.e.D.de methoden die gebruikt 

:.d.ja.,&iaYOi oa !Ir e.ea bofáat:ü ""JleCJri•"'~àe achtergroadea v•• 
deze methoden ea de relaties ert\lasell te bebandelea. 

---- - -- ·---- '- . 

Het(klassie.\[e) uitgangspunt is hier de variatierekening. 
(r : ~ - "l .. • • ~. • • ', ' • ' '-::- -, '- ;!,. • .t ..!-. , ' ' i • . " - } '9;. ' • -

••:M.I ;~. • =· Massachusetts_'· Inat!tifh or·· ~~chn6!ágt' •· 
,·~ i'~ 41 ..... • ~"• :-. ,~-~ ~-i·;~~,? ~:_ ... " 1:· •.a,-'.~ _·;: ~~~~;~ J.\..:",;j .. :"' ~ ·.~. -.;.".~;;~\fl~:i:. 
•l( .s. I. A. : KoninkliJk'e Sh~ll labQ.tat~rium Amsterdarll. 
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2 .. T!fil!!• 

2.1. Ialtiàillg. 

Ia dit hoofdstuk wordt een. overzicht gegeven vaa da belancrijkste wi.a

kundige theorieëll, die met betrekki~tg tot het optiiMllieeringaprobleem 

z~ ontwikkeld. Hierbij komt de aadruk te liggen·OP het verband tuasea 

de verachilleade theorieën. Verder zulleJJ. enkele hierop gebaseerde 

numerieke methoden behandeld worden, ia het bijzonder een numerieke 

methodevoor ,het 9plos~en van de Hamilton-Jacobi verselijking en de 

( geconjugeerde ) gra~ientmethóde. Met deze methoden zijn daadwerkelijk 
_, .. /'•' 

berekeningen uitgevoerd. De resultaten hiervaa zullen in boöfdstuk 4 
t.er: sprak~ komeri'. 

De~ploesing vanpet optimale regelprobleem veronderstelt de aanwezig• 
- - -.--_-.-__ ·". "- ---. ·, 

heid.van onderstaande voorwaarden. 

- eea mathelifatische beschfi..)ving vaa het systeem. 

- een aantal stuur:- of regelfuncties. 

- 'eên criterium, dilt de eff,ectivlteit van een gegeven stuurfunctie 

registreert. 

~ ·. ' 

Een geschikte ;formulering Viu~ dit protJleem i.s die m.b.v. de toestands• 

groothede.a. Daartoe definiëren we een verzameling van n variabelen 

_!(t)=(*1(t),x
2
ft}, ... ,x

11
(t) }, die oP ieder moment de toestand van het 

systeem volle di~ be schrJ.ift. Het' systeemgedrag wordt b etnvloed door m 

stuurgro()theden.!:(t)=( \l
1
(t),u(t), ••• ,um(t) ), die gedefinieerd zijn 

over een tjjdsint.erval [t0 ,t;J. B.et dy:aam'isch gedrag van het systeem 

••rdt beschreven. door a. 'd.tfferenti•alvergelijkiAget:. 

Voor. eea gege~eu stuui'fu11ct~e ·,!_(t) ,iÊ.[t0 , tJ ligt het gedrag VaJ& het 

syste~rrr i.n h~t tjjdsiit'~erval [t0 , tr1 volledig vast. 

Verder'tzullen we alleen criteria bes~houwen, die in de volgende wor.

te schrijven 

en a(tl) een element ui! de stuurruimte U. 
'~ 

.. 
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Het doel van de te besptekea theod.è ie bàt bepale11' "laa dië stuu.r-

. !uac:tie ,!( t) • te (t0 , t,J , die eea &iaimale waarde vqor de~---- · ·,, •·· 
I . . 

fuactioaaal levert. Mirtillla.tl ia die zia, dat ,ietie~e willekeurige aadere 

verzameliag vu stu.u.rfuacties eea }loge re. of geljjke ·••arde voor J(u( t >] 
geett •.. 

Het oplossen van dit proble4m kaa ia ~rie stapp~a oaderverdeeld wordea. 

- Ia de eerste stap wordt aangenomen dat een optima~e stuurfunctie u•(t) 

be•t.aat. Uit een onderzoek Daar het effect vaa kleine variatie8 in 

u•(t). op de kosteDfunctióaaal worden daa nodige voorwaarden voor u•(t) 

afgeleid. 

- De tweede stap bsta•t uit het zoekea aaar extrema~••; dit zija stuur

functies die aan de zojuist vermelde voorwaarden voldoen. 

- I~ de derde stap wordt bepaald welke van de in stap twee gevoDden 

extremalen de optimalj stuurtuactie is 

Voordat we ech~er m.b.~~~de variatierekening enkele fundamentele be7 

trekkingea en voorwaarden voor de stuur-. en toestandsgroothedeJl afleiden, 

zullen we e~rst enkel~ eigenschappen e~ definities betreffende een 

functionaal behandelen. 

Def •· 

Eea functionaai J(u] is een voorschrift dat aan iedere functie u uit 

een gegeven verzameling U 1 eenduidig een. getal toevoegt. 

Def. 

J(u) ie een lineai~e functionaal van u; alleen als deze voldoet 

aaa de homogeit ei tsvoorwaarde . J (pc.u] · = ~J [u] . . 

en aan de additieve voorwaarde J(~ 1 +u21 .. = J(u 11 +J[uZJ 

met u ,~u ,u
1 

,u
2 

en u
1

+u
2 

ia U 

Def. 

De norm van •em functie u, weergegeven d~or "uU , is een lineaire 

fuaction•al van u , die voldoet a~n 

llui\Q.O en ljull =0 alleen als u:O .,en Uu 1 +n 2J1'1~ 1U+IJu2 ll 

De veraadering van de funëti()Raal J[u] t.g.v. eea variatie 6 u kaa 

geschreven worden als 

A J[u,,u] :: J[u+&u"]-J(u]= &'J[u,&u)+ g(u,,u].\lull 

waaria J eea liaeaire functionaal ie van {u • 

De!. 

J(u] is dilferea tieerba~r Daar u. als lim g [u,, u] zO 
IIS141l-to 

ÓJ wordt dàn de (eerab:e') variatie VMn J genoe'md. 
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2.2.; 

Dei. 

Een·ru.actionaal J[fï) heeft een relatief lllin.iaum vqor u• als er een 

E.70 bestaat, zodaaig dat •oor ied•re will•teurig• fua.cti• 6:iili U:,ä•t 

Du-u ·~è:f geldt 
~J(tt•,u-u~ = J[u) .. J[u~~o. 

Als -èez.- vgl.. geldt voor een willekeurig grote f c:lan ie J(u•] ··••• 

abooluut of globil.al minimum. 

Waalleer u een element is vaa een opea verzameling U en J(u] een dif

ferentieerbare functionaal is, geldt het variatieprincipe nl. 

Eea nodige voorwaarde, opdat. \l• eea optimale stuurtuactie is,, 

is dat de variatie &Jfu• ,,1.\]~ó voor alle toegelaten 'u • 

De eis dat U een open verzameli~~ ia, blijkt een grote beperking te zjjn 

b~ de toepassing ~an-het variatieprincipe op het optimale regelprobleem; 

begrenzingen op de stuurgrootheden zjjn niet toegestaan. 

variatiepriacipe. 

Wekuallen ~~}let Variatieprincipe op ons regelprobleem toepaasea. 

1\A .. ..•..•....... ·.. ~f 
I I t~ ... '1 ..... ·.[.~t~)]· ::::. .( (. o ( ~ (.( t) dt .. 
1 • E U . · j . . . \ 1~ • - 1 
~- - __ --- - 0 

rnet de nevencondities ,i:::: f(_!,E,,t) en _3Ct0) = ~ 

Deze .ditterentiaalvergeDjkiagea kul'lneD we aan de kostenfunctionaal toe• 

voegen m.t.v. Lagrange multi'plic~toi'en _E(t) = 
uitgebreide tunetionaal J wördt dan 

a 

+f .. · • . ... · · .· ··. tf T • Jo. = lL(-; ,;,~.~ ,t) off = f [fo~.~ .~) + .p. Cf~.~.+)_ ~)J d+ (l.tt) 

Ja is te besc~ouwen als een tunetionaal van! •E.!E en _!(tf).(Evemtueel 

·ook tf als.d •. eindttdniet vast ligt.) In de berekeniag van de variatie 

van J .zullertwe de variaties van deze grootheden moeten betrekken. 
a 

Vlanaeer we aar1ilemeri dat de integrand L in een Taylorreeke ontwikkeld 

kan wörden, vinden wê 

,·.•J. 
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'! eu S! zija niet oa~!b&nkelijk vaa· •lkaar: 

s~ ~·~ 

Met behulp van vgl. 'l·'· 
~x-term omgezet worden. 

ea partiële iAtegratie .kan de ~x-term in -.a -
Volgens het-·variatieprincipe geldt voor een minimum 

Over het tijdsinterval [t0 ,tf}~fja de variaties'.!·~~ en ~.f ( ~,!{tr) op 

het .tijdstip tf ) volkomen willekeurig. Om d.• varia tie in Ja gelijk aaa 

nul te maken, zullen de factoren voor de respectieveljjke variaties 

nul moeten zijn. 

Dit geeft~voor de term met 

(1. ~e) 

Q..~) I 

Q.\o) 

(:.·U) 

Daar .de beginwaarden van ,!( t) .va st li~gen, is de andere stokterm '_!( t
0 

):::0 · 

Gemakshalve voeren,'lf.e een. nieuwe functie in, de Hamil toniaan · 

··H· ·•··. · ·. ..L··. · · · ·. ,-· • ·.· fc···~· . +) .... ·· ... ··.· .. ·=· · .. +. · .. D ...• ·X .:_ '"· .. ·. lA.• .. i- ·~ .. ,.......... 0 -·I - I 

vgl. 

·o .... 

~.ll.) 

~.11) 

(J.. l'f) 

Q..ts) 

(l.tb) 

Wa vinden dus 2n differentiaalvergelijkingen !Jlet 2n raadvoorwaarden. 

Daar ~·(t) door vgl.l·'~· wordt bepaald, kan ae.t.Jiàh111p van ~gl.l.f\.-1.\,, 
··. ' 

in principe het bptimaliseringsprobleem opgelost wordea. 

l met 3!•• em .!* zulTea in het vervolg de optimale stuur- ea toeataade· 

grootheden worden aangeduid. 

' , . I 
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We zulle.R nu en.kele modifièaties van det:e ll~thoden behaadelen. Deze 
' ' 

ontstaan waane-er enkele van de voonaardeu,· die •• ._,het begilt van de 
' . . .. 

afleidiag gesteld zijn, wegvallea. ~z:e. voor.waarden z!ja : 

De eindtijd tf is vas~ en de eiadw~ar?en !(tf) ~n vr\j. 

-·De kostenfunctionaal bestaat alleea. uit een integraal term. 
•· . 

- De integraad L is ontwikkelbaar in een Taylorreeks. 

- De stuur- en toestandsgroothedea 5ijn niet begrensd. 

eindtijd niet vast 

De eerste variatie i• J wordt daa • 
(J (..+{ CL (. ~ it( ~ t-) I I 

.. ~· 0.: ). ó - ,_,~.~. Cl't"f 
+. 

De integraalterm geeft weer aanleiding tot de bewegingsvergeljJkingen 

zoals 4eze in vgl.~.l'3,- 2-lb. geformuleerd zi._;n. De voorwai&rden op het 

tijdstip tf worden nu 

(~~.s~)· · + L 1t S~t ~ o 
- !=4 

"'~'i\1\ L'~~:: L(~*,i+t,~.,.,~/c) 
~L+ r ~f ~ ~c~i-Ó+f) - ~*c .. ~v 

;:; b ;:~f} + ~ ~ t.f ("2.iet. ti~-) 
\JeP.olt Jit 

f~f).è~t ~ (C~~f)- ~lt# -~~~) ~~f ~ o 

.,+ IM.C-+ .v1L .1.11. -?~f). b'~f +- H"c+fY •i-f = o 

(~.•:r) 

Beide termen moeten afzonderlijk gelijk zijn aan nul. Wanneer !r en/of tf 

vri,j zijn, zullen respectievelijk _E(tr) en/öf H•(tf) nul moeten zt;n. 

In het geval dat !r vast ligt, vervallen de n randvoorwaarden voor 

_e(t), daar nu ~r=O . Het aantal randvoorwi&arden voor de oplossing 

van. de differentiaalvergelijkingen blijft 2n, daar nu de n eindwaarden 

!(tf) gegeven z~n. 

extraterm inr'de koatenfunctionaal. 

In d~~formule voor de kostenfunctionaal s~aat niet alleen een iate

gra•iltel'm, ma•r ook een term die de eindwàarden van de toeataads• 

vector ea de eindtjjd in rekening brengt. 

'• 'i 

' ·~ 

j .• , 
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J.. -~ (~ L(~ .~ ,'1,2,t) .H + h("!'~~l .~f) 
-b 1 .. :: Ç -~-~ ~ L J.\- + $ ~ (~tt{-) .t~) 

~~ 

, Ç,.~&LoU •(dhó-.) ~rJ~$~f) 
~. ~ - i:='-{ ~?'r -1:;~{ (J...J.O) 

Met Ygl. 1.18. worden de randvoorwaarden op het tijdstip tf 

(l.. tt) 

Voor vrije eindwaarden van de t~estandsgroothedeu wordt de randvoor~ 

waarde. voor .E_( t) : 

(1.1..1...) 

discontinu!teit in de stutirfuncties ~(t). 

Voor vele prac~ische probl•men is de eis,dat de integrand in vgl.1.Y. 

ontwikkelbaar is in een Taylorreeks, n_iet reëel; met name de stuur-

functies zullen in v.ele gevallen discoa\i~u•ttt1\•n ••z:~o••il(o;r.og-~eng op~os

ei~g~a). We zullen daarom in deze subparagraaf alleen .eisen dat de 

stuurfuncties ~(t) op intervalle~ continu is en slechts op een eindig 

aantal t~dstippen discontinu is. 

N~em aan dat voor de stuurfuncties een discontinurteit optreedt op het 

tijdstip t1 met to<t 1<tr. De toestandsvector bltft dan continu.(zie 4.1.) 

+, t{ 

J~ .:: Ç Lot+ + ( L·Ji (?...l.'~) 
+o ~I 

+, ·• .. { 

J. = ç lolt e..~ ~ ]', ~ ç I ~ L rJ t (J .1.'-i) 
~0 • -1-D 

]?_ t Ç+~ L J+ 
. +f Ó. .'H;) 

2.~ ~ ]t :: Ç 6 L J-L 
h ~. 

·.vanneer ! tE, en E op de in tervalle~ [t0 , t 11 en (t 
1

, tfl aan de bewegings

'vergel.tkingen (l..ll
1

1,J.14 &1\l.IS) en de randvoorwaarden ( 1..16 ) voldoen, 

b ltft in de formules voor de varia ties bJ 
1 

en ÓJ 
2 

over (zie 1.,9) 

+ (H~t) ~:::t, -o 

"" (1-L~+)f :i., ... o 

(l.lb) 

~-2.1) -' 
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Daar x en t continu zijn geldt: 

Volgens het variatieprincipe geldt voor een minimum 

bJ=C?~ b}, t-g]~ 
(~T(+.-~) -~'(+.~&)).8-~(t,) -r (~C+.-~') + H~.u)JÖt, =o 

(2..1o) 

~&~-~).:: f>.l+,Tt~) . 
~\~, .. o) = \-\(t,TOJ 

Deze voorwaarden komen er op neer, dat voor een optimale baan de groot

heden E en H continu moeten zjjn, ook op die tfjd~tippen waarvoor ~(t) 

een diRcontinu1teit optreedt. 

begrenzing op~e stuutgro~theden. 

E.r bestaan verschillende methoden om geltkheids-.of ongeljjkheidsbegren

zingen op de stuur- of toestandsgrootheden aan te pakken. Met name een 

begrenzing op de stuursrootheden kan er voor zorgen, dat we aan de 

voorwaarde bJ =0 niet meer kunnen voldoen. Hiervoor is nameljjk nodig 
~ . 

d•t ~: o , t Ê fr
0

, t rl . De begrenzing kan. zo gekozen zjjn, dat die stuur-

grootheden die hieraan voldoen,. in het "verboden'' gebied liggea. 

We beschouwen begrenzingen van ~e volgende gedaante 

De voorwaarden, w/iaraan de variatie van de kostenfunctionaal J moet 
a 

voldoen, worden nu 

bJ[u • ,& u]~o 

als u• gedurende het tldeinterval {t
0

,trJ binnen de 

in vgl. 2.3l. geformuleerde greaz.en bljjft. 

als. u~ gedurende' een bepéáalde tijd in het interval (t
0

, t~ 

op .de begrenzing ligt. 

Dit voor alle toegeb.teil &u ( g(u•+~u)~O 
•. . . - -

De var.iatie van de kostenfunctionaal J is g•Hjk aan: 
a 
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De voorwaarde dat ~ J #0 wordt 
a 

voor alle toegelaten s~ . 

Dit betekeni dat de optima~e stuurv~ctor !•, gedurende het tljdsinter--val [t0 ,t;J, de Hàmiltoniaaa minimaliseert, ongeacht !!.• binnen of op 

de begrenzing ligt~ 

Deze bewering plus de bewegingsvergelijkingen z..rl en 1.1"/ met hun rand

voorwaarden 't.ll wordt het Minimum< Principe van Pon tryli.gin genoemd. 

We zullen dit volledigheidshalve nog eens samenvatten. 

EeR sy~teem, beschreven door x = .f(!,~,t) met !(t0 )::~, ie onderworpen 

aaa de actie van een stuurvector ~(t)6 U. 

Gezocht wordt. die stuur~ect~r, die de kostenfunctionaal 

minimaliseert. 
T 

Wanneer we de Hamiltoniaan definiëren als H:f0+_e.!_, wor.den de nodigt! 

voorwaarden'waaraan de optimale stuurvector u• moet voldoen: 

(2..-~) 

e.h. 

en de randvoorwaarden: 

\ . 
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2.3. Het miaimumouervlak. . -

Eea aadere beschouwiar; vaa b.et optimaliseringsprobl.eem~i.a die met b•hulp 

vaa het minim:umopper'flak. HierbJj makea we gebruik ir4aa het imbeddi•!•

priacipe, d.w.z. het optiaalis.eriJl88Yraagstûk zoals het ia vgl. ~.J .. ea \:.\ . 

geformuleerd is, wordt beschouwd als eeJl bjjzoader geval vaa ee.a aeer 

algemeeR probleem, nameljjk een met variabele begiatljd en variabele 

begiawaarden voor de toestaadsgroothedea. 

De minimale waarde v~n J voor een gegeven beginwaarde !(t) en begin

tijd t zullen we V(~(t),t) noemea. 

dus 

Geometrisch. a telt V(~( t ), t) een oppervlak voor i~ .. een n+2-dimensionale 

ruimte ( ~,t,J) met V(~(tf),tf)=O (zie.'l.J·il) 

Voor kleine At geldt dan: 

[ 

hAf 

V~l) ~ E1ir r f.J~ 
Bove.!lstaande overgang is ge ld;i.g vanwege het z.g. optimali te i tspriD.cipe, 

dat als volgt geformuleerd kan. wor.den: een stuurstrategie die optimaal 

is over een t.ljdsintè:t"Val (t
0

, t fl, is eveneens optimaal voor het iJlter

val [t 1 ,tf] met t0~t1 <tr , m.a.w. de optimale baan ligt in zjja ge

heel op het oppervlak V(!(t),t) • 

Qatwikkeling vaa V{_!(t+At),t+At) ia een Taylorreeks geeft voor vgl.4.~'/1 

De .termen die onafhankel.ijk vaa ~ zija, .kunnen bui ten de accolades 

*ehaal~ worden. Wanneer we ~oor At delen en de limiet nemen voor 

6t~ 0, vinden we. de Hamil ton-Jacobi vergeljjking. 

f)V~.H M. ( r ;; V(~.t).f._1 
df = - u~ u t \o + a .. ) . ' 

1 
Daar de Hamiltoniaan gedefiniee~d is als H(!•!•E•t)•fo•i·! kuanen we 

voor vgl. 2.U.g schrijveR 

' h.o.t. = hogere orde termen. 

.,.·1 

. -~ 



De optim&le stuurvect.ol" u • mini•l$•ee-rt H(_!,~, ~' tr) • Wanneer. we klAa

aèa aaatonel.l..dat /r aan dezelf4• bewee;ingsvergelijking vQldoet als de 

adjointvariabelea ,E(t), vindea we weer het Minimum Principe van 

Poatryagin.(zie 2.1i) 

.-'

\. ~- .~ stel hiertoe 1\ ·~ 

~< .. - H(~,~/,~ ,t:) 

partiëel differentiëren naar! levert: .. 

Q.~)· 

~-çl )· 

Als V(~,t) continue tweede afgeleiden heeft, geldt met verwisseling 
- ;)H • 

van intëgratie en ~· .. ~ . .! .. 

==0 

~v- .. · 
~ .. ~·'voldoet düs aan dezelfde differentiaalvergelijkingen en raadwaar-

. den als de adjointvariabelen· .E·, 
'------" ,, 

De Hamil ton-Jacobi verge]Jjkiag kan ook op ee.n andere manier verd.ai ... ~ 

delijkt worden. 

v~awig• ~~ ()v~rzichtel~kheid besc~ouwe~ •• ~ji ~y~tee~, ~eschreven 

door ''a stuur- en ién.toestandsgto()theid. In ~en driedimensionale 

ruimte, rnet elementen _!(t) = ( ~(t) ,t ,J[!( t) ,t ,~.("'(')] ) , kunnen we 

het miaimumoppervlak V(~,t) schetsen. ( zie fig. 1..'1. ) 

wordt beschreven door de differentiaalvergelijki~gea 
. I 

of .. J·f~.+.u~)] · .. -.. · .r. '.·c···-x v..'l) btt" · ·· · · - to - 1 • 

~.·. == Ç (" ,uM,t) 

J [:>c~flJf: tAè•t)] == ~ 

V(,!,t) is de. ondergrens van alle mogelijk toegelaten •~arden van 

J[!< tr,t,~c··nJ. .. 

~-~') 

Q..ir) 

' .. 

.· 
.. 
'~ ' ' 



·, c •• 

J 

Stel we kiezen u ( t) optimaal in het tUdsinterval [t0+a• "t~ • We gaaa 

na hoe u(t) ,t€[t
0
,t

0
+dtJgekozen moet worden, opdat _!(t

0
) op het op

pervlak ligt. 

Voor de optimale stuurfuactie u•(t) ligt .!(t
0

) en dus ook het lijaele

m~nt dX = ( dx,dt,dJ ) op het opperYlak. dX~etaat dan loodrecht op 

de gradient van V(x,t). 

Voor een willekeurige stuur functie. u( t) zal _!( t 0 ) bo:ven het oppervrJ 

V(x,t) liggea. Het inproduct v•a het lijaelement d! en degradient ~g 

zal dan positief zijn. (zie fig. Ä..l. ) 

De optimale stuurfunctie u• minimaliaeert het inproduct van de gradieat 
~V ~X . 
'S5ë en rr . 

iJV (.~V.··· .)1/ 1\ ~g·"" ~I~ I ) 

olX . "' ( -x 1 r. ). orr , ,1 .. 

(*="IJ 
( :: ~ fo) 

Daar ~ onafhankeltk van u is, geeft dit weer de Hamilton-Jacobi vergel\:lkiae. 

, . { dv · . ç 1 iJV. =-Mi~ 5X·"' + o 
ff ~~~ 
.,. i 

Het bovenstaande kan zondermeer uitgebreid worden voor meerdere 

.· .\ 



stuur~ ea toestandsgrooth~deQ• 

In het gn·al dat er eell term h{!(tr)•tr) aar1. de koete11.fu.ractioaa~l 

ia· toegevoegd, zullel'l we het minimuaoppervlak moete-Il modifice.t:'ea. 

-1-f . +r, J [:f ,tI ~{tU = \ fo eh ~ h c~(lf),+f) :: \ ~0 .,. ~ )d-! -t h~) I!) 

Da ... r h(~(t),t) Ollói.fhankeltk is Vói.ll ~(1:.) t"f.E[t,tiJ, wordt dit 

+{ 
J&.+.~ctU ~ \ (fo ~ ~ ~ ~~ -~) o(~ 

en de Hamilton-Jacobi vergeljjking 

~et het ge~odificeerde minimumoppervlak ~(!,t) gedefinieerd ~ls 

wordt vgl. l. .~1.4. 

2.4~ Numerieke methoden. 

(7. .btt) 

Tegenwoordig wordt in de. literatuur grote aandacht bèsteed aan de nu

merieke methoden, die het optimale regelprobleem oplossen. Deze kun

nen oRderscheiden worden· in 

A~ Methoden die gebaseerd zjjn op het Poatryagia Minimum Priacipe (P.M.P.) 

B - Methoden die het minimu~oppervlak berekenen, aangeduid met 

Dynami$ch Progr ... mmeren. 

A Methoden gebaseerd op het P.M.P. 

Een i~herente moeilijkhe1d bt de. toepssing v~n het P.M.P. is het twee~ 

puntsrói.lldwói.ardeprobleem. De randvoorwaarden voor de differentiaal

vergelijkingen 1. .. ~. en 1..1't), zjja op twee tjjdstippen gegeven. (zi~ vc_l.z..t.t(,z.•nj 
Integratie van de 2n. differenti;uüvergellJkingen·is dan niet mogelijk. 

We zullen. de oplossing -van het probleem iteratief moeten benaderen. 

Daarblj kunnan we op twee manieren te werk gaan. 
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... 
A1 Iad~roctr Mt.bode. 

' 
Hierbij wordt iteratief naar functiea !·,~· en E• gezocht, die aan de 

aodige voorwaarden, zoals deze door het P.M.P. gegeven. wor~en, voldoen. 

Met behulp van vgl. 'l..trr 1 worden de stuurgrootheden uit de differeatiaal

vergel~kingen 4.:~ en 2.'fo geëlimineerd; hierbij wordt aangenomen 

dat uit vg1.1..18. een uitdrukking voor.!!* als functie vaa x• en:.~· 
kan worden ii.f.gel~id: ,!!*(t)=g(!_•(t),_f•(t),t). 

Voor het oplossen van deze 2n differentiaalvergelijkingen met n begin

en. n eindwaarden, b~staan verschillende numerieke oplossingsmethoden. 

Timmermans ftl gebruikte voor d~ oplossing van dit tweepuntsrandwaarden

probleem een shooting-methode; m.b.v. een scha t·ting van de n onbekende 

beginw~arden ·voor .E*(t), wordt het stelsel äifferentiaalvergelijkingen 

opgelost. Uit de afwijking van de zo gevonden eindwaarden .l!(tf) en ~(tf) 

met d~ opgelegde eindwaarden wordt e~n betere schatting voor E(t0 ) 

àfgeleid. 

A2 Directe methode, 

Deze .methode genereert een rij benadringen ~k(t) voor .!::_*(t) ,tE[tC,t;J, 

met de eigenschap dat 

Wànaeer ~ en .E aan de bewegings..,ergelijkin~en 'l.}~ en 'l..4o voldoelil 

geldt: (zie l..\'i') . ·. · -+f ·. . , • ., 
. L\. Jf!#~ ~;;1· \_ [ff(.g;!:!"..>~J.iPl(~~!o!~t.~~JA·.tJ cl+ (:de"~ 

Dit·betekeat voor de rfj .!::,k(t) dat 

.lnplaats van een functionaal behoeft de ri_; .!:_k(t) slechts de fuactie 

Hk(t) te minimalisere~. 

Bijonze berekeningen is gebruik gemaakt van àe gradiènt-en de gecon

jug~erde gradient~ethode. Op de~e beide methoden zullen we in para

graaf 2.6. verder ingaan 
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:S Dz•tldsch Pro5:rámaere,. 

U. rileest gebruikte methode t•r ·bepaling vaa ·het .mini. .. umoppervlak ie 

Dynamisch Programmeren Yolge•a Bellman~tll 

Door de toestandsvector .!. e• de tijd t te discretisere:a kaa m.b.v. vgl. l..f<". 

ea de eysteemvergelt;.ltingen (zie '1-~'. ) èen recurrente .betrekkiag voor 

net miaimumopper~bk V(x,t) worden afgeleid. De optiule stuurvector 
' - --

/wordt gevonden door in vgl. 2."'b· alle. mogelijke discrete overgangen 

van V(~(t), t )~V(~(t+4t}, t+Ai:) met elkaar te vergelijken. 

Olsder, h..et ft voor zijn berekeningen een variánt. Jüerop Viln l,~aon en 

Korsak (11 gebruikt. Hierin wordt' veroa.d~rst·eld, dat het systeem op 

te splitsen is r'n blokken, -~arop slechts éé~ stuurgrootheid inwerkt. 

Het Dynamisch Programmeren wordt nu achfê'reenvolgens.op een van deze 

blokken toegepast,., waarbij de and~re stuurgrootheden bekend veronder

steld worden. 

ID de door oerlemans. en LekkerkeZ.k&r IYI . ontwikkelde methode' in het 

vervolg met. !C-SLA--met·hode{ ~~ngeduid ~ wordt iteratief het minimumopper-

vlak kwadratisch bénaderd. 

" 

.· Deze. m~thode ~rt de<(: ~econjugeerde .) gradientmethod~ zullen. we in de 

/;volgende ·paragrafen nàder 

.een iterati7~e. methode, per iteratieslag 

het gemodificeer:dê minimumoppervlak (zie l.~b~. )., in de buurt van een 

geschatfe/;baan ~(t)1 kwadratisch wordt beriaderdi Met behulp van deze 

.kw~dratische .beaadering wprdt dan. een b~·tere schattiag voor de opti

male baan ;!'"(~). gel!liakt.· .. 
".!<.·.- __ :----- . i·:_:.:~_--"_.- __ - , -- _- i ::'Z 

Wazul.eer ! (t). en !f> (~, t) respectievelijk de nominale baan en de ap-

proximatie vo9r het.minimu'IIÎopper:vlak in de ie iteratieslag voorstellen, 
' '/ ''' ' 

àaa volgt m:E. v.. een Taylor-oa twikkelia.g 

rüt + (? ~ ~ttJYXil+-) +(:c ~.-xiwr r~!)&c -Xi(L)) 

~(.,Ci~),f) 

;:; .!.. è)t4>j('JC[.t),t) 
2. }-";: ~ 

(?..r') 
(l:p) . 

(7 •. 11) 

Op tweed~. en hogfire ordetermen na, voldoet de Hamilton::-Jacobi verge-

.. ,. 

X: ! .. 



• ltikil\g ook voor de klra4~a tisch beaàd•ring <$i.'(!, t) ./~( . 

djj_f<c,t) =-HilA ftt{~,!:f,~\t\l + o f\"~:rc.~}b;t. 
dol: 146 u . - :IJ . 

Wa•~~-r het systeem beachrevea wordt door· a toestàr.uiJSgroothedea, heb-
i i 

ben de symmetrische matrix"f (t) en de. gradient X {t) samen n(n+1)/2 +a 
.·. 

oabekende coeffi.cienten. Met behulp van vgl.l..l"f. werden voor deze 

n(l,\+3)/2 coëfficienten differentiaalvergeljjkingea 

Daar vgl. '2.1-4. geldt voor alle ! in de buurt van 

deze dif!erentiaalvergelijkingeD verkrijgen door- iri 

x de volgende uitdr.IJkfiag te sub st i tueren. 

Hieria ztn ,!!
1 

Zef.\'• stoor:vectoren. 

afgeleid. 
i . 

! (t), k~naea we 

Ygl. '1.r"'f voor 

Invullea Yan vgl ~· .4~'fl en l."fS in vgl. 'l..t~ levert dan 

Hierin is 6
1

rt1 
h!t versc~il tussen de minimale' waarden van de Hamil

tonia~n in 'He".punt:en ( ! 1
(t),t ) ea ( !i(th!!

1 
,t) • 

Met behulp vaa een uit de storia.gsvectorén gèconstrueerde pu•trix A , 

kuanea we deze K differentiaalvergeljjkiagen schrijve~tals 

4'> is hierin een vector., met als componenten de n(n+3)/2 onbekende 

coëf ficin.ten. 

I.le keuze Yan qe staringavectoren is belangrijk in verband met de nauw

keurigheid en de efficientie .van de methode. Door K. groter ale n(a+3 )/2 

te kiezen, kan bjj de bepaling. van <f> eea grotere nauwkè\lrigh~id ver

krègea worden.;'la de KStA-methode is K gelijk genomén aan 2n(A-1). 

( n=1~2 wordt al een apart geval ~ehaade~d~) 

Met behulp .van de kleinste kwadrateamethod~ vinden we voor vgl.l11· 



'i 

• 
Door aiddel van in'tegrati• vu. •sl.l...~ · met de' r•advoorwaardea 

" 

~.Do) 

~.8,)' 

kuaaea de oabek.llde coëfficieatea vaa het gemodificeerd'• minimumopper-' 

,ylak ~erekend worden. 

lategratie vaa d' systeemvergelijkingen 

'~'1!J =f~i::. ~·.~',tY I ~(!-.): ~. 

·.,_ .• i+{ ·•r·•·• .. Miv. ... rH··.· .. c ... ·"Y..i.l .. ~.· ..... ~ .. ·.' .. •·· .. ~tf>i t).Jl ""' 4'· \..I,E~l · .. · .. ·. ·;;:r; 1 {:!.· r7i 1 'i} 

.,.· 

geeft o•• een volg~nde sch&tti:ag voor d~ optimale bau. 

a••.iteratieproces wordt g~stopt na een opgegeven, vast aaatal .J.t.erat.u

alagen • 

.. ' . . i ..•..•. · ... ·· ...• 
Bereken ll1 H >(tJ voor1=1, •·. ,,1< door minimalisering van de Hamil-

toniaan, en hiermee tJ'brlen .• ~tf:J. ~Ór ac~}erwaartse, integratievvaa 

l..l~ r met de randvoorwaar~~.n "1. •. 8e~ .en 1.81 ku1u1ea de coëfficieatea 

van de kwadratische ~e.nader±n'g tj>l. ( t) , té (t0~t~ w~rden bepaald. 

3- Door millimalisering ~an de Ha.miltoniaan H(!,~+, , ~ ;!i i+ 1
, t) ea iategra .. 

Xie valt' de systeemvergelijkingen kam 'een nieuwe schatting van ,de op• 
. ~ . - . ·. .•. .. i+ J . .···· .··· . ·. .. . i+ 1 .. i 

tl.male stuurv•ctor u ··· .. · (t) en toestandsvector x ·. (t) berekead worden. 
' - "--'"--- ,_-- -- - - - - -: 

4- wa.a.lleer niet aan het co a vergentiecri tel"'?-:um is voldaan, zet i+ î=i 

en ga naar 2- • 
' -- ._, 

2.6 •• Oe gradientrnethode en de geconjugeei'd~ gradientmethode.f'ifJ'f 

Om een geomét~ische interpr~tatie va». deze metbodem mogel.ljk te maken, 

we deze .. ook Qeh.ilindelen voor het statisch geval..' . · 

wordt dan: minimaliseer ~.ên functi~ van meerdere variabele. 

(z J)l.{) 

Uitgaaride van een startwa~rde lio~berèkent de iradientmethode een vec

tor'~· zodanig da~ f(~i-,.!;_}<f(~). Hierna wordt de grildientmethode 

toeg~~ast, _llitgaandevan l!1 =l!0+S~ en ·f(~1). 
Het probleem is he,t kiezen van een geschikte vector & ,!!=S·!!· Deze 

wordt bepaald door ~ijn lengte a en ztn richting ri. ( n\n.~1) 
"--- ' - -- . ___ , . -- -



:0. verandering van !(.Eo) is uiilhal1in de richting van de gradieat 

iJl het puat ~. Î .fi(!o )u ~Vo) 
~· tê ,; ' 

Kies !l = ,C~.) . (~(~.{. ~~)y~ (1.JJ-r) 
De lengte s wordt bepa·ald door de eis, dat f(~+s.a) miniD'I'aal ia laags 

de vector~.( lt•minimalisering} 

dus 

Eea en ander is voor ~en 2-~im~n-

sioaaal geval verduidel~kt ii 

nevenstaand figuur. 

Voor deze l~nminimalisering 

z~n verschillende methoden te

schikbaar·In ons geval is een 

methode gebruikt, gebaseerd op 

kwadratisch• interpolatie. 

Voor het dyaamisch gev~l.gaat de gradientmethode geheel analoog. 

Waaneer x en i aan hun b~weging~vergeltkingen 

• .JH 
·X:>-~ 

• )H 
~··==··--.. ~ 

1
3(t.) ='~o 

(~) , ~h~~~),tf) 
1 ~~t - di 

\.t, ... 

voldoen, geldt voor .een verandering in d~ kostenfunctionaal ~J(~,[~) 

+ h.o.t] alt 

De veraadering AJ zal minimaal zijn als ~ en bu op ieder ttdstip tE: (tC,t!] 

tegellovergestelde richtingea hebben. 

~+ 

I. 

;)H 
'i kan ook ale de gradin.t vaa J[~(tV beschouwd worden, met ~(t) eea 

oaeindig dim.eneioaale vector. De componenten vaA deze· vedtor z~n daa 

U i ( f ) 1 i= 1 1 2 1 • • ~ 1 D'l e R t & [t 0 , t fl . .. 
' 



.. . 

me..+ 

~a. f~~~.t.) 
d~ 
-sj·~ 

.. 

~1:.)::: ~" 

L ) J~(_ ~('{),+{) 
l~f ;: ~ 

i 1- Geef een schatting voor de toestandsvector x (t), 

~~en~ 2- Berekea voor deze baan de matrices 

. (1.~1) 

(2.~1.). 

i 3- Ber~ken de geadjungeerde grootheden i (t) .door aahtèrwaartse inte-
.. 

gratie va: à vgl .2" ·~2. 

4- Bepaal de richting van 6u
1 

Mt. behulp van vgl. l..~. en de lengte 

vaa '~i door lijaminimal.isering. 

5.- Zèt ~i=,!!i+&~i ea berekeR door iategratie Viiln vgl.l..~l. een nieuwe 

schatting ~i(t) • 

6- WanAeer niet aan het coave~g~ntiecriterium is voldaan, ga naar 2- • 
•. 

Enkele voordelen van de grad.lentmethode z:ijn: 

Elke- stap geeft een verlaging van d.e cti teriumwaarde. Hierdoor kaa 

theoretisch conver~entie naar een optimum gegarandeerd worden. 

- De methode is intuitiei eenvoudig en de tussenoplossingen z:ijn inter

preteerbaar. 

Een nadeel is .echter, dat in de buurt van het optimum, zeer langzame 

conver_geAtie>optreedt 

De geconjugeerde gt:adien t- en variabele metriek-methoden llf verbeterea 

deze convergentiesnelheid; de zoekrichting &'~i wordt dan niet meer 

alle~·deor:de gradieat bepaal-fot. 

De gradientmethode vergeet b:ij iedere iteratieslag de informatie, verkre

gen uit de vorige stappen. De bestezoekrichting is dan -g(~i). 
De gecoajugeerde gradient~ en v•riabele metriek methoden gebruiken 

i deze iaformatie om tot een betere keuze van de richtiag t! te komen. 

~ ' > 

' .. 

. ' 

.,, 

, _ _,, 



De methode, di~ in oas gei' al i" ,.brûiltt • is d~ geconjugeerde gradie.nt-. 

methode volgens Flet~her-hevea~9f' W• zalleD deze èerst behaBdeleD 

voor het st~tisch g•val. 

Door middel van ~en Taylor-oatwikkeling ben~deren we f(!) in de buurt 

van het mi~imumpunt u• door een kwadratisch oppervlak. 

t(~) :: C\ t c ~ i 
t i u Au - -

~ c = ~(~*) 

~V\ R = ~(~~) 

In de.buurt v~n een echt minimumpust zal de symm~trische matrix A 

positief definiet moeten z~n. 

In h~t minimum is de gradient nul~ 

~\!)::: 0 a C + A-LA* 
~~a_ Ff1L 

(l.~"f) · .. 

& -~\"r 
(1 .~bJ 

De geconjugeerde gradientmethode e;eeft de oplossing van deze vergelijking 

.in n stappen.(n is de dimensii van u) 
. -

Da ..... rtoe cr~ëren we een vol-ledie onafhank~ljjk stelsel vectcarea 

( g 1 tg2 , •:•'3.n ), ::iie geconjugeerd z.i,.;n t.o.v. de matrix A. 

Dit betekent d~t de vectoren 51· voldoen •an 
J 

o. Is 1:::\ 
'2.. 0.,~· 

~ l~ ~~~ ;::: 0 

.Als, uitgaande. van een startwaarde ~,in n opeenvolgende stappen l.ija

miai:naliséring plaats vindt langs de n geconjugeerde richtinge:a ( ,g
1 

,_!i
2

• • 

• • ,_s
0

) '· kan bewezen worden, dat de zo G'evonden~n het minimum van het 

kwadratisch oppervlak is. 

Voor een 2-dimensionaal geval is 

dit plausibel gemaakt in het ne

venstaand figuur. 

~es s1 willekeurig; deze ~aakt 

de contour in het punt ~1 , 

~2 wordt dan de verbibd~ngsl~n 

tussen .!!.1 e1nu • 
!.t, .. 

l''. 



.. .. ,~, 

. -~ 

' " ~1.- y I ..... H ~ ~· 
f\~~ = C ... A~. 

·! . 

De gradie•t in ~1 staat loodrecht op de raaklija s
1

•: 

.,.. 
~ 1 • <}(!1,) ::: 0 

o{ '4;. ((• A~,)= 0 

met vgl.·l..lee>· wordt dit 

~1 en ~2 zijn dus inderdaad gecoajugeerd t.o.v. de matrix A. 

~.lbo) 

6-. ···) . 

Verder zien we. dat oneindig veel gecoajugeerde stelsels mogeliJk ~·; 

5
1 

is immers willekeurig te kiezea. 

In de geconjugeerde gradientmethode wordt bt ~lke iteratieslag eea 

zoekrichting ~~i bepaald 1 die met de voorgaande richtingen eeconjugeerd 

is t.o.v. de matrix A· De eerste zoekrich~ing wordt gelUk genomen aaa 

de negatiev~ gradient in het.startpunt. 

Voor het opbouwen van èéa. stelsel geconjugeerde. 'feetoren bestaan ver

schilletnde methoden, die in rekenwerk en convergeatiesnelheid van 

elkaar verschillen. 

De methode van Fletche,r-Reeves werkt als volgt: 

Bepaal een startwaarde~ en de gradient 5(~), e.a·zet ~=-ji(~0 ) • 

Voor de i
8 

iteratieslag geldt dan! 

q., = - ~(~;) * ~i <4 i"'' 

À; = (i~;)' fj.~;)1;tilY;-o). ~;_;)) 

waarin s bepa~ld wordt door ltnminimalisering langs de richting 5· 
1 ~. 

In 181 wordt bewezen dat deze methode voor een kwadratische functie 

.l'la n i teratiéslagen het minimumpunt bereikt. Proefondervinderlijk is 

vastgesteld 1 dat we voor· eea willek•ur~ge fuact~• :•• een ,, .... tal'· 

s\appea gaco.ajugeerde ~gr~1eatmethcl4e, 11oeteD reaettea, · d~w.z• -,lle , 

voorgaaade iá!orma tie. Yergetea' •• ~••~"~ .mai de :sradi•at als ~;ee.t'at se-. 
c~ajugeerde richtiag herstarten. 

4~ 
,I',<'< 

-·!, 
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I• het dJaamisch geval kuanea we u(t) weer •la •••·ofteiadig dimeasieaale -vec·ter besehouw~n. 

De gradieat 'J(~( tB wordt daa . ' 

'\/~ 'JtcAD • ~ 

en de inwe.ndige prodt:tc ten in vgl.l..t•'. 

~ ~ (:(~){~)J{ 
Het algorithme (zie vgl.l.te»$",1.1o(, en l..lot ) kunnen .,. nu zo overnemea. 

A.lgorithme. 

1- Bepaal door. een i teratiesb.g "gewone'' gradien tmethode !i ( t) •!i ( t) ea 

( ) ~~~(~i ( .., 1 0 i· 1 t = ~ ,tEl. t 0 ,trrJ, en zet r: . 
l.- . cJ\,6. . . ~· df 1 

2- Bereken voor ~1 (t) de matrices ~ en ~ , en met behulp hiervan de 

ge~djü~geerde grootheden .E. ( t) (zie vgl. 2.'\'- en de gradien t 
d~l ~· i . .J. 
~ .. 't,~ ,tE(t0 ,t~ 

3- Bepao;.l de nieuwe zoekrichting .!h 

fl; ::: - \]~ J[16i{f.)) + Rh i-• ' <4 ;,., (1.110) 

4- u. 
1
:u. +s.o. , waarin s weer wordt bepaald door lijnminimaliseri•r· 

-l.+ -1 .. l. 

Door integratie van de sys~eemvergel~kingen vinden we x. 
1
(t). 

-l.+ 

Zet i+1=i en 1:1+1 • 

5- Als aan het convergentiecri;terium is voldaan wordt het iteratie.

procee gestopt. 

Waaaeer 1 kleiner is al& de resetfactor, ga dan nao;.r 2- , anders naar 1-

-.-

' . 
·' 

,_, (': ~{ 



3. 1-. I~leidiDg. 

'Bij bet begiJl Vall de activiteiten Y&R de optimaliseringsclub .. teaden Ver

schillend• wereldmodellea ter beachikkiag, waarop optimaliseriagsregeli~g 

toegepast zou kunne~ worden t.w. 

- Wereld modèl 2 van Forrester 1~1 .Boveadien waren hiervan door versebil

lende ledea vaa de projectgroep Globale Dynamica v~reenvoudigde 

versies ontwikkeld llol 
~ Wereld model 3 Yaa Meadows.HferYaa be~taaa twee Yoorlopige Yersiea t .. J,(ttJ 
Om eaige ervaring op te doea met het optimaliseren va& een wereld

model werd besloten voorlop~g eem door Vaa der Grintea en De Jong 

Yereeavoudigde versie van wereldmodel 2 te gebruiken, ia bet vervolg 

aaD te duiden met het G~model. 

De gebruikte vereenvoudigingen bestaan hierin, dat de agrarische sector 

uit het model weggelatea. is.Uit eea analyse bleek namelijk dat de 

iavloed van dfJ agrarische sector op de rest van het model gering is. 

V.erder zija de meeste tabel fuRcties - dit zijn niet-iineaire functies 

die het verbartd a~ngeven tussen een aantal toestands~ en daarv~n 

afgeleide hulpgrootbeden - gelineairiseerd. 

Het criterium, de stuurgroothedea en de wijze ~aarop deze de toestands

grootheden beinvloeden,.zijn door de optimaliseringsclub geintroduceerd. 

3.2. De modelbeschr~ving. 

Ia deze paragraaf zullem we eea mathematische besc'hrjjviag geven van bet 

gebruikte model.We ~ullen_bij deze beschrijving gebruik maken Yan de 

vectoraotati~ i(t):f(x,u,t). 
~ ..... ~-

De to.estaadsver...gel.i,jkingen hebben daa de volgende gedaaate 

dx.l ::: Xt[ l-t-z. fftt'i) -: c.o~sJ 
~ 

4~ ;t? = x, {,(~ .. x~) ~3 (\.4 1) xl /{ftcl) 

~~j :: - :"Cz. (~~) ~.;(L.tli) 

> ' ·_: ~ • 



H1eria is x1 = grootte vaa de wereldbe~olkiag. 

x
2 

=grootte vaa het aaatal·kapitaalgoederei.. of.he.t 

vermogen tot producer•• van eea a·troolll goederen. 

x
3 

= omvang van de verYuiling. 

x4 = hoeveelheid resterende bodemechattea. 

u
1

' ,u
2 

\•
3 

en u4 zijn de op. de betreffende toestandsgroot

heid inwerkende stuurgrootheden. 

In de toestandsv~rgel\:jkingen koUlen verder voor de tabelfuncties f 1 t/m. r
7

, 

de ingreepfuncties G1 ,a
3 

en G4 eade grootheid MSL. 

Voor de tab~lfuncties f
1 

t/m r; geldt: 

.,. -0.015""):.1 + 1-01? 

::: -o.lt; NSL -tt.IS 

::. - 1. {, MSL -t- '2 . 6 

:: -l!>·'r M SL t 1. 'r 
fs(-x'1) -::: O.OOL.($' :C'1. 

ft (f, ,'Xl.J:: XJ./"X- I 

:: '2 -x: 2. lx. - \ I · 1 . . 

{,.(x1) = ~. lbbr.x:·~··. + e.8 ?.i~ 

~Is MSt '' 
~h .1'1SL.7' 

~Cs --:lC '2. "x, 
CA~~ ::x=z ? 'X., 

De MSL ( Material Standard of Living ) is r-~defin--1eerd als 

De iagreepfuncti~s ztn: 

4:, (u .• ~,.x~. .~)==up(- 25' u, :t:2 f~'1)jx,) 
~J( u1) :::e:x..p ( -1o ~,) 

Cj" (u&t) = eq (-~.1) !k.t) 

De toestandsgrootheden x
1 

,x
2 

,x
3 

en x 4 zjjn genormeerd· ou ~,6 109. Dit 

betekent dat hua 1970-waarden zjj11: 

x 1 (1970):x2 (1970):x3 (1970)~1 
x 4(1970)=222 

Het optimaal gedrag is berekead voor eea vast tijdsiJl terval [t
0
! t ;J 

met t 0 :1970 en tr=2100 

6.ç) . 
6.6) 
6·1) 
(!_.~) 

~.~) 
Q.to) 

~.11) 

. 6.n) 
~.t~) 
Ó:n} 

. ' 

'•' ' 



De a-.hruikte kostellfu•ctioaaal! d.ie ia oaa geTal p.ax:l,.ilali•~•rd i.,, 
ziet er als •olrt uit: 

ÄIOO 
; 

](~) = f x., Q.L dt 
'!fO 

~-ll}' 

À.,. -•I~.o,-o.~$, o . ..,) 

Hierin is ~l ( Quality .of Life } hei welzijn, da~ als volgt ie gedefiai:eerth 

6+c.- c,""X1)( 1 + Ct-C" -x.•}( 1-c~ ... C1 MSL) 

(o.Oi 1 o.s-.1. e>.~) 

" ·• ·-- \ ';c 

6-t~) 
~.lo) 

la deze paragraaf 1r9tdeneenaal'lt~l lÓsataande opmerkia,ea geplaatst, 

dl.~! echter.voÓrhet:juiste begrip.aoodzakeli.)kzijA. 

l~ het. oor'spronkelijk.G-~qdel hebbeD. de toestaadsgrootbeden. x1 ,x2 en x3, 

overeeakom~tig. de definitie iá,World Dynamica.Jo"l , de. beginwaarde• _ 

x1{197Ö):x
2

(1970 ):x
3

(1970);;3 ,61()9: .en de toestandsgrootheid x4 de t,·,".:!. : 

·~~fde ?'4(19'70 ).:::81011• De toestaadsgroot~edef1 ia·· h .. t. door ons gebruikte 

model 1fordn. dus ia aadere· ee.ab.den berekend ·(x
1 

, x
2 

en x
3 

zija d.imeaaielooa) 

Ia het w.ereldmodel 2 komen de. zegeaaililde tabelfuncties voor. Dlt zljn 

aiet .. liattaire 'func.tieiS, .. waaria voor eea aantal equHiistante waardea 

argument de fupetiewaardê gegeven zijn; de tussenliggeade 

!taardea wordenberekend door liaeairein.terpolatie. 

a..:model is getracht ~lleea die gedeel tea van deze tab elfuacties 

nemen, die voor de berekenlag V.~n n~t on.~eregeld gedrag van 

belaag· zijn. 

v-.n de, aard van/'de l!t'uur!uact:iea of anders gezegd de wljze 
~- ' - - "" - ' 

waarop d~ stuurgrootheden de (liffer!.Dtillalvergel\jkiageD beÏnvloede&, 

is. geb.seerd op d~ volgel1de gedacntegaag.(zie .stroomdiagram-fig. 3.1.). 
,----- - -- --_ __- --- -- -- ___ - ------- --- . . 

De kapitaala~ctorpr<,>'duceert per jaar een• stroom ~oederea F=f;~2"k • 

Deze stroom wordt aan de verschillen.de sectoren toegewezen. Het ree• 
-~ -_.__ :- =~- --- :- -- _,;- ----; 

tereade gedet!f.~e .l<;omt ten gÓede aa~ de MSt. Dit ia eèn maat voor de 

·materiële levensstandaard. (consumptie).·· 

~·.figuur Deze geeft de verhouding 

. ' 



'.,\ .. ','<.'' . '"'.._'')- . 

weer tussen de prodUktie -.n de .k&j)it.•alp~ct•~'•••oorr~, .ui4e v.itge-

d:r.uJtt in eeuelfde eeahei4~ Ia het G-ao.4"tl ia •oor- lt . .- waarde een 

geaomen. 

MS t. {~f,z"""') 

. (A,"'f 

~-f. 

Verder wordt met.de functie ~5 de productiviteitsdaling t.g.v. het 

afnemen van de grondstoffenvoorraad in rekeaing gebracht. 

Beha);ve de heriaveatering. C u
2 

) , die l~nea:ir op de kapitaalsector 

iJlwerkt, hebheil de overige iagrepea een asymptotisch karakter. tiet effect 

V&ll· een vergrotiag van dil stuurgrootheid ui (1.'=1, 3, 4) za: kleiner worden 

naargelang er meer k&pitaalgoedeten iD. de betreffende sector geinves-

. teerd zijn~ 

Het bijeturen gebeurt ten koste van de materiële wélvaart MSL. Deze geeft 

aan hoevèel per hoofd voor consumptie be$chikbaa~ ia. 

De MSLis zodanig genormeerd, dat de waar(ie in 1970• met U=O , geljjk. 

aan. een is. 

In hèt G-mo.del is. ~de fractie die herin.vesteerd wordt gelijk aan 0,0477. 

Dus u2:o, 0477 en u 1 ::u 
3
:u4::o .. · 

' ;, 

De etuurgroótheden ~·zijn begrensd. Enerzjjds kan geen der afzonderl,ijke 

atuurgrootheden negatief worden, anderzijd-13 is de MSL een positieve 

.4. Het criterium. 

t' u·. <:~i 
I - "1 

I 'I"\ 

QL iséen door Forrester geintroduceerde ~rocitheid, die het welzijn van 

de mens tot ui tàrukki.ag brengt. Hierin woràe1l relevan te grootheden, 

'<t': 
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Ji()ala de MSL, bevelkiagsdi_chtheid, de veryu.iliag en oqrsproakeliJk ook 

de hoeveelheid voedsel, met bepaalch · weeg!actorea ~ ia reuaiag gebracht.· 

Bet·l••k aiet zi,avol deze grootheid als iategrand va11·de crit.erium

ia.tegraal te ••me&. De verwacbtiag waa dat ·••• optimale regeli:ag de 

bevolkiagagrootte zou decimerea.( of·zelfs negatief makea) Er is daaroa . 
gekoz.en voor de ia vgl·. { 1.11. ) v_erme-lde uitdrukking. Dit. stelt zoietl'3 

als een totale hoeveelheid welzija ter w~reld voor. 

De term ~~~(_tf) bepaalt de eindwaarden van de adjointvariabelea {zie 1.'1.1. ). 
Met behulp hiervan kunnen de eindwaardeR van de toestandsvector enigs ... 

zi-ns worden b•Ïnvloed. Met À1 en À\ wordt bereikt dat zowel de bevolkiag · · 

als de Yervuiliug een acceptabel ~iveau hebben in 2100; .À'f zorgt ervoor 

dat ia de laatste jaren Y~cSr 2<100 geea "potvet'teren'' plaats Yiudt. 

~-.-



4.1. :De XSLA-methode. 

De p,regrammatuur voer berekeaingen me.t de JeSLA-methode was ia zeverre 

reeds eperatioaeel, dat slecht• twee sub:z:outiaes ontwikkeld behoet'd• 

te wordea, wa.arin voor het model specifieke groothede:a berekead worden. 

~e11: subroutine worden de eindwaarde.n vaa de coëfficientell .. vall het 

ge~odificeer.d~ miaimumoppei'.lak bepaald. (zie vgl. '-.:~.,. en '2 .81. ) 
De andere subroutine heeft een tweeledige funètie 

. .._'-,, -- -_ -

In de.voorwáartse runworden de afgèleiden _!(t) en door ainimalisering 

van de Hamiltpniaan, <de optimale stuurvector .!i bepóiald. 

- ln de>achterwaartse run wordthet mill.imJ.Jmv~;·de Hamiltoniaaa 

.H( !i(t)+.:?r , !! , :t 1 
(.t)+2f(t ).2:J, ; t } als fur:ctie vaa !! be~ekead. 

Voor de a~hterwa:·ftse intt!gratie zal op i.der t\idstip t voor 2Jt(n-1) 

stori11.gsvectoren de. Hamiltolliaan >geminimaliseerd moeten worden.~ Dit 

betekent dat. deze 'subroutine io een iteratif"slag (2n(n- )+1)X(tf-t
0

)/At ~~1.; 

= 3250 kêe~wordt aangeroepen.(At:s:1 j;aar)~De.·rekeat~d ~·a·bet.pt'og,:-aa-
ma zal~ grot,adeels b.•.paald ••rcitnL door de 'duur .. vaa deze·· •ubroutine. 

Het be.r•ken v~n ,tJitJ en gt~) komt neer OJ:> het bepale:a va:n de eerste en !' 

t.weed~ differentie Van.he:t minimum van de Ha~iltoniaan. (zie vgl.l·'t'·) 

De minimaliserÜig van H nauw}tel,lrigheil! 

. - ', .. -- __ -__ -,. -·----·--· - --. 

\H • -"• I?L(.v,u,,~ •. u,) .•\r.;'f.~l :;; ~.i:.t.<~ : p,~~) + p., i<,(~. (14 ·' l 
·-- ' 

schrevèri al,..fpnctie vall de:stuurvect6r .!i 
.. 

H<~ .. ~~a,~t~,L'~i?a,~"'~[d\~t.t\,..~,~~~4,,.14J tet1~1ft,) +ct.,{,.C~>~) ~ as[u.t~;oul;-U~ t ~ ~.:!} 
-- . --

t/m a 6 all!ep. aÎ'hankJ!lJJk van ,!-en R>t en derhalve als 

constant te beschoul,;~ri. 

~· zi~JÎ dat u
2

1illeair.ia de.Hamiltoai.aan ;odrkomt.Oit geeft aanlei

ding ·t.ot bl!lng-bàng con.~z;ol;. Afhankelijk van het teken van de factor 

voor u.),.betekè#t het minimaliseren van.H, da:.t .u . of op zijn boven-
: • .• '- :; ... · .. · · .... · .··· . . .. · .· . . .. ···• ··.··• . . . ·.·· ..•....••••. •··•· 2 
of op zijn ondergrens wor~t .gez!(!t• Daar.t,binnen een tijdstap van een jaar, 

sprongen in de h!!rinvest~ringen"Van tientallell procenten niet reëel 

deL bov.~n:_ en ondergrens .:Yoor u2iverandêrd. 
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Benendien is bij de berekening met deze methode d• bovengrens van u
1

,u,}; 

en u4 op 0,3 bepaald~ 

Door de gecompliceerde wijze, waarop H van de stuurgrootheden afhangt 

(zie vgl. ~-1. ),is ~et niet mogelijk de minimale stuurvector zuiver 

analytisch te bepaleD. De ze is daarom i ter•tief berekend. 

Wann~er we de factor C=(a 2+u 1 +u 2 +u 3 .~ 4 ) const~nt aemen, door btvoorbe~ld 

veor ui (i=1,2~3,4) de waarden op het vorig tijdetip te nemen, komen in 

de formul~ vo6r H geen kruistermen me~r voor, d.w.z. H(u) is te spllt-
:· -

sen in gedeeltes, waarvoor de minimale stuurgrootheid u. afzonderlijk . l. 
te. ber.ekenen is. 

I lf,,,·) :: ·' ,· ;-è(; u; n\.v. b "' +- Qç ,Ui 

Voor een locaal minimun moet de tweede ~!geleide van H(u.) positief l. 
ztn en de eerste afgeleide e~n nulpunt hebben; dus 

u. wordt dah berekend met l. 

'"1,1,11 

In alle andere gevallen zal u. de waarde van de onder- of bovengrens l. 
a.-nnemeJt. 

Met de zo gevonden waarden voor u. wordt een nieuwe constante C bel. 
paaldó Het iteratieproces stopt als \c. -C d.\/

1
.
0

-8 nl.euw ou ~ 

De bang-bang öplossing voor u
2 

veroorzaakt ee~ discontiiuiteit ia de 

,afgeleiden van H . naar x, en x 4 • B .. t de_ berekening van de eerste en · ·. ml.n '-
tweede differentie van Hrnia in de buurt van he.t omslagpunt van u

2 
treden dan grote rekenfouten op. Hierdoor convergeert het iteratie

pr.oce s niet. 

De bang-bang oploásing vóor u 
2 

is daarom. vervangen door een gladde 

functie met de grenswaarden van u
2 

als asymptoten. 



Uz.., k, ~(kt0c) + .1<\ 

k, - 0 -1.'i .l. =- o.oo ,6 - .vv "TT 

kt .. ~d. 
' 

ks= o~ot.qt-

-~-- .. Kt 

K
1 

·en ~ bepalen de grenzen van u2 ; K
2

-de snelheid waarmee u
2 

omslaat. 

( .zie bovensta•nd figuur ) 

Als startoplossing zijn de toeshndsgrootheden genomen, behorende bij 
I 

een constarite st.uurvector E. m~~ u 1:u 4=0 1 u2:;o,0477 en u
3
:o,os .. 

De berekeningen zijn uitgevoerd op een IBM360/.65. Een iteratieslag 

duurt·ca. 60 sec •. , terwijl na 7 slagen een redelijke convergentie 

bereikt wordt. 

De resultaten zjjn geschetst in figuur "."2 .• Ter vergelijking zijn in 

figuur 5 .. 1. de. toestandsgrootheden voor het ongeregeld .systeem eete-
. . 

kend, d.w •. z. u
1
(t)=u

3
(t):u4(t)=0 en u2,t)=0,0477 ,t~Çt0 ,tJ. 

4.2. De (. geconj_ugeërde ) gradientmethode. 

Als eerste poging to~ het optimalis~ren van. hit wereldmodel is door 

De Jong en Kool('' l een programma ontwikkeld, gebaseerd op de gradien t

methode. De bang-bang control voor u~ (zie vorige paragraaf) wordt aaa~ 
. ~ 

gepakt met een variant op deze .. methode, ontwikkeld door yachino l"d 
De oplossine- voor u

2 
wordt name!jjk alleen bepaald door het ;a.antal R 

en de waarden van de switching-tijde~! =( f 1 ,T2 , ••• ,TR ~· We kuanea 

voorT eveneens een gradie~t van de kostenfunctionaal bepalen en m.b.v. - ~ ; 

ee_n _ liJnminimali seringsmetbode de optimale 6! berekeften. 

Invoering van deze variant zal veel rekentiji besparen. In plaats van 

een oneindig dimensionale vector ~~· wordt nu slechts een H-dimensio

nale vector 1 geoptimaliseerd. 

Voor de begrenzingen. op de ~o~ndere stuurgrootheden u1 ,u 3 
en .u 4 is een 

gradientprojectiemethode gebruikt. 

Dit komt er .op neer d&t het ge

deelte van-de gradientVuJ,dat 

het '.'verboden" gebied inw\;st, op 

nul gezet wordt.(zie nevenstaand 

figuur) 

·j.· .. ; 
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Btt it~ratieproees wordt geetart,met een beginoplos•i•• voor!= 

~1:~4=0 •!3:0,05 ' 
~2 ( t ):0 ,05527 'tE G970, 1985] 

=O,o4o27 ,tE.G985.206o] 

=0 ,05527 't € (2060' 2075] 

:o',04o27 ,t~(?075,2100] 

(_~..~.") 

De switchiag-tijden 1985,2060 en 2075 zijn overgenomea uit de resultatea 

va~ de b•rekeningen met de KSLA-methode. 

Het hierboven vermelde iteratieproces con~erg~ert,voo~al in de buurt 

van het minimum, slecht. Daarom. is besloten verdere berekeningen uit 

te voeren met de r,econjugeerde gradientmethode in de functieruimte 

volgens Fletcher-"rleeves.( ISI 
Hierb~ deed zi~h een complit~tie voor, waardoor deze methode aanvan

kel~k. zeer slecht convergeerde. 

Voor tle nieuwe zoekrichting ~i geldt .nameltk 

. I 

(:6.11) 

(:j.t3) 

Op de grens vOor u. kan ~ J rel a tie f grote w;;:arden aannemen. De ze zul-
~ 

len ten onrechte bl"; de. berëk.eriingen van de weegfactor ~i domineren. (zie Lt.ll) 

Dit werd opgelost door voor de bepaling van À1 alleen die gradient-

waarden mee te nemer), waarvoor de correspónderende component van de 

stuUrvector .!:1 (t) niet op zijn begrenzing ligt. 

De switching-t:i.jden bleken hl elke iteratieslag relatief zeer w_einig 
'• 

te veranderen. Dit kwam f;edeeltelijk doordat. de kostenfunctionaal J 

tamelijk ongevoelig voor T is en dus kleine g~dientwaarden op traden. 

Verder doordat de giootteorde,waarin! en~ berekend worden, van el

kaar verschilden~! woidt uitgedrukt in jaren en ~i:is ee~ fractie van 

de goederenstroom, die in de orde van 0 ,,1 ligt. ~ geljj}\e gradientwa•t

dea t:/TJ en VuJ zal ui reh.tief gezien sneller convergeren. 

Hoewel de rekent~d hierdoor groter wordt, is van de Vachino-variant af

g~st~pt~ u2 wordt op dezelfde wtze behandeld als de ~ndere stuurgroot

heden en niet meer a priori· op een .van z~n grenswaarden gezet~ 

Hef proces woidt gestart met constante waarden ~oor de stuurgroothed~u. 

u :::0 
1 

u
2

=0,04777 

u =0,C5 
3 

u4=0 

'· \ 
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' . 

. · 
De greQewaarden voor· u2 z\ja vo&r dez!t bere,keuingen! 

u
2
:b,04777! D,015 

Hli iteratieproces wordt gestopt als d• waarde van Jf~)in twee opeea

volgende i te ra tieslageil minder dall 
10

-:-4 van el·kae.r verschillen. 

Ji":"Ji+1~ -4 tt·•') 
......: 10 

Met een waarde~voor de resetfactor (zie ~~1~1.) ~ussen 3 en 12, worden. 

redeljjke result•.tten met betrekking tot de convergentiesnelheid bereikt. 

De be~ekeningen zijnuitgevoerdopeen EL x8 .. 

De gemiddelde rekenttd per iter~tie is ca. 50 sec., terwijl na 50 sla

gen het convergentiecriterium b~reikt is. 

De resultaten ztn geschetst in figuur ~~. 

Bovendien is met deze methode een gevoeligheidsonderzoek gedaan voor 

verschillend~ modelparameters, t.w. de weegfactoren ~ in de formule 

voor ~L (zie vgl. ~.ltj ) en de coëfficien ten·.~.= ( 25,10 ,3. 5) in de 

ingrepen Gi{u;
1
).( i=1,·?,h) Bt deze berekeningen <il$ het iteratiepro• 

ces gestopt ~1~ de gradientwaarden in de o~degroot~e van 0,1 liggen. 

-.-

,··, 
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: ), IlfT~PRE'l'A'l'lE VAN DE RESUL'l',A.!g. 

· làw1: X.lti~iM•., 
Globaal gezien ver~chillen de resultaten van de berekeningen met 

deKSLA-methode niet.veel van die berekend met de geconjugeerde 

gradientmethode (in het vervolg met THE-methode aangeduid,zie fig.~l.en 
• S.}.). De Yerlagillg van u 2 rol!ld het jOllar 2010 in de THE-reeul tatea 

treedt bij d~ KSLA~r~aultateri aiet op.Verder wijken de aumerieke 

waarden van de stuur- ea,tqestaad•grootheden op.sommige tijdstip

peR af. 1\~a:}.j,t;atief ecbtei" zijn de .. versèhille.n byzonder kleia. 

De op~reden~e afwijkingen·~zulle~ evehtueel verklaard kunnen worden 

door de volgende verschillen in de gebruikte modellen: 

- de kapitaalcoefficient heeft voor het·KSLh-model de waarde drie 

en voor het ':'HE-model de waarde één (zie fkl.i.L). 

- bij de KSLA-resultaten loopt· u4 tegen zija boveagrens aan; 

u·4'40 .3. Bij de berekeningea .met het THE-madel ie dit niet moge

lijk,want deze stuurgrootheid .wordt door geen bovengrens be

perkt. 

- De greazea voor u2 zijn Yoor beide modellea ~iet gelijk: 

4 + . KSLA-model u2 = 0.0 77_0.00Z5 

THE-madel u2 = 0. Qlf77?:.o. 015. 

5.2 Enige modelbeschouwingen. 

'Ne zagen, dii.t de afwijkingen tu~sea de THE-resul tatert en KSLA

reaultaten .gering zijn en dat ze e~entueel vanuit het model te 

verklarea zijn.om deze reden beperkea we ons tot het besprekea 

.. aa de resultaten van de t'HE-r:Jethode .Hot optimale gef.Fag; •A de ... 

teadeazell v~n het gevoeligheidsoliderzoek worde:a aan de hand vaD 

onderstaand beinvloedingsschema toegelicht. 

"'~r;et.-T..IU:-resultaten wordt bedoeld de resultatea met de THE•methode 

toegepast op het THE-moQel. 

I }' 
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be tekeas b:U de .verschille:ade pijlea geven de richti:ag VaJ1 de 

beiavloeding weer (eea toeaame vaa x2 bijvoorbeeld,zal de vervui

lia~sgeaeratie bevorderea). 

![i!.l!g_ o!e! _!!e;_ b!t.!k,!a,!_e_ v.!•-d! .fi .• F.!•:. 
- We zien dut de kapitaalsector (X2' ea XI+ )<zioh t..o .. ·v. de.:-reat 

van het systeem autonoom gedr•a~t. . ~'/. 

- De koppeling tussen bevolking~- e~ ~ervuilingesector zwak.Dit 

komt enerzijds doordat x2 ve~l grci••r' ~l ... x-f-"1.*-' 4!!D ~dus de vu1;l;,gene

~a~ie-tooraamelijk bepaald: (zie vgl.~3.).Aaderzijde is door de 

aard va:a de tabelfuncties de invloed van de vervuili:ai op de 

bevolkiag gering ( vgl.l.S'- ea 1-r·). '/Te zulLen l.ater echter zien 

dat deze invloed toch de aodige consequ~nties kan hebben. 

- De· MSL.za·l ~e bevolkiagssector alleen sterk heinvloeden "voor 

MSL41 (zie vgl."!!.~.). 
Bekijken we de bijsturingen zelf dall kunnen we hierover het vol

gende zegtea.Een bijsturing u~ zal op twee~rlei wijze effect op 

het gedrag sorteren nl.: 

1) Direct via de bijsturing zelf op de betreffende toestanda

grootheid en via de restterm in de MSL op de bevolk~ag. 

2) IJldirect zal via het model een ilijsturing invloed op de . ~ 

andere groothedea uitoefen•n v6lg~ns d~ iojuiat te~chetste 

beinvloediJlgell. 

Gebruikmakead vaa figuur1 kuanea we de uitwerking vaa een bijstu

ring afzonderlijk bekijkea. De invloed via de MSL zullen. •• hierbij 

evea buit.eru beschouwing latea,omdat deze voor alle bijsturin'gea 

op dezel fdè. rna.nie.r in het model doorwerkt. De. verschillende bij

sturingen he~ben het volgeade effect: 

u.;·: Direct: Deze veroorzaakt eea afaame van de b.evolking x-: • 
. -1 

Inairect: Het effect zal gering zija. 

~:: Direct: Een toe.name van de kapitaal goede re~ "2· zal plaats

vi:adea. 

Indirect:· f}eze tt>eume vaa kapitaalgoe4erea zal •• .."iro~dstoi'- ·· 

fenvoorraad sa~lle~~itputten ea de vervuilinga

generatie in de hand werken.Bij zeer hoge waarde• 

Viin K..f zal via de vervuiling de bevolking kunnen 



afnemea:. 

u
3

: Direct: Deze veroorzaakt een t~~i'name van de·vervuiling x
3

·• 

Indirect: Alle•n bij ten·: ze•,..., hoge vervuilinasg:raad zal hierdoor 

de bevolking kunne& toenttmen, of:minder sterk af!lemen .. 

u 1 : Direct: Een minder snelle uitputting vaxl de grondstoffen x 4 ·f 

zif.1 l;)ptr,eden. 

De kapitaalgoederen x
2 

zullen toenemen omdat het nu mak

kelijke):' is goederen te produceren. 

·formule voor de HSL blijkt, dat de toestandsgroothedeQ x
1

, x
2 

en x4 . 

deze grootheid bepale~, jllilt weer effect heeft op de bevolking. 
,,.":ç 

>-'--,;· ---_-_·>.--<>.".<--<- :.y.>. // 

we het criteriu!Tl uit~chrijven 

. J [1.!1 = \! (i,ot .D.ot ~,)( .,;'>. ..:1 + oif:i~l.x~( l; .. o.<; X,).!+ ~ I; x .• ·• o<)• ••• ><, ~,•) 

dan kunnen -we. hierover hetvolgende opmerken: 
- - - -_ -- -,:-· -. ~--.--:.:>-: --

1·) Door de.}tl~ine weegfactoren voor de verv'~il.l.Ó.g'in het criterium, 
'' -. . - _- -----:, ----_-- __ -__ -_-

·o· n:> ~/.\- ·o·· ·"""' 
C1:: .•1''-- ~-· .... ·/'1-z,=-,_ I/-' ' zal deze alleen. bj,J ze~I:>h(rge waarde-n een 

rol· spelen. 

:V~ .onoers.cheiden i.n h.èt criteri.um e~n .b.ij~êndere 

die we voortaan MJLP n,pemen. Deze is onafhankel.l:;k van ·de be-

volkin.g en kunnen we zien ~Is de totale. con::;umptie per jaar. 

De mate waco.rmee MSLP, eif d\.l:s>öo.k :x
2 

en x 4 , het criterium bein

vi.oed, is afh~nkeljJk vaï1 de bevolki.ngsgrootte. (zie vgl. z;".J. 
"'- ---- ,- --- . 

bevolking x
1 

komt kwadratischin <de 

met C en -t:f~l;P. onafhankelijk van x 
1

• 

Het rnaxir#t.i.m- YÎîiln .deze parabool treedt 

-x,; . -.·::: - 2·MSLP + 1/z .. 
lo\,Q, )I .. . . . .. . 

) 

·verwachten datafhan~eljJk van _de momentane 1faarden van MSLP(t) 

x
1
ft), de bevolking to4t. of af. z'~Lnemen • 

.• -· ;i<·);.;/ 
Gebruikmakend van oe beschouwi.ll~~ri inde vorige paragraaf, kunnen· we 
het verloop Viln de optimal~ stuJr .... en toestandsgrootheden trachten te 

€;-.s) 

•i 
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verklai'ell. Daarbij ~u.llen w• twee tljdsinterv~lltn onderscheiden. 

1) De aaaloopperi~d• 1970-2000. Bovendien wordt de waard& van de 

MSL in deze periode (1983) groter dan een,. waardoor het knikpunt 

in de koppelfunc.tie f 4 (zie vgl. ).8. } wordt gepasseera. ""ZeaJ.a 

we in de figuren i.l. en li.l. kunne'n zien, ve.roorzaakt dit een dis

continuiteit in ~ 1 ,u 4 en de MSL. 

2).De ~eriode 2000-2100. 

Pe~iode 1970-200C~ -·------- ·-
Kennelijk wordt àoor bi.jsturingen de momentane milteriële welvitart op.ge

offerd 1 om op langere terrntn de cri teriurriWitói.rde te verhogen. 

- Door een rel•tief kleine. verandering van _u
2 

(1,5%) kän x
2 

sterk 

groeien. 

- Door deze toename van x
2 

'zullen de grondstoffen sneller uitgeput 

raken en niet meer toereikend z.3jn voor het int~rval (1970-2100]. 

Bov:endien. wordt op h1ngere termjjn de groei van x
2 

hierdoor vertraagd. 

Uit de reaultiliten blijkt dan. ook dat zo snel 11ogelijk en vrij veel in 

de grondstoffenbescherming moet worden geato~t. 

- De hoge waarde van deze stuurgrootheid veroorzaakt in de eerste jaren 
' 

een lage waarde van de MSLP. Door de snelle stijging van x
2 

en de 

afname v•n u 
1 

en u 4 , loopt de ze echter zeer snel op. D*·· be't'olltià&* .. ·• 

gl'O.tte.ligt ate•ds oa••• x
1 

= .. 2MSLP+3/2. ( zie blz. 36-, puat·Jh i.ä de' 
~x . 

e•rste tien jaa.r s.lecr:ta weinig~. da.a.rna wo.rdt het verschil l:lheds gro• 

ter.Een .optimum moet dus gezocht worden biJ .een daling van de bevolking. 

Dit laatste wordt grotend~els in de hand gewerkt door de lag~ HSL-waar

de en v~rder d6or de bCsturing u
1

• 

- De vervuiling is aog niet r]usdanig toegenomen dat er actie ondernollleJl 

behoeft te worden. 

Periode 2000~2100. 

- Raad het jaar 2000 dreigt d~ vervuiling kritische waarden aan te nemen. 

De middelen die vri.j zijn gekomen door de daling vari u 1 en u 4 worden nu 

hesteed aan vervuilingsbestrijding. 

Verdere bijsturing van de bevolking is bl.i.jkbaar niet meer optimaal. Waar

om dit optreedt, is niet zonder meer verklaarbaar. Uit de criterium

beschouwing in de vorige paragraaf(punt 3) i« zelfs te verwachten dat 

de tevolking verder dient .af' te nemen, omdat de momentane waarde van x
1 

nu zeker hoger ligt dan x 1 =-2MSLP~3/2. Bltkbaar z~n er andere mecha-max 
nismen in het spel, b~v. 

. . 
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lil• De eindwaarde van de bevolltiagsgrootte x1 .wordt met een factor 5 
'.•' 

ia h~t criterium gewogea. 

b. Een bijsturing u
1 

zal ten koste gaan van de materiele welvaart MSLP. 

c. Een lage waarde. van x
1 

zal de vervuilingagene r.a tie in de ·hand werken. 

Een anderinteressant gezichtspunt treedt wel op. Dáar MSL)1 kunnen we 
,, ' ' - .'-" ,__ ,,, 

f2(M~.L) en r4(MSL) aan ell.u:tar gelijk stellen. Met u
1 

nagenoeg nul hete

kent dit 

in dit ti.]dsinteri..l·l~,cipti-edehde waarden voor de MSL en x
3 

6 , re siJ • 4 , ~· à 5 , 

dez~ e;róte tî.,;dsconstanté bevolkirtg nauwelijks meer veranderea. 

- Door gr,gndstoffengebrek d•alt rond het jaar 2060 het :r.endement van het 
' -- >--, - - ,- ---

product$e': .. pp.àraat. Er wordt minder herinve.sfeerd; d~ ·kapitaalgoederen .. 

voorraa.a x'zri en mede b.ierdoor de MSL en de. ·v~fvul.lil'lg, daalt • 

. Gevoelsmatig zou het eedrag optimaal zijn;. wanneer de Öptimale stuur- en · 
.. 

toestandsc;roo,theden, n2 een aanloopperiode, niilar een statische toestand 

cqnvergeren. 

het aeveashtönd figuur,wa<irin RL.x.1 
functie Yari de tijd is l,libgezet,. l:rl\jkt 

het ''welz.ijn" ongeli,;k.matig 'o,~:e.r' .de 
Jaren verdeeld wordt. Dit. ~iridt zt~ oor .. 

zaak. in het .feiL dat de optimale rege

ling slechts 'fooP Jie.t ti,:;dsinterval 

[19?0~2toQ}· ~ereken9 wordt. Voor de 

ren na ZJCO behoeft geen rekenschap af-
< - .~ " ' - '' ' ' ' -- ' ' • 

gelegd te w()pd~n? .pit wordt ge deel telijk 
. ·.·· .•. ·.····. •> . ·.·•· ... ·. ··..• .·· :T. 

opgevangen door dé. term ~-,!!(t f) in het 

criteriuui, .waai-in .de eindwaarden van de 

toêstaridsgrootheden ge\Vogen worden. 
' - . -- ' ' 

pestuur.- en· foestar1dsgroóthede.ri zullen 
' --' -- - '' 

een .vlakker verloop hebben, aaarm.ate er 
,' ---- ' -" -, 
(' . ' 

over een langere periode é?leop.~ifi!~:I.:i.l:leer51 

.wordt. H.et is mogelijk om een ~Î~l.lw.e,\. 
(=j~(~100) )zodanig te kiezen, dllt,heit 

-- - ' -~--' -;,' - . 

gedrag optima-.1 wordt voor .hèt oude, cri.terium 

een periode Ü970,trl] ~et tf'./2100. 

J (dus met de oude ~ ) ia 



5.~. Iaterpreutie v~• .èe resultat~D v~ het G,evoelighei~soadert.oek. 

Z..all!l reede in hoofdstuk 4 is vermeld, is een gevoeligheidsonderzoek 

gedaan voor de weegfactoren c ia de formule voor QL, en de coêfficie&..;. 

ten 0<. in de eJÇ:ponent van de ingrepen. CJ,(u .1. Deze laatste bepalen de 
.• . 1 1 . 

kracht van de ingreep. 

Daar qeze mod~l:Par~~~\ters, enerzijels door .Forr~ster, anderzjjds door de 
' ·- -- - ._ -- - - _-·---' 

subgróe~ "Optimillisering'1 , ~time lijk arbitraij, gekozen ztn, is nagegaan, 

in hoev~rre veranderi.ngen in deze parame t.ers, de optimale 1Stu1,1.r- en 

toe staiJ.d~grootheden wjjzigen. 

:Oe resulfélten van dit Önderzo&k zijn in de figuren Ç".4.-S".,.geschetst. 

Boy~ndien1.s het verToo~ van de belangrijke hulpgrootheid MSL gegeven. 

B~.~lke figuur. is · een•·· beknopte ·t9.~1icht~p~ gegeven. 
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c? weegfactor voor de bevolki~g~ 
.... 

Zoals we reeds iR de crite-riumbeachouwiagel:l (punt.}_) g•~•tt ·hebbea. komt 

de .beve~lkiag kwadratisch in de ii:l.tegran d QL.x
1 

vool".J)eze pa~abool. neemt. 

z~n maximale waarde •an voor 

E~a veraadering v~• c
2 

zal dit maximum op 

een onevenredige wtze verplaatsen.(zie ae

venstaand figuur) 

Voor een lage Waóàrde van c2 word( x1. ·.. , max 
rroter, zal minder aan geboortebeperking 

ged~~n worden, en de b~volking Aeemt toe~ 

In het criterium wordt fl~ MSLP minder zwaar 

in rekening gebracht. ( De.ze worè t imm~rs ge-

.. , e.f' 

wogen t.o.v. de bevolkingsgroot te) Door vermindering van u 
2 

neemt de kapi

taalgoederenvgórraad •f, ten gunste va11 de vervuiling en de bodemschattel'lo 

Een lage MSL en vervuilingscraud maken het boven.dien mogelijk, dat de bevol

king snèller kan st.Cgen. (zie vel. 1.1. ) 
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c weegfactor y•or d' MSL. 
3 

Een veranderint; van c
3 

heeft een tweeledig e.ffect o.p de integraJld Q.L.x
1 

• 

1) het maximum van Q.I..x
1

(x
1

) 

zal verschuiven~{zie nevenstaand fi-

guur) 

2) in de formyle voor QL.x1 wordt de 

MSl~ anders gewogen. 

Door ~en ~erlaging van c
3 

zal.de bevol

king toenemen en de MSLP minder zwaar 

gewogen worden. Dit laatste effect wordt 

q. 

'i. 
'·~·c 

I. 

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

ne>g eens versterkt do.orda t de' MSLP gewogen wordt t.o. y,, de bevolkiage-

groot t.e (zie vel. t:;. 1. ) 

Door verminderde herinve steringea neemt de ka pi taalgoedere·nvoorraad minder 

snel toe ten gunste Viin. de vervuiling en de bodemsch•tteD. 

Voor zeer lage wa..arden van c.) blijkt het zel~s. gunsti~ door, in de laatste 

jaren van de run, extr.a-bescherming van d.e bodemschatten, de eindwaarde 

v•n x
4 

op te vï.:;zelen. (?.ie onderstaii~de tabel) 

.. 

C-s À.. ~ .. (11oo) Ui lt.JJ IAIJII\ 
· .. 

o.~ . 
u 'l.~~ 

o.B l.Li "ft 
o.65" l' I 11-T: 
o.'S ~8 q-b .. 
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""1 : coiffic~eat in 91 Çu,l.·. 

Eea_ variatie in Ql1 zal de kracht ·••• de ingreep ~1 (u 1 ) veranderea 

~.~.) = ·fq (- «• u, 'Xz. X14/~l ")Cocl,to))) 

Uit de resultaten bl\jkt dkt de waarde van deze coë-fficient weinig invloed 

beeft op het verloop van de optimale grootheqen. :O.er de ~qkkë koppeliá! 

tussea de bevolking ea de an~erj secteren i~.het ~od~l, is-dit te.ver

wachtea. 

Slechts b)j een zeer lage waarde van o(1 (=5) · za'l o.m dezelfde invloed van de 

ingreep G1 (u
1

) te behouden, u
1 

stijgen. Di't heeft weer invloed op de groot

te van de bevolking ~ndus ook op de MSL. 
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~3 : ceiffiçieat ia G
3
i!:,

3
l• 

E'V'eaale blj «., wordt door ot
3 

de' iaYloed van u
3 

op G
3

(u
3

) bepaald. 

~l~~:: e:Lp (- Ol." ~lJ 
Er oitstaat nu echter een ander gedragspatroon. 

De vervuiliagsg~aad kan bestreden wordeD door 

1) vergroting van u
3

. 

2) verlaging van ~2 • 

Dtt. laat~te middel heeft echter Jvia de MSt) een ongunstige uitwerkiag 

op de criteriumwaarde. D~ bodemsch~ttea zullen evenwel mindersnel afne~en 

en er hoeft minderbeeteed te worden aan grondst"offenbescherming en ver

vuilingsbestrtding. 

Met een 0(
3

=5 ka:a. G
3

(u
3

) de vervuiling klaarblijkelijk niet meer effectief 

be.strijdea en er wordt toevlucht genomen tot het laatste middel. 

o<
3

: 15 heeft ten gevolge d._ t .. !'!'Iet minder middelen een hogere vervuiliD.ge~ 

generatie bestreden k~n worden. Met behulp van extra grondstoffenbescher

ming, kan de kapita01.lgoederenvoorraad<verder. toenemen. 
I 
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... 
0(4 : coê!ficient in G~Ltl:;:exp(-«~1)• 

' Hier doet zich hetzelfde effect veor als bU ~}. " 
Bij een ineffectieve ingreep _a

4
cu 4 ) (01

4
=2) worde• de gr'oadatoffen beacbermd 

deör eeD verlaagde x
2

, met de bekellde gevolgen·voor·de 

Voor eea cx4=5, wordt de beschermiag vaR x 4 d••l'··middel 

keljjkt •. x
2 

loopt au hoger op, terwfjl x 4 op een redelijk 

MSL, de vervuiliag ea hierdoor u
3 

zullea weer stijgea. 

MSL en de vervu.iliag. · . 
vaa u

4 
vergemak-

niveau blijft. De 

'.,_.·.-·. 
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'· SLOTBEscgQUWING. 

t:let is duidelijk dat er voor de optimaliseriagsclub voorlopig nog 

twee belangrijke kwesties zija al.t 

1) E•n goed wereldmodel d.w.z. zo represeata~ief mogelijk 

voor de werkelijkheid. 

2) Een •ptimaliseringsmethode die ~nel is en niet te veel 

geheugebruimte van eea computer vraagt. 

Ten aánzien van. punt 1 kan men opmerkea dat naarmate een model beter 

overeeastemt met de werkelijkheid er des te meer toestaacjawaria&:êlu 

en parameters zullen zijn waarmee de opgave onder~ moeilijker wordt. 

Er w.ordt overwogen de optim~.liseriag van het wereldmodel volgens 

Meadows (Wereld Model 3)~ter hand te nemea~o~ dit model,dat aanziea

lijk tiitgebreider is dan het wereldmodel van Forrester,(Wereld Model a) 
, is het. rapport v•n de Club v ... n Home gebaseerd .Jt6l 

Een moeilijkheid bij zowel Wereld 2 als Wereld J vormen de koppel

fuactiee.Neemt men bier~~or ~tuksgewijs iineaire functies (en in 

de ori~i~~le versies is d~t het geval) dan blijken er bij de opti

malis.erillg discontizwiteite:a in de bijsturingen op te tredea. 

Een ander~ moeilijkheid met de koppelfuncties is hun asymptotisch 

gedrag.Het kan nl. voorkomen dat een koppelfunctie in een (optimale) 

berekening buiten de aangegeven range treedt.Forrester houdt dan de 

koppelfunctie constant met een waarde die ovE:Oreenkomt met het eerste 

o.f laatste puat v11n de tabel. In onze berekeni~gea gebruiktèa· we· tet 

nu toe sl.echts .é~n of in een enkel tieval twee "stukken'' van een 

s~ewijs lineaire functie,terwijl hierbbiten lineair geextrapoleerd 

werd.Om deze rede.nen experimenteert meb met polynomen voor de :keppel

fuacties: De\betrt>ffende functie wo.rdt :>:o goed mogelijk benaderd 

waarbij ~en rekening houijt met grote waarden van h•t argument.De 

eerete .l'esu l tat en zi,-: n bevredigend. 

Bij Wereld 2 e.n Wereld 3 wordt steeds gerekend met gemiddel.de waardea. 

De Japanae~ Kaya komt aan dit bezwaa~ tegemoet met een door hem ge

conetrueerd." gedistribueerd parametermodel'•·. .·verschillende toe-

it·•~td.!!Jgrottbedea ~i ja. in dit 11Ód41 S'è-b1ite fUil·~ties 'i:la: cDt tiJ,f ~k 

tpA.j:t.i.e8 vaa het ·bntcn.a-U.oaaal pf'o~~oct' per ca pi til. Er zjjn echter 
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ook weer gemiddelde groothedea. Verder btt1'at dit model een grootheid-ont

wikkelingshulp.· Kaya heeft met dit. model verschillende int.eressante resul• 

tat•n verkregen. Het spreekt echter vanzelf dat de berekeningen ingewik

kelder werden; naast de gewone differ-e.ntiaa.lvergelljkingen komen voor de 

verdeelde grootheden partiële differe.~ttiaa1vercelijkingen. De laateh tijd 

experimeateert ook de groep Globale nynamica met dit model. Het ligt in· 

de bedoeling het. wereldmodel van Forrester of Meadows aan het Kaya-model 

,-____ --- ·~ 

Oy.ep d~ optimaliseringsmetboden kan het .vÖlgende gezegd worden. 

De' K~L.A-methode blijkt goed te_yol,doen, even-.ls de geconjugeerde gradient

rnethode(~HE-methodê:}. Het is moeil:ijk om de rekent~:den te vergeliJken, daar 

de runsmet ver~bE±l.lende re}:enmachines zjJn gemaliikt (': I'e'sp. IBM 360/65 ea 

Et ·xs, late; Burtoughs -~. Met .de KSLA-methbde wordt op dit moment niet 

geëxperi11enteerd; bet ori§erzoek !!let de e;r~dientenmethoden gaat 

enkele rut!. gema•kt r.1et de ~.g.:lavidon..;Fl-etcher• 

Powell !!let.hode deze ~ethode wordt de nieuwe zoekrichting ia eea 
,_- - - - -- - ~ - - - -

pl.<at gevQrtderr, · door een matrixoperatie .op de g{adient. in· d•ü punt toe te 
-- - - - ' ~ -. -_ -- -- - - ' 

-. - - '" -0 

p•ssèn. Voor statische optimalisetillg .. houwt deze metbode voor een tweede-

gr~ads pesit:i.ef definie~e·.functieva~. n va-riabelen, ·in n stappen de inver..; 

s.e He.ssia~n . in. het rrlini!lllitnplln t op. 
<.- -------- - " '., . 

De methode geeft in oas geval ec;hter niet .de gOede cto!lvergentie te zieD, 

welkê. ia de 1it.eratuur b.eloo(d wordt. (vopr enkele rêsulh.ten zie ~ .. ,, ) 
-- . -.--/'- ·-< ----

is dat we met een'1constraine<r'optimaliseringsprobleem te,:·•IJE•D 
• '•"'-- - - --y - :··-' --- /•' >'_,' :-'- -,--- ' ·' 

he_bbell; de st.uurgrootheden zÛn' *m.mers beperkt. ~an de verbetering vaa de 

convergentie wordt''fi~'werkt. 
-- -- ,'' ' 

e~kel woord Övf!r de metho·cl~. v~n Larson en Korsak. (Tech-
--- ·" -> 

Twente) De.z.è .metpode gebruikt .. ve~l geheugenruimte, maar 

gemak w~~r~ee (on)ge Iijkheidsnevenvoorwaar.den ia 
"''' - - ' ,\-

worden ~gebracht. De resultaten .van deze methode stemmen 

met die v•n de KSLA- en de THE-m~thOde. 
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