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SummarySummarySummarySummary    
 
In this master’s thesis an automatic estimation algorithm is investigated for the identification of a 
transfer function of linear, time-invariant and stable systems. ‘Automatic’ in a sense that users do 
not have to make any choices before, during or after the estimation. The first step in creating an 
automatic algorithm is choosing a set of model structures and nested models. From this set of 
models the algorithm can select a model type and model order based on available data. 
 
Different types of model structures are available such as multivariate time series models and black 
box model structures. This research is limited to one of each kind with a corresponding estimator; 
a Vector AutoRegressive model (VAR) with Nuttall-Strand estimator and an Autoregressive with 
eXogenous input (ARX) structure with Least Squares estimator. Furthermore the ARX structure is 
expanded to include non-causal terms. The main question is which model structure and estimator 
is most appropriate for an automatic identification algorithm. 
 
The three model structures with corresponding estimators, ARX Least Squares, ARX non-causal 
Least Squares, and VAR structure with Nuttall-Strand estimator have been compared. The correct 
choice of quality measure is an important factor. A prerequisite for the algorithm is that it can 
model a subsystem. In other words, there is no prior knowledge of the presence of external 
feedback. Besides, the algorithm is designed on the basis of measured input- and output-data. As 
a result, substantial measurement noise may be present. Finite sample effects are taken into 
account using the CIC order selection criterion. Monte Carlo simulations are used to measure the 
quality of the estimation methods in a number of experiments. 
 
Furthermore, the way in which cross-correlations can be estimated in the time-domain has been 
investigated as well as the way in which these estimations should be assessed. Certain aspects have 
been illustrated using examples derived from the RoboSail project and from a torsional plant.  
 
Unfortunately, the ARX non-causal structure is not suitable for the transfer and cross-correlation 
estimation. By and large, the VAR estimation has characteristics similar to the ARX method. 
However, with respect to feedback and additional measurement noise the VAR estimator clearly 
performs better. Identical results are found for the estimated cross-correlations in the time domain 
using the VAR structure. The final conclusion is that the VAR model structure with Nuttall-Strand 
estimator and CIC order selection is the more appropriate algorithm rather than the ARX least 
squares method for automatic system identification. 
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SamenvattingSamenvattingSamenvattingSamenvatting    
 
In dit afstudeerverslag wordt gezocht naar een automatisch schattingsalgoritme voor de 
identificatie van een overdrachtsfunctie van een lineair, tijdinvariant en stabiel systeem op basis 
van gemeten in- en uitgangssignalen. Hierbij wordt met automatisch bedoeld dat de gebruiker geen 
keuzes hoeft te maken voor, tijdens of na de schatting. Als eerste stap op weg naar een 
automatisch algoritme moet men een set van modelstructuren en geneste modellen kiezen. Uit die 
set van modellen kan vervolgens door het algoritme een modeltype en modelorde geselecteerd 
worden op grond van de beschikbare data.  
 
Er zijn verschillende modelstructuren voorhanden waaronder multivariate tijdreeksmodellen en 
black box modelstructuren. In dit onderzoek beperkt men zich tot een van elke soort met 
bijbehorende schatter; een Vector AutoRegressief model (VAR) met Nuttall-Strand schatter en een 
AutoRegressieve met eXogene input (ARX) model structuur met de kleinste kwadratenmethode 
geschat. Daarnaast wordt de ARX-structuur uitgebreid naar ook non-causale termen. De globale 
vraag luidt welke modelstructuur en dito schatter het beste kan dienen als basis voor een 
automatisch identificatie-algoritme.   
 
De drie structuren met bijbehorende schatters, ARX-Least Squares,  ARX-Least Squares uitgebreid 
met non-causale termen en de VAR-structuur met Nuttall-Strand-schatter worden dan ook met 
elkaar vergeleken. Een juiste keuze van de kwaliteitsmaten speelt daarbij een belangrijke rol. Een 
eerste doelstelling is dat het algoritme in staat moet zijn om ook een subsysteem te kunnen 
modelleren. Oftewel, van tevoren weet men niet of en in hoeverre er sprake is van (externe) 
terugkoppeling. Aangezien het algoritme op basis van een gemeten set in- en uitgangssignalen 
ontwikkeld wordt, dient er rekening gehouden te worden met substantiële meetruis. Ook het feit 
dat er maar een eindig aantal waarnemingen beschikbaar is wordt meegenomen in het CIC-
ordeselectiecriterium. In een aantal experimenten met behulp van Monte-Carlo-simulaties worden 
de schattingsmethodieken op hun eigenschappen getest.  
 
Daarnaast wordt in het tijddomein gekeken naar de manier waarop kruiscorrelaties geschat worden 
en hoe de schattingen beoordeeld zouden moeten worden. Een en ander wordt geïllustreerd aan de 
hand van voorbeelden afkomstig van het RoboSail project en van een schijvenopstelling.  
 
De ARX-non-cauasale structuur blijkt helaas onbruikbaar in de overdracht- en 
kruiscorrelatieschatting. De VAR-schatting levert over het algemeen dezelfde eigenschappen als de 
ARX-schatting. Echter, in het geval van terugkoppeling en additionele meetruis blijkt de VAR-
schatting duidelijk beter te presteren. Ditzelfde resultaat geldt voor de geschatte kruiscorrelaties 
middels VAR in het tijddomein. Uiteindelijk wordt de conclusie getrokken dat de VAR-structuur 
met Nuttall-Strand schatting een geschikter algoritme is voor de automatische systeemidentificatie 
dan de ARX-Least Squares methode. 
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combinatie met zijn altijd geduldige uitleg had ik nooit zo ver kunnen komen.  
 
Naar aanleiding van de werkbesprekingen kreeg ik zeer nuttige ‘terugkoppeling’ van Paul Van den 
Hof als professor van de sectie. Hij gaf niet alleen opbouwende kritiek maar dacht ook mee over de 
onderzoeksvraagstukken die mij bezig hielden.   
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SymbolenlijstSymbolenlijstSymbolenlijstSymbolenlijst    
 

SymboolSymboolSymboolSymbool     BeschrijvingBeschrijvingBeschrijvingBeschrijving 

 

pa   VAR-parameters  

c[n]  cepstrumcoëfficiënt  

C  regelaar  

CIC  ordeselectiecriterium ‘Combined Information Criterion’ 

d  verschilsignaal  

e[n]  driving noise 

[ ]f
pe n   voorwaartse lineaire prediction error 

[ ]b
pe n   achterwaartse lineaire prediction error  

[ ]nη   predictiefout signaal  

( )ωΦ   spectrum  

G0  overdrachtsfunctie  

H0  ruismodel  

H(z)  impulsresponsie  

Ko  stochastich terugkoppelproces  

1

f

pK +   voorwaartse reflectiecoëfficiëntmatrix 

1

b

pK +   achterwaartse reflectiecoëfficiëntmatrix  

pΛ   genormaliseerde partiële correlatie  

M  lineaire afbeelding  

m   aantal kanalen 

m’  aantal te voorspellen kanalen 

ME  model error  

N  aantal waarnemingen  

Nobs  aantal observaties 

Nruns  aantal runs  

p  orde van model  

PE  predicition error  

Pε  covariantiematrix van de driving noise  

Pxx  vermogensdichtheidsmatrix 

P̂   geschatte lineaire voorspellingsresiducovariantiematrix  

q  verschuivingsoperator 

Rxx  correlatiematrix  
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SymboolSymboolSymboolSymbool     BeschrijvingBeschrijvingBeschrijvingBeschrijving 

 

r1[n]  referentiesignaal 

r2[n]  referentiesignaal  

[ ]xyr n   kruiscorrelatiefunctie  

RES  residu  

So  input sensitivity functie  

SD  spectral distortion  

σe
2  variantie van de driving noise  

Θ   parametervector  

u[n]  ingangssignaal 

V   weegmatrix  

vi  finite sample variantiecoëfficiënten  

W   weegmatrix  

x[n]  vectorsignaal  

y[n]  uitgangssignaal 
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Hoofdstuk 1. InleidingHoofdstuk 1. InleidingHoofdstuk 1. InleidingHoofdstuk 1. Inleiding    
 
In de sectie MMR aan de TU Delft is een Matlab toolbox ontwikkeld om het stochastisch karakter 
van een signaal te beschrijven. Met de toolbox, ARMASA [8] genaamd, is het mogelijk om op 
basis van een eindig aantal datapunten, een AR-, MA-, of ARMA-tijdreeksmodel te schatten [6]. 
Ordeselectiecriteria voor eindige datasets worden gebruikt om type- en ordeselectie toe te passen. 
Hierna volgt een tijdreeksmodel dat het complete spectrum alsmede de autocorrelatiefunctie van 
het stochastisch proces beschrijft.    
 
Voor het schatten van de overdrachtsfunctie en afhankelijkheden tussen meerdere signalen is de 
System Identification toolbox in Matlab [13] voorhanden. Echter, er is een belangrijk verschil met 
ARMASA. In de System Identification toolbox dient de gebruiker zelf keuzes te maken. Het gevolg 
is dat verschillende gebruikers mogelijk verschillende schattingen als de beste typeren. Daarnaast is 
een nadeel dat de gebruiker zelf inzicht en expertise nodig heeft. Dit is niet altijd wenselijk en een 
andere benadering die nagestreefd wordt, is om een automatisch algoritme te gebruiken. Hierbij 
hoeft de gebruiker geen keuzes te maken maar rekent de computer een set van geneste modellen 
uit. Vervolgens kiest de computer op basis van vooraf gedefinieerde criteria het beste model. 
Centraal staat hierbij de mogelijkheid om zonder a priori kennis, louter en alleen op basis van een 
eindige set gemeten signalen, de eigenschappen van de onderliggende processen te bepalen. De 
twee aannames die gemaakt worden zijn, dat het systeem lineair, tijdinvariant (LTI) en stabiel is 
of als zodanig te modelleren valt. In dit onderzoek worden de eerste stappen gezet op weg naar 
een automatisch identificatie-algoritme. 
 
In het heden en verleden wordt veel gebruik gemaakt van de Empirical Transfer Function 
Estimation, ETFE [11]. Deze niet-parametrische schatting is ontstaan uit het gebruik van 
periodieke excitatie-signalen. De schatting levert een ruwe representatie van de overdrachtsfunctie 
op en de verdere uitwerking is een keuze van de gebruiker. Daarnaast bestaan de zogenaamde 
parametrische schattingen, die gebruik maken van een model met parameters.  
 
Op weg naar een automatisch algoritme dient men eerst modelstructuren en 
schattingsmethodieken te onderzoeken. Hierna kan men een set van mogelijke modelstructuren en 
geneste modellen samenstellen. Uit die set van modellen kan vervolgens door het algoritme een 
modeltype en modelorde geselecteerd worden op grond van de beschikbare data. De vraag rijst of 
multivariate tijdreeksmodellen in het geval van stochastische signalen een goede basis zouden 
vormen voor de automatische schattingsmethode. 
 
Naast de multivariate tijdreeksmodellen bestaan de zogenaamde black box modelstructuren. Als 
eerste stap wordt van beide soorten modellen één exemplaar onderzocht; een Vector 
AutoRegressief (VAR) multivariaat tijdreeksmodel [23] en een AutoRegressieve met eXogene input 
(ARX) black box modelstructuur [12]. Daarnaast wordt de ARX-structuur uitgebreid naar ook non-
causale termen. De VAR-modelstructuur schat men op grond van de data middels de methode van 
Nuttall-Strand [14] en de ARX-structuren middels de kleinste kwadratenmethode. De globale vraag 
luidt welke modelstructuur met dito schatter het beste kan dienen als basis voor een automatisch 
identificatie-algoritme.  
 
Een eerste doelstelling luidt dat er geprobeerd wordt het onderliggende systeem middels een stabiel 
model te beschrijven. Uit een stabiel model kan vervolgens een stabiele overdrachtsfunctie en 
correlatiematrix afgeleid worden. Er wordt gekozen voor een bepaalde nesting van oplopende 
modelordes aangezien de juiste modelorde bij de diverse modelstructuren van tevoren niet bekend 
is. Het CIC-criterium [24] wordt vervolgens gebruikt om de beste modelorde te selecteren. Dit 
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criterium is namelijk in staat om ook bij een eindige reeks data een juiste afweging voor de 
modelorde te maken. Het automatisch identificatie-algoritme moet immers in staat zijn om bij een 
eindige set gemeten data een accurate systeembeschrijving te geven. Asymptotisch gedrag van de 
verschillende schattingsmethodieken valt dan ook buiten bestek van dit onderzoek. 
 
In een aantal Monte-Carlo-simulaties worden de schattingsmethodieken vergeleken. De juiste keuze 
van een kwaliteitsmaat speelt hierbij een essentiele rol. Op basis van twee kwaliteitsmaten wordt 
een antwoord gegeven op de vraag in hoeverre de verschillende methodes bruikbaar zouden zijn 
voor een automatisch algoritme.   
 
Indien men een automatisch algoritme gebruikt dan hoeft het van tevoren niet bekend te zijn of en 
hoe er sprake is van terugkoppeling. Terugkoppeling kan er voor zorgen dat op basis van het 
uitgangssignaal het ingangssignaal beïnvloed wordt. De mogelijkheid bestaat dat men immers de 
in- en uitgang van een zogenaamd subsysteem bekijkt waarbij er buitenom dit subsysteem 
terugkoppeling plaatsvindt. De effecten van mogelijke terugkoppeling op de 
overdrachtsfunctieschatting worden dan ook meegenomen in dit onderzoek. 
 
Daarnaast geschiedt de schatting op basis van een gemeten set in- en uitgangsdata. Er is dus te 
allen tijde meetruis op de data aanwezig. De vraag in hoeverre substantiële meetruis van invloed is 
op de schatting van de overdrachtsfunctie komt aan de orde. 
 
In het tijddomein besteedt men aandacht aan in hoeverre kruiscorrelaties geschat kunnen worden 
met de ARX- en VAR-methodieken. Een vraag die daaraan voorafgaat is met welke kwaliteitsmaat 
de geschatte kruiscorrelaties beoordeeld zouden moeten worden. 
 
De toepassing van een automatisch schattingsalgoritme wordt gedemonstreerd aan de hand van 
een schijvenopstelling en het Robosail project [1]. Dit project is gestart aan de Universiteit van 
Amsterdam en is erop gericht om een autopilot te ontwerpen, die in staat is om met maximale 
snelheid een zeilboot te besturen. Een groot aantal sensoren aan boord zorgt voor de noodzakelijke 
informatievoorziening en een aantal computers wordt gebruikt om adequaat de stuurautomaat van 
set points te voorzien. Men is bij dit project vooral geïnteresseerd in een aantal kruiscorrelaties en 
overdrachtsfuncties tussen verschillende gemeten signalen, waaronder pitch, roll, yaw en 
windrichting en —snelheid. Een automatisch algoritme, zonder a priori kennis, zou uitkomst kunnen 
bieden in het doorgronden van de complexe afhankelijkheden van een zeilboot. 
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HoofdstukHoofdstukHoofdstukHoofdstuk 2. Theoretische achtergrond 2. Theoretische achtergrond 2. Theoretische achtergrond 2. Theoretische achtergrond    

2.1 Automatische overdrachtsfunctie schatting2.1 Automatische overdrachtsfunctie schatting2.1 Automatische overdrachtsfunctie schatting2.1 Automatische overdrachtsfunctie schatting    

Systeemidentificatie is erop gericht om de relevante eigenschappen van een systeem in kaart te 
brengen op basis van in- en uitgangssignalen. Op basis van systeemkennis kan men een 
voorspelling geven van het gedrag van het systeem. Daarnaast is het mogelijk om op basis van de 
systeemdynamica een regelaar te ontwerpen die het gewenste gedrag of een gewenste doelstelling 
uitvoert [3]. Hierbij kunnen zowel intern als extern beperkingen aan het systeem worden opgelegd. 
Soms worden deze twee mogelijkheden van voorspellen en regelen gecombineerd en spreekt men 
van (Model) Predictive Control.  
 
Vaak is bekend welk signaal men ‘ingang’ moet noemen en welk signaal ‘uitgang’. Enerzijds weet 
men dit vanwege het feit dat men alleen op het ene signaal direct invloed kan uitoefenen en op het 
andere alleen indirect, anderzijds kan er ook sprake zijn van identificatie van een subsysteem, 
waarbij kennis over de dynamica van het subsysteem gebruikt wordt bij beschouwing van het 
totale systeem. Ook hier is men dan vaak alleen geïnteresseerd in de overdracht van één signaal 
naar het andere. Overigens moet er wel rekening mee gehouden worden dat er buiten dit 
subsysteem de mogelijkheid bestaat van terugkoppeling. 
 
Globaal kan men stellen dat een systeem bestaat uit een deterministisch en een stochastisch 
gedeelte. In dit onderzoek beperkt men zich tot Single Input Single Output systemen (SISO) zodat 
er altijd één ingangs- en één uitgangssignaal aanwezig is. Het deterministische gedeelte bepaalt hoe 
het systeem te allen tijde op het ingangssignaal reageert of zou reageren. Het stochastische 
gedeelte geeft aan wat de invloed is van toevalligheden op het uitgangssignaal. We beschouwen 
een systeem dan ook vaak als combinatie van enerzijds een (deterministische) overdrachtsfunctie 

0G  en anderzijds een (stochastisch) ruismodel 0H , zie Fig. 2.1. 

G

0H

0

u[n] y[n]

e[n]

+

v[n]

 
Fig. 2.1: Systeembeschrijving 

 

Het ruismodel 0H  wordt geëxciteerd door een innovatieruis e[n], dat wit wordt verondersteld met 

een bepaalde variantie en levert de ruisbijdrage v[n]. Het ingangssignaal noemt men u[n] en het 

uitgangssignaal y[n], waarbij n de discrete tijdsindex voorstelt. In formulevorm ziet een systeem er 
dan ook als volgt uit: 
 

0 0[ ] ( ) [ ] ( ) [ ]y n G q u n H q e n= +      (2.1) 

 
waarbij q de verschuivingsoperator voorstelt. 
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Verder neemt men aan dat het systeem lineair, tijdinvariant (LTI) en stabiel is [15]. In dit 
onderzoek worden dan ook alleen stabiele, lineaire, tijdinvariante en stationair stochastische 
modellen beschouwd. (Overigens blijkt het zelfs mogelijk ook kleine niet-lineairiteiten en niet-
stationair stochastische processen binnen bepaalde grenzen hiermee te kunnen modelleren) 
 
De doelstelling waarnaar gestreefd wordt, is om zo goed mogelijk, automatisch de 
overdrachtsfunctie G0 te schatten tussen een gemeten, eventueel stochastisch, in- en 
uitgangssignaal. Hierbij wordt met automatisch bedoeld dat er geen keuzes door de gebruiker 
gemaakt hoeven te worden en er geen aannames gedaan moeten worden. De enige aannames die a 
priori gedaan worden zijn, dat het systeem lineair, tijdinvariant en stabiel is en dat de ruisbijdrage 
stationair stochastisch is of als zodanig te modelleren valt.  
 

2.2 Het subsysteem: terugkoppeling2.2 Het subsysteem: terugkoppeling2.2 Het subsysteem: terugkoppeling2.2 Het subsysteem: terugkoppeling    

 
Naast de lineaire, tijdinvariante en stabiele veronderstellingen hoeft de gebruiker geen aannames te 
doen over het achterliggende systeem. In het algemene geval kan het voorkomen dat de in- en 
uitgangssignalen niet enkel en alleen via een overdrachtsfunctie aan elkaar gelieerd zijn. Men kijkt 
dan naar een subsysteem en de mogelijkheid van zogenaamde externe terugkoppeling is aanwezig. 
Het schattingsalgoritme dient derhalve om te kunnen gaan met teruggekoppelde (sub-)systemen. 
Hierbij is van tevoren niet duidelijk of en hoe er sprake is van terugkoppeling. 
 
De systeembeschrijving in Fig. 2.1 gaat ervan uit dat de ingang niet gecorreleerd is met de ruis op 
de uitgang. Dit is echter niet het geval op het moment dat er sprake is van terugkoppeling in het 
systeem. De uitgang wordt dan teruggekoppeld middels een regelaar C en vaak één of twee 
referentiesignalen r1 en r2 [11]. Een en ander is schematisch weergegeven in Fig. 2.2. 

 

   

G

0
H

0

u[n] y[n]

e[n]

C
- +

r  [n]

2
r  [n]

++

v[n]

 
    Fig. 2.2: Schematische weergave teruggekoppeld systeem 

 
De systeemvergelijkingen voor een algemeen teruggekoppeld systeem zien er als volgt uit: 
 

2 1

0 0

[ ] ( )( [ ] [ ]) [ ]

[ ] ( ) [ ] ( ) [ ]    

u n C q r n y n r n
y n G q u n H q e n

= − +
 = +

    (2.2) 

 
Hierbij kunnen de referentiesignalen r1 en r2 ook eventueel stochastische processen zijn. 
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2.3 Additionele meetruis2.3 Additionele meetruis2.3 Additionele meetruis2.3 Additionele meetruis    
 
Op het moment dat men op basis van een gemeten set data de overdrachtsfunctie gaat bepalen, 
zal men te maken krijgen met additionele meetruis. De meetruis op de ingang zal niet het systeem 
ingaan en de meetruis op de uitgang zal niet afkomstig zijn van het systeem, zie Fig. 2.3. [20]. 
Hierbij zijn u0 en y0 de werkelijke in- en uitgang, en u[n] en y[n] de gemeten in- en uitgang.  
 

G

0
H

0

u[n] y[n]

e[n]

C
- +

r
1

2
r

++

v[n]

+ +

0 0yu

M Mu y

 
 
 Fig. 2.3: Teruggekoppeld systeem met meetruis op in- en uitgang 

 
Kortom, bij schatting van de overdrachtsfunctie zal er een bepaalde mate van onzekerheid 
optreden. Een automatisch schattingsalgoritme zal hier rekening mee moeten kunnen houden. 
Indien de meetruis een stationair stochastisch karakter heeft, kan de vraag gesteld worden of het 
niet verstandiger is om de meetruis mee te modelleren. 
 

2.4 Keuze van modelstructuur2.4 Keuze van modelstructuur2.4 Keuze van modelstructuur2.4 Keuze van modelstructuur    

 
De eerste stap op weg naar het construeren van een automatisch algoritme voor het schatten van 
de overdrachtsfunctie is het definiëren van de modelstructuur. Hierbij speelt niet alleen het 
modeltype een rol maar is ook van belang hoe oplopende modelordes genest worden.  
 
Echter, in het verleden en heden wordt veel gebruik gemaakt van de ETFE [11], de Empirical 
Transfer Function Estimation: 
 

( )
( ) :

( )
i N

N

N

Y
G e

X
ω ω

ω
=       (2.3) 

 

Hierbij zijn ( )NX ω en ( )NY ω de Fouriergetransformeerde van in- en uitgangssignaal. 

 
De ETFE is een niet-parametrische schatting en levert een ruwe representatie van de 
overdrachtsfunctie. De ETFE wordt vaak gebruikt om een eerste indruk te krijgen van de 
systeemdynamica. Maar ook past men doorgaans vervolgens een bepaalde mate van ‘gladstrijken’ 
toe om voor de toevalligheden in de data te compenseren. Echter, de mate van ‘gladstrijken’ is een 
keuze van de gebruiker terwijl onbekend is in hoeverre men met toevalligheden van de realisatie 
danwel dynamica van het systeem te maken heeft. Er wordt gezocht naar een algoritme waarbij 
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juist geen keuzes door de gebruiker gemaakt hoeven te worden. De ETFE is derhalve een 
onbruikbaar instrument voor het automatisch schatten van de overdrachtsfunctie.  
 

Per definitie is de overdrachtsfunctie 0G  gegeven door de vergelijking (2.1). Als men aanneemt dat 

er geen terugkoppeling in het systeem voorkomt dan is de ingang niet gecorreleerd met de ruis op 
de uitgang. Hieruit valt een schatter voor de overdrachtsfunctie, af te leiden: 
 

( )
( )

( )

yuj

uu

G e ω ω
ω

Φ=
Φ

               (2.4) 

 

waarbij ( )yu ωΦ en ( )uu ωΦ de schatting van het kruis- en ingangsspectrum voorstelt. De definities 

van deze twee begrippen komen in de volgende paragraaf uitvoerig aan bod. Er is nog geen keuze 
gemaakt voor de manier waarop het kruis- en autospectrum geschat wordt. Dit zou zowel op basis 
van een niet-parametrische als parametrische schatting kunnen gebeuren. De niet-parametrische 
schatting kan op eenzelfde manier als de ETFE geschieden en staat onder andere beschreven in 
[5]. In het parametrische geval maakt men gebruik van een model waarbij op grond van in- en 
uitgangsdata de parameters van het model geschat worden. 

2.5 Multichannel spectrale schatting2.5 Multichannel spectrale schatting2.5 Multichannel spectrale schatting2.5 Multichannel spectrale schatting    

 
De schatting van kruis- en autospectra, zoals beschreven in de vorige paragraaf, wordt meestal 
aangeduid met ‘multichannel spectrale schatting’. Het doel van multichannel spectrale 
schattingstechnieken is om de Hermitische spectrale vermogensdichtheidsmatrix (power spectral 
density (PSD) matrix) te verkrijgen voor een m-variaat proces: 

 

11 1

1

( ) ( )

( )

( ) ( )

m

xx

m mm

P f P f
P f

P f P f

 
 =  
 
 

      (2.5) 

 
Hierbij geldt dat Pxx(f) de discrete-tijd Fourier transformatie is van de multichannel 
correlatiematrix: 
 

2( ) [ ]e j fkT
xx xx

k

P f T R k π
∞

−

=−∞
= ∑       (2.6) 

 
met T  het bemonsterinterval en de correlatiematrix Rxx gegeven door: 
 

{ }
11 12 1

21 22 2

1 2

[ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ]

m

mH
xx

m m mm

r k r k r k
r k r k r k

R k E x n k x n

r k r k r k

 
 
 = + =
 
  
 

   (2.7) 

 
hierbij stelt H de Hermitisch getransponeerde voor. 
Het bemonsterinterval T  wordt in het vervolg gelijk aan één genomen. 
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Nu worden er in de literatuur verschillende definities voor de kruiscovariantiefunctie gegeven [19] 
echter de volgende definitie [14] wordt hier gehanteerd: 
 

( ) ( ){ }12 1 1 2 2[ ] [ ] [ ]c m E x n m x x n x= + − −      (2.8) 

 

Hierbij zijn 1x  en 2x  de gemiddelde waardes van beide stochastische processen.  

Als eerste wordt multichannel witte ruis beschouwd, welke alleen auto- en kruiscorrelaties met 
andere kanalen kent op vertraging k = 0: 
 

als  = 0
[ ]

0       elders
w

ww

P k
R k

 =  
 

       (2.9) 

 
met Pw een m x m Hermitische matrix. Hieruit volgt dat de multichannel PSD matrix van witte 
ruis, gegeven wordt door: 
 

( )ww wP f TP=         (2.10) 

 
Systeemtheorie leert dat de correlatiematrix Ryy[k] van de uitgang van een multichannel filter 
verbonden is met de impuls responsie H[k] en ingang Rxx[k] via de volgende convolutie: 
 

[ ] [ ] [ ] [ ]H
yy xxR k H k R k H k= ∗ ∗ −       (2.11) 

 
als hier de z-transformatie van wordt genomen, krijgt men: 
 

( ) ( ) ( ) (1/ )yy xxP z H z P z H z ∗=       (2.12) 

 
Nu volgt de m x m PSD matrix, die de relatie legt tusen ingang en uitgang: 
 

( ) ( ) ( ) ( )H
yy xxP f H f P f H f=       (2.13) 

 
Deze relaties blijken van belang op het moment dat men een modelstructuur wil omrekenen naar 
de zogenaamde PSD-matrix. 

Als laatste volgt de definitie van het kruisspectrum Pxy(eiω) afkomstig van (2.6) als de 
Fouriertransformatie van de kruiscorrelaties rxy [n]: 
 

( ) [ ] 
n

i in
xy xy

n
P e r n eω ω

=+∞
−

=−∞
= ∑       (2.14) 
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2.6 De ARX2.6 De ARX2.6 De ARX2.6 De ARX----modelstructuurmodelstructuurmodelstructuurmodelstructuur    

 
Als eerste mogelijke modelstructuur voor een overdrachtsfunctieschattingsmechanisme wordt de 
AutoRegressieve met eXogene input (ARX) structuur [12] geïntroduceerd. De ARX-structuur 
beschrijft de uitgang y[n] als lineaire combinatie van voorgaande in- en uitgangen plus een ruisterm 
e[n]: 
 

1 1[ ] [ 1] ..... [ ] [ 1] ..... [ ] [ ]p py n a y n a y n p b u n b u n p e n+ − + − = − + − +   (2.15) 

 
De parameters van het model worden gevormd door de reeksen ak en bk. Daarnaast wordt de 
nesting zodanig gekozen dat er bij oplopende modelorde p steeds zowel aan de ingang als uitgang 
een term uit het verleden bijkomt. Een schematische weergave van de ARX-structuur is te zien in 
Fig. 2.4. 

G

H

ARX

u[n] y[n]

e[n]

+

v[n]

ARX
^

^

 
  Fig. 2.4: ARX-structuur 

 

De schatting van de overdrachtsfunctie 0G  en ruismodel 0H  is als volgt uit de parameters af te 

leiden: 
 

1
       ARXARX

B
G H

A A
= =       (2.16) 

met 

 

1
1

1
1

ˆ ˆ1  ..... 

ˆ ˆ ˆ ..... 

p
p

p
p

A a q a q

B b q b q

− −

− −

= + + +

= +

      (2.17) 

 
Hierbij wordt het ingangssignaal als niet stochastisch beschouwd. 
In het geval van een teruggekoppeld systeem is de ARX-structuur ook bruikbaar [11], voor de 
zogenaamde ‘closed loop direct identification’. Hierbij past men de ARX-schatting direct toe op 
basis van het in- en uitgangssignaal, maar hier moeten wel enige kanttekeningen geplaatst worden. 

In het geval van een referentiesignaal dient namelijk voor een consistente schatting van 0G  en 0H  

dit referentiesignaal voldoende exciterend te zijn. Als er geen referentiesignaal aanwezig is, geldt 
dat voor een consistente schatting de regelaar van voldoende hoge orde moet zijn. 
Het feit dat enige kennis over de mogelijke terugkoppeling (en dus ook over het referentiesignaal) 
nodig is, dient op weg naar een automatisch algoritme in ogenschouw genomen te worden. 
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De schattingsmethode die gehanteerd wordt voor het fitten van de modelparameters op 
beschikbare data is de kleinste kwadratenmethode, oftewel Least Squares (LS). Hierbij wordt de 
som van kwadraten tussen de rechterzijde en de linkerzijde van vergelijking (2.15) geminimaliseerd 
met betrekking tot de ARX-parameters.  
 
Globaal kan men de parameters in de vector Θ  zetten, de uitgangsdata in de vector Y  en de 
ingangs- en uitgangsdata op voorgaande tijdstippen in de vector X : 

 
Y X= Θ         (2.18) 

 
De kleinste kwadraten oplossing voor de parameters wordt vervolgens gegeven door: 
 

1( )T TX X X Y−Θ =         (2.19) 

 

2.7 De ARX2.7 De ARX2.7 De ARX2.7 De ARX----nonnonnonnon----causalecausalecausalecausale----structuurstructuurstructuurstructuur    

 
Zoals men in de vorige paragraaf kon lezen bestaat de mogelijkheid dat de ARX-structuur niet 
gegarandeerd een goede schatting voor de overdrachsfunctie levert bij teruggekoppelde systemen 
gezien de consistentie eisen ten aanzien van de referentiesignalen en de regelaar. Er wordt dan ook 
geprobeerd de ARX-structuur uit te breiden. De redenatie van de uitbreiding verloopt als volgt;  
 

- bij causale systemen is de uitgang enkel en alleen afhankelijk van voorgaande stappen van 
de ingang  

 
- bij non-causale systemen hangt de uitgang ook af van toekomstige stappen van de ingang 

 
Het idee is nu dat men de definitie van een non-causaal systeem mag herformuleren;  
als de uitgang afhangt van toekomstige stappen van de ingang, dan hangt de ingang af van 
voorgaande stappen van de uitgang. Deze relatie is alleen geldig op het moment dat men te maken 
heeft met lineaire, tijdinvariante systemen en modellen.  
 
Indien er sprake is van een teruggekoppeld systeem, dan hangt, in de meeste gevallen, de ingang af 
van voorgaande stappen van de uitgang. Immers de (causale) regelaar C  reageert op het gedrag 
van de uitgang en zorgt samen met het referentiesignaal voor de terugkoppeling.  
Kortom, als men louter en alleen naar het subsysteem van ingang naar uitgang kijkt, dan mag men 
stellen dat dit non-causaal te modelleren valt, op het moment dat er buitenom dit subsysteem 
terugkoppeling plaatsvindt. Vandaar dat geprobeerd is om de ARX-modelstructuur uit te breiden 
naar ook non-causale termen: 
 

 

[ ] [ 1] ........  [ ]1

           [ ] .....  [ ] [ 1] .....  [ ] [ ]0 1

y n a y n a y n pp

b u n p b u n b u n b u n p e np p

+ − + − =

+ + + − + − +−

  (2.20) 

 
Hierbij is de nesting van de oplopende modelordes p zo gekozen dat er steeds een voorgaande term 
van de in- en uitgang bijkomt, alsmede een term van de toekomstige ingang. 
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De schatting van de overdrachtsfunctie 0G  en ruismodel 0H  is op dezelfde manier uit de 

parameters af te leiden als bij de ARX-structuur: 
 

1
       ARXnoncausaalARXnoncausaal

B
G H

A A
= =      (2.21) 

met 
1

1

1
0 1

ˆ ˆ1  ..... 

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ .....  ..... 

p
p

p p
p p

A a q a q

B b q b b q b q

− −

− −
−

= + + +

= + + + +

    (2.22) 

 
De schatting van de ARX-non-causale (ARXnonc) modelstructuur op in- en uitgangsdata gebeurt 
via de eerder beschreven kleinste kwadratenmethode (2.19). 

2.8 De Vector2.8 De Vector2.8 De Vector2.8 De Vector----AutoRegressieveAutoRegressieveAutoRegressieveAutoRegressieve----structuurstructuurstructuurstructuur    

 
Als derde mogelijke modelstructuur in het kader van een automatisch 
overdrachtsfunctieschattingsalgoritme, wordt de Vector AutoRegressieve structuur bekeken, 
kortweg VAR. Een VAR-model is in staat om meerdere kanalen (signalen) te beschrijven als 
functie van voorgaande waarden van de verschillende signalen. Aangezien een en ander geëxciteerd 
wordt door zogenaamde ‘driving noise’, wordt ook wel gesproken over de innovatierepresentatie 
van een systeem. 
Het m-variate AR(p)-proces wordt gegeven door 
 

1

[ ] ( ) [ ] [ ]
p

i

x k A i x k i e k
=

+ − =∑       (2.23) 

 
waarbij de A(i)’s  (m x m) matrices zijn, p de orde van het proces en e[k] een m-variaat 

ingangsproces is, met covariantiematrix Pε , oftewel 
 

[ ] [ ] [ ]HE e k l e k P lεδ + =        (2.24) 

 
Voor de z-transformatie van (2.23) voor een multivariaat AR-proces geldt 

 

( ) ( ) ( )A z X z P zε=        (2.25) 

 
De matrix overdrachtsfunctie van ingang naar uitgang wordt bij een VAR-proces gegeven door 
 

 1( ) ( )H z A z−=         (2.26) 

 

Als er aangenomen wordt dat de ingang Pε(z) gevormd wordt door een multichannel witte 
ruisproces met constante covariantiematrix Pw (2.9) en vergelijking (2.26) wordt gesubstitueerd in 
(2.12) dan vinden we voor de z-transformatie van de uitgang: 
 

1( ) ( ) (1/ )H
AR wP z A z P A z− − ∗=       (2.27) 

 
met —H de Hermitisch getransponeerde van de inverse. 
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Voor doeleinden, die later duidelijk zullen worden, wordt een alternatieve notatie ingevoerd: 
 

(   [1]    [ ] )pa A A p= Ι       (2.28) 

 j2 fT j2 fpT( ) (  e   e  )p m m me f π π= Ι Ι Ι      (2.29) 

 
In deze notatie ziet de AR spectrale vermogensdichtheidsmatrix (PSD), afkomstig uit (2.27), er als 
volgt uit: 
 

 
1 1

( ) ( ) ( )H H
p p p pAR wP f T a e f P e f a

− −
   =          (2.30) 

 
De systeemidentificatie middels de VAR-structuur plaatst het ingangssignaal u[n]  in het ene 
kanaal en de uitgang y[n] in het andere: 
 

  1 1

1 1

[ ] [ 1] [ 1] ...  [ ] [ ] [ ]

[ ] [ 1] [ 1] ........  [ ] [ ] [ ]

b b b b
p p u

p p y

u n a u n b y n a u n p b y n p e n
y n b u n a y n b u n p a y n p e n

 + − + − + − + − =
 + − + − + − + − =

  (2.31) 

 
De nesting is zodanig gekozen dat bij oplopende modelordes p er per kanaal een term uit het 
verleden van beide kanalen extra meegenomen wordt. De parameters in de eerste regel worden 
aangeduid met een b omdat de eerste regel gezien kan worden als een beschrijving van het 
terugwaartse (backward) systeem, zie Fig. 2.5.  

       

+

+
u[n]

y[n]
G

H

H

G

e  [n]
u

y

b

var

var

var

var

b

e  [n]

^

^

^

^

 
   Fig. 2.5: VAR structuur 
  
De schatting van de overdrachtsfunctie Gvar  en het ruismodel Hvar  is als volgt uit de parameters af 
te leiden: 
 

1
1

var var1 1
1 1

ˆ ˆ .... 1ˆ        
ˆ ˆ ˆ ˆ1  .... 1  .... 

p
p

p p
p p

b q b q
G H

a q a q a q a q

− −

− − − −

− − −
= =

+ + + + + +
 (2.32) 
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en voor de terugwaartse schatting Gvar
 b en Hvar

b: 
 

1
1

var var1 1
1 1

ˆ ˆ .... 1ˆ        
ˆ ˆ ˆ ˆ1  .... 1  .... 

b b p
b p b

b b p b b p
p p

b q b q
G H

a q a q a q a q

− −

− − − −

− − −
= =

+ + + + + +
 (2.33) 

 
De tweede regel van (2.31) oftewel het ‘voorwaartse systeem’ lijkt zeer sterk op de ARX-structuur, 
er is echter een belangrijk verschil. Bij de ARX-structuur wordt immers het systeem gevoed met 
een ingangssignaal terwijl bij de VAR-structuur in- en uitgang gevolg zijn van de excitatie door de 
witte driving noise e[n] en de systeemdynamica. 
 
Als men aanneemt dat er geen terugkoppeling in het systeem optreedt dan is vergelijking (2.4) 
geldig. Daarmee leveren de parameters van de voorwaartse VAR-schatting (2.32) een schatting 
van de overdrachtsfunctie op die qua structuur identiek aan de ARX-schatting is. In het geval van 
een teruggekoppeld systeem gaat men echter iets anders te werk.   
 
In het dictaat System Identification [11] staat beschreven hoe men de systeemvergelijkingen (2.2) 
voor een teruggekoppeld systeem kan omschrijven, indien men voor de twee referentiesignalen r1[n] 
en r2[n] een nieuw referentiesignaal introduceert: 
 

1 2[ ] : [ ] ( ) [ ]r n r n C q r n= +        (2.34) 

 
De systeemvergelijkingen komen er dan als volgt uit te zien: 

 

0 0 0

0 0 0 0

[ ] ( ) [ ] ( ) ( ) ( ) [ ]

[ ] ( ) ( ) ( ) ( ) [ ]

u n S q r n C q S q H q e n

y n G q S q S q H q e n

= − 
 
 
 = + 

     (2.35) 

 
met S0  de input sensitivity functie, gegeven door: 
 

( )( ) 1

0 0( ) I ( )S q C q G q
−

= +       (2.36) 

 
In [11] wordt een methode gepresenteerd, genaamd ‘Joint input-output identification’. Hierbij 
wordt aangenomen dat er een onbekend referentiesignaal r [n] (2.34) aanwezig is en er geen kennis 
beschikbaar is over de regelaar C. Men veronderstelt het referentiesignaal als een stationair 
stochastisch proces met een innovatierepresentatie: 
 

 0[ ] ( ) [ ]r n K q w n=        (2.37) 

 
waarbij K0 de karakteristieken van het stochastisch proces bevat en w[n] witte driving noise is. 
Vervolgens levert (2.37) samen met de systeemvergelijkingen (2.35) de innovatierepresentatie van 
een teruggekoppeld systeem op: 
 

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

[ ] [ ]

[ ] [ ]

S K S C Hu n w n
S G K S Hy n e n

−    =     
    

     (2.38) 

 
(voor de duidelijkheid zijn de (q)’s weggelaten) 
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We nemen aan dat de matrix in (2.38) inverteerbaar is (determinant ongelijk aan nul) en 
vermenigvuldigen links en rechts met de inverse hiervan, dan krijgt men: 

 

0 0 0 0 0

0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[ ] [ ]1
[ ] [ ]

S H S C H u n w n
S G K S K y n e nS K S H S C H S G K

     =     −+     
  (2.39) 

 
Hieruit valt op te maken dat het mogelijk zou moeten zijn met de VAR-structuur een 
teruggekoppeld systeem in de innovatierepresentatie (2.35) te beschrijven. Immers, elke breuk is te 
schrijven als een (oneindig) lange polynoom en er zijn vier onbekende breuken; C, G0, H0 en K0  en 
vier vergelijkingen. De VAR-structuur kent dus als voordeel dat er zonder kennis van de 
terugkoppeling, een schatting van de overdrachtsfunctie gegeven kan worden. Stel men schat een 
VAR-proces: 
  

 
ˆ ˆ [ ]( ) ( ) [ ]
ˆ ˆ [ ][ ]( ) ( )

u

y

e nK q L q u n
e ny nM q N q

     =          
      (2.40) 

 
dan is de schatting van de overdrachtsfunctie, middels (2.39): 
 

 0

ˆ
ˆ

ˆ
M

G
N

= −         (2.41) 

 
Blijkbaar maakt het dus niet uit voor de overdrachtsfunctieschatting of er al dan niet sprake is van 

terugkoppeling, de schatting 0̂G  is immers identiek aan varĜ (2.32). Daarnaast is de VAR-structuur 

in staat om ook de regelaar en referentiesignalen te beschrijven c.q. te schatten. De kwaliteit van 
de overdrachtsfunctieschatting dient echter nog wel onderzocht te worden. Als tweede kan men de 
vraag stellen in hoeverre de VAR-structuur in staat is om ook de mogelijke meetruis mee te 
modelleren. Immers, VAR modelleert zowel de ingang als de uitgang als een stochastisch proces. 
 

2.9 Multicha2.9 Multicha2.9 Multicha2.9 Multichannel Yulennel Yulennel Yulennel Yule----Walker vergelijkingenWalker vergelijkingenWalker vergelijkingenWalker vergelijkingen    

 
Voordat overgegaan wordt tot de VAR-schattingsmethodiek wordt eerst de Yule-Walker 
vergelijkingen geïntroduceerd. Net zoals in het één-dimensionale geval, is er ook voor multichannel 
AR processen een relatie op te schrijven tussen de VAR-parameters en de correlatiematrices. Met 
(2.28) en (2.29) kan namelijk een m-variaat autoregressief proces ook wel weergeven worden als 
het blok-vectorinprodukt: 
 

[ ] [ ]f
p ppe n a x n=        (2.42) 

 
waarbij het superscript f is toegevoegd om onderscheid te kunnen maken tussen de witte ruis 
ingang en forward linear prediction error. 

Vervolgens wordt (2.42) vermenigvuldigd met [ ]H
px n  en neemt men de verwachtingswaarde: 

 

{ } { } { }[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]H H Hf
p p p p p p pE e n x n E a x n x n a E x n x n= =    (2.43) 
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De definitie van de blokmatrix pR , gevuld met autocorrelatiematrices Rxx[k] (dimensie m x m), 

volgt: 

{ }[ ] [ ]

[0] [1] [ ]

[ 1] [0] [ 1]
    

[ ] [ 1] [0]

H
p p p

xx xx xx

xx xx xx

xx xx xx

R E x n x n

R R R p
R R R p

R p R p R

=

 
 − − =
 
  − − + 

    (2.44) 

 
Daardoor kan een korte beschrijving van de multichannel versie van de Yule-Walker vergelijkingen 
geformuleerd worden:  
 

 ( ) 0  0 f
p p pa R P=        (2.45) 

 

met { }[ ] [ ]
Hf ff

p wP E e n e n P= = , de covariantiematrix van de witte ingangsruis. 

 
De Yule-Walker vergelijking is ook op te schrijven voor het terugwaartse AR proces, gegeven door: 
 

 
1

[ 1] [ 1] [ ] [ 1 ] [ 1]
p

b bb
p pp

k

e n x n p A k x n p k a x n
=

− = − − + − − + = −∑   (2.46) 

 
met de terugwaartse parameters  
 

( [ ]    [1]  )b b b
pa A p A= Ι       (2.47) 

 
Deze terugwaartse parameters worden als volgt gegeven door de Yule-Walker vergelijking: 
 

 ( )0  0   b b
p p pa R P=       (2.48) 

 

met { }[ 1] [ 1]b bb H
pP E e n e n= − − , de covariantiematrix van de witte ingangsruis bij een  

terugwaarts AR-proces. 
 

2.10 Multichannel Levinson2.10 Multichannel Levinson2.10 Multichannel Levinson2.10 Multichannel Levinson----AlgoritmeAlgoritmeAlgoritmeAlgoritme    

 
Een snel algoritme voor het simultaan oplossen van vergelijking (2.45) wordt gepresenteerd in 
Marple [14] dat op dezelfde manier is gestructureerd als het eenkanaals Levinson algoritme [14]. 

De blok-Toeplitz multichannel correlatiematrix 1pR + kan op twee manieren beschreven worden. 

Een waarbij de matrix ‘rechtsonder aangevuld’ wordt, en een waarbij de matrix vanaf ‘linksboven 
aangevuld’ wordt: 
 

11
1

1 1

[0]

[0]

H
pxxp p

p H
p p pxx

R rR s
R

s R r R
++

+
+ +

   
= =      
   

     (2.49) 
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met de blok-rijvectoren 1pr +  en 1ps +  

 

 
1

1

( [1]  [ 1] )

( [ ( 1)]  [ 1] )
p xx xx

p xx xx

r R R p

s R p R
+

+

= +
= − + −

     (2.50) 

  
vervolgens kan de volgende relatie geconstrueerd worden 

 

1 p+1

b
1 1

(  0 ) (  0  0   )

( 0  ) (  0  0   )

f
p p p

b
p p p p

a R P

a R P

+

+ +

=

=

∆

∇
     (2.51) 

 

waarbij de matrices 1 p+1 en  p +∇ ∆ gedefinieerd zijn als 

 
1p+1

1

1
1

[ 1] [ ] [ 1 ]

[ 1] [ ] [ 1]

p
H

p pxx p xx
k

p
b b H

p pp xx p xx
k

R p A k R p k a s

R p A k R k p a r

+
=

+
=

= + + + − =

= − − + − − =

∆

∇

∑

∑
   (2.52) 

 
Uiteindelijk eindigt dit bij de Levinson-Durbin recursierelatie tussen de reflectiecoëfficiëntmatrices 

1

f

pK +  en 1

b

pK + en de VAR-parameters: 

 

   

1 11 1

1 1 1 1

[ ] [ ] [ 1 ]  voor 1,....,  en [ 1]

[ ] [ ] [ 1 ]  voor 1,....,  en [ 1]

f b f
p pp pp p

b b b bb
p pp p p p

A k A k K A p k k p A p K

A k A k K A p k k p A p K

+ ++ +

+ + + +

= + + − = + =

= + + − = + =

 (2.53) 

   
waarin de voorwaartse en achterwaartse reflectiecoëfficiënten gegeven worden door: 
 

1
p+1

1
1 1

1 ( )

( )

b
p

fb
p p p

f

pK P

K P

−

−
+ +

+ = −

= −

∆

∇
       (2.54) 

 
Het blijkt dat het volgende lemma kan worden afgeleid: 
 

 1 p+1
H

p+∇ = ∆         (2.55) 

 

Hierbij is de m x m matrix p+1∆  de kruiscorrelatie tussen de voorwaartse en achterwaartse lineaire 

voorspellingsresiduen op één tijdstap vertraging: 
  

p+1
fb

pP∆ =         (2.56) 

 
Een definitie voor de genormaliseerde kruiscorrelatie, oftewel genormaliseerde partiële correlatie (in 
het één-dimensionale geval de reflectiecoëfficiënt), is de volgende: 
 

( ) ( )1

1 ( )
H

f fb bT T
p p pp P P P

− −

+Λ =      (2.57) 



 23

 

met T de lagere driehoeksmatrix verkregen door Cholesky-decompositie, en —H de Hermitisch 
getransponeerde van de inverse. 

Er kan aangetoond worden dat de singuliere waarden van 1 1
H

p p+ +Λ Λ binnen de eenheidscirkel 

liggen [15]. Dit komt overeen met de eigenschap in het één-dimensionale geval dat 
reflectiecoëfficiënten niet groter dan één kunnen zijn. De multichannel genormaliseerde partiële 
correlaties verschaffen een unieke parametrisatie van het VAR-model; deze bevatten evenveel 
informatie als de eigenlijke VAR-parameters. 
 

2.11 Parameterschatten van het VAR2.11 Parameterschatten van het VAR2.11 Parameterschatten van het VAR2.11 Parameterschatten van het VAR----modelmodelmodelmodel    

 
Er zijn verschillende mogelijkheden om de parameters van een VAR-model te schatten. Allereerst 
bestaat er de mogelijkheid om de correlatiematrix te schatten middels verschoven producten. Deze 
methode wordt de Yule-Walker-aanpak genoemd en levert een onzuivere schatting voor de 
correlatiematrix [14]. Vervolgens bestaat de mogelijkheid om via het eerder getoonde Levinson- 
algoritme (2.52) en (2.54), de reflectiecoëfficiënten en daarna via (2.53) de VAR-parameters uit te 
rekenen. Ondanks dat het gebruik van verschoven producten een onzuivere schatting is, bestaat 

wel de garantie dat pR positief definiet is en derhalve een stabiel model oplevert. 

 
De tweede mogelijkheid bestaat uit een kleinste kwadratenaanpak: Covariance Linear Prediction. 
Hierbij wordt afzonderlijk het spoor van de voorwaartse en achterwaartse lineaire voorspelling 
geminimaliseerd middels de kleinste kwadratenmethode [14]. Daarbij zal de PSD van de 
voorwaartse schatting afwijken van de achterwaartse, als gevolg van de afzonderlijke 
minimalisatiecriteria. Derhalve is de stabiliteit van de multichannel lineaire voorspellingsfilters niet 
gegarandeerd en daarmee ook een stabiele correlatiematrix als uitkomst niet. De ‘covariance linear 
prediction’ methode is dus onbruikbaar voor de beoogde doelstelling. 
 
De derde mogelijkheid is een partiële correlatieschattingsmethode, de methode van Nuttall-Strand. 
Een multichannel versie van het harmonisch gemiddelde algoritme werd namelijk onafhankelijk 
voorgesteld door zowel Nuttall als Strand [14]. Zij kozen ervoor om direct de 

kruiscorrelatiecoëfficiënten p∆  (2.56) uit de data te schatten. Hierbij wordt die matrix p∆ gekozen, 

waarvoor geldt dat deze het spoor minimaliseert van het gewogen (rekenkundig) gemiddelde van 
geschatte voorwaartse en achterwaartse lineaire voorspellingsresidu-covariantiematrices: 
 

{ }1 1
ˆ ˆf b
p pp ptr V P W P− −+      (2.58) 

 

Vp-1 en Wp-1 zijn de weegmatrices en de residucovariantiematrices ,  en f b fb
p p pP P P worden als volgt 

geschat uit de data: 
 

2

1ˆ ' [ ] [ ]
N

f f f H
p p p

n p

P e n e n
N = +

= ∑       (2.59) 

 

 
2

1ˆ ' [ 1] [ 1]
N

b b b H
p p p

n p

P e n e n
N = +

= − −∑       (2.60) 
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2

1ˆ ' [ ] [ 1]
N

fb f b H
p p p

n p

P e n e n
N = +

= −∑       (2.61) 

 
Aangezien de oplossing moet voldoen aan de eerder genoemde Levinson-recursie, kan men een 
aantal voorwaarden stellen, waaraan tijdens de schatting al voldaan moet worden: 
 

 1
1 1[ ] [ ] ( ) [ 1]f f b b

p p p p pe n e n P e n−
− −= − ∆ −      (2.62) 

 

 1
1 1[ ] [ 1] ( ) [ ]Hb b f f

p p p p pe n e n P e n−
− −= − − ∆      (2.63) 

 
Dit volgt immers uit de vergelijkingen (2.53) en (2.54) en lemma (2.55) levert een derde 
voorwaarde: 
 

 ( ) 1
[ ] [ ]f b b

p p p pA p P A p P
−

=        (2.64) 

 
De keuze voor de twee weegmatrices Vp-1 en Wp-1 staat daarentegen open en men heeft dan ook 
getracht om in ieder geval tot een stabiele correlatiematrix te komen (alle singuliere waarden van 

Λp kleiner of gelijk aan één) en daarnaast een positief definiete multichannel spectrale schatting te 
bewerkstelligen. De volgende twee matrices blijken juist daaraan te voldoen [14]: 

 
1( )f

p pV P −=         (2.65) 

   
1( )b

p pW P −=         (2.66) 

 
De minimalisatie van (2.58) waarbij gebruik gemaakt wordt van de genoemde weegmatrices en de 
geldende Levinson-voorwaarden levert: 
 

 1 1
' 1 1 ' '
ˆ ˆ ˆˆ ˆ( ) ' ( ) 2f f b b fb

p p p p p p pP P P P P− −
+ +∆ + ∆ =      (2.67) 

 
Hierbij worden de waardes van de weegmatrices dus niet geschat maar berekend uit de Levinson- 
recursie. (Overigens is de methode, voor het scalaire geval, gelijk aan de methode van Burg [6]).  
Vergelijking (2.67) is van de vorm AX + XB = C  en er zijn verschillende manieren om deze 
Lyapunov-vergelijking op te lossen. Nuttall koos voor de oplossing waarbij X = PQ-1, zie voor 
detail [14 blz 406].  
 
Het grote voordeel van de Nuttall-Strand-methode is de garantie dat een stabiel (en dus valide) 

model geschat wordt. Daarnaast wordt de driving noise covariantiematrix Pε (2.24) ook 
meegeschat. Niet alleen de mogelijkheid om terugkoppeling maar ook eventuele meetruis mee te 
modelleren maakt deze VAR-structuur in combinatie met de Nuttall-Strand-schattingsmethode 
geschikt als automatisch overdrachtsfunctieschattingsalgoritme. 
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2.12 Ordeselectiecriterium CIC2.12 Ordeselectiecriterium CIC2.12 Ordeselectiecriterium CIC2.12 Ordeselectiecriterium CIC    

 
Op weg naar een automatisch algoritme zijn er drie verschillende modelstructuren gepresenteerd 
met elk een eigen nesting. De vraag is nu welke orde men voor de modellen moet kiezen, deze 
ordes zijn immers niet a priori bekend. In het kader van een automatisch algoritme bepaalt men 
logischerwijs de orde aan de hand van de beschikbare data. Hierbij moet met twee effecten 
rekening gehouden worden:  
 

1. Als men de orde van het model te klein kiest, dan zal men niet in staat zijn om alle 
dynamica, die het systeem kent, te beschrijven. Dit verschijnsel wordt ‘underfit’ genoemd.  

 
2. Indien men de orde van het systeem te hoog kiest, dan zal het model de eigenschappen 

van de realisatie, de beschikbare data, meemodelleren. Echter, men is enkel en alleen 
geïnteresseerd in de dynamica van het systeem en, anders gezegd, niet in de 
‘toevalligheden’ van de data. Dit verschijnsel wordt ‘overfit’genoemd. 

 
De prestatie van een ordeselectiecriterium is optimaal als het model van de geselecteerde orde het 
meest accurate model is in de set van overige geschatte modellen. Dit hoeft niet per definitie de 
werkelijke modelorde te zijn. 
In dit onderzoek is het CIC-criterium [24] gebruikt, aangezien dit criterium ook in staat is op basis 
van een eindige reeks data een geschikte orde te selecteren. Dit selectiecriterium is getest op de 
VAR-Nuttall-Strand-schatting maar zal ook gebruikt worden voor de ARX- en ARX-non-causaal 
Least Squares schatters, aangezien de mogelijkheid bestaat om orde te selecteren op basis van één 
kanaal, de uitgang. Als voorbeeld neemt men echter een geschat VAR-model met oplopende orde 
p. 
 
Het CIC-criterium, Combined Information Criteron, maakt een afweging tussen underfit en overfit. 
Aan de ene kant zorgt het criterium er voor dat, bij een eindige set data, het zogenaamde Finite 
Sample Information Criterion (FSIC) in rekening wordt gebracht. Aan de andere kant wordt een 
asymptotisch ordeselectiecriterium met penalty factor drie gebruikt. Het CIC-criterium ziet er als 
functie van oplopende modelordes p, als volgt uit: 
 

 ( ) ( )CIC p FSIC p p= +        (2.68) 

 
De orde die geselecteerd wordt, is diegene, waarbij de waarde van CIC(p) minimaal is. 
Het Finite Sample Information Criterion FSIC(p) [23] houdt rekening met de eindige lengte van 
beschikbare data: 
 

 
1

1
( )  ln ( ) 1

1

p
i

i i

mv
FSIC p N RES p Nm

mv=

 +′= + − − 
∏     (2.69) 

 
Het residu, RES(p), is gegeven op basis van de fit op dezelfde set data, waarop het model geschat 

is, als de schatting van de covariantiematrix van de driving noise p̂P  bij model VAR(p): 

 

 ˆ' ( ) det pRES p P=        (2.70)  
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Indien men enkel en alleen geïnteresseerd is in de modellering c.q. voorspelling met betrekking tot 
één kanaal (zoals bijvoorbeeld bij de ARX-structuur het geval is) dan kan men daar een ander 
residu voor definiëren: 
 

 ˆ' ( ) det M
pRES p P=        (2.71)  

  
Stel men is alleen geïnteresseerd in het voorspellen van de uitgang y, dan neemt men de lineaire 
afbeelding M : 
 

0
  met 

1
y Mx M

 = =  
 

       (2.72) 

  
Immers de uitgang is gepositioneerd op de tweede rij van de vector x. 

Dan volgt voor ˆM
pP  de volgende uitdrukking:  

 

 ˆ ˆM T
p pP MP M=         (2.73) 

 
Daarmee is ook meteeen m’  als het aantal te voorspellen kanalen gedefinieerd en m het totaal 
aantal kanalen (de dimensie). 
 
Als laatste worden de vi  termen, de finite sample variantiecoëfficiënten genoemd. Ze zijn 
afhankelijk van de gebruikte schatter en empirisch bepaald door middel van simulatie-
experimenten. Zij leveren de informatie om ook met eindige datareeksen een goede ordeselectie te 
plegen. De twee schatters die gebruikt worden kennen de volgende vi ‘s: 
 

Nuttall-Strand: 
1

1iv
N im

=
− +

      (2.74) 

 

Least Squares: 
1

( 1) 1iv
N p m

=
− + +

     (2.75) 

 
In de Waele [24] valt te lezen hoe de optimale penalty factor en daarmee de toevoeging van p in 
(2.68) tot stand komt, om ook asymptotisch een goed ordeselectiecriterium te leveren. De 
genoemde gunstige eigenschappen maken de keuze tot dit ordeselectiecriterium niet moeilijk. Er 
dient nog wel onderzocht te worden in hoeverre CIC in staat is om ook de ARX en ARX-non-
causaal-LS-schatting te bedienen. Daarnaast is de vraag op welke manier het CIC-criterium 
reageert op mogelijke meetruis op zowel de in- als uitgang. 
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HoofdstukHoofdstukHoofdstukHoofdstuk 3. Kwaliteitsmaten  3. Kwaliteitsmaten  3. Kwaliteitsmaten  3. Kwaliteitsmaten     
   
Het is een belangrijke stap de juiste kwaliteitsmaten te kiezen op weg naar een goed en 
betrouwbaar automatisch schattingsalgoritme. Aan bod komt dan ook een aantal kwaliteitsmaten 
dat gebruikt is tijdens het onderzoek naar de verschillende schattingsalgoritmes.  

3.1 De Model Error3.1 De Model Error3.1 De Model Error3.1 De Model Error    

 
Een geschat model is accuraat op het moment dat de fout klein is, indien men het model gebruikt 
ter voorspelling. Als voorbeeld wordt een VAR-model geschat van orde p, echter de komende 
relaties zijn ook op te schrijven voor de ARX- en ARX-non-causale modellen. 
De éénstapsvooruitvoorspeller voor een VAR(p)-model is gegeven door: 
 

 1 2
ˆ ˆ ˆˆ[ ] ' ( [ 1] [ 1] ...... [ ])kx n A x n A x n A x n p= − − + − + + −    (3.1) 

 

Het predictiefoutsignaal wordt dan gegeven door η[n]:   
 

 ˆ[ ] [ ] [ ]n x n x nη = −         (3.2) 

 

De variantie σe
2 van de driving noise wordt gedefinieerd als het spoor van de covariantiematrix van 

de driving noise Pε  (2.22)). 
 

 { } ( )22 E tr Pε εσ ε= =        (3.3) 

 
Dit levert de zogenaamde voorspelfout, oftewel Prediction Error (PE): 
 

{ } ( )2ˆn nPE E x x tr Pη= − =       (3.4) 

 
Hiermee kan een genormaliseerde versie van de PE gegeven worden, namelijk de modelfout, 
oftewel Model Error (ME):  
 

 ( )( )1 ME N tr P P Pη ε ε
−= −       (3.5) 

 
In de modelfout is het aantal waarnemingen N verdisconteerd en daarnaast is geschaald voor de 

minimaal haalbare voorspelfout (op basis van Pε).  
Indien men alleen geïnteresseerd is in de prestatie met betrekking tot één kanaal dan valt daar een 
andere modelfout voor te definiëren. Dit gebeurt op eenzelfde manier als bij het 
ordeselectiecriterium CIC aan bod kwam in hoofdstuk 2. 
 
De modelfout voor de kanaalsvoorspelling c.q. lineaire afbeelding M, is gegeven door: 

 

( ) ( )( )1
 M M MME N tr P P Pη ε ε

−
= −       (3.6) 

met  

 
M T

M T

P MP M

P MP M
η η

ε ε

=

=
        (3.7) 
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Het blijkt [23] dat de Cramèr-Rao grens voor de modelfout gelijk is aan het aantal geschatte 
parameters voor modellen waarbij de orde p groter (of gelijk) is dan de werkelijke orde po.  
 

{ }lim  voor oN
E ME pmm p p

→∞
′= ≥       (3.8) 

 
m’ staat hier voor het aantal te voorspellen kanalen en m voor het totaal aantal kanalen 
(dimensie). 
 

Merk op dat de matrix Pη en daarmee de modelfout ME ook direct te berekenen is uit de 
parameters van het werkelijke model en het geschatte model. Middels formule (2.11) is het 
namelijk mogelijk om het werkelijke proces te filteren met het geschatte model. Hieruit volgt dan 

na convolutie, op verschuiving nul, de matrix Pη en is op bovenstaande manieren de modelfout ME 
te berekenen.  
 
Een andere manier om het predictiefoutsignaal (3.2) te beschrijven voor systemen als (2.1) in één 
dimensie, is de volgende [12]: 

 

( )
( ) ( )( )

1

1
0 0

ˆˆ[ ] ( ) [ ] ( ) [ ]

ˆˆ ˆ     ( ) ( ) ( ) [ ] ( ) ( ) [ ] [ ]

n H q y n G q u n

H q G q G q u n H q H q e n e n

η −

−

= −

= − + − +
  (3.9)  

 
Vervolgens wordt aangetoond dat dit om te schrijven is in het spectrum van het 
predictiefoutsignaal: 
 

   

2
2

2
0 0

0

02 2

( )ˆ( ) ( )ˆ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )

ˆ ˆ( ) ( )

ue

ue u

H H
G G B

H H
η

ω
ω ω λ

ω ω ω ω ω
ω λ

ω ω

 Φ
− −  − + Φ Φ Φ = + +  (3.10) 

 
met  

( )0

u

0

ˆ( ) ( ) ( )
( )

( )

( ) het kruisspectrum tussen de driving noise en de ingang

( )  het ingangsspectrum

   de covariantie van de driving noise

ue

u

ue

H H
B

ω ω ω
ω

ω
ω

ω
λ

− Φ
=

Φ
Φ
Φ

 

 
De predictiefout PE wordt vervolgens gegeven door de nulcomponent (variantie) van de inverse 
Fouriertransformatie van het spectrum van het predictiefoutsignaal: 
 

1
( )

2
PE d

π

η
π

ω ω
π −

= Φ∫        (3.11) 

 
De modelfout ME voor de uitgang (één kanaal) volgt als een geschaalde versie van de PE: 
 

 ( )0( )
2
N

ME d
π

η
π

ω λ ω
π −

= Φ −∫        (3.12) 
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Het geschatte ruismodel Ĥ wordt op een een relatieve manier met H0  vergeleken, aangezien er 
geschaald wordt met het geschatte spectrum. Daarnaast blij kt dat de predictiefout min of meer 
een absolute kwaliteitsmaat is voor de overdrachtsfunctie. Er wordt immers niet gedeeld door de 
overdracht maar door het geschatte spectrum van het ruismodel; er is dus geen sprake van directe 
schaling. 
 

3.2 Spectral Distortion3.2 Spectral Distortion3.2 Spectral Distortion3.2 Spectral Distortion    

 
De tweede kwaliteitsmaat die gebruikt wordt, is de Spectral Distortion [7], een relatieve 
afstandsmaat in het frequentiedomein. Deze is toegepast op de overdrachtsfunctieschatting en 
gedefinieerd als: 
 

2

0

1 ˆlog log
2

SD G G d
π

π

ω
π −

= −∫       (3.13) 

 

waarbij G0  het werkelijke spectrum, Ĝ het geschatte spectrum en log de complex natuurlijke 
logaritme is. De spectral distortion kent als voordeel dat de fout gewogen wordt met de overdracht 
zelf. Dit is inzichtelijk te maken door de Taylor benadering te nemen van: 
 

0 0 0
0

ˆ ˆ
ˆlog log log log 1

ˆ ˆ ˆ
G G G G G

G G
G G G

 − −− = = + ≈  
 

   (3.14) 

 
Het voordeel van een relatieve afstandsmaat is dat fouten in de spectrumschatting op verschillende 
frequenties even zwaar meetellen. Dat is zeker bij gepiekte spectra van belang. Te zien valt dat bij 
enkel en alleen een ruismodel in (3.10) en zonder een deterministisch gedeelte, de spectral 
distortion en modelfout ME overeenkomen op basis van de Taylor benadering. 
De spectral distortion is uitgerekend middels de methode van Euler [4], waarbij de integraal in 
(3.13) benaderd wordt door een som van rechthoekige oppervlaktes.   
 

3.3 Cepstrumcoëfficiënten3.3 Cepstrumcoëfficiënten3.3 Cepstrumcoëfficiënten3.3 Cepstrumcoëfficiënten    

 
Als derde wordt er gezocht naar een geschikte kwaliteitsmaat in het tijddomein voor de 
vergelijking van kruiscorrelatiefuncties. Hierbij wordt gezocht naar een maat die dezelfde 
eigenschappen heeft als een relatieve afstandsmaat in het frequentiedomein. Het blijkt dat de 
zogenaamde cepstrumcoëfficiënten een maat kunnen leveren die gelijkwaardig is aan de spectral 
distortion in het frequentiedomein. 
 

Indien nu de complexe natuurlijke logaritme van Pxy(e iω) gedefinieerd wordt als: 
 

 ( )log ( ) log ( ) arg ( )i i i
xy xy xyP e P e i P eω ω ω= +     (3.15) 

 
dan worden de cepstrumcoëfficiënten [18] gedefinieerd als de inverse Fouriergetransformeerde 
hiervan: 
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1

[ ] log ( ) 
2

i in
xyc n P e e d

π
ω ω

π
ω

π −

= ∫       (3.16) 

 
Middels de relatie van Parseval [16] valt te bewijzen dat de spectral distortion op de volgende 
manier gelieerd is aan de cepstrumcoëfficiënten: 
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Kortom, een absolute foutmaat voor de cepstrumcoëfficiënten in het tijddomein blijkt gelijkwaardig 
te zijn aan een relatieve foutmaat (spectral distortion) in het frequentiedomein. 
Aangezien er gezocht wordt naar een kwaliteitsmaat voor kruiscorrelaties in het tijddomein zou het 
wenselijk zijn om de cepstrumcoëfficiënten ook in het tijddomein te kunnen uitrekenen. Anders zou 
men namelijk eerst naar het frequentiedomein moeten Fouriertransformeren, de logaritme moeten 
nemen en vervolgens weer kunnen terugtransformeren. In dat geval is het dan handiger om meteen 
na de eerste keer Fouriertransformeren de spectral distortion uit te rekenen.  
 

3.4 Het uitrekenen van de cepstrumcoëfficiënten3.4 Het uitrekenen van de cepstrumcoëfficiënten3.4 Het uitrekenen van de cepstrumcoëfficiënten3.4 Het uitrekenen van de cepstrumcoëfficiënten    
 
De complexe functietheorie [22] leert dat differentiatie van de logaritme van een complex getal, 
mits de complexe logaritme gedefinieerd is volgens (3.15), één gedeeld door het complexe getal is, 
met eventuele toepassing van de kettingregel.  
Differentiëren in het frequentiedomein is gelijkwaardig aan vermenigvuldigen met de tijdsindex in 
het tijddomein [16]. Als deze rekenregel toegepast wordt op (3.16) levert dit: 
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Oftewel in het tijddomein levert dit de volgende convolutie: 
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omgeschreven: 
 

 [ ] [ ] [ ]    voor 0
k

xy xy
k

k
r n c k r n k n

n

=+∞

=−∞

 = − ≠ 
 

∑     (3.21) 

 
Nu kan aangetoond worden [17] dat voor een kruiscorrelatiefunctie waarvan de z-transformatie 
geen polen of nulpunten buiten de eenheidscirkel kent, een zogenaamd minimum-phasesysteem, 
geldt: 
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 [ ] 0  voor 0c n n= <        (3.22) 

 
hierdoor valt er een recursierelatie in het tijddomein af te leiden: 
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Evenzo zijn voor een kruiscorrelatiefunctie, met een z-transformatie zonder polen of nulpunten 
binnen de eenheidscirkel, een maximum-phasesysteem, de cepstrumcoëfficiënten met positieve 
tijdsindex nul en geldt: 
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De eerste methode die geprobeerd wordt, veronderstelt dat de kruiscorrelatiefunctie in het 
frequentiedomein een kruisspectrum heeft dat minimum-phase is. Bij VAR-modellering middels 
Nuttall-Strand is dit bijvoorbeeld altijd het geval en kan men dus recursierelatie (3.23) gebruiken 
voor het uitrekenen van de cepstrumcoëfficiënten. Echter, bij uitrekenen van het cepstrum middels 
de computer en Matlab neemt deze recursierelatie op de een of andere manier exponentieel toe. 
Een mogelijke verklaring is het gebruik van eindig nauwkeurige berekeningen als beperking in de 
computer waardoor een klein foutje in de recursie tot grote gevolgen kan leiden. Overigens is ook 
met deze hele grote cepstrumcoëfficiënten geprobeerd de foutmaat in (3.17) uit te rekenen maar 
dit leverde geen uitkomst waar waarde aan gehecht kon worden.  
 
Een tweede methode - die overigens niet uitgewerkt is - zou kunnen bestaan uit het splitsen van de 
kruiscorrelatiefunctie in een maximum- en minimum-phasesignaal. Hierna kunnen beide 
recursierelaties gebruikt worden om afzonderlijk de positieve en negatieve cepstrumcoëfficiënten uit 
te rekenen. Het probleem hierbij zou echter kunnen zijn dat het moeilijk is om het signaal enkel en 
alleen in het tijddomein te splitsen in gedeeltes waarbij er aan de z-transformaties voorwaarden 
worden gesteld. Kortom, vooralsnog is er geen methode voorhanden die de cepstrumcoëfficiënten 
direct in het tijddomein kan uitrekenen. 
 
De derde methode is gebaseerd op het uitrekenen van het cepstrum door middel van de Fast 
Fouriertransformatie (FFT) [16]. Het rechtstreeks toepassen van de FFT om de 
cepstrumcoëfficiënten uit te rekenen werkt echter niet altijd even goed. In eerste instantie worden 
de werkelijke en geschatte cepstrumcoëfficiënten op het oog vergeleken. Het blijkt dat de 
cepstrumcoëfficiënten voor autocorrelaties goed uitgerekend worden maar de cepstrumcoëfficiënten 
voor kruiscorrelaties niet. In tweede instantie wordt een simpel experiment uitgevoerd om dit te 
verifiëren. Men schat een tweede orde VAR-model op basis van duizend gesimuleerde datapunten, 
afkomstig van een werkelijk tweede orde VAR-model. Hierbij is aan de kwaliteitsmaten (modelfout 
en spectral distortion) duidelijk te zien dat de schatting zeer dicht in de buurt van de werkelijkheid 
ligt. Echter, de cepstrumcoëfficiënten voor de geschatte kruiscorrelatiefunctie blijken totaal af te 
wijken van de werkelijke cepstrumcoëfficiënten. Aan de kwaliteitsmaat op basis van de 
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cepstrumcoëfficiënten mag dan ook geen waarde gehecht worden. Op de een of andere manier 
blijkt de FFT in Matlab niet goed om te kunnen gaan met de fase-informatie die vooral bij 
kruiscorrelaties extra aandacht verdient. Het gevolg is dat de kwaliteitsmaat voor autocorrelaties 
wèl correct werkt maar voor kruiscorrelaties niet.  
 
Aangezien van tevoren niet duidelijk is met wat voor een kruiscorrelatiefunctie men te maken 
heeft, is nu het idee om de kruiscorrelatie op te delen in twee stukken en die dezelfde 
eigenschappen als autocorrelaties te geven. Immers, de kruiscorrelatiefunctie is over het algemeen 
niet symmetrisch rond het nulpunt. De kruiscorrelatie op positieve verschuivingen wordt gespiegeld 
rond het nulpunt, ditzelfde gebeurt voor de negatieve verschuivingen. Op die manier ontstaat er 
een set van twee symmetrische correlatiefuncties, die alle informatie van de oorspronkelijke 
kruiscorrelatiefunctie bevatten. Men rekent voor elk van die symmetrische functies de 
cepstrumcoëfficiënten uit. De nieuwe kwaliteitsmaat bestaat uit de som van absolute foutmaten 
voor de set van de twee symmetrische cepstrumcoëffciënten: 
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3.5 Vergelijking van de kwaliteitsmaten3.5 Vergelijking van de kwaliteitsmaten3.5 Vergelijking van de kwaliteitsmaten3.5 Vergelijking van de kwaliteitsmaten    
 
Globaal zijn kwaliteitsmaten op te delen in relatieve en absolute foutmaten [7]. In de vergelijking 
van kwaliteitsmaten is er ook een absolute kwaliteitsmaat meegenomen; de absolute foutmaat 
tussen kruiscorrelaties en kruisspectra: 
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Deze foutmaten zijn middels Parseval aan elkaar gelijk. 
Er zijn twee eisen te stellen aan een goede kwaliteitsmaat. Als eerste zou eenzelfde schatter bij 
oplopende modelordes, boven de werkelijke orde, afnemende kwaliteit moeten laten zien. Ten 
tweede zou eenzelfde schatter bij de werkelijke orde en een oplopend aantal waarnemingen een 
toenemende kwaliteit moeten laten zien. Deze twee verschijnselen zijn onderzocht voor de 
genoemde kwaliteitsmaten; absolute foutmaat, foutmaat middels cepstrumcoëfficienten, foutmaat 
middels gescheiden cepstrumcoëfficienten, spectral distortion en model error voor de uitgang (één 
kanaal). Hierbij is gebruik gemaakt van een tweede orde VAR-model, als werkelijkheid en daarmee 
zijn duizend punten data gegenereerd. Vervolgens is op grond van de gegenereerde data een VAR-
model middels Nuttall-Strand geschat van orde nul tot en met vijftig. Hierna zijn de 
kruiscorrelaties en —spectra van werkelijkheid en schatting uitgerekend en daaruit de verschillende 
kwaliteitsmaten bepaald. Deze kwaliteitsmaten zijn als functie van oplopende orde van de VAR-NS 
schatting uitgezet in Fig.3.1. 
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   Fig.3.1: Kwaliteitsmaten als functie van oplopende orde, VAR(2)-werkelijkheid,     

   VAR(orde)-schatting, max. orde 50, Nobs=1000, geschaald met de     
   kwaliteitsmaat op werkelijke orde 2. 

 
Als VAR-werkelijkheid is er een model gekozen dat een sterke piek in het kruisspectrum heeft. 
Hiermee kan men testen in hoeverre de schattingen relatief worden vergeleken. In principe is de 
piek namelijk maar een klein deel van het spectrum en men is geïnteresseerd in een foutmaat voor 
het hele spectrum. Een kleine fout in de schatting van de hoogte van de piek komt bij een absolute 
foutmaat veel sterker naar voren dan een kleine fout op een andere gedeelte van het spectrum, er 
wordt immers niet geschaald. Dit uit zich in Fig. 3.1. doordat de absolute foutmaat niet toeneemt 
met de orde maar beurtelings de schatting slecht en goed beoordeelt, naar gelang de schatting van 
de piek goed of slecht was. Daarentegen neemt zowel de Spectral Distortion als ook de modelfout 
(ME) met toenemende ordes toe als foutmaat. Duidelijk is te zien dat de model error een gladde 
en monotoon stijgende curve vertoont. Deze kwaliteitsmaat fungeert dus bij toenemende 
modelorde zeer goed. Als laatste valt op te merken dat de methode waarbij de kruiscorrelaties 
gescheiden worden en middels de FFT de cepstrumcoëfficiënten uitgerekend worden iets gladder 
verloopt en toeneemt dan de methode waarbij niet gescheiden wordt. 
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Als tweede test is gekeken naar het gedrag van de kwaliteitsmaten bij dezelfde (werkelijke) orde en 
toenemend aantal waarnemingen.  
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      Fig. 3.2: Kwaliteitsmaten als functie van oplopend aantal waarnemingen Nobs,  

       VAR(2)-werkelijkheid, VAR(2)-schatting, geschaald met het 
       gemiddelde van elke kwaliteitsmaat 

 
Duidelijk is in Fig.3.2. te zien dat de spectral distortion als kwaliteitsmaat op dit punt erg goed 
functioneert. Ook de scheiding van positieve en negatieve vertragingen van de kruiscorrelatie en de 
daaruit berekende cepstrumcoëfficiënten geven een mooi dalende foutmaat weer. Opmerkelijk is 
het gedrag van de model error, deze vertoont niet of nauwelijks een daling. De model error is 
namelijk de enige foutmaat die geschaald wordt door het aantal waarnemingen. 
 
De conclusie die uit de twee testen volgt is dat er het beste met twee kwaliteitsmaten vergeleken 
kan worden; model error en spectral distortion. De model error voor één kanaal, de uitgang, blijkt 
namelijk een betrouwbare maat te zijn voor oplopende modelordes. Er wordt daarnaast zowel met 
de laagst haalbare predicitiefout als met het aantal waarnemingen geschaald. De spectral distortion 
blijkt een goede maat bij toenemend aantal waarnemingen te zijn. Als relatieve foutmaat in het 
frequentiedomein verdient deze bovendien de voorkeur boven absolute kwaliteitsmaten. De fouten 
in de verschillende frequentiecomponenten worden immers even zwaar beoordeeld.    
 
Op het moment dat men in het tijddomein kruiscorrelaties wil vergelijken kan men als relatieve 
foutmaat gebruik maken van cepstrumcoëfficiënten. Het beste is om deze gescheiden middels de 
FFT en inverse FFT uit te rekenen. 
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HoofdstukHoofdstukHoofdstukHoofdstuk 4. Vergelijking van de schattingsmethodieken   4. Vergelijking van de schattingsmethodieken   4. Vergelijking van de schattingsmethodieken   4. Vergelijking van de schattingsmethodieken      

4.1 D4.1 D4.1 D4.1 De mogelijke voore mogelijke voore mogelijke voore mogelijke voor---- en nadelen en nadelen en nadelen en nadelen    
 
Niet voor niets zijn er drie verschillende structuren en schatters als mogelijke instrumenten gekozen 
op weg naar een automatisch identificatie-algoritme. Het eerste, belangrijkste verschil tussen de 
ARX-LS- en VAR-NS-schatting bestaat uit het feit dat de ARX(non-causale)-structuur alleen in 
staat is om ofwel het voorwaartse systeem ofwel het achterwaartse systeem te modelleren. 
Daarentegen is de VAR-structuur in staat om tegelijktijdig het voor- en achterwaartse systeem te 
modelleren. Het tweede verschil is de manier van schatten. De kleinste kwadratenschatter zoekt 
naar een oplossing, ongeacht of deze een stabiel model oplevert. Nuttall-Strand levert niet alleen 
een stabiel model maar maakt ook in zijn schatting een afweging tussen het voorwaarts en 
achterwaarts te schatten systeem. 
 
Stel nu eens voor dat er meetruis op zowel de ingang als uitgang aanwezig is [20]: 
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dan valt er voor de voorwaartse schatting het zogenaamd predictiefoutsignaal op te schrijven: 
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en zo ook voor het achterwaartse predictiefoutsignaal: 
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Ondanks het feit dat doorrekenen van meetruis in het Nuttall-Strand-algoritme zeer lastig is, valt 
er toch iets te zeggen over de gevolgen van meetruis. Bij een gewogen gemiddelde van voorwaartse 
en achterwaartse schatting zal waarschijnlijk de meetruis minder van invloed zijn op de geschatte 
overdrachtsfunctie. Alleen de voorwaartse parameters leveren de schatting voor de 
overdrachtsfunctie. Daarnaast zou het zo kunnen zijn dat de VAR-structuur, omdat het een 
zogenaamde innovatierepresentatie is, oftewel één groot ruismodel voorstelt, beter in staat is 
additionele meetruis mee te modelleren. Hierover kan vervolgens weer de vraag gesteld worden of 
dit eigenlijk wel wenselijk is. 
 
Als laatste punt staat de vraag open in hoeverre de ARX-LS-, ARX-non-causaal-LS- en VAR-NS- 
structuren en schatters in staat zijn om bij terugkoppeling de overdrachtsfunctie te bepalen. De 
VAR-structuur heeft de mogelijkheid om de terugkoppeling mee te modelleren, maar kent een 
groter aantal parameters. Daarentegen zijn er excitatie-eisen verbonden aan de directe ARX 
gesloten lus identificatie en wellicht ook aan de VAR-schatting. 
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4.2 Instabiliteit Least Squares schatter4.2 Instabiliteit Least Squares schatter4.2 Instabiliteit Least Squares schatter4.2 Instabiliteit Least Squares schatter    
  
Een groot probleem vormt de mogelijkheid van de kleinste kwadraten-schatter om een instabiel 
model op te leveren. Om eens te kijken hoe vaak dit nou gemiddeld voorkomt wordt er een 
experiment gedaan. Men neemt een ARX-model, orde twee, met twee polen dichtbij de 
eenheidscirkel; een pool op 1-0.2/Nobs en een pool op 1-0.1/Nobs. Met dit ARX model worden Nobs 
= 500 datapunten gesimuleerd op grond van witte ruis als ingangssignaal (een zogenaamde 
Random Binary Sequence). Vervolgens wordt op die datapunten een ARX-model geschat middels 
de kleinste kwadraten-methode. Bij een groot aantal herhalingen van deze simulatie spreekt men 
ook wel over een Monte Carlo-simulatie en probeert men de statistische eigenschappen te bepalen. 
In dit geval wordt de ARX-simulatie en schatting duizend maal herhaald. Het blijkt dat in 37,8 % 
van de gevallen de polen buiten de eenheidscirkel geschat worden; een niet onbelangrijk deel. 
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     Fig.4.1: Polen en nulpunten van de ARX(2) waarheid en ARX(2)-LS-schatting,  

     Nobs=500, polen op 1-0.2/Nobs en 1-0.1/Nobs 
 
In Fig.4.1. is te zien dat hoewel de polen van de ARX-waarheid, waarmee data gesimuleerd wordt, 
binnen de eenheidscirkel liggen, toch de ARX-LS-schatting een model oplevert met polen buiten de 
eenheidscirkel.          
 

4.3 Opzet experimenten4.3 Opzet experimenten4.3 Opzet experimenten4.3 Opzet experimenten    
 
Uit voorgaande paragrafen blijkt dat er een aantal zaken te onderzoeken is. De voordelen van de 
ene structuur wegen misschien niet op tegen de nadelen van de andere structuur. Maar ook de 
gevolgen van de manier waarop geschat wordt, dienen nader onderzocht te worden. Dit wordt 
gedaan middels een aantal experimenten met behulp van Monte Carlo simulaties.  
 
De experimenten worden in eerste instantie verdeeld in experimenten zonder en met additionele 
meetruis op de in- of uitgang. Als eerste wordt aan de hand van de spectral distortion en model 
error onderzocht hoe goed de verschillende schattingen de overdrachtsfunctie bepalen van een laag 
orde ARX-systeem zonder terugkoppeling en zonder meetruis op de in- of uitgang. Hierbij wordt er 
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nog geen gebruik gemaakt van ordeselectie maar vindt de schatting bij de werkelijke orde plaats. 
Als tweede worden de algoritmes bij een teruggekoppeld systeem vergeleken. In derde instantie 
worden de experimenten herhaald maar nu wordt er meetruis toegevoegd en wordt het effect 
hiervan op de schattingen bekeken.  
 
Als laatste worden niet de overdrachtsfuncties vergeleken maar kijkt men naar de schatting van de 
kruiscorrelaties op grond van de gebruikte modellen tussen in- en uitgang. Hierbij wordt de 
geïntroduceerde nieuwe kwaliteitsmaat middels gescheiden cepstrumcoëfficienten gebruikt. 
 
De vergelijkingen worden altijd op grond van een tweede orde werkelijk systeem gedaan, welke 
Nobs=1000 datapunten genereert. Daarnaast worden de simulaties Nruns=500 maal herhaald zodat 
de gemiddelde eigenschappen van de vergelijkingen bepaald kunnen worden. 
 

4.4 ARX4.4 ARX4.4 ARX4.4 ARX----werkelijkheidwerkelijkheidwerkelijkheidwerkelijkheid    
 
Er wordt gestart met een ARX-werkelijkheid A = [1 -1.5 0.7] , B = [0.2 0.5] oftewel: 
 

 [ ] 1.5 [ 1] 0.7 [ 2] 0.2 [ 1] 0.5 [ 2] [ ]y n y n y n u n u n e n− − + − = − + − +   (4.4) 

 

waarbij de witte ruis e[n] door de computer gegenereerd wordt met variantie σe
2=1. 

Voor de ingang u[n] wordt ook witte ruis, variantie één, genomen zodat men er zeker van is dat 
het systeem voldoende geëxciteerd wordt. In een Monte Carlo-simulatie van vijfhonderd runs wordt 
bij elke run een nieuw ingangssignaal u[n] en wit ruis proces e[n] gegenereerd. De volgende 
waardes voor de gemiddelde spectral distortion <SD> en gemiddelde modelfout <ME> blijken bij 
de verschillende schattingsmethodes op te treden: 
 

<ME ARXnonc> 7.2 std ME ARXnonc /√Nruns 0.18 

<ME ARX> 4.14 std ME ARX /√Nruns 0.14 

<ME VAR> 4.14 std ME VAR /√Nruns 0.14 

<SD ARXnonc> 0.198 std SD ARXnonc /√Nruns 6.4⋅10 -3 

<SD ARX> 0.1127 std SD ARX /√Nruns 4.1⋅10 -3 

<SD VAR> 0.1127 std SD VAR /√Nruns 4.1⋅10 -3 

  
Tabel 4.1: Gemiddelde kwaliteitsmaten bij ARX(2)-werkelijkheid,  

   Nobs=1000, Nruns=500 
 

Hierbij wordt de standaarddeviatie gedeeld door √Nruns [9 blz 128] zodat er een indicatie ontstaat 
over het betrouwbaarheidsinterval van de schattingen van de gemiddelde kwaliteitsmaten. Aan de 
hand daarvan worden de gemiddelde waardes op een aantal decimalen afgerond. 
  
Er wordt een t-test gebruikt, gebaseerd op de Student-t verdeling om de significantie tussen 
verschillende modelfouten te bepalen [9 blz 147], waarbij men als nulhypothese H0  stelt dat twee 
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modelfouten gelijk zijn aan elkaar. Met de t-test kijkt men op een betrouwbaarheidsinterval van 
95% of de modelfouten ook echt gelijk aan elkaar zijn, rekening houdend met de aanwezige 
variantie. 
Het verschilsignaal d verkrijgt men door de ene set van vijfhonderd modelfouten af te trekken van 
de andere set modelfouten, bijvoorbeeld tussen de ARX- en VAR-schattingen: 
 

ARX VARd ME ME= −        (4.5) 

 
Indien nu de nulhypothese geldig bevonden mag worden, dan moet gelden dat: 
 

( )
1.96

std d
d

N
<         (4.6) 

 
Als men dit dan ook uitrekent voor de simulaties dan volgt daaruit: 
 

Model ErrorModel ErrorModel ErrorModel Error    
 
  ARX vs VAR    ARX vs ARXnonc   ARXnonc vs VAR      

1.1⋅10 -3 < 2.13⋅10 —2      3.02 > 0.22         3.02 > 0.22 
  H0 waar                                   H0 onwaar                               H0 onwaar 
 
Eenzelfde t-test valt ook te doen voor de spectral distortion: 
 

Spectral DistortionSpectral DistortionSpectral DistortionSpectral Distortion    
 
  ARX vs VAR     ARX vs ARXnonc   ARXnonc vs VAR      

1.3⋅10 -5 < 2.5⋅10 —3   8.47⋅10 -2 > 1.23⋅10 —2  8.48⋅10 -2 > 1.24⋅10 -2 
  H0 waar                                    H0 onwaar                              H0 onwaar 
 
Het blijkt dat alleen de hypothese waarbij de ARX-schatting dezelfde modelfout en spectral 
distortion kent als de VAR-schatting aangenomen mag worden. Dat is logisch want de ARX-non-
causale structuur kent vanwege de gebruikte nesting meer parameters bij eenzelfde orde dan de 
VAR- (modelfout gericht op de uitgang) en ARX-structuur en daardoor een hogere Cramèr-Rao 
grens. Daarnaast is de tweede regel in het VAR-model identiek aan het ARX-model, alleen de 
manier van schatten is anders. 
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Fig.4.2: Bodeplots van de overdrachtsfunctie schattingen bij een ARX(2)-werkelijkheid,   

Nobs=1000, Nruns=500 
 
Fig.4.2. toont een zogenaamde bodeplot van een run met daarin de werkelijke en geschatte 
overdrachtsfuncties. Zo te zien zijn alle methodes er aardig in geslaagd om de werkelijke 
overdrachtsfunctie te benaderen. Dit is af te leiden uit de lage gemiddelde modelfout. De Cramèr-
Rao grens is namelijk bij een tweede orde ARX- en VAR-model gelijk aan het aantal parameters, 
oftewel vier. De ARXnon-causale schatting kent drie extra parameters en derhalve een hogere 
Cramèr-Rao grens van zeven voor de modelfout. Dit effect is eveneens terug te vinden in de hogere 
gemiddelde spectral distortion. 
 

4.5 VAR4.5 VAR4.5 VAR4.5 VAR----werkelijkheid zonder terugkoppelingwerkelijkheid zonder terugkoppelingwerkelijkheid zonder terugkoppelingwerkelijkheid zonder terugkoppeling    
 
Ter controle voor niet-teruggekoppelde systemen bekijkt men ook de simulaties waarbij een set 
ingangs- en uitgangsdata gegenereerd wordt door een VAR-model. Hierbij worden de parameters in 
de eerste regel, het terugwaartse model, nul gehouden en nemen we dezelfde ARX-parameters als 
in het vorige experiment. De twee bij twee eenheidsmatrix wordt als driving noise 
covariantiematrix genomen. Vervolgens worden de verschillende schattingen uitgevoerd op de 
gegenereerde data en berekent men de gemiddelde spectral distortion en modelfout in Nruns=500 
runs met Nobs =1000 waarnemingen. De resultaten voor gebruikte foutmaten volgen: 
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<ME ARXnonc> 7.0 std ME ARXnonc /√Nruns 0.17 

<ME ARX> 5.1 std ME ARX /√Nruns 0.15 

<ME VAR> 4.1 std ME VAR /√Nruns 0.14 

<SD ARXnonc> 0.20 std SD ARXnonc /√Nruns 6.6⋅10 -3 

<SD ARX> 0.17 std SD ARX /√Nruns 5.7⋅10 -3 

<SD VAR> 0.10 std SD VAR /√Nruns 4.0⋅10 -3 

 
  Tabel 4.2: Gemiddelde kwaliteitsmaten bij een VAR(2)-werkelijkheid 

      zonder terugkoppeling, Nobs=1000, Nruns=500 
 

De modelfout en daarmee ook de spectral distortion voor de ARX-schatting blijken gemiddeld 
hogere foutmaten op te leveren dan voor de VAR-schatting. Een mogelijke verklaring kan zijn dat 
de VAR-Nuttall-Strand-schatting ook de driving noise covariantiematrix meeschat en derhalve een 
nauwkeurigere schatting van de parameters alsmede de overdrachtsfunctie levert. Daarnaast zou 
het zogenaamde Nuttall-Strand ‘heen en weer’ schatten een voordeel kunnen zijn. 
Indien we de Student-t test uit (4.6) uitvoeren en als H0 hypothese stellen dat de foutmaten voor 
de ARX- en VAR-schatting gelijk aan elkaar zijn, dan blijkt: 
 

Model ErrorModel ErrorModel ErrorModel Error            Spectral DistortionSpectral DistortionSpectral DistortionSpectral Distortion    
 

    ARX vs VAR      ARX vs VAR  

1.04 > 0.13         6.3⋅10 -2 > 1.1⋅10 —2 
  H0 onwaar                H0 onwaar 

 
Oftewel, men mag stellen dat in dit geval de VAR-NS-methode een nauwkeurigere schatting voor 
de overdrachtsfunctie levert. Ook in de bodeplots van de overdrachtsfunctie, Fig.4.3. is deze 
afwijking te zien. 
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Fig.4.3: Bodeplots van de overdrachtsfunctieschattingen bij een VAR(2)-werkelijheid, 

zonder terugkoppeling, Nobs=1000, Nruns=500. 
 

4.6 VAR4.6 VAR4.6 VAR4.6 VAR----werkelijkheid met een willekeuwerkelijkheid met een willekeuwerkelijkheid met een willekeuwerkelijkheid met een willekeurige terugkoppelingrige terugkoppelingrige terugkoppelingrige terugkoppeling    
 
Nu bekijkt men een systeem dat een willekeurige vorm van terugkoppeling kent. Dit wordt gedaan 
aan de hand van een VAR-model met ook niet nul zijnde parameters in de eerste VAR-regel. 
Oftewel, men combineert een willekeurig achterwaarts systeem met het eerder gebruikte 
voorwaartse systeem: 
 

[ ]1 0 [ ] 0.2 0.1 [ 1] 0.3 0.2 [ 2] 1 0

[ ]0 1 [ ] 0.2 1.5 [ 1] 0.5 0.7 [ 2] 0 1
u

y

e nu n u n u n
e ny n y n y n

− −               + + =               − − − − −               
 (4.7) 

 
Hiermee worden duizend datapunten gegenereerd en vijfhonderd Monte Carlo simulaties 
uitgevoerd: 
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 Tabel 4.3: Gemiddelde kwaliteitsmaten bij een VAR(2)-werkelijkheid 
    met willekeurige terugkoppeling, Nobs=1000, Nruns=500. 

 
Als eerste valt de enorme modelfout op die de ARX-non-causale-schatter heeft bewerkstelligd. 
Kennelijk moet er meer aan de hand zijn dan alleen maar variantie-effecten op de geschatte 
parameters en speelt mogelijk de modelstructuur een rol. Normaal gesproken is de 
overdrachtsfunctie bij niet-teruggekoppelde systemen namelijk gelijk aan het kruisspectrum van 
ingang naar uitgang, gedeeld door het autospectrum van de ingang, formule (2.4). Bij 
teruggekoppelde systemen gaat deze regel niet op, de driving noise is immers gecorreleerd met de 
ingang. Het idee ontstaat om de ARX-non-causale-schatter eens te vergelijken met het kruis- 
gedeeld door autospectrum van de VAR(2)-werkelijkheid. En wat blijkt, deze zijn redelijk identiek 
aan elkaar te noemen, oftewel de ARX-non-causale-structuur beschrijft bij teruggekoppelde 
systemen niet de overdrachtsfunctie maar het kruis- gedeeld door autospectrum. Aangezien men 
nu nog met vaste orde (twee) werkt, is de ARX-non-causale-structuur nog niet in staat dit gehele 
spectrum goed weer te geven. Op het moment dat men een hogere orde kiest, bijvoorbeeld vier, 
ziet men dit verschijnsel duidelijker, zie Fig.4.4.  
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      Fig.4.4: Bodeplot kruis-/autospectrum ARX(4)-non-causaal-schatting,  

VAR(2)-werkelijkheid, Nobs=1000, Nruns=500. 

<ME ARXnonc> 5.3⋅10 3 std ME ARXnonc /√Nruns 21 

<ME ARX> 5.1 std ME ARX /√Nruns 0.16 

<ME VAR> 4.2 std ME VAR /√Nruns 0.14 

<SD ARXnonc> 0.64 std SD ARXnonc /√Nruns 8.8⋅10 -3 

<SD ARX> 0.15 std SD ARX /√Nruns 5.3⋅10 -3 

<SD VAR> 0.10 std SD VAR /√Nruns 3.4⋅10 -3 
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Kortom, het blijkt niet mogelijk om de ARX-non-causale-structuur te gebruiken als model voor het 
schatten van de overdrachtsfunctie. Overigens zou deze structuur wel gebruikt kunnen worden voor 
schatting van het kruisspectrum. 
In Fig.4.5. zijn de bodeplots van de verschillende overdrachtsfunctieschattingen te zien: 
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Fig. 4.5: Overdrachtsfunctie schattingen bij een VAR(2)-werkelijkheid 
   met enige terugkoppeling, Nobs=1000, Nruns=500. 

 
Indien men de Student-t test toepast op de hypothese dat de ARX- en VAR- schatting qua 
modelfout en spectral distortion gelijkwaardig zijn dan blijkt deze regel niet op te gaan. Wederom 
blijkt de VAR-NS-schatter door zijn andere manier van schatten een nauwkeurigere uitkomst te 
geven. 
 
 

4.7 ARX4.7 ARX4.7 ARX4.7 ARX----systeem teruggekoppeld met regelaar systeem teruggekoppeld met regelaar systeem teruggekoppeld met regelaar systeem teruggekoppeld met regelaar CCCC en referentiesignalen  en referentiesignalen  en referentiesignalen  en referentiesignalen rrrr1111[n] en[n] en[n] en[n] enrrrr2222[n][n][n][n]    
 
Als laatste experiment, voordat er overgegaan wordt tot toevoeging van meetruis, bepaalt men de 
overdrachtsfunctie in een simulatie waarbij er gebruik gemaakt wordt van de eerdere ARX- 
polynomen A = [1 -1.5 0.7] , B = [0.2 0.5]. Daar waar eerst gesproken werd over een onbekende 
willekeurige terugkoppeling maakt men nu gebruik van een proportionele regelaar, C = 0.25. De 
referentiesignalen r1 en r2 worden gegenereerd door witte ruis door twee willekeurige één-
dimensionale AR(2)-processen te filteren. Hierbij wordt aangenomen dat de referentiesignalen van 
voldoende hoge orde en voldoende exciterend zijn om de overdracht te kunnen identificeren [11]. 
Vervolgens is het mogelijk om een set ingangs- en uitgangsdata te simuleren met Nobs=1000 
waarnemingen en Nruns=500 herhalingen.  
 
Voor de eerste keer wordt de orde kiesbaar gesteld middels het CIC-criterium (2.67), het kan 
immers voorkomen dat door toevoeging van de referentiesignalen er een hogere orde nodig is om 
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alle systeemdynamica kordaat te beschrijven. Overigens blijkt dat dit criterium voor de ARX- 
schatting vaak en voor de VAR-schatting altijd orde twee selecteert. Daarnaast wordt ter illustratie 
de VAR-schatting van de constante regelaar C  bekeken: 
 

<ME ARXnonc> 1.73⋅10 3 std ME ARXnonc /√Nruns 9.1 

<ME ARX> 11.1 std ME ARX /√Nruns 0.96 

<ME VAR> 4.7 std ME VAR /√Nruns 0.28 

<SD ARXnonc> 1.04 std SD ARXnonc /√Nruns 1.3⋅10 -2 

<SD ARX> 0.107 std SD ARX /√Nruns 5.0⋅10 -3 

<SD VAR> 0.080 std SD VAR /√Nruns 3.2⋅10 -3 

<C VAR> 0.2070 std C VAR /√Nruns 4.9⋅10 -3 

 
         Tabel 4.4: Gemiddelde kwaliteitsmaten bij een teruggekoppeld systeem 
 
Hetzelfde is te concluderen als bij de vorige simulaties. De ARX-non-causale-structuur is niet 
geschikt en de VAR-schatting presteert beter dan de ARX-schatting. Daarnaast valt, door het feit 
dat het ordeselectiecriterium CIC af en toe een grotere ARX-orde selecteert, de Cramèr-Rao-grens 
hoger uit. Gemiddeld resulteert dit dan ook in een grotere modelfout en spectral distortion voor de 
ARX-schatter. Het is opmerkelijk dat de schatting van de regelaar C een afwijkende gemiddelde 
waarde kent. Er wordt hier echter niet verder ingegaan op de schatting en eigenschappen van de 
terugkoppellus, maar duidelijk is wel dat deze mee te modelleren is. De bodeplots van deze 
simulaties zijn niet weergegeven aangezien deze geen nieuwe details ten opzichte van de vorige 
laten zien. 
 

4.8 Toevoeging van meetruis4.8 Toevoeging van meetruis4.8 Toevoeging van meetruis4.8 Toevoeging van meetruis    
 
De experimenten zoals beschreven in de vorige paragrafen worden herhaald, echter nu wordt er 
meetruis op de in- en uitgang toegevoegd. Er wordt een ingangssignaal aangeboden van witte ruis 
of een driving noise covariantiematrix gelijk gekozen aan de eenheidsmatrix. Hiermee wordt 
uitgangsdata (en in het VAR-geval ook ingangsdata) gegenereerd en vervolgens wordt er zowel op 
de ingang als op de uitgang gekleurde meetruis toegevoegd. Daarna wordt op basis van de set 
ingangs- en uitgangsdata, inclusief additionele meetruis, de verschillende modellen gefit. Uiteraard 
wordt er CIC- ordeselectie toegepast aangezien de mogelijkheid open moet blijven om de kleuring 
van de meetruis mee te kunnen modelleren. Er zijn twee soorten kleuring toegepast, vierde en 
tweede orde AR-kleuring. De tweede orde en vierde orde worden in het vervolg respectievelijk lage 
en hoge orde genoemd. 
 
De verwachting is dat hoe meer meetruis er aanwezig is ten opzichte van het oorspronkelijke 
signaal des te zinniger het is om de (extra) parameters daarop te fitten. Met een aantal 
verschillende ruisbijdragen is dan ook geëxperimenteerd. Uiteindelijk kwam men tot de conclusie 
dat toegevoegde meetruis met een standaarddeviatie zodanig dat deze ongeveer 30% bedraagt ten 
opzichte van de standaarddeviatie van het originele in- en uitgangssignaal, het beste gehanteerd 
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kan worden. Oftewel, de meetruis bedraagt een aanzienlijk deel van het signaal maar tevens zou 
het mogelijk moeten zijn om de deterministische eigenschappen te achterhalen. 
 
Als eerste wordt er lage orde AR-gekleurde meetruis toegevoegd, met de volgende karakteristieken:   
 
   Additionele meetruis op ingang:  AR [ 1 0.2 0.8 ] 

Additionele meetruis op uitgang:   AR [ 1 0.4 0.6 ] 
 
In een honderdtal runs zijn de gemiddelde kwaliteitsmaten bepaald op grond van de vier 
werkelijkheden zoals in de vorige paragrafen behandeld. Voor de overzichtelijkheid zijn de 
standaarddeviaties van de gemiddelde waardes achterwege gelaten. In tabel 4.5. is wel opgenomen 
in welke gevallen de kwaliteit van schattingen middels de Student-t test identiek aan elkaar te 
noemen zijn: 
 
 

 schatting: ARXnonc ARX VAR Student-t test 

<ME> 6.07⋅10 2 5.45⋅10 2 5.45⋅10 2 ARX-VAR gelijk 
ARX werkelijkheid 

<SD> 0.99 0.47 0.45 ARX-VAR gelijk 

<ME> 6.05⋅10 2 5.46⋅10 2 5.43⋅10 2  VAR werkelijkheid 
(zonder 

terugkoppeling) <SD> 0.99 0.41 0.36  

<ME> 2.97⋅10 4 5.43⋅10 2 5.34⋅10 2  
VAR werkelijkheid 

(met terugkoppeling)
<SD> 2.55 0.42 0.35  

<ME> 6.37⋅10 3 7.21⋅10 2 7.04⋅10 2  
Teruggekoppeld ARX 

systeem 
<SD> 1.32 0.39 0.38 ARX-VAR gelijk 

 
Tabel 4.5: Gemiddelde kwaliteitsmaten na toevoeging van lage orde meetruis,  

   Nobs=1000, Nruns=100 
 
Als voorlopige conclusie kan men trekken dat de VAR-NS-schatting over het algemeen iets betere 
eigenschappen bezit qua modelfout als ook spectral distortion, hoewel deze in sommige gevallen 
gelijk zijn als bij de ARX-schatting. De kwaliteitsmaten vertonen een hogere waarde dan bij de 
experimenten zonder additionele meetruis, aangezien er een fout in de schatting aanwezig is. Ook 
nu valt af te leiden dat uitbreiding van de ARX-structuur naar ook niet-causale termen geen 
positief effect te weeg brengt op de schatting van de overdrachtsfunctie. 
 
In tweede instantie bekijkt men de gevolgen van hoge orde gekleurde meetruis door twee AR-
processen te creëeren:  
 
   Additionele meetruis op ingang:  AR [ 1 0 0 0.2 0.8 ] 

Additionele meetruis op uitgang:   AR [ 1 0 0 0.4 0.6 ] 
 
Vervolgens herhaalt men de vorige set van experimenten in een honderdtal runs: 
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 schatting: ARXnonc ARX VAR Student-t test 

<ME> 4.48⋅10 2 3.90⋅10 2 3.93⋅10 2  
ARX werkelijkheid 

<SD> 1.15 1.51 1.53 ARX-VAR gelijk 

<ME> 4.36⋅10 2 3.87⋅10 2 3.88⋅10 2 ARX-VAR gelijk VAR werkelijkheid 
(zonder 

terugkoppeling) <SD> 1.22 1.54 1.54 ARX-VAR gelijk 

<ME> 2.29⋅10 4 3.79⋅10 2 3.86⋅10 2  
VAR werkelijkheid 

(met terugkoppeling)
<SD> 2.15 1.12 1.25  

<ME> 4.60⋅10 3 7.59⋅10 2 7.26⋅10 2  
Teruggekoppeld ARX 

systeem 
<SD> 2.20 1.90 1.91 ARX-VAR gelijk 

  
Tabel 4.6: Gemiddelde kwaliteitsmaten na toevoeging van hoge orde meetruis,  

    Nobs=1000, Nruns=100 
 
Weer is de conclusie te trekken dat de ARX- en VAR-schattingen in bepaalde gevallen aan elkaar 
gelijk zijn. Opmerkelijk is nu dat de ARX-non-causale-schatting opeens in de niet-teruggekoppelde 
gevallen een betere spectral distortion vertoont dan de andere schattingsmethodieken, alhoewel de 
modelfout weer wel hoger uitpakt. Kennelijk levert het kruisspectrum gedeeld door het 
autospectrum een betere representatie van de overdrachtsfunctie in dit geval van hogere orde 
meetruis. In de volgende paragraaf wordt meer aandacht besteed aan het schatten van het 
kruisspectrum c.q. de kruiscovariantiefunctie. 
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4.9 Kruiscovariantiefunctie en kruisspectrum4.9 Kruiscovariantiefunctie en kruisspectrum4.9 Kruiscovariantiefunctie en kruisspectrum4.9 Kruiscovariantiefunctie en kruisspectrum    
 
Als laatste wordt niet direct de overdrachtsfunctieschatting maar de schatting van kruiscovariantie 
c.q. —spectrum onderzocht. Op het moment dat men namelijk als ingang witte ruis kiest, dan is 
het ingangsspectrum als functie van de frequentie een constante. Vervolgens kan men stellen dat 
als er geen sprake is van terugkoppeling, het kruisspectrum gelijk is aan de overdrachtsfunctie. De 
inverse Fouriergetransformeerde van het kruisspectrum is, zoals in hoofdstuk twee genoemd, de 
kruiscorrelatiefunctie. 
 
Vaak wordt de kruiscorrelatiefunctie, bij gebrek aan beter, geschat middels verschoven producten: 
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De verschoven productschatter van de kruiscorrelatie is identiek aan een hoog orde VAR-schatting. 
Kortom alle details van de toevallige realisatie van de data worden meegenomen in de beschrijving 
van de kruiscorrelatiefunctie, daar waar de VAR-NS-schatting, gecombineerd met een 
ordeselectiecriterium, juist de statistisch significantie van een additionele parameter bepaalt. 
De eigenschappen van de verschoven productschatter zijn bekeken in een simpel voorbeeld. Stel 
men neemt een set data afkomstig van een tweede orde ARX-systeem. Men schat op basis van 
duizend waarnemingen de kruiscorrelatiefunctie en vervolgens herhaalt men de schatting op de 
helft van dat aantal waarnemingen. Wat blijkt nu, er komt uit beide schattingen een geheel andere 
kruiscorrelatiefunctieschatting te voorschijn, zie Fig.4.6. 
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Fig.4.6: Verschoven-productschatter op Nobs=1000 en Nobs=500 bij 

 een ARX(2)-werkelijkheid 
 
Daarnaast wordt door de verschoven-productschatter nog dynamica getoond op tijdvertragingen 
waar in de werkelijkheid geen sprake van is. Kennelijk is de verschoven product schatter dus erg 
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gevoelig voor toevalligheden in de data van de desbetreffende realisatie. Gelukkig is er een betere 
manier om de kruiscorrelatiefunctie te schatten: tijdreeksanalyse. 
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Fig.4.7: VAR(2)-NS-schatting op Nobs=1000 en Nobs=500 bij 

 een ARX(2)-werkelijkheid 
 
De VAR-schatting in Fig.4.7. geeft aan dat er op een gegeven moment geen statistisch belangrijke 
details meer in de kruiscorrelatiefunctie zitten, door deze nul te stellen. Dit blijkt ook uit het feit 
dat beide schattingen op een verschillend aantal waarnemingen min of meer gelijke 
kruiscorrelatiefuncties laten zien. 
 
Hoewel de verschoven productschatter geen goede resultaten geeft, kunnen de ARX-, ARX-non-
causale- en VAR-structuur wel degelijk een betere kruiscorrelatiefunctie berekenen. De vraag rijst 
dan ook of de cepstrumcoëfficiënten als kwaliteitsmaat voor kruiscorrelaties c.q. kruiscovarianties, 
dezelfde resultaten geven als in de vorige paragrafen is bewerkstelligd. De cepstrumcoëfficiënten 
zijn immers gelijkwaardig aan de spectral distortion in het frequentiedomein. Er wordt dan ook 
weer een aantal experimenten uitgevoerd, maar nu gericht op het tijddomein. De Monte Carlo-
simulaties kennen geen additionele meetruis, duizend waarnemingen en er worden vijftig punten 
van de covariantiefunctie bekeken. De data worden gegenereerd met behulp van dezelfde modellen 
als in de vorige paragrafen en in een vijfhondertal runs bekijkt men de gemiddelde 
cepstrumcoëfficiënt-kwaliteitsmaat tussen de verschillende schattingen. 
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Als eerste valt in figuur 4.8 te zien hoe de kruiscovariantiefunctie tussen een wit ingangssignaal en 
de uitgang er van een tweede orde ARX-systeem uit ziet. 
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      Fig.4.8: Kruiscovariantiefunctieschattingen bij een ARX(2)-systeem, Nobs=1000, 
      wit ingangssignaal 
 
Vervolgens worden de cepstrumcoëfficiënten uitgerekend volgens de gescheiden methode, zoals 
gepresenteerd in hoofstuk drie en volgen de gemiddelde kwaliteitsmaten: 
 

ARX werkelijkheidARX werkelijkheidARX werkelijkheidARX werkelijkheid       

< ceps ARXnonc > 3.65⋅10 1 std < ceps ARXnonc > /√Nruns 0.39 

< ceps ARX > 7.6⋅10 -2 std < ceps ARX > / √Nruns 1.8⋅10 —2 
< ceps VAR > 4.5 std < ceps VAR > / √Nruns 0.21 

VAR werkelijkheidVAR werkelijkheidVAR werkelijkheidVAR werkelijkheid    
( zonder terugkoppeling )( zonder terugkoppeling )( zonder terugkoppeling )( zonder terugkoppeling )       

< ceps ARXnonc > 3.73⋅10 1 std < ceps ARXnonc > / √Nruns 0.62 

< ceps ARX > 1.4⋅10 —1 std < ceps ARX > / √Nruns 2.6⋅10 -2 
< ceps VAR > 4.9 std < ceps VAR > / √Nruns 0.38 

VAR werkelijkheidVAR werkelijkheidVAR werkelijkheidVAR werkelijkheid    
 ( met terugkoppeling ) ( met terugkoppeling ) ( met terugkoppeling ) ( met terugkoppeling )       

< ceps ARXnonc > 3.19⋅10 1 std < ceps ARXnonc > / √Nruns 0.11 

< ceps ARX > 2.88 std < ceps ARX > / √Nruns 7.9⋅10 -2 

< ceps VAR > 1.99⋅10 —2 std < ceps VAR > / √Nruns 9.51⋅10 -4 
    
Tabel 4.7. Gemiddelde kwaliteitsmaten gebaseerd op cepstrumcoëfficiënten, Nobs=1000, Nruns=500 
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Het valt op dat daar waar de spectrale foutmaat bij de VAR-schatting beter uit de bus kwam, nu 
de ARX-schatting beter presteert voor de niet-teruggekoppelde systemen. 
De verwachting dat de ARX-non-causale-schatting het kruisspectrum beschrijft staat met deze 
resultaten op de helling aangezien deze foutmaat aangeeft dat ten opzichte van de andere 
schattingen deze zeer slecht presteert. Dit wordt ook geïllustreerd door Fig.4.8. waar duidelijk te 
zien is dat de kruiscovariantiefunctie verkeerd geschat wordt. Men moet dus de conclusie trekken 
dat de ARX-non-causale-structuur en Least Squares schatter niet in staat is om de 
kruiscovariantiefunctie adequaat te schatten. 
 
In het geval van terugkoppeling is ook de ARX-schatting niet in staat om de 
kruiscovariantiefunctie goed te schatten, gezien de hoge foutmaat bij de VAR-werkelijkheid met 
terugkoppeltermen. De ingang bestaat immers niet alleen meer uit witte ruis maar bevat ook 
sporen van het uitgangssignaal. Hierdoor is de kruiscovariantie niet nul voor positieve vertragingen. 
De ARX-structuur kan daar niet mee overweg. In het geval van terugkoppeling is dan ook alleen 
de VAR-structuur in staat om een geschikte schatting van de kruiscovariantie te geven aangezien 
deze ook het ingangsspectrum meeschat, zie Fig.4.9. 
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Fig.4.9: Kruiscovariantieschatting bij VAR(2)-werkelijkheid  

met terugkoppeling, Nobs=1000, Nruns=500 
 
Op het eerste gezicht zou men kunnen denken dat er een verschil in de schaling van de 
kruiscovariantiefuncties zit. Echter de cepstrumcoëfficiënt kwaliteitsmaat houdt daar rekening mee 
aangezien deze sowieso door de kruiscorrelatie op vertraging nul deelt. Het maakt dus niet uit of 
men met de kruiscorrelatie- danwel kruiscovariantiefunctie te maken heeft. Daarnaast bestaat er in 
de literatuur geen eenduidigheid hoe de kruiscorrelatie geschaald dient te worden om tot de 
kruiscovariantie te komen. In deze experimenten wordt echter immer op dezelfde manier geschaald. 
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4.10 Conclusies uit de experimenten4.10 Conclusies uit de experimenten4.10 Conclusies uit de experimenten4.10 Conclusies uit de experimenten    
 
De simulaties laten zien dat over het algemeen de VAR-Nuttall-Strand schattingsmethodiek de 
voorkeur verdient boven de ARX-Least Squares schatter als automatisch identificatie-algoritme. 
Vooral in de gevallen dat er sprake is van terugkoppeling en additionele meetruis blijkt de VAR-NS 
schatting betere prestaties te leveren dan de ARX-LS schatter.  
 
De Nuttall-Strand schatter levert altijd een stabiel model op terwijl aangetoond werd dat de 
kleinste kwadratenschatter ook een instabiel model als uitkomst kan hebben. In de gevallen zonder 
terugkoppeling of meetruis bleken de ARX- en VAR-methodiek gelijkwaardig te zijn. Echter, in het 
geval van terugkoppeling en additionele meetruis bleken de twee kwaliteitsmaten voor de VAR-
overdrachtsfunctieschatting een duidelijk beter resultaat te geven.  
 
Helaas bleek de uitbreiding naar ARX-non-causale termen onbruikbaar op weg naar een 
automatisch identificatie-algoritme. Naast het effect van een hogere Cramèr-Rao grens is de ARX-
non-causale-schatting niet in staat in het geval van terugkoppeling de overdrachtsfunctie te 
modelleren. 
 
De kruiscovariantieschatting middels ‘verschoven producten’ is geen goede schattingsmethode. 
Hoewel de ARX-structuur de kruiscovariantie in het geval van terugkoppeling niet kan beschrijven, 
presteert de ARX-schatting in het niet-teruggekoppelde geval beter dan de VAR-schatting.  
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HoofdstukHoofdstukHoofdstukHoofdstuk 5. Voorbeelden: RoboS 5. Voorbeelden: RoboS 5. Voorbeelden: RoboS 5. Voorbeelden: RoboSail en schijvenopstellingail en schijvenopstellingail en schijvenopstellingail en schijvenopstelling    
 
In dit hoofdstuk zal getracht worden de mogelijke overdrachtsfunctieschattingsmethodieken te 
demonstreren aan de hand van twee voorbeelden uit de praktijk. Enerzijds wordt gebruik gemaakt 
van data afkomstig van het Robosail project [2], anderzijds wordt gebruik gemaakt van meetdata 
afkomstig van de schijvenopstelling in het laboratorium van de sectie Modelgebaseerd Meten en 
Regelen. 

 

5.1 Het RoboSail project5.1 Het RoboSail project5.1 Het RoboSail project5.1 Het RoboSail project    
  
Een van de redenen om onderzoek te doen naar het automatisch schatten van de 
overdrachtsfunctie en kruiscorrelaties, is het Robosail project. Het project is gestart aan de 
universiteit van Amsterdam door professor P. Adriaans, aan het ‘Institute for Language, Logic and 
Computation’ en de opleiding der Kunstmatige Intelligentie. De vraag werd aan een aantal 
studenten gesteld de afhankelijkheden die een rol spelen bij een zeilboot in kaart te brengen. 
Inmiddels bleek dit zo ingewikkeld te zijn dat het verantwoord was om hiernaar op universitair 
wetenschappelijk niveau onderzoek te verrichten. Er werd een veertig voet lange wedstrijdzeilboot 
gebouwd ‘Syllogic Sailing Lab’ en twee studenten, Martijn van Aartrijk en Claudio Tagliola, 
wijdden hun afstudeerwerk aan het project [2]. Het belangrijkste doel dat gesteld werd, was om 
een autopilot te ontwerpen die niet alleen in staat is om een bepaalde kompaskoers te sturen maar 
ook kan optimaliseren voor de bootsnelheid in een bepaalde richting. Na een jaar werk, 
ondersteund door een technische staf, ontstond het eerste prototype van de Robosail autopilot. 
Net op tijd gereed voor een lange afstandswedstrijd naar de overkant van de Oceaan, kon de 
autopilot in gebruik genomen worden. Vier laptops vormden het hart van de autopilot en werden 
door een groot aantal sensoren op en in de boot van informatie voorzien. De aanpak die 
gehanteerd werd was een combinatie van zogenaamd ‘rule-based reasoning’ en een architectuur 
gebaseerd op Agent-technologie. De regels die opgesteld werden bestonden uit zowel zeilexpertise 
maar konden ook gedurende het gebruik ‘geleerd’ worden. De Agent-structuur, bestaande uit 
‘Skipper, Navigator, Watchmen en Helmsman’ handelden elk hun eigen noodzakelijke informatie af 
en kenden prioriteit toe aan de te nemen acties. Vervolgens resulteerde dit in een set point voor de 
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roerhoek en via een PID-regelaar werd de stuurautomaat van het roer aangedreven. Tijdens de 
zeilrace is er een grote dataset van sensorsignalen opgeslagen en deze set wordt dan ook in dit 
voorbeeld gebruikt. 
 

 
   Fig.5.1: Graphical User Interface Robosail autopilot [2] 
 
Hedendaags is het prototype verbeterd en de twee studenten zijn hun eigen bedrijf gestart, 
Robosail Systems B.V., waarmee ze de autopilot, zie Fig.5.1, bedoeld voor zeilwedstrijdboten, op 
de markt brengen.  
 
Een van de zaken waar men momenteel in geïnteresseerd is, is de afhankelijkheid tussen de meting 
van de schijnbare windrichting (Apparent Wind Angle (AWA)) en de radiale versnelling rond de 
breedte-as van het schip, de pitch (PTC). De schijnbare windrichting wordt door middel van een 
windvaan bovenin de mast gemeten. De versnellingen, waaronder de pitch, worden door middel 
van een aantal sensoren midden in het schip gemeten. Nu kan men zich voorstellen dat op het 
moment dat het schip over golven vaart, de pitch c.q. neus van de boot afwisselend omhoog en 
omlaag beweegt. Hierbij zal de mast bovenin eveneens respectievelijk naar achteren en voren 
bewegen waardoor de meting van schijnbare windrichting verandert. 
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Op het moment dat men de werkelijke windrichting wil achterhalen is dus kennis nodig omtrent 
deze twee processen. De wind in de natuur verandert immers constant van richting. Meestal draait 
de wind rond een gemiddelde heen en weer via een vast patroon. Een autopilot, gericht op 
maximalisatie van snelheid, zal adequaat op deze winddraaiingen moeten reageren. 
 
In dat kader is het interessant om de overdrachtsfunctie tussen de roerhoek (RA) en pitch te 
meten. Zoals gezegd maakt men gebruik van meetdata welke dan wel onder terugkoppeling van de 
autopilot, dan wel met de hand bestuurd, verkregen is. De schijnbare windrichting wordt 
bemonsterd op een frequentie van een halve Hertz, de roerhoek en pitch op vijf Hz. De 
bemonsterfrequentie voor de windrichting zou laag genoemd kunnen worden maar in het 
meetsysteem is al een stabilisator voor hoogfrequente invloeden opgenomen. Omdat er andere 
meetsignalen aanwezig zijn, die wellicht op een hogere frequentie nog dynamica meten, wordt er 
tijdens het varen door middel van interpolatie een database op tien Hertz samengesteld. Deze 
database met meetdata werd ter beschikking gesteld. De windrichting en roerhoek worden in 
graden weergegeven en zijn met een nauwkeurigheid van één graad gemeten. 
 
Kortom, dit is een typisch probleem waarmee het gebruik van een automatisch schattingsalgoritme 
gedemonstreerd kan worden. Er is meetruis aanwezig, men heeft geen enkele kennis omtrent de 
manier van terugkoppeling en uiteraard is de orde van het model waarmee het (sub)systeem het 
beste beschreven kan worden niet bekend. Er speelt echter nog een ander probleem mee. In de 
aannames voor het gebruik van de eerder beschreven modellen was de veronderstelling verwerkt 
dat men te maken had met stationair stochastische signalen. Echter, in de natuur en zeker aan 
boord van een zeilschip zal deze aanname niet altijd kloppen. Om toch enig gebruik te kunnen 
maken van lineaire, tijdinvariante en stationair stochastische modellen stelt men dat de signalen 
voldoende stationair stochastisch zijn, binnen een bepaald interval.  
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De Prediction Error, PE, wordt geschat door allereerst een model te fitten op een eerste set data 
ter grootte Nobs. Vervolgens wordt op een nieuwe set data, ook ter grootte Nobs, de zogenaamde 
eenstapsvoorspeller uitgerekend voor de uitgang, zie (3.1). Daarna wordt hiermee voor de nieuwe 

set data het predictiefoutsignaal η[n] berekend. De variantie van het predictiefoutsignaal dient dan 
als schatting van de PE, zie (3.2).  
 
Hoewel de modelfout ME gedefinieerd is als de afstandsmaat tussen twee modellen, wordt getracht 
eenzelfde soort van geschatte modelfout te introduceren. Dit wil zeggen dat er geprobeerd wordt 
de geschatte prediction error te schalen, enerzijds naar de minimaal haalbare voorspelfout, 
anderzijds naar het aantal waarnemingen. De minimaal haalbare voorspelfout wordt bepaald door 
het residu, gedefinieerd als de variantie van het predictiefoutsignaal, toegepast op dezelfde set data 
als waar het model op gefit is. Om duidelijk onderscheid te kunnen maken, ten aanzien van de 
modelfout ME, wordt deze de geschaalde predictiefout, PEnorm genoemd. 
 

1norm obs
PE

PE N
RES
 = − 
 

      (5.1) 

 
Om de beste keuze van aantal waarnemingen te bepalen, wordt een experiment uitgevoerd. Men 
varieert het aantal observaties Nobs van twintig tot vijfduizend met stappen van twintig. Er zijn 
tienduizend datapunten beschikbaar van de roerhoek, schijnbare wind en pitch metingen. Op basis 
van de eerste Nobs datapunten wordt met behulp van CIC-ordeselectie, zowel een ARX- als VAR-
model geschat. Vervolgens wordt op basis van de tweede set Nobs datapunten de predictiefout PE 
en de genormaliseerde predictiefout, PEnorm bepaald. Dit wordt voor alle genoemde aantallen 
waarnemingen gedaan en uitgezet in Fig.5.2. en Fig.5.3. 
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Fig.5.2: Prediction Error, PE, voor de schijnbare windrichting AWA, als functie van 
  het aantal waarnemingen, Robosail 22 mei 2000, 20:29, Atlantische Oceaan 
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Men ziet dat bij toenemend aantal waarnemingen de prediction error afneemt. Er zijn immers meer 
waarnemingen beschikbaar en dus zal zowel de ARX- als VAR-schatting beter in staat zijn de 
dynamica te modelleren en derhalve een betere voorspelling te geven. Echter, op een gegeven 
moment begint de prediction error toe te nemen. De verklaring zit in het feit dat de onderliggende 
stochastische processen veranderen en niet-stationair zijn. Op een gegeven moment gaan deze 
effecten een dermate belangrijke rol spelen dat ze de toename in kwaliteit van de schatting door 
het toenemend aantal waarnemingen gaan overtreffen. Dit valt nog beter in te zien op het moment 
dat men naar de geschaalde prediction error kijkt, Fig.5.3. Hierin is namelijk de 
kwaliteitsverbetering ten gevolge van meer waarnemingen verdisconteerd. 
 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
-400

-200

0

200

400

600

800
PE genormaliseerd als functie van aantal waarnemingen

aantal observaties

P
E

 g
en

or
m

al
is

ee
rd

VAR schatting
ARX schatting

 
Fig.5.3: Genormaliseerde prediction error PEnorm voor de schijnbare windrichting, als funtie  

van het aantal waarnemingen, Robosail 22 mei 2000, 20:29, Atlantische Oceaan 
 
Uit Fig.5.2. kan men de conclusie trekken dat een aantal waarnemingen van tussen de 
vijftienhonderd en tweeduizendvijfhonderd een redelijke resultaat zou moeten geven. In Fig.5.3. 
wordt een duidelijk minimum zichtbaar maar dit kan afhankelijk zijn van de toevallige realisatie en 
derhalve kiest men de gulden middenweg en hanteert in het vervolg tweeduizend datapunten. 
Overigens zou ook een zogenaamde update grens ingevoerd kunnen worden, waarbij continu de 
geschaalde predictiefout wordt uitgerekend. Op het moment dat deze een bepaalde grens bereikt, 
beschrijft het model niet meer voldoende de onderliggende stochastiek en moet derhalve opnieuw 
geschat worden. 
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Er wordt nu een tweetal voorbeelden van typische overdrachtsfunctieschattingen gegeven; een van 
roerhoek naar pitch, en een van pitch naar schijnbare windrichting. Kennis van deze twee 
subsystemen is namelijk nuttig op het moment dat men een regelaar gaat (her-)ontwerpen.  
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  Fig.5.4:  Overdrachtsfunctie van roerhoek (RA) naar pitch (PTC), 

 Nobs=2000, Robosail 22 mei 2000, 20:29, Atlantische Oceaan 
 
In Fig.5.4. is de typische overdrachtsfunctie te zien van roerhoek naar pitch signaal. Uit 
modelordes tot vijtig kiest het CIC-criterium een ARX(7)- en VAR(18)-model als beste 
representatie. Aardig is te noemen dat ook in dit voorbeeld de ARX- en VAR-schattingen niet ver 
uit elkaar liggen. De prediction error en genormaliseerde prediction error, uitgerekend op de 
volgende tweeduizend waarnemingen leveren namelijk de volgende waardes op: 
 
 PEARX = 1.57  PEARX , norm = 822 
 
 PEVAR = 1.64  PEVAR , norm = 1017 
 
De ARX-schatter lijkt dus iets beter een voorspellende waarde te kunnen geven. Dit is uiteraard 
niet gelijk aan de beoordeling van de overdrachtsfunctie. Om hier toch enigszins iets over te 
kunnen zeggen, worden er twee tests uitgevoerd.  
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De zogenaamde ‘test on residual autocovariance functon’ en ‘test on cross-covariance between 
residual and past input’ worden beschreven in [11]. De twee tests zijn voorhanden in de ‘System 
Identification’ Matlab toolbox en toegepast op zowel de ARX- als VAR-schatting: 
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    Fig.5.5a: Residu tests voor de ARX(7)-schatting, RA->PTC 
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   Fig.5.5b: Residu tests voor de VAR(18)-schatting, RA->PTC 
 
Uit Fig.5.5. mag men de conclusie trekken dat alle dynamica zoals die in de data voorhanden was, 
zo goed als zeker gemodelleerd is door zowel de ARX- als VAR-schatting. De resterende correlaties 
liggen immers in het 99% betrouwbaarheidsinterval en zijn dus niet statistisch significant.  
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In het tweede voorbeeld kijkt men naar de afhankelijkheid tussen het pitch signaal en de schijnbare 
windrichtingmeting. De geschatte overdrachtsfuncties zien er als volgt uit, fig.5.6: 
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 Fig.5.6: Overdrachtsfunctie van pitch (PTC) naar schijnbare windrichting 

(AWA), Nobs=2000, Robosail 22 mei 2000, 20:29, Atlantische Oceaan 
 
Er wordt een model uit de reeks van modellen tot orde vijftig middels CIC geselecteerd, in dit 
geval een VAR-model van orde negen en een ARX-model van orde vierentwintig. Het heeft geen 
zin om de parameters van dit model te tonen. Er mag namelijk aan de waarde van de parameters 
geen enkele fysische betekenis worden toegekend.  
 
De waardes voor de prediction errors, op basis van een nieuwe set van tweeduizend datapunten, 
volgen:  
 

 PEARX = 3.661⋅10 —3  PEARX , norm = 167.6 
 

 PEVAR = 3.653⋅10 —3  PEVAR , norm = -92.3 
 
Kennelijk is de fit van de geschatte modellen op de tweede set data beter dan op de eerste set 
data. Dit levert dan ook een negatieve genormaliseerde prediction error.  
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Ter controle voert men de residu testen uit om te kijken of alle dynamica meegemodelleerd is. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2
Tests voor ARX-schatting

Correlatie functie van residu

vertraging

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100
-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04

0.06
Cross corr. functie tussen ingang en residu

vertraging
 

  Fig.5.7a: Residu tests voor de ARX(24)-schatting, PTC->AWA 
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      Fig.5.7b: Residu tests voor de VAR(9)-schatting, PTC->AWA 
 
Uit Fig.5.7 blijkt dat er bij beide schattingen kennelijk nog sporen van het ingangssignaal in het 
residu te vinden zijn. De kruiscorrelatietest geeft aan dat er nog dynamica van het onderliggende 
systeem niet meegemodelleerd is. Enerzijds bestaat de mogelijkheid dat het ordeselectiecriterium 
niet optimaal functioneert, anderszijds zouden de structuren niet volledig in staat kunnen zijn om 
alle systeemdynamica te modelleren. 
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Ter illustratie volgt de kruiscovariantiefunctie zoals die door de beide modellen geschat wordt. In 
de eerdere experimenten zag men al dat de ARX-structuur niet in staat is kruiscorrelaties te 
schatten op het moment dat er sprake is van een zekere mate van terugkoppeling, zie Fig 5.8: 
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Fig.5.8: Kruiscovariantie tussen roerhoek en pitch, Nobs=2000, 
ARX(7)- en VAR(18)-schatting, Robosail 22 mei 2000, 
20:29, Atlantische Oceaan 
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Fig.5.9: Kruiscovariantie tussen pitch en schijnbare windrichting  

Nobs=2000, ARX(24)- en VAR(9)-schatting, Robosail, 
22 mei 2000, 20:29, Atlantische Oceaan 
 

Fig. 5.9. toont dat de VAR-NS-methode wederom een totaal andere schatting van de 
kruiscovariantie levert dan de ARX-LS schatting. 
 
De belangrijkste les die eigenlijk uit deze voorbeelden geleerd kan worden is het feit dat een 
automatisch algoritme een noodzaak is. Immers, men ziet dat er voor beide overdrachtsfuncties 
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verschillende modelordes worden gekozen en men kan niet op basis van bijvoorbeeld de fysica een 
juiste keuze aanvoeren. Net zo min bestaat achteraf de mogelijkheid om iets zinnigs te zeggen over 
de gebruikte modelstructuur anders dan via de twee gebruikte covariantie testen. Kortom, een 
gedegen onderzoek vooraf naar een globaal goede automatische methodiek is een nuttige exercitie. 
Ook het feit dat hierbij rekening gehouden dient te worden met mogelijke terugkoppeling wordt 
onderstreept als men naar de geschatte kruiscorrelaties middels VAR kijkt. De aanwezigheid van 
dynamica op positieve tijdsvertragingen duidt namelijk een ‘gesloten lus’ situatie aan. 
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5.2 De schijvenopstelling5.2 De schijvenopstelling5.2 De schijvenopstelling5.2 De schijvenopstelling    
 
Als tweede voorbeeld in het mogelijk gebruik van een automatisch schattingsalgoritme voor de 
overdrachtsfunctie wordt er gebruik gemaakt van een schijvenopstelling. 
 
 

 
    Fig. 5.10: De schijvenopstelling  
 
Drie schijven zijn door middel van een as aan elkaar verbonden en op de schijven staan gewichtjes. 
De onderste schijf wordt aangedreven door een motor, daarnaast zijn er drie zogenaamde 
encoders, die de hoekverdraaiing van de diverse schijven kunnen meten. 
 

 
 
 Fig.5.11: Schematische weergave schijvenopstelling en data- acquisitiesysteem 
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Het systeem wordt geëxciteerd door zogenaamde PRBS-signalen (Pseudo Random Binary 
Sequence), oftewel gesimuleerde witte ruis, met een standaarddeviatie van vijftig graden. De 
overdrachtsfunctie die bepaald wordt, is diegene tussen het referentiesignaal van de onderste schijf 
naar de hoekverdraaiing van de bovenste schijf. De volgende configuratie wordt gehanteerd: 
 

Aantal gewichten op schijf 1:  n1=2 
Positie gewichten op schijf 1: d1=0.0065 m 
Aantal gewichten op schijf 2:  n2=4 
Positie gewichten op schijf 2: d2=0.045 m 
Aantal gewichten op schijf 3: n3=2 
Positie gewichten op schijf 3: d3=0.065 m 

 
De meetsignalen, afkomstig van de encoders, worden door middel van een data-acquisitie systeem 
bemonsterd op vijfhonderd Hertz, waarna vervolgens trends en offsets verwijderd worden. Daarna 
vindt decimatie van de data met een factor tien plaats zodat de bandbreedte tussen de nul en 
vijfentwintig Hertz komt te liggen. Er is zo’n acht seconden bemonsterd, dit leverde 
achtendertighonderd datapunten. Echter, men gebruikt de helft van de set datapunten en de 
decimatie levert dan uiteindelijk honderdnegentig datapunten op, waarmee de overdrachtsfunctie 
geschat kan worden. 
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  Fig.5.12: Overdrachtsfunctie schijf 1 -> 3,  

ARX(17)- en VAR(10)-schatting, Nobs=190 
 
In Fig.5.10. ziet men de geschatte overdrachtsfunctie middels een ARX(17)- en VAR(10)-model. 
De eerste vraag die men kan stellen is of het gedrag overeenkomt met de verwachting uit fysisch 
oogpunt. Het is aannemelijk dat het schijvensysteem een laagfrequent doorlaatkarakter kent, 
gezien de massatraagheid. Dit ziet men duidelijk terug in de magnitude van de geschatte 
overdrachtsfuncties. Daarnaast heeft het systeem in ieder geval vier vrijheidsgraden en dus ook vier 
polen. Dit komt tot uitdrukking in de twee pieken in het spectrum. Een piek geeft immers een 
slingering aan en een slingering kan alleen voorkomen als men te maken heeft met imaginiare 
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gedeeltes van twee polen. De tweede vraag nu is of de motor en de schijf, die daarmee verbonden 
is, ook vrijheidsgraden en derhalve polen opleveren. Daarmee zou namelijk de piek, die rond de 23 
Hz verschijnt, verklaarbaar zijn. Het kunnen echter ook toevalligheden in de data zijn, welke 
meegeschat worden.  
De ordeselectie CIC, die zowel voor de ARX- als VAR-schatting gehanteerd werd, leverde de ordes 
zeventien en viertien op. Het is opmerkelijk dat het AIC-criterium [12], normaal gesproken vaak 
gebruikt, een typische orde van 32 geselecteerd zou hebben. Gezien de fysica van het systeem zou 
de orde niet veel hoger dan vier moeten liggen. Men kan dus stellen dat het CIC-criterium bij deze 
eindige set data beter werkt dan het AIC-criterium. 
 
De prediction errors voor de geschatte modellen op een nieuw stuk data hebben de volgende 
waardes: 
 

 PEARX = 5.92⋅10 —4  PEARX , norm = 80.7 
 

 PEVAR = 1.14⋅10 —3  PEVAR , norm = 117.6 
 
Uiteraard zijn ook de residu-tests uitgevoerd voor beide schattingen: 
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Fig.5.13a: Residu tests voor de   Fig.5.13b: Residu tests voor de  
 ARX(17)-schatting        VAR(14)-schatting 

 
De ARX-schatting blijkt een betere voorspellende waarde te kunnen leveren. Als men naar de 
testen kijkt van de residu-correlaties dan zou men kunnen concluderen dat de VAR-schatting dan 
ook nog niet alle dynamica heeft gemodelleerd.  
Men heeft de mogelijkheid om iets op basis van de fysica over het systeem te zeggen. Echter, ook 
nu is de behoefte aan een automatisch algoritme aanwezig. Hierbij speelt een juist 
ordeselectiecriterium een fundamentele rol. 
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HoofdstukHoofdstukHoofdstukHoofdstuk 6. Conclusie 6. Conclusie 6. Conclusie 6. Conclusie    
 
Dit onderzoek laat zien dat de VAR-Nuttall-Strand schattingsmethode de voorkeur verdient boven 
de ARX-Least Squares schatter als automatisch schattingsalgoritme. In een aantal experimenten is 
aangetoond dat het zinnig is om de uitgebreidere multivariate tijdreeksstructuur VAR te gebruiken. 
Op het moment dat er sprake is van terugkoppeling en additionele meetruis blijkt de VAR-NS 
schatting namelijk beter te presteren dan de ARX-LS schatter. 
 
Het eerste belangrijke voordeel dat de Nuttall-Strand-schatter kent, is dat deze te allen tijde een 
stabiel model schat. Aangetoond werd dat de kleinste kwadratenschatter hierin kan verzuimen. Bij 
een automatisch algoritme is het van belang om zeker te zijn van een stabiele overdrachtsfunctie. 
De doelstelling en aanname dat het systeem te beschrijven is met behulp van stabiele, lineaire, 
tijdinvariante modellen is immers van tevoren gedaan.  
 
De eerste experimenten, zonder terugkoppeling of additionele meetruis, bleken precies dezelfde 
resultaten te geven voor de ARX- als VAR-schatting. Kennelijk heeft het meeschatten van het 
terugwaarts systeem geen nadelige gevolgen voor de schatting van het voorwaartse systeem; de 
overdrachtsfunctie. De verwachting was dat er mogelijk een fout op de overdrachtsfunctieschatting 
zou kunnen ontstaan door het Nuttall-Strand-algoritme. Dit algoritme schat immers de parameters 
op basis van een afweging tussen zowel het voorwaartse als achterwaartse proces.  
 
Met aanwezigheid van terugkoppeling liggen de zaken anders. Uit de simulaties bleek dat de VAR-
schatting een duidelijk betere methode was. Er kunnen hier twee oorzaken aan ten grondslag 
liggen. Ten eerste zou de ARX-schatting gevoeliger kunnen zijn voor de excitatie eisen, zoals die 
gesteld worden aan de referentiesignalen en de dynamica van de regelaar, voor een consistente 
schatting van de overdrachtsfunctie. Ten tweede zou Nuttall-Strand als fundamenteel andere 
schattingsmethodiek beter overweg kunnen met teruggekoppelde systemen. Dit zijn namelijk 
systemen die ook een terugwaartse beschrijving hebben. De VAR-structuur kent daarnaast als 
extra voordeel dat er ook informatie over de manier van terugkoppeling verkregen kan worden.   
 
In het geval van additionele meetruis presteert de VAR-NS-schatting over het algemeen iets beter. 
In een aantal experimenten mocht via de Student-t test, de hypothese aangenomen worden dat de 
resultaten voor de ARX- en VAR-schatting aan elkaar gelijk waren. In de andere gevallen was de 
VAR-schatting beter te noemen. Een verklaring voor dit feit is tweeledig. Enerzijds bestaat de 
verwachting dat de Nuttall-Strand-methode zoals in hoofdstuk vier uitgelegd, minder beïnvloed 
wordt door de additionele meetruis, anderzijds bleek duidelijk dat het CIC-criterium over het 
algemeen een lagere VAR-modelorde selecteerde dan voor de ARX-schatting. Dit resulteerde 
derhalve in een hogere ARX-Cramèr-Rao-grens en slechtere resultaten van de gebruikte 
kwaliteitsmaten.  
 
De uitbreiding naar de ARX-non-causale-structuur blijkt niet bruikbaar op weg naar een 
automatisch identificatie-algoritme. In teruggekoppelde gevallen beschrijft deze namelijk niet meer 
de overdrachtsfuctie. Toch werden de eigenschappen van de ARX-non-causale-structuur en kleinste 
kwadratenschatter in relatie met de andere methodes bekeken. Het bleek dat door het hoger aantal 
te schatten parameters en de hogere Cramèr-Rao-grens, de modelfout substantieel hoger uitpakte. 
Ook de schatting van de kruiscorrelatiefunctie, als de inverse Fouriergetransformeerde van het 
kruisspectrum, presteerde zeer slecht.  
 
Cepstrumcoëfficiënten kunnen een relatieve foutmaat, gelijkwaardig aan spectral distortion in het 
tijddomein leveren. Echter, voor kruiscorrelaties zijn de cepstrumcoëfficiënten moeilijk uit te 
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rekenen. Vandaar dat de zogenaamde gescheiden cepstrumcoëfficiënt-foutmaat geïntroduceerd 
werd. Deze bleek goede eigenschappen als kwaliteitsmaat in het tijddomein te hebben. 
 
In de analyse die volgde van de kruiscovarinatieschattingen blijkt dat ‘verschoven produkten’ geen 
goede schattingsmethodiek is. De ARX-schatter blijkt in het ‘open loop’ geval veel beter de 
kruiscovarianties te kunnen schatten dan de VAR-methode. De foutmaat middels gescheiden 
cepstrumcoëfficiënten beoordeelt kennelijk stringent het niet nul schatten van de kruiscovariantie 
op positieve tijdstappen bij niet teruggekoppelde systemen. Echter, in het geval van terugkoppeling 
blijkt de VAR-methode veel betere resultaten te leveren. Dat is logisch want de ARX-structuur is 
niet in staat om dit in de kruiscovarianties te verwerken. 
  
Algemeen kan men dan ook stellen dat op basis van verschillende argumenten de VAR Nuttall-
Strand-schatting in combinatie met het CIC-ordeselectiecriterium een goede methodiek is om te 
gebruiken op weg naar een automatisch identificatie-algoritme. VAR-Nuttall-Strand zorgt altijd 
voor een stabiele uitkomst, is beter in staat meetruis te verwerken en is in het geval van 
teruggekoppelde systemen een accurate methode om de overdrachtsfunctie te schatten. In het 
tijddomein uit dit zich in een goede kruiscorrelatieschatting. 
 
Echter, in dit onderzoek zijn slechts twee structuren en schatters vergeleken als automatisch 
algoritme. Ondanks dat de VAR-NS-methode in verreweg de meeste gevallen goed presteert, is de 
ARX-schatting in incidentele gevallen beter. Men kan zich dus de vraag stellen of de VAR-
structuur wel in alle gevallen gebruikt moet worden. De mogelijkheid tot niet alleen ordeselectie 
maar ook automatische modeltypeselectie dient onderzocht te worden. Verder onderzoek naar 
automatische schattingsalgoritmes is dan ook noodzakelijk om tot een eenduidige basis van 
structuren te komen met dito schatters. 
 



 68

LiteratuurlijstLiteratuurlijstLiteratuurlijstLiteratuurlijst    
 
[1]  Aartrijk, M.L. van, Tagliola, C.P., Adriaans, P.W., Applysing AI in Sports: the RoboSail 

Project  European Conference on Artificial Intelligence 2002 
 
[2]  Aartrijk, M.L. van, Tagliola, C.P., The trials and tribulatons of RoboSail — Managing a 

complex world  Master’s thesis, University of Amsterdam, 2002 
 
[3] Akaike, H., Kitagawa, G., The practice of time series analysis  Springer, 1999  
 
[4] Almering, J.H.J., Bavinck, H., Goldbach, R.W., Analyse 6e druk, Delftse Uitgevers 

Maatschappij, 1986 
 
[5]  Broersen, P.M.T., A comparison of transfer function estimators  IEEE Trans. Instrument. 

Measur., vol. 44, pp. 657-661, 1995 
 
[6]  Broersen, P.M.T., Facts and Fiction in Spectral Analysis  IEEE Trans. Instrument. 

Measur., vol. 49, no.4 , pp. 766-772, 2000 
 
[7]  Broersen, P.M.T., The Performance of Spectral Quality Measures IEEE Trans. 

Instrument. Measur., vol. 50, pp. 813-818, 2001 
 
[8]  Broersen, P.M.T., ARMASA Toolbox  te verkrijgen op 

http://www.tn.tudelft.nl/mmr/downloads/ 
 
[9]  Chatfield, C., Statistics for Technology. A course in applied statistics. 3rd ed. Chapman & 

Hall, London, 1995 
 
[10]  Franklin, G.F., Powell, J.D., Emami-Naeini, A. Feedback control of dynamic systems  

3e druk, Addison-Wesley Publishing Company, 1994 
 
[11]  Hof, P.M.J. Van den,  System Identification lecture notes tn3111  Delft University of 

Technology, 2003 
 
[12]  Ljung, L., System Identification Theory for the user   Second Edition Prentice Hall PTR , 

1999 
 
[13] Ljung, L., System Identification Toolbox for Use with MATLAB  versie 5.0 The 

Mathworks, 2000 
 
[14]  Marple, S.L., Digital Spectral Analysis with applications  Prentice Hall Signal Processing 

Series, 1987 
 
[15]  Morf, M., A. Vieira, D. T. Lee, en T. Kailath, Covariance Characterization by Partial 

Autocorrelation Matrices, Ann. Stat., vol. 6, pp. 643-648, Mei 1978b 
 
[16]  Oppenheim, A.V., Willsky, A.S., Signals & Systems 2e druk, Prentice Hall Signal 

Processing Series, 1997 
 



 69

[17]  Oppenheim, A.V., Schafer, R.W., Digital Signal Processing  Prentice Hall, 1975 
 
[18]  Oppenheim, A.V., Schafer, R.W., Buck, J.R.,  Discrete-Time Signal Processing   

second edition Prentice Hall Signal Processing Series, 1999 
 
[19]  Priestley, M. B., Spectral Analysis and Time Series. London, UK: Academic, 1981. 
 
[20]  Schoukens, J., Pintelon, R., System Identification A Frequency Domain Approach  John 

Wiley & Sons, 2001 
 
[21]  Stoica, P. en Moses, R., Introduction to Spectral Analysis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice 

Hall, 1997 
 
[22]  Sweers, G., dictaat Inleiding Complexe Functietheorie, aantekeningen bij het college 

Differentiaalvergelijkingen voor Technische Natuurkunde, WI225-TN, 1997 
 
[23]  Waele, S. de, Broersen, P.M.T., Finite sample effects in Multichannel Autoregressive 

Modeling  IEEE Instrumentation en Measurement Technology Conference, Budapest, 
Hungary, pp. 1559 -1564 vol.3, IMTC 2001 

 
[24]  Waele, S. de, Broersen, P.M.T., Order Selection for Vector Autoregressive Models IEEE 

Transactions on Signal Processing, vol. 51, no. 2, february 2003 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


