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1.

Inledning.

Tidigane gjonda stnuktunidentifieningsexperiment han antytt
att tidskonstanten väsentligt snabbar.e än samplingsinten-

vallet ökan osäker"heten hos identifienade systempanametnan.

Expeniment med simulenade data har dänfön gjo:rts fön att
undensöka detta. Rapponten g4en en ko¡-t sammanfattning av

nesultaten fnån expenimenten.

Diagonals ystem.

Ett diagonalsystem med nedanstående form simulenades.

t, -0,03567 0

-0r4605 JX-I
0,11890

0r46517
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"t+1 -

0

v=(1 1)

samplat med r=1 0 sek motsvaras detta med följande samplade

system:

0r7 o .il u.'*l:] 'xt
0 0,01

\/=,t ( 1 1)x1 * Å^" e e N (0,1)

systemet han alltså två tidskonstanten, ( 2Br0 sek nesp 2r17 sek)

vanav den ena väsentligt snabbane än samplingsintenvallet.

Som insignal valdes en PRBS ned 7-bits skíftnegister. rdenti-
fieningen gjondes på S00 data.

rdentifieningsnutin van bibliotekspnognammet srRrD med mini-
meningsnutinen NUFLET

Variabla panametnan van A-matnisens diagonalelement, B-mat::isen

och i vissa falI även K-matrisen.

Tabellen övenst nästa sida sammanfattan nesultaten.
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0 il -0r0357 -0r4610 0r1'1 Bg 0r4656

0r1 0 -0r0356 -0,5452 0r1187 0r5476

0r1 or1 -0r0351 -0r4g0B 0,1164 0,5031

or1 il ) 1 X -0,0344 -0r4084 0r1134 0r43',l 3 0r2955 0,0986

0r3 0r3 -0 r 0341 -0r6450 0 ,1123 0r6764

0r3 0r3 X -0,0328 -0r3959 0r10.65 0r43BB 0r2896 0r0157

Tabell I

Som synes identifienas även den snabba ltidskonstanten tämligen

väl. Anpassning till modell utan systembr.us gen fnämst fel i

uppskattningen av den snabba tidskonstanten, Valet av stant-
punkt påizenka:r inte nesultatet märkbant.

Fön att under-söka om andna ondningens stnuktun gav signifikant
1ägr:e fönlustfunktion identifierades även med en fönsta ond-

ningens modelI. Följande uppskattning enhölls:
a

X

test
-0,0933

visade

X $ 0r3056 Li + 0r4108 e

att fönlustfunktionen fön andna ondningens

signifikant mindne.

-r

system van klant

Kopplade system.

Unden sarnma fönutsättningan som ovan simule¡-ades ett system

av nedanstående typ.

0 70 ,
e

lx,.Ll] '.f'; ]
xt*1

0 0r0

Yt = (' r)xt + 0r3 e

Skillnaden än som synes llkopplingstermen" Y1Z, Samma pa:rametnan

som tidigare hö11s variabla, nämligen diagonalte::menna, la och

K - matnisen. Detta system visade sig något svånare att identi-



3.

f iena . Följ ande ne sultat er.hölls :

V lt = 0¡7132

VZZ = 0r0407

I tt = 0,5496

Izl = I;t$Éi53

klt = 0r2593

kZl = 0r0456

Man konstatenan genast att fnämst den snabba tidskonstanten

feluppskattas ( 3,1 sek istäi1et för. 2 12 sek)

Htttills har idntifiening gjor.ts med samma stnuktur" som används

vid simuleningen. Fön att se vad, som händen vid identifiening

av ett något merat'venkligtttsystem, simulenades nedanstående

något olinjära system.

t+1 t t t 2x 4

4
+ )= 0¡7 *1 + 0rS *z o ,1(x, + u + 0r3 e

t+1*2 0r05 x1

t tx

+ 0r01 *2

+ 0r3 e

t t

Tdentifiening gjordes med samma

expeniment. Resultaten blev som

samma tidskonstanten uppskattas

god noggnànnhet.

Vll = o'7615

lZZ = 0.0771

I lt = 0,4298

( Zl = 1r5680

ktt = 0r4298

kzt --0,1946

+u

stnuktur som tidigane

våintat något sämre. Den 1ång-

emellertid fontfanande med

v
1

t*2+



+

Sammanfattning

Resultaten tyde:r på att följande kan sägas om identifiening
av snabba tidskonstanter.

1. 0m den snabba tidskonstanten ingån som en nen diagonalte m

kan även moden väsentligt snabbane än samplingsintenvallet
uppakattas med god noggrannhet. väsentligt än att de snabba

modenna finns med i identifieningsstr.uktunen.

2, Tngån kopplingste:rmen fönsvånas uppskattningen av <len snabba

moden. De långsamma tídskonstantenna uppskattas emellentid
inte nämnvär.t sämne.

3. Små stnuktunfel infön ytter.ligane feI i främst uppskattningen

av den snabb-a moden.


