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1 Inledning
Artificiella neurala nätverk (ANN) är en teknik som under de senaste tio åren har mognat
och som numera återfinns i allt fler tillämpningar så som avläsning av skriven text, linjär
programmering, reglerteknik, expertsystem, taligenkänning och många olika sorters
klassificeringsproblem [Zurada, 1992]. Vi ville i vårt examensarbete försöka använda
ANN i en industriell process där standardmetoder ej fungerat tillfredsställande eller varit
svåra att tillämpa. En sådan process fann vi i tillverkningen av pappersmassa.

För att tillverka pappersmassa från ved krävs en lång och komplicerad process uppdelad i
flera olika steg. Ett av dessa steg är den så kallade kokningen där man med hjälp av högt
tryck och varm lut bryter ned träflis till fibrer. Kokningsprocessen är komplex, pågår
under lång tid (ca. 8 timmar) samt påverkas av en stor mängd parametrar och därför krävs
det stor erfarenhet och kunskap för att kunna styra den. På Kværner Pulping
Technologies i Karlstad, som konstruerar bl.a. kokare, har man tagit fram en simulator
för kokningsprocessen för att man skall få en bättre insikt i hur processen fungerar och
följaktligen kunna styra kokningen på ett bättre sätt. Simulatorns beteende är beroende av
ett antal s.k. dolda parametrar som är en delmängd av de parametrar som antas påverka
kokningsprocessen. Dessa dolda parametrar är svåra/omöjliga att mäta och därför sätts
dessa i simuleringen till estimerade värden. De, i den riktiga processen, motsvarande
dolda parametrarna varierar dock på ett okänt sätt. De påverkas dels av interna processer
i kokaren, dels av externa orsaker, t.ex. kan träflis av en annan kvalitet matas in i
kokaren. Detta leder till simulatorn ger bra simuleringar under ganska kort tid då de
dolda parametrarna är approximativt konstanta.

Om man på något sätt skulle kunna detektera förändringarna i de dolda parametrarna i
processen och föra över dessa till simulatorn, skulle den kunna gå "parallellt" med
kokprocessen. Simulatorn skulle i detta fall utgöra ett utmärkt kompletterande verktyg för
den person som styr kokprocessen, eftersom han/hon skulle få en bättre uppfattning om
vad som händer/hände i processen och därmed få ett större beslutsunderlag för styrning.
Detta förutsätter att simulatorn är så pass bra att den under stationära förhållanden i
parametrarna lyckas fånga den globala utvecklingen i kokaren med tillräcklig precision.

Som ett första steg för att nå detta mål avser vi i denna rapport att undersöka om
detektering av förändringar i de dolda parametrarna i simulatorn är möjlig med hjälp av
framåtkopplade ANN och inlärningsalgoritmen resilient propagation.

Rapporten är uppdelad i 7 kapitel där vi i kapitel 2 kommer behandla problemet mer i
detalj. Kapitel 3 och 4 är av allmänt slag där vi beskriver tillverkningsprocessen för
papper och vad artificiella neurala nätverk egentligen är. I kapitel 5 beskriver vi de olika
lösningsförslag som behandlats och de resultat vi har uppnått. Slutsatser och resultat
sammanfattas i kapitel 6 . Det finns mycket mer vi skulle vilja pröva på och undersöka,
dessa fortsatta arbeten beskriver vi kapitel 7. Sist i rapporten kommer bilagorna 1 och 2
med detaljer som vi finner relevanta, men som är för skrymmande att ta med i
huvuddelen av rapporten. I bilaga 3 har vi bifogat den programkod vi producerat under
arbetets gång.
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2 Problemformulering
Som vi skrev i inledningen är målet att med hjälp av indata och utdata från kokprocessen
samt simulatorn, kunna detektera förändringar i de dolda processparametrarna. Vi vill
dessutom estimera storleken av och tidpunkten för förändringarna. Med denna
information vill vi påverka simulatorn till att gå "parallellt" med kokprocessen så att
simulatorn kan användas som ett operatörsverktyg. Vi får således följande
problemuppställning:

Figur 2-1: Problemuppställning

För att detta skall kunna realiseras och fungera måste ett antal kriterier vara uppfyllda,
t.ex. måste förändringar i kokprocessens dolda parametrar vara observerbara och
särskiljbara i utdata. Se vidare kapitel 5.

Indata är olika börvärden och regulatorvärden. Processdata är mätta utsignaler, t.ex.
kappatalet, som är ett kvalitetsmått för pappersmassan (se kapitel 3), och olika
temperaturer i processen. I simulatordata ingår data motsvarande processdata men
dessutom information om simulatorns dolda parametrar, vilka är kända. De dolda
parametrarna är bland annat olika friktioner och kemiska reaktions- och
materialkoefficienter. Se bilaga 2 för en sammanställning av de olika parametrarna.

Att försöka lösa det ovanstående problemet direkt är omöjligt eftersom ANN-detektorn
måste läras att känna igen de olika förändringarna i de dolda processparametrarna. Detta
går naturligtvis inte eftersom det inte finns något facit; visste vi vilka förändringarna var,
vore problemet redan löst.

För att komma runt detta dilemma omformulerar vi problemet och får:

Figur 2-2: Omformulerat problem

Processen har vi alltså ersatt med en simulator, P, vilken vi låtsas är processen och med
vilken vi kan experimentera fritt. Simulator S är den vanliga simulatorn. Poängen med
denna uppställning är att vi nu kan ändra en dold parameter i P, observera förändringarna
i processdata och sedan lära detektorn att associera dessa förändringar med ändringen i
den aktuella parametern. Detta är nu möjligt eftersom vi vet exakt vilken förändring som
gjordes. Om man löser detta omformulerade problem kan man sedan angripa det
ursprungliga förutsatt att simulatorn är så pass bra att man kan anta att det man har lärt
ANN-detektorn har något med verkligheten att göra.
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ANN-detektorn i Figur 2-1 och Figur 2-2 har som synes tre olika sorters indata, där varje
sort är en vektor med värden. Utdata från detektorn är "förändringsinformation" vilket är:

• Information om vilka dolda parametrar som ANN-detektorn anser att det skett
förändringar i.

• Information om när de detekterade förändringarna inträffade.

• Information om storleksordningen för dessa förändringar.

Datarepresentationen för dessa in- och utdata kan göras på många olika sätt, vilket vi
kommer att se i kapitel 5.

För att kunna lära ANN-detektorn att ge den intressanta informationen måste vi, då vi har
valt lärarledd inlärning (se kapitel 4), generera träningsdata. Träningsdata består av
representativa exempel på hur vi vill att detektorn skall fungera. För att ANN-detektorn
skall fungera bra måste dessa exempel "täcka" de intressanta delarna av parameter-
rummet. Ett exempel består av indata till detektorn samt de utdata vi vill att detektorn
skall producera för dessa indata. Den stora antalet olika dolda parametrar, se bilaga 2, gör
att träningsmängden för dessa skulle bli ohanterligt stor. Därför kommer vi studera
endast en delmängd av alla dolda parametrar. Problemkomplexiteten minskar dock inte
på grund av detta och lösningarna för delmängden är enkla att generalisera. Den, av
Kværner, utvalda delmängden innehåller de mest intressanta dolda parametrarna som vi
vill att detektorn skall ge utslag för. Dessa är:

• Normal koktemperatur

• A1, en ekvationskoefficient

• Luftmängd i flis

• Flisdensitet

• Vätska / Ved förhållande

Det kan dock ske förändringar i de övriga dolda parametrarna. Dessa förändringar vill vi
inte att ANN-detektorn skall ge utslag för, och därför behöver vi träningsdata även för
dessa parametrar. På samma sätt som ovan har vi valt ut en delmängd av dessa:

• Utbyte

• Maximal "väggfriktion"

• Extra DP över C6 sil

• "k0eq1", en ekvationskoefficient

• "k2eq1", en ekvationskoefficient

Vi vet alltså vilken typ av information vi vill ha in till och ut ifrån ANN-detektorn, det
som då återstår att specificera är den verkliga datarepresentationen. Detta leder till en rad
frågor:

• Vilken nätstruktur vill vi ha i ANN-detektorn?

• Vilka tidshorisonter är vi intresserade av i indata, och vilken upplösning vill vi ha i
dessa?

• Hur detaljerad information vill vi ha ut, och vad ställer detta i så fall för krav på
nätstrukturen?

De olika lösningsförslag vi har behandlat redogör vi för i kapitel 5.
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3 Processen
I detta kapitel beskriver vi kortfattat den process som används vid kontinuerlig
framställning av pappersmassa. Vi ger bara en mycket översiktlig beskrivning och de
siffror som anges skall bara ses som en fingervisning om storleksordningen på de
aktuella värdena. Detta för att läsaren ska få en uppfattning om processen och det
problem vi har studerat.

3.1 Introduktion
Det finns huvudsakligen två olika sätt att framställa massa för papperstillverkning på,
satsvis- eller kontinuerlig kokning. Kværner Pulping konstruerar fabriker för kontinuerlig
kokning och det är den processen vi har studerat. Processen är kemisk och mycket
storskalig, vilket leder till utdragna och kraftigt växelverkande förlopp. En typisk kokare
är cirka 55 meter hög, har en diameter på ungefär 8 meter och hela processen, från stock
till färdig tvättad och blekt massa tar cirka ett dygn.

3.2 Hur tillverkas papper?
Papper kan göras av i stort sett vilket träslag som helst, men papperet får naturligtvis
olika egenskaper beroende på vilket virke man använder. Träfibrerna binds ihop av en
substans som kallas lignin. Det är detta ämne man vill få bort ur trät så man kan forma
fibrerna till papper.

Veden huggs till centimeterstora träbitar, som kallas flis. Ligninet avlägsnas sedan (i
sulfatmetoden) med hjälp av lut, även kallad alkali. Luten består huvudsakligen av
natriumhydroxid, men också av diverse sulfater och sulfiter. Man låter flisen koka i cirka
160° grader varm lut och under högt tryck, cirka 800 kPa, varvid ligninet reagerar med
alkalin och bryts ner. Denna process tar några timmar, exakt hur länge beror på hur
mycket lignin man vill avlägsna ur veden. Man får dock se upp för om man pressar
reaktionen för långt sänks utbytet, eftersom även vedfibrerna bryts ner av luten. Efter
kokningen utsätts veden för en mekanisk påfrestning, varvid den kollapsar och fibrerna
skiljs åt. Man har nu erhållit den substans man kallar massa.

För att ange hur mycket lignin veden innehåller används ett kemianalytiskt mått, kallat
kappatal. Ju mindre lignin desto lägre kappatal. När veden kokat färdigt har den ett
kappatal på mellan 10 och 35, beroende på vedslag och vad den slutliga produkten ska
bli. I t.ex. kartongpapper brukar man tillåta ett betydligt högre kappatal än i fint
skrivpapper.

När massan kokats färdigt, tvättas den i flera steg. Detta görs för att avlägsna diverse
kemikalier och slaggprodukter som bildats under kokningen. Slutligen pressar man ur
den största delen av vattnet ur massan.

Förutom att ligninet binder ihop fibrerna, ger det även papperet en brunaktig färg. Det är
därför nödvändigt att sänka ligninhalten ytterligare, om man vill att papperet ska bli
riktigt vitt. Detta åstadkoms genom flera steg av blekning. Vid denna process använder
man klorgas eller syrgas, där det senare nu blir allt vanligare av miljöskäl. Massan är nu
färdig för papperstillverkning.

Papperet fås genom att lösa upp massan och sedan forma den till en pappersbana, som
torkas. Eventuellt ytbehandlas papperet i efterhand om det är några speciella egenskaper
det ska ha.
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3.3 Kværner Pulpings kontinuerliga kokprocess
Kværner Pulpings kokerier tillverkar massa kontinuerligt, dvs. flödet av materia genom
fiberlinjen (omvandlingen från ved till massa) är i det närmaste konstant. Vi nöjer oss här
med att titta på den första biten av massatillverkningen, fram till blåsledningen, se nedan,
där veden övergår från flis till massa.

Figur 3-1: Översiktsschema för framställning av råmassa.

Den huggna veden matas in i processen med flismätaren, se Figur 3-1. Denna är
konstruerad som ett skovelhjul och man styr mängden inmatad flis med hjälp av
varvtalet. Produktionen styrs naturligtvis helt av den mängd flis som går in i processen,
dvs. man styr produktionen med hjälp av flismätaren.

Flisen matas sedan in i basningskärlet via en lågtryckskik. I basningskärlet tillförs ånga
varvid luften i flisen byts ut mot kondenserat vatten. Detta görs för att det är lättare att
byta ut vatten än luft mot den aktiva luten och man får på så sätt en jämnare och
effektivare kokning av flisen.

Efter basningskärlet matas flisen ner i flis-stupet, där den får sjunka ner genom relativt
kall lut, cirka 105-115° C. Den låga temperaturen gör att luten inte reagerar så kraftigt
utan bara diffunderar in i flisen. Här avlägsnas också den sand som brukar finnas med i
flisen.

Då flisen passerar högtryckskiken höjs trycket i processen. Man pumpar upp flisen, med
hjälp av lut, till toppen av förimpregneringskärlet. Där får flisen sjunka ner genom mer
lut under högt tryck, men fortfarande under låg temperatur (125-135° C). Flisen
impregneras på så sätt med lut.

Flisen matas sedan upp till toppen av kokaren, där man separerar flisen från
transportluten och låter den falla ner i kokaren. Där höjs nu temperaturen, till mellan
cirka 150° C och 160° C, med hjälp av ånga och varm lut. Luten börjar nu på allvar
reagera med veden och själva kokningen börjar.

I botten av kokaren finns en tvättfas, där tvättvätskan (vatten utblandat med en liten
mängd lut) matas in. Tvättvätskan får passera motströms genom flisen och på så sätt
sköljs det utlösta ligninet bort, tillsammans med de reaktionsprodukter som bildats.



- 7 -

Flisen skrapas så slutligen ut ur kokaren och in i blåsledningen. Här sänks trycket hastigt
varvid de nu löst sammanhängande vedfibrerna slits i sär och veden kollapsar till massa.
Massan matas sedan vidare till de olika tvätt- och blekstegen, för att sedan skickas till
pappersmaskinerna.

3.3.1 Kokaren mer i detalj
Vi ska nu beskriva kokarens uppbyggnad mer i detalj, eftersom det är denna del av
processen som den simulator vi lånat av Kværner ska simulera.

Flisen matas in i toppen av kokaren, där en del av transportluten avlägsnas. Flisen faller
sedan ner i kokaren och sjunker sedan, med tämligen konstant hastighet, ner genom
kokaren. På vägen passerar den flera olika cirkulationer av lut. Vi ska nu kortfattat
beskriva dessa cirkulationer i tur och ordning.

Figur 3-2: Zoner och cirkulationer i kokaren.

I Figur 3-2 visas en principskiss över de olika zoner och cirkulationer som finnas i
kokaren. Överst har vi en medströmskokzon (flis och lut går åt samma håll). I denna del
av kokaren värms flisen och luten upp och den största delen av ligninet avlägsnas ur
flisen. En bit ner i denna zon finns C6-silen, där man drar av en del av kokvätskan som
återförs i botten av förimpregneringskärlet i form av transportlut. I kokzonen får flisen
och luten tid på sig att reagera. Zonen avslutas med avdraget, där den största delen av
kokluten dras av, tillsammans med den uppåtströmmande koklut från motströms-
kokzonen. Vid avdraget sker således ett nära komplett byte av luten kring flisen.

Zonen efter avdraget kallas motströmskokzonen. Luten, som här strömmar nerifrån och
upp påbörjar tvättningen samtidigt som kokningen fortsätter vid ungefär samma
temperatur.
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ITC-cirkulationen (ITC=IsoThermal Cooking) börjar vid det övre av de två centralrören,
där ITC-luten matas in i kokaren. Här finns även ITC-silen där man drar av tvättvätskan
som kommer nerifrån, värmer den och tillför färsk vitlut.

Nästa zon är tvättzonen. Här tvättas luten ur flisen, tillsammans med de slaggprodukter
som bildats. Tvättningen sker mestadels med hjälp av vatten, men det finns även en del
lut med i denna cirkulation. Vid C8-silen matas tvättvätskan in genom det nedre
centralröret. Liksom vid övriga cirkulationer återförs den vätska man drar av i silen till
centralröret efter uppvärmning och eventuell tillförsel av vitlut.

Även längst ner i botten av kokaren matas tvättvätska in, då genom dysorna. Denna
uppåtströmmande tvättvätska tvättar och kyler flisen innan den matas ut ur kokaren.

Allra längst ner i kokaren matas flisen ner i blåsledningen med hjälp av en skrapa.
Varvtalet på denna bestämmer tillsammans med blåsflödets storlek flisens utmatning ur
kokaren och måste således matchas mot flismätarens varvtal, så att flödesbalans uppnås.
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4 Artificiella neurala nätverk
I detta kapitel kommer vi att ge en kort beskrivning av deterministiska artificiella neurala
nätverk (ANN)  [Haykin, 1994]. Vi kommer inte att beröra Boltzmannmaskinen,
ömsesidig informationsoptimering, eller Markov modeller [Ballard, 1996]. Vi
koncentrerar oss på inlärningsalgoritmen error-backpropagation [Haykin, 1994, sid
142], men framför allt kommer vi att beskriva en variant av denna, resilient-propagation
[Riedmiller & Braun, 1993]. Anledningen är att det är denna algoritm vi har använt för
att träna våra nät.

4.1 Introduktion
Artificiella neuronnät är en kraftigt förenklad modell av de biologiska neurala nätverken.
De senare är naturligtvis mycket komplexa, som t.ex. den mänskliga hjärnan, medan man
av beräkningstekniska och utrymmesmässiga skäl är tvungen att göra ANN betydligt
mindre och enklare.

ANN kan användas antingen som klassificerare eller som funktionsapproximerare. När
man pratar om klassificering menar man att nätet klarar av att dela in ett insignalrum i
olika delar och sedan avgöra vilken del en insignal tillhör. Funktionsapproximering är,
som ordet antyder, ett sätt att återskapa en funktion som man från början bara känner i ett
antal punkter.

4.1.1 De biologiska neuronnäten
De biologiska neuronnäten byggs upp av en stor mängd nervceller (neuron) vilka är
sammanbundna med varandra, så kallad massiv konnektionism. Det finns många olika
typer av neuron, över 100 tror man, men det finns vissa gemensamma drag som man tagit
fasta på i de artificiella neuronnäten.

Figur 4-1: Biologisk nervcell

Det biologiska neuronet, se Figur 4-1, består, bland annat, av dendriter, cellkärna, axon
och synapser. Axonerna är kopplade till dendriterna via synapserna. Förenklat kan man
säga att de signaler som skickas mellan cellerna kommer in till cellkärnan via dendriterna
och summeras. Om summan överstiger en viss tröskel så skickas en puls från kärnan via
axonerna till andra celler. Aktiveringen av cellen resulterar i att cellen skickar fler eller
färre pulser per tidsenhet till de övriga cellerna.
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4.1.2 De artificiella neuronnäten
I de artificiella neuronnäten har man tagit fasta på några av egenskaperna hos de
biologiska näten. Man låter varje neuron summera viktade signaler från andra neuron
varpå summan trösklas, alternativt bara skalas, genom en aktiveringsfunktion, se avsnitt
4.1.4. Det trösklade värdet skickas sedan vidare till andra neuron. Beroende på om ett
neuron är kopplat till sig själv eller inte, pratar man om återkopplade (recurrent
networks) respektive framåtkopplade nät (feed-forward networks). I de framåtkopplade
näten får man en lagerstruktur, där varje lager består av ett antal neuron, se avsnitt 4.2.
Varje neuron är då kopplat till neuron i nästkommande lager, tills man når utgångarna på
nätet. Ett neuron behöver dock inte vara kopplat till alla neuron i nästa lager utan bara en
del av dessa. Detta kallas för ”local receptive fields” och är ett sätt att bygga in
kännedom om problemet i nätstrukturen, vilket kan underlätta vid inlärningen och
lösningen av problemet.

Det finns en stor mängd olika typer av nät, med olika namn och struktur, men framför allt
skiljer sig inlärningsprinciperna åt mellan olika nättyper. Man pratar om lärarledd
inlärning, betingad inlärning (reinforcement learning) respektive självorganiserande nät,
alt självlärande nät. Vi kommer här koncentrera oss på de framåtkopplade näten med
lärarledd inlärning, eftersom det är sådana nät vi använt oss av. En utförlig beskrivning
av olika neuronnät finns i [Haykin, 1994].

Lärarledd inlärning innebär att ett antal exempel, vars korrekta svar är kända, presenteras
för nätet. Nätet uppdateras sedan så att felet mellan nätets svar på utgångarna och det
svar man ville ha minskar. Detta förfarande upprepas tills dess att felet blir tillräckligt
litet. Vi återkommer till detta i avsnitt 4.2.1.

4.1.3 Det artificiella neuronet
Det artificiella neuronets uppbyggnad är relativt enkel. Det består i princip bara av en
summationspunkt och en aktiveringsfunktion. Summationen är en viktad summa av
utsignalerna från föregående lager och det är dessa vikter man ändrar på när man tränar
neuronnätet. I Figur 4-2 visas en schematisk beskrivning av ett artificiellt neuron.

Figur 4-2 Schematisk bild av ett artificiellt neuron.

Observera den extra insignalen x0. Denna är en bias eller tröskel, som krävs för att
neuronet ska klara av att reagera på summor som inte varierar kring nollan. Vikten som
associeras med biasen uppdateras på samma sätt som de övriga vikterna, men insignalen
x0 är konstant, oftast +1.

Man kan se på neuronets funktion på ett lite annorlunda sätt. Om man ser vikterna som
en normalvektor till ett hyperplan och insignalen som en punkt i rymden, ser man att
biasen är nödvändig för att man ska kunna placera planet på ett annat ställe än genom
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origo. Aktiveringsfunktionen fungerar då som en kvantifierare som ger utsignalen ett
begränsat värde beroende på var punkten ligger.

Med ovanstående synsätt ser man att en av de begränsningar som finns med ett lager av
neuron, är att det bara går att avgränsa konvexa områden. Flera lager klarar dock i princip
av ett godtyckligt område.

4.1.4 Aktiveringsfunktionen
Oavsett typ av nät, framåtkopplade eller återkopplade, så använder man aktiverings-
funktioner. Aktiveringsfunktionens syfte är att skapa en olinjäritet. Utan den skulle
neuronnätet bara vara en linjär struktur och det skulle inte vara någon vits med flera
lager. I återkopplade nät ser den även till att utsignalen från neuronet blir begränsad,
vilket är viktigt för stabiliteten. Oftast har det exakta valet av aktiveringsfunktion liten
betydelse för nätets prestanda. Det är dock nödvändigt att funktionen är deriverbar då
man använder en inlärningsmetod, baserad på gradientsökning, för att träna nätet, t.ex.
error-backpropagation, se avsnitt 4.2.1. En annan önskvärd egenskap är att derivatan kan
uttryckas som en funktion av den ursprungliga funktionens värde, vilket underlättar
beräkningen av derivatan.

Några exempel på användbara aktiveringsfunktioner är sigmoiderna hyperbolisk tangens
(tanhyp) samt logsig1 som finns illustrerade i Figur 4-3. I vissa nät kan även
signumfunktionen användas.

Figur 4-3: a, Signum b, Tanhyp c, Logsig

4.2 Framåtkopplade nät
Framåtkopplade nät är en speciell nätstruktur, där ett neurons utsignal aldrig kopplas
tillbaka till neuronet, varken direkt eller indirekt via ett eller flera andra neuron, se Figur
4-4. Det innebär att man får ett nät som består av lager med neuron. Det första lagret
kallas för inlagret och det sista för utlagret, medan de emellan kallas för dolda lager. När
man pratar om hur många lager ett nät består av, brukar inte inlagret räknas med. Det
beror på att ingen operation brukar utföras på signalerna i inlagret, utan de skickas bara
vidare till nästa lager. Poängteras bör att det sällan används fler än tre lager, dvs. två
dolda lager förutom in- och utlagren. Orsaken till det är dels att ett sådant nät ofta blir
svårt att träna, men också för att ett tvålagers neuronnät kan approximera vilken
kontinuerlig olinjär funktion som helst, så med tre lager har man troligtvis vad som krävs
för att lösa de mest komplexa problemen.
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Figur 4-4: Framåtkopplat neuralt nätverk, med ett dolt lager.

Ett annat problem vid design av näten är hur många neuron det ska vara i varje lager. In-
respektive utlagren brukar inte vara några större problem, det ger sig av problemet och
den representation man valt, det senare behöver dock inte vara självklart. Däremot brukar
antalet neuron i de dolda lagren/lagret vara desto svårare att välja. Det finns inga teorem
eller satser att följa utan bara en del vaga tumregler. Det är med andra ord ett rent
ingenjörsarbete. Antalet neuron i det dolda lagret kan ha en avgörande betydelse för
nätets prestanda. Om man har för få neuron kan nätet inte lära sig problemet och om
antalet är för stort får man problem med överinlärning. Överinlärning innebär att nätet lär
sig de exempel som förevisas, men inte har någon förmåga att generalisera, dvs. ge en
korrekt utsaga för snarlika, men inte tidigare förevisade exempel.

4.2.1 Error-backpropagation algoritmen
Den mest grundläggande inlärningsalgoritmen för ett flerlagers framåtkopplat artificiellt
neuronnät är error-backpropagation. Denna algoritm är relativt enkel men har en hel del
brister, som gör den olämplig att använda i de flesta praktiska tillämpningar. Det finns
dock ett stort antal avancerade och mer användbara varianter av denna algoritm, varför
det är lämpligt att ha god kännedom om hur den fungerar.

Algoritmen börjar med att de aktuella exemplen, vart och ett, presenteras på ingångarna
till nätet, vars respons beräknas och jämförs med de önskade svaren. Själva
uppdateringen av vikterna görs sedan med hjälp av gradienten på det fel man får på
utgångarna, dvs. man gör en gradientsökning för att minimera felet. Vikterna uppdateras
således med ett litet steg i den negativa gradientriktningen. Detta förfarande upprepas till
dess att felet blivit acceptabelt litet.

Vi ska nu göra en härledning av uppdateringsformeln för vikterna. Vi gör den för ett
tvålagers nät, men, som vi ska se, blir resultatet generellt för ett godtyckligt antal lager.

Vi inför följande beteckningar:

σ(⋅) Aktiveringsfunktion
xk Insignal k till nätet
yj=σ(gj) Utsignal från neuron j, i

dolda lagret
zi=σ(hi) Utsignal från neuron i, i

utlagret

hi

σ

zi

xk

gj

σ

Vjk yj Wij
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di Önskat utvärde för neuron i, i utlagret
Vjk Vikt till  neuron j, i dolda lagret, från neuron k, i inlagret
Wij Vikt till  neuron i, i utlagret, från neuron j, i dolda lagret

Den viktade summan in till aktiveringsfunktionen i det dolda lagret:

Ekv 4-1

Den viktade summan in till aktiveringsfunktionen i utlagret:

Ekv 4-2

Felfunktion, där di är den önskade utsignalen för utneuron i och µ är aktuellt mönster:

Ekv 4-3

Totalt fel på utgångarna:

Ekv 4-4

Observera att alla variabler, förutom viktmatriserna Vjk och Wij, egentligen är
beroende av aktuellt mönster µµ. Vi har, av beteckningsskäl, dock valt att endast
markera detta i felfunktionen och ber läsaren att ha detta i åtanke under nedanstående
härledning. Observera även att aktiveringsfunktionerna kan vara olika i de olika lagren.
Vi avstår dock från att införa separata beteckningar för aktiveringsfunktionerna i olika
lager. Det kommer dock inte att påverka det slutliga resultatet nämnvärt, och det är enkelt
att generalisera.

Vi börjar med vikterna i utlagret. Som vi beskrev ovan, ska vi göra en gradientsökning på
felfunktionen för att finna de optimala vikterna för nätet, dvs. vi ska uppdatera vikterna
enligt:

Ekv 4-5

Ekv 4-6

Hur stort steget blir bestäms av η, som kallas för inlärningshastighet, och beloppet på
gradienten. I den ursprungliga error-backpropagation algoritmen är inlärningshastigheten
gemensam för alla vikterna i nätet, vilket är en svaghet, se avsnitt 4.3.

För att beräkna gradienten i Ekv 4-5 använder vi kedjeregeln på felfunktionen, Ekv 4-3
(vilket ger exakt samma resultat som att använda Ekv 4-4):

Ekv 4-7

Där de partiella derivatorna blir:

Ekv 4-8

Ekv 4-9
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Ekv 4-10

Ekv 4-8 till Ekv 4-10 i Ekv 4-7 ger:

Ekv 4-11

Det visar sig vara bekvämt att införa beteckningen δu, där u står för utlager.

Ekv 4-12

Det ger oss följande utseende på Ekv 4-11.

Ekv 4-13

Ekv 4-5 blir då slutligen:

Ekv 4-14

Vi ska nu gå vidare med att studera hur vikterna i det dolda lagret ska uppdateras. Det
görs naturligtvis också i den negativa gradientriktningen, dvs.:

Ekv 4-15

Ekv 4-16

Eftersom ett neuron i det dolda lagret är kopplat till alla neuron i utlagret, måste vi i Ekv
4-15, studera det totala felet E. Ekv 4-3 insatt i Ekv 4-4 ger:

Ekv 4-17

Kedjeregeln applicerad på denna ekvation ger:

Ekv 4-18

(Observera att summan över µ ingår i εi) De två första faktorerna i deriveringen känner vi
igen som det uttryck vi kallade δu, se Ekv 4-12. De övriga blir:

Ekv 4-19

Ekv 4-20

Ekv 4-21

Sätter vi samman detta får vi:
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Ekv 4-22

På samma sätt som ovan inför vi nu beteckningen δd, där d står för dolt lager.

Ekv 4-23

Vilket ger följande:

Ekv 4-24

Det slutgiltiga uttrycket på Ekv 4-15 blir således:

Ekv 4-25

Man ser att Ekv 4-14 och Ekv 4-25 har identisk struktur och man inser lätt att resultatet
är generellt för godtyckligt antal dolda lager, om man bara konstaterar att δd  i Ekv 4-23
betyder δ-värdet för föregående lager. Namnet error-backpropagation kommer sig av att
man kan se δ-värdet som en bakåtpropagering av felet på utgångarna genom lagren.

När man konstaterat ovanstående, kan uppdateringen sammanfattas:

Ekv 4-26

Ekv 4-27

där L betecknar lager, L = 0, 1, ... , räknat från utlagret, y j
L  är utsignal från lager L och

Ekv 4-28

Ekv 4-29

Denna regel kan även omformuleras som en online regel, dvs. man gör en uppdatering
efter varje presenterat exempel. Detta görs genom att man approximerar gradienten med
den momentana, vilket leder till att summan över µ försvinner i Ekv 4-27. Detta brukar
även kallas stokastisk gradientsökning. Eftersom den momentana gradienten troligtvis
inte är representativ för hela träningsmängden måste man i denna variant av algoritmen
minska inlärningshastigheten η.

4.3 Resilient propagation
Den grundläggande inlärningsalgoritmen för ett framåtkopplat ANN, error-
backpropagation, som härleddes ovan har en del egenskaper som gör den olämplig för
användning i lite mer avancerade tillämpningar. Vi kommer nedan ge en kort översikt
över dessa egenskaper.

Vi kommer sedan att presentera den algoritm vi använt i våra försök, resilient
propagation. Denna tar sig an de nedanstående problemen på ett enkelt och bra sätt.

∂
∂

σ δ
µ

E

V
g W x

jk
j i

u
ij

i
k= − ⋅ ⋅






 ⋅∑∑ ' ( )

δ ∂
∂

σ δj
d

j
j i

u
ij

i

E

g
g W= = ⋅ ⋅






∑' ( )

∂
∂

δ
µ

E

V
x

jk
j
d

k= − ⋅∑

∆V
E

V
xjk

jk
j
d

k= − ⋅ = ⋅ ⋅∑η ∂
∂

η δ
µ

W t W t W tij
L

ij
L

ij
L( ) ( ) ( )+ = +1 ∆

∆W yij
L

i
L

j
L= ⋅ ⋅ +∑η δ

µ

1

δ σi i i ih d y0 0= ⋅ −' ( ) ( ) då L=0

δ σ δi
L

i
L

k
L

ki
L

k

h W= ⋅ ⋅








− −∑' ( ) 1 1 då L>0



- 16 -

4.3.1 Error-backpropagation algoritmens egenskaper
Error-backpropagation algoritmen är enkel att implementera och förstå men har en del
inbyggda problem:

1. En vikt uppdateras med ett värde som är proportionellt mot den partiella derivatan, se
Ekv 4-5 och 4-6, av felfunktionen. Detta innebär att om vikterna är sådana att felytan
E(W), se avsnitt 4.2.1, är nästan konstant i en omgivning, så kommer följaktligen de
partiella derivatorna vara små. Detta leder, enligt ovan, till små uppdateringar av
vikterna fast man i detta "plana" område egentligen skulle vilja ha stora uppdateringar
för att kunna ta sig därifrån.

2. Då error-backpropagation algoritmen används i ett flerlagers framåtkopplat ANN, såg
vi (i Ekv 4-12 och Ekv 4-23) att felet propageras från utgångarna genom de olika
lagren med hjälp av aktiveringsfunktionernas derivata. Denna derivata är till beloppet,
för de vanliga aktiveringsfunktionerna, se avsnitt 4.1.4, strikt mindre än ett för en
mycket stor del av definitionsmängden. Det ger att det propagerade felet avtar
exponentiellt med avståndet till utlagret och följaktligen kommer också de partiella
derivatorna bete sig på samma sätt, se Ekv 4-24. Inlärningen kommer därför att ske
mycket långsammare i lager långt ifrån utlagret än i lager nära detta, eftersom
uppdateringsvärdet för en viss vikt är proportionellt mot dess partiella derivata.

3. Den ordinära error-backpropagation algoritmen använder sig av en och samma
inlärningshastighet för alla vikter, se Ekv 4-5. Detta medför problem eftersom en
inlärningshastighet som passar för en viss vikt inte alls behöver passa för en annan.
Väljer man en stor inlärningshastighet kan inlärningen bli snabb, men man riskerar
samtidigt också oscillationer runt lösningen eftersom en stor inlärningshastighet
innebär att man frångår den gradientsökningsapproximation som error-
backpropagation utgör. Oscillationer uppstår då man ofta tar för stora steg mot
lösningen och därför aldrig konvergerar mot denna utan istället svänger runt den.
Väljs en liten hastighet blir inlärningen stabil men den kan istället ta onödigt lång tid
[Haykin, 1994]. Detta leder till att man för varje ny applikation måste pröva sig fram
till en inlärningshastighet som fungerar bra.

För att komma ifrån problem tre kan man t.ex. införa moment i Ekv 4-5 och få:

Ekv 4-30

där 0 1≤ <α

Momenttermen medför en snabbare inlärning eftersom algoritmen kommer att accelerera
då gradienten pekar i samma riktning under konsekutiva steg. Samtidigt undviks
oscillationer eftersom momenttermen i så fall skulle bli liten och inlärningshastigheten
skulle minska.

En annan, i praktiken oanvändbar, lösning på detta problem skulle kunna vara att tilldela
varje vikt en konstant inlärningshastighet. Även detta skulle dock leda till problem, då
det är troligt att felytan har olika utseende och komplexitet över olika områden på ytan.
En konstant som sålunda passar en vikt i ett område, kan vara helt olämplig för vikten i
ett annat. En bättre lösning vore en separat inlärningsparameter för varje vikt som tar
hänsyn till den aktuella viktens inlärning; snabb inlärning i ointressanta, jämnt lutande,
områden, men försiktig inlärning i partier med större variation.

Det finns många olika alternativa inlärningsalgoritmer som på detta sätt tar sig an alla de
ovanstående problemen, t.ex. delta-delta algoritmen [Jacobs, 1988] eller kanske främst
delta-bar-delta algoritmen [Jacobs, 1988]. Dessa algoritmer använder sig av en adaptiv
inlärningsparameter per vikt. En sådan parameter ökas då den partiella derivatan av
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kostnadsfunktionen med avseende på aktuell vikt, har samma tecken i flera konsekutiva
iterationer och minskas annars. En mer ingående introduktion till dessa algoritmer ges i
[Haykin, 1994]. En nackdel med dessa algoritmer är att de fortfarande använder sig av en
variant av uppdateringsregeln, Ekv 4-5 och Ekv 4-6:

Ekv 4-31

Vi ser att förutom den adapterande inlärningsparametern ηij  så ingår fortfarande den
partiella derivatan, vars belopp är tämligen oförutsägbart. Detta leder till att effekten av
den omsorgsfullt adapterade ηij  på inlärningen kan bli kraftigt störd av derivatan, sk.
"suddig adaptering" (eng. "blurred adaptivity"), se [Riedmiller & Braun, 1993].

4.3.2 RPROP
En snarlik algoritm som vi har valt att använda och som försöker lösa problemet med
"suddig adaptering", utan att ge avkall på problem 1-3 ovan, är Resilient Propagation
(RPROP) [Riedmiller & Braun, 1993; Riedmiller, 1994]. Det som skiljer denna algoritm
från de ovan beskrivna är främst att de partiella derivatornas värden aldrig används, utan
bara dess tecken (se algoritm bilaga 1). Den ekvation i RPROP som motsvarar Ekv 4-31
ovan blir därför:

Ekv 4-32

Man försöker på detta sätt förhindra derivatans störning på ηij . En annan skillnad mellan
RPROP och t.ex. delta-bar-delta, DBD, är när och på vilket sätt den adaptiva inlärnings-
parametern ökas/minskas. T.ex. använder sig DBD av en linjär ökning men en
exponentiell minskning av parametern medan RPROP, som vi skall se nedan, både ökar
och minskar inlärningsparametern exponentiellt.

Då man i RPROP uppdaterar en vikt adderas eller subtraheras viktens inlärnings-
parameter till/från vikten beroende på den partiella derivatans tecken, se Ekv 4-34.
Parametern ökas med en faktor η+ om den partiella derivatan har samma tecken i två
successiva uppdateringar och den minskas med en faktor η- om den partiella derivatan
har olika tecken i de två successiva uppdateringarna. Erfarenhetsmässigt bra värden på
η+ och η- är 1.2 respektive 0.5. Att denna algoritm klarar "plana" felytor inses lätt då de
partiella derivatorna kommer att ha samma tecken efter varje uppdatering, vilket leder till
att inlärningsparametrarna kommer att accelerera så att vikterna snabbt tar sig bort från
platåerna. Då olika tecken fås reduceras inlärningsparametern eftersom ett (eller fler)
lokalt minima har passerats och försiktigare inlärning krävs för konvergens. Vidare lär
sig alla lager lika snabbt med RPROP då Ekv 4-32 används och därmed är problem tre
ovan undanröjt eftersom beloppet på den partiella derivatan inte används utan bara
tecknet.

RPROP algoritmen är, enligt vår erfarenhet, enkel att implementera, beräkningseffektiv,
löser de nämnda problemen och har bra prestanda [Riedmiller & Braun, 1993].

4.3.3 Uppdateringsregel för RPROP algoritmen
Här följer en sammanställning av RPROP algoritmen. Då inget annat nämns
överensstämmer algoritmen med error-backpropagation. Se gärna bilaga 1 för ett
utförligare förslag till implementering av RPROP. Vi inför följande beteckningar:
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 den aktuella vikten

 uppdateringsvärdet för wij

 adapterbara inlärningsparametern för wij

 accelerations- och retardationsfaktor för ∆ij

 felfunktionen som skall minimeras

 tidsindex

Vid varje ny iteration räknas t upp med ett och den aktuella gradienten beräknas. Varje
vikt i nätverket uppdateras sedan med:

Ekv 4-33

där

Ekv 4-34

sign är signumfunktionen med tillägget sign(0) = 0. Vidare är

Ekv 4-35

där  0 < η- < 1 < η+

Vid ett närmare studium av algoritmen ser man att förfarandet med att sätta gradienten
till noll i Ekv 4-35, och sedan endast bibehålla värdet på ∆ij  i nästa iteration, egentligen är
en helt onödig operation. Det enda den medför är att gradienten får beräknas två gånger i
samma punkt, vilket försämrar algoritmens prestanda. Vi har dock valt att presentera den
i samma utförande som i [Riedmiller, M., 1994], eftersom vi upptäckte detta först efter
det att vi implementerat algoritmen.

Ekvationerna 4-33 till 4-35 kan lämpligen implementeras enligt algoritmen i bilaga 1 och
vår implementering återfinns i bilaga 3.

4.3.4 Exempel på RPROPs funktion
Här följer nu ett exempel på hur RPROP fungerar. Vi låter E(w) nedan vara vår,
godtyckligt valda, enkla felfunktion som vi vill minimera. Från början är vår "vikt" w satt
till w=-10 och inlärningsparametern är från början satt till ett "litet" värde, här
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∆=∆0=0.12 . Se gärna ekvationerna 4-33 till Ekv 4-35 ovan eller
implementationsexemplet i bilaga 1.

Figur 4-5: Ett exempel på RPROP:s funktion.

I Figur 4-5 ser vi felfunktionen E(w) av en variabel ritad. Vi ser hur RPROP fungerar då
algoritmen börjar i punkt w=-10 och försöker hitta närmaste min.

I de utsatta punkterna 1 till 15 har vi samma tecken på derivatan och ∆ ökas med en
faktor 1.2 för varje iteration. I punkt 16 byter derivatan tecken vilket
gör att ∆ halveras och att vi i nästa iteration hamnar i punkt 17.

Figur 4-6: Förstoring av figur 4-5.

Figur 4-6 är en delförstoring av Figur 4-5 och här ser vi hur RPROP genom att adaptera
inlärningsparametern till sist har hittat det lokala minimat i punkt 24. (Vi kunde
eventuellt ha avbrutit i punkt 15.)
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5 Genomförande och resultat
I detta kapitel ska vi beskriva de problem vi stött på och de idéer vi provat allteftersom
arbetet med problemet fortskridit. Vi kommer att ta upp de återvändsgränder vi stött på,
de resultat vi fått fram och de framkomliga vägar vi funnit.

5.1 Problematik och lösningsförslag
I kapitel 2 beskrev vi det problem vi har försökt lösa. Som vi såg var det nödvändigt att
använda en simulator istället för den fysiska kokprocessen då ANN-detektorn, se Figur 2-
2, skall läras att lösa problemet. Om vi vill korrigera simulatorn så att en avvikelse
mellan simulatorn och processen neutraliseras är detta förfarande det enda möjliga
efterson dolda parametrarna inte kan mätas. Det är dessutom simulatorn som neuronnätet
ska lära sig att styra och inte processen.

Simulatorn och processen har, i stort sett, samma dynamik och beteende. De problem
man kan identifiera och lösningarna på dessa bör således gälla för båda. Vi ska nu ta upp
de delproblem vi funnit. Vi har dock inte hunnit pröva alla de lösningsförslag vi kommit
fram till, men redovisar dem ändå här eftersom de kan vara av intresse vid fortsatta
studier av detta komplexa problem.

5.1.1 Identifierade delproblem
Följande delproblem kan identifieras:

I Simulatorn och processen ska gå synkront, vilket leder till huvudsakligen två problem:

• Kausaliteten; det finns ingen möjlighet att detektera en förändring i en av de icke
mätbara parametrarna förrän den slår igenom på de mätbara utsignalerna. Detta
kan tyckas självklart, men poängen är att det inte finns någon möjlighet till
prediktering på grund av de dolda parametrarnas karaktär (de kan förändras utan
förvarning, t.ex. kan fliskvalitén momentant ändras).

• När en förändring väl detekterats, hur ska då simulatorn styras för att resultatet ska
bli det samma, dvs. så att simulatorn konvergerar mot processen (Simulator P i vår
uppställning i kapitel 2) på nytt?

II Stora datamängder; de tidsförlopp som finns i denna process är mycket utdragna, dvs.
dödtider och stigtider är stora. Eftersom samplingstätheten är förhållandevis hög och
antalet parametrar stort, leder detta till stora datamängder. I den verkliga processen är
dessutom samplingen oregelbunden och olika mellan de olika parametrarna. Detta har
vi dock valt att helt lämna åt sidan, eftersom det ligger utanför vår problem-
formulering. Dödtiderna och stigtiderna varierar dessutom mellan olika par av
utsignal och insignal, vilket påtagligt försvårar studien.

III Processen är tämligen olinjär. De kemiska reaktionerna är olinjära, men även de olika
cirkulationerna orsakar olinjäriteter. Detta medför ytterligare problem eftersom det
kan vara mycket svårt att finna en generell lösning för alla möjliga körningar och
förändringar.

IV Flera parametrar är starkt korrelerade, dvs. de ger snarlika förändringar i de mätbara
utsignalerna. Det leder, som vi ska se, till problem när man ska använda neuronnät för
att klassificera förändringarna.
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5.1.2 Lösningsförslag på delproblemen
Vi har ett antal förslag på hur man skulle kunna angripa de ovanstående problemen. Som
kommer att framgå, är det få av idéerna vi hunnit prova fullt ut, främst på grund av att vi
insett en del av problemen först vid utvärderingen av våra försök.

I På det första problemet, kausaliteten och styrningen, har vi föreslagit en enkel och
rättfram metod:

1. Spara simuleringen samt processdata, dvs. simulatorns interna tillstånd samt in-
och utdata till/från processen. Simuleringen kan enkelt sparas med jämna intervall
och endast ett begränsat antal sparningar behöver finnas tillgängliga. Processdata
behöver naturligtvis sparas under hela den tidsperiod som sparningarna från
simuleringen täcker2.

2. Detektera förändringar, dvs. skillnader mellan simuleringen och processen. Det
krävs att både variabel, tidpunkt och nytt värde (alt. förändringen i värdet) kan
detekteras. Det är detta neuronnätet ska göra.

3. Ladda, i förhållande till den estimerade tidpunkten, den närmast tidigare
sparningen av simuleringen och kör fram till den estimerade tidpunkten.

4. Utför förändringen och kör ifatt processen tidsmässigt, genom att utnyttja den
lagrade styrinformationen. Detta är genomförbart eftersom simulatorn är betydligt
snabbare än processen.

5. Om en ny förändring detekteras under det att simulatorn kör ifatt processen, dvs.
om man kan detektera en ny avvikelse, så upprepas förfarandet från punkt 2.

Om ovanstående algoritm fungerar vet vi inte. Men om man har en god uppfattning
om simulatorns beteende, kan denna kunskap naturligtvis användas för att korrigera
simuleringen så att den efterliknar ett förlopp i processen. Om de förändringar man
gör i de dolda simulatorparametrarna verkligen överensstämmer med de fysikaliska
förändringarna, i den verkliga processen, är dock inte helt säkert. Det beror
naturligtvis till största delen på hur bra simulatorn är, men också på om det finns
parametrar som inte går att skilja på, dvs. de påverkar simulatorn på ett likartat sätt.
Om det senare är fallet skulle man kunna råka ut för att man gör en ändring i fel
parameter, vilket naturligtvis skulle leda till en felaktig parameteruppsättning i
simulatorn. Huruvida ovanstående kriterier är uppfyllda kan vi inte svara på i detta
läge. För det krävs en omfattande utvärdering.

II De långa tidsförloppen (stegsvaren) är ett svårt problem. De leder, som vi beskrev
ovan, till att varje förlopp innehåller stora mängder data, vilket gör det praktiskt
omöjligt att göra ett neuronnät som använder all denna information. Man blir tvungen
att sålla ut den information man tror är relevant. Vi har gjort två försök att lösa detta
problem.

• Det första var att använda en logaritmisk tidsaxel, dvs. vi använde alla sampel nära
aktuell tid, medan vi samlade ihop fler och fler sampel ju äldre de var och
representerade dem med deras medelvärde, se avsnitt 5.2.2.

• Det andra försöket var att helt enkelt subsampla tidssekvensen, se avsnitt 5.2.2.
Förutom att detta begränsade datamängden, visade det sig vara nödvändigt på
grund av att vi upptäckte att simulatorn innehåller högfrekventa ofysikaliska
fenomen.

                                                     
2Det är praktiskt sett inget problem, eftersom alla pappersbruk sparar alla processdata för att kunna
verifiera papperskvalitén gentemot kunderna.
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Vidare gjorde vi förenklingen att utgå från en punkt i inparameterrummet och att
använda begränsade förändringar kring denna. Den punkt vi utgick ifrån kallar vi
arbetspunkten. Detta görs eftersom det är praktiskt omöjligt att generera en tillräckligt
heltäckande träningsmängd för det totala parameterrummet. Resultatet av detta blir en
lokal modell runt den aktuella arbetspunkten. Genom att sedan utöka denna modell,
eller göra flera sådana lokala modeller i olika arbetspunkter och foga samman dessa,
kan man få en heltäckande modell. Hur valet av arbetspunkter och hur
sammanslagningen av modellerna ska göras har vi inte undersökt, även om vi har en
del uppslag, se kapitel 7.

III Olinjäritetsproblemet löses genom att vi använder neuronnät som klarar av kraftiga
olinjäriteter. (Se avsnitt 4.2.)

IV Problemen med korrelerade parametrar har vi studerat lite mer ingående. Vårt förslag
till lösning på problemet är att göra flera nät, som får dela på uppgiften att detektera
vilken parameter som förändrats. Genom att sedan förena dessa nät i en hierarki, kan
vi få en nätstruktur som klarar av att lösa problemet på ett tillfredsställande sätt. Vårt
lösningsförslag är av tidsskäl bara delvis utprovat, men trots det finns en del lovande
resultat.

5.2 Genomförande
Vi har gjort ett flertal försök att lösa problemet, med olika nät och med varierande
komplexitet på frågeställningen. Vi ska nu presentera dessa och beskriva de övriga
problem som uppkom under arbetets gång.

5.2.1 Experimentmiljö
Kværners simulator är skriven i C++ och försedd med ett Matlab gränssnitt. Våra rutiner
för generering och analys av träningsdata är skrivna i Matlabs scriptspråk.
Inlärningsalgoritmen RPROP och viss matrisaritmetik är av minnes- och prestandaskäl
skrivna i C++. De datorer vi använt har varit SUN SPARC10, med Solaris-5 som
operativsystem. Kompileringsmiljön var Sparcworks.

5.2.2 Exempelgenerering
Vid träningen av neuronnäten används en uppsättning exempel, kallade en tränings-
mängd. Dessutom används en valideringsmängd, bestående av exempel som inte finns
med i träningsmängden. Den senare används för att utvärdera hur bra neuronnätet klarar
av att generalisera. Vi ska nu beskriva hur vi gått tillväga för att generera våra
exempeluppsättningar.

Vi beskrev tidigare att vi gjort förenklingen att utgå från en arbetspunkt, dvs. en punkt
där simuleringen svängt in sig och stabiliserat sig. Utifrån denna punkt gör vi sedan en
förändring i de intressanta parametrarna i tur och ordning, och låter denna förändring
klinga av (detta tog ungefär 15 minuter per förändring på en SPARC 10). De erhållna
tidsserierna innehåller 1500 sampel per parameter (43 in- och 12 utparametrar) vilket
motsvarar ungefär två dygns körning i en fysisk kokare. För varje parameter gjorde vi
flera förändringar med olika amplitud. Totalt utförde vi cirka 500 förändringar varje gång
vi genererade nya tidsserier (detta tog cirka ett halvt dygn per gång, på 43 st. SPARC
10:or, att genomföra). De erhållna tidsserierna (stegsvaren) sparades sedan undan för
senare bruk.

Från de undansparade stegsvaren genererade vi sedan exempel. Exemplen bestod av en
del av stegsvaret, kallat exempelfönster, och detta fönster placerades på olika ställen
längs stegsvaren, se Figur 5-1. Fönstrets bredd varierades mellan 200 och 400 sampel (8-
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16 timmar). Vidare placerades fönstret på olika ställen, eftersom neuronnäten ska fungera
”on-line”. Då kommer stegsvaret att byggas upp sampel för sampel, dvs. ”glida förbi”
ingångarna till neuronnätet, vilket gör att dessa måste klara av translationsvarianta
signaler på ingångarna.

Figur 5-1: Illustration av fönsterplacering

Samplen i fönstret kodades sedan med antingen logaritmisk medelvärdesbildning eller
med subsampling. Med logaritmisk medelvärdesbildning menas att man representerar fler
och fler sampel med deras medelvärde, ju äldre de är. I Figur 5-2 ser vi detta illustrerat
där aktuell tidpunkt är längst till höger i figuren. De nya samplen, betecknade i Figur 5-2
med sk, är medelvärden över respektive intervall.

Figur 5-2: Sampling med logaritmisk tidsaxel.

Detta leder till en glättning av gammal information, medan man har full upplösning på de
senaste samplen. Tanken med denna konstruktion är att ge nätet tillgång till gammal
information utan att behöva visa alla gamla sampel, vilket skulle leda till på tok för
många inneuron. Samtidigt får nätet tillgång till detaljerad aktuell information så att det
på så vis ska kunna identifiera en förändring som karaktäriseras av ett högfrekvent
förlopp. Denna kodning använde vi bara i de allra första försöken vi gjorde, se avsnitt
5.2.3.

I de senare försöken har vi uteslutande använt oss av subsamplade tidsserier, se avsnitt
5.2.4. Detta beror på de högfrekventa störningar som simulatorn innehåller, se Figur 5-
3a, c. Dessa fenomen har stor amplitud och dränkte de korrekta signalerna. För att få
fram de intressanta lågfrekventa signalerna, var vi tvungna att filtrera dessa och sedan
subsampla dem 40 gånger, dvs. vi behöll vart fyrtionde sampel. Vi fick efter detta
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förfarande signaler som betydligt bättre överensstämde med den riktiga processens
beteende, se Figur 5-3b, d. För ytterligare detaljer se avsnitt 6.1.

a, Ofiltrerad signal från simulatorn. b, Filtrerad och subsamplad signal. Observera den
ändrade skalan på den vertikala axeln.

Figur 5-3  c, Ofiltrerad signal från simulatorn. d, Filtrerad och subsamplad signal.

Till varje exempel krävs naturligtvis ett facit. I vårt första försök var kodningen av detta
ganska komplext, se avsnitt 5.2.3, medan vi i de senare lösningsförslagen använt enklast
tänkbara, se avsnitt 5.2.4.

När man tränar ett neuronnät krävs att träningmängden är heltäckande, dvs. att den
innehåller både ”falska” och ”sanna” exempel. I vårt fall innebär det i avsnitt 5.2.3, att
exemplen täcker så många förändringar som möjligt, och i avsnitt 5.2.4, att man både har
exempel på förändringar i den/de parametrar som nätet ska klassificera och exempel på
förändringar som nätet inte ska reagera på.

För att neuronnäten ska bli tränade på ett bra sätt, krävs en balans mellan de exempel
som förevisas. Om man t.ex. har en träningsmängd med för få exempel på förändringar i
den/de parametrar nätet ska lära sig estimera, kan nätet ”tjäna på” att lägga fel för dessa
exempel och i stället koncentrera sig på att klara av att klassificera de övriga exemplen
korrekt. Vidare kan man få för få exempel på någon annan variabel, som nätet inte ska
reagera på, vilket kan leda till att nätet klassificerar denna fel. Vi har försökt hålla en
någorlunda balans mellan de exempel vi genererat. Detta blir framför allt en svår
avvägning när man vill klassificera en variabel mot många andra. Man måste då se till att
man låter den aktuella variabeln få en viss överrepresentation, för att på så sätt få en
bättre balans mellan antalet ”ettor” och antalet ”nollor” som nätet ska lära sig.

5.2.3 ”Allt i ett” - lösning
Vi beslöt att vi först ville prova att lösa problemet med ett enda stort nät, vilket skulle
visa sig svårt. Vi presenterade, för nätet, tidsserier av alla mätbara variabler, inklusive de
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dolda parametrar vi har tillgång till i simulatorn (S i Figur 2-2, det är parametrarna i P
som förändras), se Figur 5-4 sidan 27. För att reducera indatamängden använde vi den
logaritmiska medelvärdesbildning som vi beskrev i avsnitt 5.1.2. En klar begränsning var
dock att vi, av praktiska skäl, var tvungna att medelvärdesbilda över samma intervall för
alla variabler. Troligen hade det varit lämpligare att anpassa medelvärdesbildningen efter
den aktuella variabeln, så att den bättre överensstämt med variabelns dynamik.

Vi ville att nätet skulle klara av att estimera såväl tidpunkt för förändringen som nytt
värde på parametern, men dock bara för de dolda parametrarna. Om en förändring
gjordes i någon annan variabel skulle nätet inte reagera.

För att förenkla ett näts inlärning beslöt vi oss för att begränsa förändringarna till en åt
gången och då endast stegförändringar. Om ett nät som är tränat på sådana specialfall kan
klara av att generalisera till mer komplicerade exempel är långt ifrån självklart. Vår
förhoppning var dock att detta skulle fungera utan alltför mycket ytterligare träning.

Representationen för svaren, dvs. det som neuronnäten skulle lära sig att estimera, var
ganska komplex. För varje dold parameter fanns en uppsättning utneuron, vilka skulle
koda både tidpunkten för ändringen och det nya värdet på parametern.

Vi valde att använda tanhyp som aktiveringsfunktion genom hela nätet. För att
representera ett ”analogt” värde på utgången till nätet, använde vi den (approximativt)
linjära delen på tanhyp-funktionen (kring noll). Fördelen med att använda en
aktiveringsfunktion som tanhyp i utlagret, jämfört med en linjär sådan, är att det blir
lättare att lära nätet att signalera ett "av-värde" då en utneuron inte används, eftersom
tanhypfunktionen är nästan konstant i sina "svansar", se avsnitt 4.1.4. Det är ju endast
utneuron som representerar den ändrade parametern som man vill skall signalera.

Vi ville inte låsa oss till att bara kunna ange tidpunkt och värde för en förändring i en
parameter, utan ville kunna representera succesiva förändringar i parametern. Det gör att
det för varje parameter behövs ett antal utneuronpar, där vart och ett anger värdet av och
tidpunkten för en förändring. Varje sådant par fick endast signalera detektion av en
förändring inom ett tidsfönster, dvs. ett visst tidsintervall i historien. Vi inför följande
beteckningar: (Observera att detta gäller för varje dold parameter vi vill kunna detektera)

p , Antalet tidsfönster (eller utneuron-par) för aktuell parameter.

vi , Nya utvärdet för värdeneuronet för tidsfönster i. i=0..p-1

zi , Nya utvärdet för tidsneuronet för tidsfönster i. i=0..p-1

T , Bredden av ett tidsfönster (min). Typiskt värde: 30 minuter

tx , Antal minuter sedan förändringen x i den aktuella parametern.

x , Den aktuella parameterns nya värde.

xMAX , Den aktuella parameterns största möjliga värde.

xMIN , Den aktuella parameterns minsta möjliga värde.

α , Faktor för kontroll av linjäritetsområdet för tanhyp. Typiskt värde: 0.7

OFF , Faktor för kontroll av "av"-området för tanhyp. Typiskt värde: -0.95

För en förändring x gav vi följande värden på utneuronena i den aktuella parametern:
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Med ekvationerna Ekv 5-1 och Ekv 5-2 kodades tidpunkten för förändringen och den
aktuella parameterns nya värde så att zi och vi kom att ligga i intervallet [-α,α], dvs. den
approximativt linjära delen av tanhypfunktionen. Utvärdet för de utneuron som inte
berördes av förändringen (annan parameter eller tidsfönster) sattes till av-värdet, OFF.

Med 30 st tidsfönster per parameter och med 30 minuters bredd på varje tidsfönster fick
nätet, enligt ovan, följande in- och utvärden:

Figur 5-4: "Allt i ett"-nät. (Logaritmisk medelvärdesbildning användes för exemplen)

Detta ledde till ett mycket stort nät: 1340 in- och 1080 utneuron, se Figur 5-4. Vi prövade
dessutom olika antal och storlekar på de dolda lagren, vilket ledde till att tiden för en
experimentsekvens blev ohanterligt lång, flera dygn. Resultatet av träningen av det stora
nätet blev ganska väntat: Det gick inte att lära nätet att lösa problemet, träningarna
konvergerade inte. För att undersöka vilken/vilka faktorer som gjorde problemet olösbart
genomförde vi nu ett antal förenklingar av nätstrukturen och problemformuleringen.
Dessa beskrivs i nedanstående avsnitt.

5.2.4 Lösningar med stegvisa förenklingar
Den första förenklingen vi gjorde var att plocka bort värde- och tidpunktestimeringen ur
nätet och endast behålla parameterdetektionen. Detta innebar att utlagret på nätet endast
innehöll lika många neuron som antalet dolda parametrar vi ville detektera, dvs. ett
neuron per parameter. Nätet tränades till att signalera förändringar i parametrarna genom
att sätta respektive utneuron till "hög", dvs. +0.85. Normalvärdet för en utneuron var
följdaktligen "låg", dvs. -0.85, vilket representerade ingen förändring i neuronets
parameter. Vi prövade sedan nätstrukturen på samma sätt som ovan; experimenttiden
blev ungefär lika lång. Förenklingen gav vissa förbättringar av inlärningen men resultatet
var långt ifrån tillfredsställande.

Problemet med de ovanstående näten är att vi försöker lära ett enda stort nät att detektera
förändringar i alla parametrar, vilket är ett svårt inlärningsproblem. Det borde vara lättare
att lära och hantera ett antal mindre nät som tillsammans löser problemet. Vi bestämde
oss därför att lära upp ett nät per intressant parameter, dvs. varje nät fick som enda
uppgift att detektera en förändring i "sin" parameter. Vi hade alltså följande lösningsidé:

ANN-
DETEKTOR

Mätdata från processen
(12 variabler * 20 sampel)

Mätdata från simulatorn
(12 variabler * 20 sampel)

Simulatorns dolda parametrar
samt indata till sim. & proc.
(43 variabler * 20 sampel)

.

.

.

.

.

.

Dold parameter 1
( 30 värdeneuron +

30 tidsneuron)

Dold parameter 18
( 30 värdeneuron + 

30 tidsneuron)
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Figur 5-5: Ett nät per parameter.

Där varje detektor hade utseendet:

Figur 5-6: Förenklad detektor. (Logaritmisk medelvärdesbildning användes för exemplen)

I Figur 5-5 ser vi att varje detektor skickar sina utdata till ett sammanställande nät. Detta
kan med information från alla nät, troligen läras att skilja på tveksamma fall och på så
sätt ytterligare förbättra klassificeringsprestanda. Givet vilka parametrar som har ändrats
borde man sedan kunna estimera tidpunkten för förändringarna och deras storlekar. Det
sammanställande nätet samt tids- och värdesestimeraren är exempel på lämpliga fortsatta
arbeten, se avsnitt 7.1och 7.2.

Då vi försökte lära upp dessa nät, enligt samma metod som tidigare, blev resultatet som
tidigare: Vi fick återigen en viss förbättring, men inte den stora förbättring vi hade väntat
oss. Problemet vi fann var att förändringar i vissa parametrar gav träningsexempel,
genererade ur stegsvaren enligt avsnitt 5.2.2, som skilde sig väldigt lite åt. Vid närmare
undersökning visade sig detta bero på följande:

• Stegsvaren för en del parametrar har lång stigtid. Detta leder till att träningsexempel
som härrör från tidpunkter nära tiden för förändringen, blir praktiskt taget lika. Vi
löste detta genom en noggrannare exempelgenerering (se avsnitt 5.2.2).

• Stegsvaren från vissa parametrar är väldigt lika vilket naturligtvis leder till att
exemplen blir svåra att skilja åt.

• Kraftiga högfrekventa ofysikaliska fenomen från simulatorn dränkte de riktiga
utsignalerna, se avsnitt 6.1 och 5.2.2.

• Ändringar av viss storlek i vissa parametrar gav inga utslag över huvud taget i
simulatorns utdata. Detta fenomen härrör till en anomali i simulatorn. Vi undvek detta
problem att ignorera dessa parametrar i våra undersökningar.

Dessutom var de olika näten fortfarande mycket stora vilket ledde till långa
experimenttider. Vi ville därför försöka reducera näten ytterligare och samtidigt undvika
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de ofysikaliska fenomen vi upptäckt. Vi valde således att överge den logaritmiska
samplingen för att istället LP-filtrera och subsampla indata kraftigt, se avsnitt 5.2.2.
Samtidigt valde vi att inte längre förse näten med information om arbetspunkt, dvs. vi
presenterade inte längre varken historik för simulator S:s dolda parametrar eller historik
för indata till simulator S och P, se kapitel 2. Arbetspunktsinformationen måste därför
estimeras separat, se Figur 5-8. Detta minskade mängden indata till näten ytterligare och
kvar blev således bara data från processen. Antalet inneuron var nu 60 st och vi hade
fortfarande bara en utneuron. Det "bantade" nätet hade sammanfattningsvis följande
in/ut- värden:

Figur 5-7: Förenklad detektor. (Subsampling användes för exemplen)

För att begränsa antalet experiment beslöt vi vidare, som står beskrivet i kapitel 2, att
enbart försöka studera och estimera de tio mest intressanta dolda parametrarna (se bilaga
2.1). Antalet dolda lager i näten och lagrens storlek varierades fortfarande i experimenten
då vi letade efter en lämplig nätstruktur. De ovanstående förändringarna gjorde att
följande systemdesign blev aktuell för att lösa problemet:

Figur 5-8: En nätuppsättning per arbetspunkt.

Vi ser nu att vi har en uppsättning nät för varje arbetspunkt. Hur många arbetspunkter
som behövs och placeringen av dessa i indatarummet är en öppen fråga som vi
rekommenderar som fortsatt arbete, se avsnitt 7.3. Valet av arbetspunkt, och därmed
nätuppsättning, bestäms i figuren av en överordnad arbetspunktestimator, som kan vara
ett ANN eller någon annan klassificerare. Efter varje "Sammanställande nät" i Figur 5-8
krävs ytterligare en uppsättning neuronnät, eller någon annan modell, som estimerar
tidpunkt och förändringsvärde. Det sammanställande nätet samt tid- och värdeestimatorn
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är även i denna version förslag på fortsatta arbeten som vi tror är lösbara, givet att vår
lösning ger detektion av rätt parametrar (se avsnitt 7.2).

När vi tränade dessa nya mindre nät fick vi goda och lovande resultat. Antalet fel-
klassificeringar på valideringsexempel sjönk avsevärt och vi fick fram nät som hade så
låga felfrekvenser som ca. 3 %. Vi använde i dessa nät 2 dolda lager med storleks-
ordningen 50 respektive 20 neuron. Dessa storlekar gav bra valideringsresultat när vi
prövade ett antal olika dolda lager och lagerstorlekar. Valideringsresultatet är ett mycket
viktigt mått eftersom det visar om nätet har lärt sig att generalisera från tränings-
exemplen till nya data. Tiden för en experimentsekvens, bestående av ett antal
körningar3, blev med dessa nät dessutom hanterligt stor. Det tog nu ungefär en kvart per
körning jämfört med 3-4 timmar för de stora näten vi använde från början.

En del av träningsinformationen för ett av dessa nät ser vi nedan i Tabell 5-1. Den
aktuella parameterdektorn tränades att signalera för förändringar i parameter 4, men inte
för förändringar i de övriga nio prioriterade dolda parametrarna (se bilaga 2.1) eller för
nollförändringen. Nollförändringen är när ingen parameter har ändrats utan mätdata från
simulator S och P överensstämmer. Antalet exempel i tränings- respektive validerings-
mängden var 600. Vid träningen prövades olika kombinationer av nätstorlekar. Storleken
på det första dolda lagret låg i intervallet [40,60] och varierades i steg om 5. Storleken på
det andra låg i intervallet [10,22] och varierades i steg om 3. SSEGOAL var 15. (SSE står
för Sum Squared Error och är summan av de kvadrerade klassificeringsfelen nätet gör på
träningsdata. SSEGOAL är den gräns där man anser att nätet är "tillräckligt bra".)

Tabell 5-1: Utdrag ur träningsinformationen för detektorn i Figur 5-7, parameter 4 (SSEGOAL=15).

Den observante läsaren kanske undrar varför vi satte SSEGOAL till 15 och inte till ett
mycket lägre värde. Man vill väl ha ett så litet fel på träningsmängden som möjligt?
Svaret är nej, det vill man inte. Det man vill ha är ett så litet fel som möjligt på
valideringsmängden. Det visar sig att om man fortsätter att träna näten till lägre SSE så
specialiserar sig näten på träningsdata; näten blir övertränade (se avsnitt 4.2). I Tabell 5-
2, sist i detta avsnitt, ser vi resultatet av ett lägre SSEGOAL vid träning av detektorn för
parameter 4. (Observera att SSE här inte är normerat med antalet exempel i tränings-
eller valideringsmängden. Endast jämförelser mellan lika stora mängder är därför direkt
meningsfulla.)

Varför det behövs två lager och varför de har en viss storlek är svårt att analysera och ge
ett bestämt svar på. I stora drag tror vi att det första lagret transformerar indatarummet till
en translationsinvariant representation av detta, och att det andra lagret sedan utför den

                                                     
3 En körning är ett inlärningstillfälle med en viss nätstorlek och en viss initial viktuppsättning.

Antal epoker
tränade

SSE
(600 ex)

Fel, tränings-
mängd

Storlek, 1:a
dolda lagret

Storlek, 2:a
dolda lagret

Fel,validerings-
mängd (600 ex)

165 14.7493 3 45 19 16
177 14.9961 3 55 16 17
115 14.9114 2 55 19 17
113 14.9232 4 55 13 18
153 14.9368 3 60 16 18
148 14.9306 4 55 10 19
183 14.7487 3 50 16 19
285 14.9338 2 50 19 19
231 14.9802 3 55 19 19
201 14.9901 3 50 19 20
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verkliga klassificeringen. I verkligheten är det mycket möjligt att dessa båda funktioner
inte är distinkta utan är "inflätade" i varandra i de båda lagren.

Träningsresultaten för de fyra högst prioriterade dolda parametrarna, se kapitel 2 eller
bilaga 2.1, gav snarlika resultat, så vi avstår från att redovisa dessa.

Antal epoker
tränade

SSE
(600 ex)

Fel, tränings-
mängd

Storlek, 1:a
dolda lagret

Storlek, 2:a
dolda lagret

Fel, validerings-
mängd (600 ex)

247 2.9983 0 60 13 22
311 2.9930 0 55 10 23
601 6.9799 1 50 13 24
601 3.8578 0 45 19 24
140 56.6886 13 50 19 26
325 2.9788 0 45 10 27
601 4.7634 0 60 10 27
601 4.4613 1 45 13 27
601 5.4931 0 60 19 27
130 55.2273 13 50 10 28

Tabell 5-2: Utdrag ur träningsinformationen för detektorn i Figur 5-7, parameter 4. SSEGOAL=3.

5.2.5 Nät i trädstruktur
Ovanstående nätstruktur fungerar relativt bra men vid närmare undersökning borde man
kunna förbättra denna ytterligare. Varför låta ett nät detektera en viss parameter? Borde
inte prestanda på detektionen kunna bli bättre om man låter ett nät först grovsortera
parametrarna för att sedan använda ytterligare nät för att steg för steg öka
detaljrikedomen? Ett förslag på hur detta skulle gå till är att använda ett träd av nät vid
klassificering av de dolda parametrarna, se Figur 5-9 nedan.

Figur 5-9: Klassificeringsträd

Hur är detta tänkt att fungera? Enligt Figur 5-9 låter vi, som tidigare, se avsnitt 5.2.4 och
Figur 5-8, först en arbetspunktsestimator bestämma vilken arbetspunkt som är aktuell, se
avsnitt 7.3. För varje arbetspunkt finns ett träd av nät, och när vi väl har bestämt
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arbetspunkt vet vi också vilket träd vi vill använda. Vi låter härnäst det första nätet i
trädet, rot-nätet, avgöra hurvida förändringarna i mätdata från simulator P härrör från en
viss mängd av dolda parametrar eller ej. Det innebär att den ursprungliga mängden av
alla dolda parametrar, nu har delats upp i två disjunkta parametermängder. På detta sätt
kan vi fortsätta i trädets olika nivåer, och göra allt finare uppdelningar av parameter-
mängderna. När vi till sist når trädets löv kan vi klassificera enskilda parametrar.

Hur skall man då kunna veta hur trädet skall byggas, dvs. vilka dolda parametrar skall
delas upp i vilka mängder? Ett svar som vi tycker är rimligt är att man i varje nod i trädet
delar upp mängderna i de två delar som är lättast att skilja åt. Detta leder till att man
måste införa en avståndsfunktion som givet två mängder, returnerar ett mått på hur svår
denna uppdelning är att göra med ett ANN. Detta mått måste överensstämma med den
verkliga svårighetsgraden, och dessutom helst vara lätt att beräkna. Det finns många
olika, mer eller mindre avancerade, avståndsfunktioner att välja mellan. Vi har undersökt
en av de enklaste; det euklidiska avståndet. Varje parametermängd består av ett antal
parametrar, som i sin tur har varsin träningsmängd. Eftersom varje "nätnod" i trädet
enbart skall signalera "vänster" eller "höger", får vi exakt samma struktur för denna som
för ANN-detektorn i slutet av avsnitt 5.2.4 (se Figur 5-7). Träningsmängderna består
därför, som tidigare, av ett antal exempel som är uppbyggda av subsamplade mätvärden
från processen, se Figur 5-10.

Figur 5-10: En nod i trädet i Figur 5-9 (Subsampling användes för exemplen).

Exemplen kan vi, i det här fallet, betrakta som vektorer i ett 60-dimensionellt rum. Vi kan
därför få avståndet mellan två exempel som |a-b|, där a är ett exempel som tillhör
parametermängden A och b tillhör p.s.s. B. För att erhålla vårt avståndsmått räknar vi nu
fram avstånden för alla kombinationer av exempelpar för de två disjunkta parameter-
mängderna A och B. Avståndet mellan mängderna definieras sedan som något av medel-,
median- eller minavståndet mellan alla exempelavstånd, se Ekv 5-3 och Ekv 5-4 nedan
samt Figur 5-11. I våra experiment har vi använt medianavståndet. Vi har alltså:
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Figur 5-11: Avstånd mellan exempel.

Fördelen med detta mått är att det är mycket lätt att beräkna och att det åtminstone borde
kunna ge en fingervisning om hur svårt det är att skilja två parametermängder åt. Det har
dock många svagheter och oklarheter som man bör utreda men det lämnar vi som förslag
på fortsatt arbete, se avsnitt 7.1. En del av de frågor man då bör ställa sig är:

• Hur många dimensioner spänner egentligen de olika exempelvektorerna upp? De 60
vektorelementen härstammar från bara 12, mer eller minde, korrelerade mätbara
processparametrar.

• Hur avbildas överlappning och komplicerade relationer mellan parameterklustren till
avståndsmåttet?

• Hur kompletterar man enklast det euklidiska avståndsmåttet så att det tar hänsyn till
mer komplicerade klusterrelationer enligt ovan?

Jämfört med de lösningar vi hade i avsnitt 5.2.4, vinner vi med denna trädstruktur att
klassificeringsprestandan förbättras, men också att man i trädet kan iaktta hur klasser av
dolda parametrar bildas. Det innebär att man tidigt i trädet eventuellt kan få information
om en viss typ av förändring har inträffat eller ej. Detta kan vara tillräckligt i vissa
situationer då den exakta parameterinformationen inte behövs eller går att erhålla. Dessa
klasser kan eventuellt få egna tids- och värdesestimerare för på så sätt ge en vink om att
en specifik typ av förändring har skett i kokaren.

Då vi använde det euklidiska måttet enligt ovan fick vi en uppdelning av parametrarna
enligt Figur 5-12 nedan (Se bilaga 2.1 för parameterbeteckningar.). I figuren är
avståndsdata utsatt för rotnätet längst upp och för det sista nätet längst ner. Vid
beräkningen av avståndsdata testades alla möjliga mängduppdelningar av parametrarna.
För varje parameter användes ett träningssätt med 50 exempel. Den bästa uppdelningen,
med medianen på det euklidiska avståndet som urvalskriterium, blev den i Figur 5-12.
Data för denna uppdelning finns i Tabell 5-3, sorterade efter urvalsmåttet, dvs.
”Medianavstånd”.
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Figur 5-12: Uppdelning av parametrarna med ett euklidiskt mått.

Tabell 5-3: Uppdelningsdata med euklidiskt mått.

Trädet vi fick enligt Figur 5-12 var inte riktigt vad vi hade väntat oss. Kanske ligger
exemplen så illa i indatarummet att det inte går att urskilja en mängd parametrar ifrån de
övriga, eller så är det euklidiska måttet ett alltför trubbigt verktyg. Det sistnämnda
alternativet kom att visa sig vara det mest riktiga.

Vi prövade nu att träna nät enligt uppdelningen vi fick. Resultatet från träningar av
rotnätet, som skall skilja ut parameter 4 från de övriga, är identiskt med det som
redovisades i avsnitt 5.2.4. Detta är självklart då uppgiften är identisk, dock med olika
synsätt på problemet. Detta resultat upprepas därför inte här. Nästa nät i trädet är det som
skall skilja ut parameter 33 från de parametrar som är kvar. En del av träningsresultaten
för detta nät finns i Tabell 5-4 nedan.

Param eter 4

Param eter 33

Param eter 36

Param eter 34

Param eter 31

Param eter 30

Param eter 41

Param eter 20

Param eter 10

Param eter 0
(R eferensda ta)

Pa ram eter 43

N ä t 10

N ä t 9

N ä t 8

N ä t 7

N ä t 6

N ä t 5

N ä t 4

N ä t 3

N ä t 2

N ä t 1
Max: 3.64
Min: 0.03
Medel: 0.92
Median: 1.08

Max: 0.86
Min: 0.004
Medel: 0.2
Median: 0.2

Vilket nät? Max avstånd Min avstånd Medel
avstånd

Median
avstånd

Standard-
avvikelse

Nät 1 3.6441 0.0283 1.0786 0.9179 0.6809
Nät 2 2.9749 0.0052 0.8812 0.8077 0.5454
Nät 3 2.7325 0.0041 0.7487 0.7115 0.3829
Nät 4 2.4783 0.0216 0.6786 0.6316 0.4290
Nät 5 2.3706 0.0147 0.5756 0.5349 0.3578
Nät 6 1.8846 0.0037 0.5531 0.5109 0.3318
Nät 7 3.1434 0.0014 0.6178 0.4730 0.4818
Nät 8 2.2409 0.0259 0.4963 0.4470 0.3286
Nät 9 1.0306 0.0272 0.3842 0.3769 0.1824
Nät 10 0.8571 0.0042 0.2457 0.1997 0.2019
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Tabell 5-4: Delmängd av träningsdata för ett nät som skiljer ut parameter 33.

Vi ser att även detta nät klarar av uppgiften bra med endast 0.4% fel på validerings-
mängden (550 exempel).

Resultatet i Tabell 5-4 visar att det enkla euklidiska måttet har dålig precision vid
särskiljningen av vissa parametermängder. Enligt måttet som användes vid uppdelningen
i Tabell 5-3 skall det nämligen vara svårare att lära ett nät att skilja ut parameter 33 än att
skilja ut parameter 4. Men träningsresultaten för de båda näten, se Tabell 5-1 och Tabell
5-4, visar att det är tvärtom; Nät 1 felklassificerar ca. 2.7% av valideringsdata medan Nät
2 endast felklassificerar 0.4%. Att det euklidiska måttet inte duger blev ännu tydligare
när vi gick längre ner i trädet och försökte träna nästa nät. Denna gång var det parameter
36 som skulle skiljas ut från de 8 parametrar som var kvar. En del av träningsresultaten
för detta nät ser vi nedan i Tabell 5-5.

Tabell 5-5: Delmängd av träningsdata för ett nät som skiljer ut parameter 36.

Nät 3 felklassificerar alltså ca. 5.8% av valideringsdata fel. Jämför man detta med Nät 2
(0.4%) så inser man att Nät 3:s problem tydligen var mer än 10 ggr så svårt att lära sig,
något som inte alls avspeglar sig i trädets uppdelningsdata, se Tabell 5-3. Något som
också visar att uppdelningen som Nät 3 skall göra är svår, är att alla de bästa körningarna
för Nät 3 har väldigt långsam konvergens. De har antingen blivit avbrutna på grund av att
de har tränat i maximalt antal epoker (godtycklig gräns satt av oss) eller för att de har nått
ett lokalt min, se Tabell 5-5.

Med stöd av ovanstående resonemang rekommenderar vi starkt att det euklidiska
avståndsmåttet inte används, utan att ett något mer avancerat mått, troligen baserat på
kovariansanalys av exemplen, används.

Antal epoker
tränade

SSE
(550 ex)

Fel, tränings-
mängd

Storlek, 1:a
dolda lagret

Storlek, 2:a
dolda lagret

Fel,validerings-
mängd (550 ex.)

72 9.7396 4 50 18 2
101 9.9931 3 40 14 3
177 9.9626 4 45 18 3
154 9.9832 4 45 20 3
143 9.9104 4 60 18 4
81 9.9393 2 60 14 5
81 9.9296 2 55 20 5

136 9.9269 2 40 14 6
183 9.9997 4 45 14 6
101 9.9761 2 55 14 6

Antal epoker
tränade

SSE
(500 ex)

Fel, tränings-
mängd

Storlek, 1:a
dolda lagret

Storlek, 2:a
dolda lagret

Fel, validerings-
mängd (500 ex)

401 37.1973 12 55 15 29
401 43.2849 13 40 5 30
401 18.9204 6 50 20 30
401 43.0282 15 55 0 31
308 52.2289 16 45 5 32
401 21.3560 4 40 15 32
401 51.2949 15 45 25 32
401 39.2385 10 60 0 33
401 35.6217 14 45 25 33
401 16.7976 4 55 25 33
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Vi försökte härnäst undersöka vad det var som gjorde att Nät 3:s resultat blev så dåligt.
Detta gjorde vi genom att testa det bästa erhållna nätet med exempel från olika
parametrar, 50 exempel för varje parameter. Vi kunde då se vilken/vilka parametrar som
orsakade flest felklassificeringar., se Tabell 5-6. "Parameter 0" i tabellen representerar
fallet då ingen förändring har skett, utan utdata från simulator P överensstämmer med
utdata från simulator S, även kallat referensdata.

Tabell 5-6: Utvärdering av Nät 3.

Vi ser att parameter 34 dominerar i antalet fel. Nät 3 felklassificerar alltså ofta parameter
34 som parameter 36 vilket tyder på att de är svårskiljbara. Vi prövade därför att låta ett
nät skilja på två mängder, där den ena mängden bestod av parameter 34 och parameter 36
och den andra av de övriga, återstående, parametrarna. Vi trodde nu att detta skulle lösa
problemet och att vi skulle få en bra klassificering av de två mängderna. Det visade sig
dock vara svårare än så. En delmängd av träningsresultatet för detta nät, kallat "Nät
34_36", ser vi nedan i Tabell 5-7.

 Tabell 5-7: En del av träningsresultaten då parameter 34 & 36 tillhör samma mängd.

Resultatet blev inte bättre jämfört tidigare utan vi fick ungefär samma prestanda. Vad kan
nu detta bero på? Resonemanget ovan att parameter 34 är lik parameter 36 bygger på test
på ett nät. Om många parametrar överlappar varandra i indatarymden på ett komplicerat
sätt, kan det ha varit en ren slump att det blev just parameter 34 som blev felklassificerad.
I och med att initialvikterna i ett nät väljs slumpmässigt innan varje träning, kommer de
tränade näten ha något olika klassificeringsegenskaper. Är klasserna då "insnärjda" i
varann, kommer dessa små skillnader att märkas. För att undersöka om denna teori
stämde prövade vi, på samma sätt som ovan, Nät 34_36 med exempel från olika
parametrar, 50 exempel från varje. Resultatet ser vi i Tabell 5-8.

Parameter Antal fel

0 (referens) 0
34 17
31 1
30 2
41 1
20 1
10 1
43 0

Antal epoker
tränade

SSE
(725 ex)

Fel, tränings-
mängd

Storlek, 1:a
dolda lagret

Storlek, 2:a
dolda lagret

Fel, validerings-
mängd (725 ex)

401 27.2395 9 55 0 37
401 37.7461 10 40 0 38
401 31.8620 10 50 0 38
401 34.3962 13 50 0 38
401 32.1339 8 55 0 39
401 40.6590 12 60 0 39
364 14.9929 3 55 5 39
339 14.9812 2 60 10 39
264 14.9399 3 60 20 40
401 39.0922 12 45 0 41
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Tabell 5-8: Utvärdering av Nät 34_36.

Vi ser att felen huvudsakligen kommer från parameter 36, 34, 31 och 30 vilket bekräftar
vår teori om det är många parametrar som ligger "innästlade" i varandra. Det skulle,
enligt samma resonemang som ovan, kunna vara en slump att just parameter 31 och 30
blev felklassificerade, men inga av våra resultat tyder på detta. Enligt bilaga 2.1 har de
fyra involverade parametrarna följande innebörd:

• Parameter 36: k2eq1, en ekvationskoefficient.

• Parameter 34: k0eq1, en ekvationskoefficient.

• Parameter 31: Flisdensitet

• Parameter 30: Luftmängd i flisen

Att förändringar i parameter 31 och 30 skulle ge samma typ av stegsvar verkar naturligt
eftersom flisdensiteten är starkt korrelerad till hur mycket luft det finns i flisen. Att
bedöma rimligheten av att förändringar i ekvationskoefficienterna också skulle ge samma
typ av stegsvar är svårare då ekvationerna och dess betydelser endast är kända inom
Kværner Pulping. Det är dock intressant att notera att de två ekvationskoefficienterna
tillhör samma ekvation.

Vi har därmed kommit till slutet av våra undersökningar och experiment. I försöken att
lösa problemet som beskrevs i kapitel 2, har vi testat många uppslag och ideer. De flesta
av dessa kräver ett stort fortsatt arbete, men vi hoppas att vi genom denna rapport har
förkastat en del dåliga uppslag och banat väg för bättre sådana.

Parameter Antal fel

0 (Referens) 0
36 6
34 9
(36&34) (6+9=15)
31 8
30 4
41 1
20 0
10 1
43 0
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6 Slutsatser och kommentarer
De slutsatser man kan dra av våra experiment är främst att problemet är mycket
komplext, men att det också finns stora möjligheter att kunna använda neuronnät till att
göra en identifiering av de sökta parametrarna.

Möjligheten att lösa problemet med ett enda stort nät är minimal, för att inte säga
obefintlig. Det beror dels på det svåra i att koda in- och utsignaler på ett bra sätt, men
även på dåliga indata och framför att på att det generellt är bättre att låta ett nät lösa en
specifik uppgift. Följaktligen blir man tvungen att bryta ner problemet i smådelar och
lösa varje delproblem var för sig, för att sedan foga samman dessa lösningar med ett eller
flera andra nät.

En lämplig uppdelning kan vara att först låta ett antal nät identifiera vilken parameter
som förändrats, för att sedan använda denna information i andra nät, vilka estimerar
tidpunkt och nytt värde. I alla våra försök har vi utgått från en speciell punkt, vilket leder
till en lokal modell. Lokala modeller har dock den fördelen att de kan hållas relativt
enkla, vilket i neuronnätsfallet innebär att näten blir hanterbart små. Ett problem är dock
hur man ska göra uppdelningen av rummet, men vi kommer i avsnitt 7.3 att kort beskriva
en idé om hur en utökning av modellen skulle kunna göras ”on-line”.

Ytterligare en fördel med lokala modeller är att när man väl vet vilken parameter som
förändrats, kan man troligen använda traditionella tekniker för att göra estimeringen av
tidpunkt och värde. Dessa tekniker skulle i så fall basera sig på kännedom om
parameterns dynamik, t.ex. stegsvar, eller någon annan modell av signalens beteende.
Här ser man att resonemanget om lokala modeller blir nödvändigt, eftersom man då
måste anta att processen uppträder någorlunda linjärt, vilket är troligt att den gör i en
begränsad omgivning till en arbetspunkt. Klassificeringen av vilken parameter som
förändrats, bör dock lämpligen göras med hjälp av neuronnät, så som vi har beskrivit.

För att göra uppdelningen av parametrar i olika grupper, kan man kanske använda den
metod vi beskriver i avsnitt 5.2.5, det är dock troligt att man kan få ett bättre resultat om
man modifierar det mått som används för att avgöra vilken/vilka parametrar man kan
skilja ut från de övriga. Vi använde, som beskrevs i avsnitt 5.2.5, det euklidiska avståndet
mellan exemplen. Detta visade sig vara ett mycket trubbigt mått och gav ingen bra
vägledning om hur uppdelningen bör göras.

Vi har i våra försök visat att parametrarna 33 (normal koktemperatur) och 4 (Maximal
”väggfriktion”) är lätta att särskilja från de övriga. Vi har även konstaterat att
paramtrarna 36 (k2eq1), 34 (k0eq1), 31 (flisdensitet) och 30 (luftmängd i flisen) är
snarlika, dvs. de är svårare att särskilja. Man kan lätt inse att parametrarna 30 och 31 kan
vara svåra att skilja åt, men utan kunskap om den ekvation som parametrarna 36 och 34
ingår i, är det omöjligt att avgöra om även dessa bör vara lika de övriga. Vi har inte
prövat hur väl ett specialiserat nät kan klara av att särskilja dessa parametrar inbördes.
Det kan dock vara rimligt att anta att man till stor del kan särskilja parameter 36 & 34
från 30 & 31 eftersom de har regioner i indatarummet som är disjunkta.

6.1 Kommentarer
Vi vill gärna understryka att vi tyckt detta examensarbete varit intressant trots de
frekventa motgångar vi stött på. De resultat vi fått fram är på förstudienivå, dvs. det krävs
mycket mer arbete för att nå fram till ett användbart system. Vi hyser dock gott hopp om
att de idéer vi föreslagit och delvis provat i denna undersökning, kan leda till något
mycket användbart.
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För Kværner Pulpings del borde det vara oerhört intressant att fortsätta studierna om hur
kokaren beter sig och hur man kan få en simulator att följa en fullskalig kokare. Detta
skulle mycket väl kunna ge Kværner en stor konkurensfördel, eftersom man med hjälp av
ett system av det här slaget kan få fram mycket information och kunskap. Denna
information kan sedan användas för att optimera produktionen av pappersmassa och på
så sätt höja utbytet och kvalitén.

I kapitel 7 har vi sammanställt en del av det arbete vi anser vara nödvändigt att utföra för
att komma vidare med detta problem. Vi föreslår även ett antal angrepssätt som kan vara
intressanta vid dessa studier.

Till sist några ord om problemen med simulatorn. De "ofysikaliska fenomenen" vi
nämnde i avsnitt 5.1.2 bestod i att simulatorn gav en kraftig periodisk störning i
utparametrarna, se Figur 6-1. Störningen hade en något varierande period, vilket
naturligtvis försvårade elimineringen av den. Formen på störningen bestod huvudsakligen
av ett kraftigt steg, följt av en exponentiellt avtagande eller stigande del, tills nästa steg
kom. Amplituden på störningen, med även formen, varierade från signal till signal.
Generellt kan man dock säga att den totalt dränkte de finare strukturerna av signalen. Vi
gjorde några försök med selektiva filter för att avlägsna störningen utan att förstöra för
mycket av den korrekta signalen. Dessa var dock svåra att få att fungera på grund av
variationen i utseende och periodtid. Den slutliga lösningen blev att filtrera signalen med
ett LP-filter, med en relativ gränsfrekvens (frekvens relativt Nyquistfrekvensen vid 1) på
0.02 och sedan subsampla signalen 40 ggr. Subsamplingen gjorde vi huvudsakligen för
att minska datamängden och slippa den logaritmiska medelvärdesbildningen.

Figur 6-1: Två exempel på de störningar som finns i den version av simulatorn vi använt.

Att det ovanstående problemet påverkat resultatet av detta arbete, anser vi vara självklart.
Vi blev lovade en ny version av simulatorn, relativt kort efter det att fenomenet
uppdagades, men denna uteblev.

Vi hoppas att detta examensarbete inte avskräckt utan snarare sporrat till ett fortsatt
arbete med detta problem. Med en väl fungerande simulator och med dessa erfarenheter i
ryggen, tror vi att man mycket väl kan nå ett mycket bra och intressant resultat. En del av
de idéer vi har rörande detta fortsatta arbete har vi sammanställt i nästa kapitel.
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7 Fortsatt arbete
Vårt arbete har resulterat i ett antal ytterligare frågeställningar, vilka hade varit alldeles
för omfattande att undersöka inom ramen för detta examensarbete, se delarna i Figur 5-8.
Dessa är naturligtvis inte mindre betydande för lösningen av det ursprungliga problemet,
men vi har valt att prioriterat klassificeringsproblemet. Vi föreslår att man fortsätter
arbetet på följande sätt.

7.1 Klassificeringen
För att särskilja alla parametrar krävs en hel del vidare arbete. För att optimera
genereringen av träningsexempel, vilket kan underlätta inlärningen betydligt, kan det
vara lämpligt att göra en studie av de olika parametrarnas stegsvar. Denna studie ger
kännedom om de olika dödtider och stigtider som processen innehåller. Ur dessa försök
kan man även dra slutsatser om huruvida det är rimligt att anta linjäritet kring en
arbetspunkt. De steg man applicerar på parametrarna måste således vara av varierande
amplitud och eventuellt linjärkombinationer av varandra, så att linjäriteten prövas. Det
intressanta blir då att se hur mycket man måste inskränka parameterrummet för att kunna
anta linjäritet.

Vidare bör man sedan, ur de nya träningsmängderna, göra en ny uppdelning av
parametrarna i särskiljbara grupper, enligt vår föreslagna modell. Man måste dock införa
ett betydligt bättre mått för att bedöma avstånden mellan parametrarna. Ett sådant mått
kan kanske baseras på en kovariansanalys av parameterrummet.

Vi såg i våra försök att man kanske inte lyckas göra en klassificering av alla parametrar,
utan man kan få några oskiljbara fall. Detta tyder på att en del parametrar är mycket lika
och således i princip är redundanta. Man kan således låta neuronnäten klassificera dessa
som en unik klass och sedan göra en bedömning om hur man vill använda den
information man får ut. I de fall där man kan göra en uppdelning, men med en relativt
liten säkerhet, kan man skapa ett nät som varnar då ett exempel ligger i en osäker region.

När denna uppdelning är klar återstår att träna de olika nät som krävs, ett för varje klass.
Resultaten från dessa specialiserade nät kan sedan lämpligen sammanställas av
ytterligare ett nät. Ett sådant nät kan användas för att ta ett beslut om vilken parameter
som är den korrekta, om fler än ett av de specialiserade näten signalerar förändring. Det
är även tänkbart att låta detta nät särskilja linjärkombinationer av förändringar i olika
parametrar.

7.2 Estimering av tidpunkt och nytt värde
När ovanstående arbete är klart, kan man gå vidare med problemet att estimera
tidpunkten för och storleken på förändringen. Om man efter, de tidigare nämnda,
stegsvarsförsöken finner att det går att använda en lokal linjär modell är det troligen
ganska enkelt att göra dessa estimeringar. Lämpligen använder man traditionella, linjära
metoder för att skapa modeller för processen och räknar sedan baklänges utifrån dessa.

Om ovanstående ej är möjligt, kan man överväga om det kan vara lämpligt att göra
estimeringen med hjälp av t.ex. neuronnät. De problem man i så fall stöter på är hur man
representerar ett analogt värde, med tillräcklig noggrannhet och linjäritet, med ett
neuronnät. Vi har gjort ett försök, men detta är inte utprövat separat. Vi använde den
linjära delen på aktiveringsfunktionen för att representera en position inom en tidslucka,
men man skulle kunna använda denna del för att ange en koordinat i ett rum med t.ex.
cos2-funktioner som basfunktioner, vilka kan beskriva en rät linje. Ett annat alternativ är
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att pröva med en linjär aktiveringsfunktion. Detta kan dock leda till en del andra
problem.

7.3 Estimering och uppdelning av arbetspunkter
Idén med lokala modeller kräver att man kan hitta ett begränsat antal intressanta
arbetspunkter, i vilka processen beter sig relativt olika. Det är ett helt problem i sig att
göra denna uppdelning och det pågår forskning inom detta område.

Ett förslag är att i detta fall helt enkelt använda den kunskap man har om olika tänkbara
körningar av kokaren, för att göra en grovuppdelning av parameterrummet. Om processen
är tillräckligt linjär kring de identifierade arbetspunkterna, kan detta vara tillräckligt för
att få en god täckning av alla tänkbara fall.

Om detta ej räcker, kan man kanske använda någon form av klustringsförfarande. Vi har
följande teoretiska och helt overifierade förslag till hur man skulle kunna gå tillväga: När
man kör simulatorn, eller den riktiga processen, försöker man dela upp rummet i olika
kluster under körningens gång. För att göra detta kanske man kan studera tidsderivatan av
ett viktat medelvärde på processparametrarna för att avgöra om processen ligger stabilt
kring en arbetspunkt. Om så är fallet samlar man på sig variansinformation tills dess
punkten börjar skilja sig för mycket från arbetspunkten. Om det inte finns ett kluster
associerat med den punkt processen befinner sig i, skapar man ett nytt kluster och börjar
samla på sig variansinformation kring detta. Om medelvärdet börjar röra sig, dvs. om
parametrarna i medel börjar avlägsna sig från medelpunkten av klustret, avbryter man
insamlandet av variansinformation tills processen stabiliserat sig på nytt, och så vidare.
När uppdelningen av parameterrummet är klart, kan man träna ett neuronnät till att
bedöma vilken modell som är bäst lämpad för det aktuella fallet och eventuellt kan ett
sådant nät göra interpolationer mellan de olika modellerna.

Teorin kring lokala modeller är relativt färskt och det finns inte så mycket arbete gjort.
En doktorsavhandling [Landelius, 1997], lades fram vid Linköpings universitet i början
av mars 1997. Denna handlar om hur man kan skapa lokala modeller "on-line" och hur
man kan interpolera mellan dessa, för att på så sätt få en mer heltäckande modell. Det
kan vara av stort intresse att studera denna avhandling mer ingående och se om de
algoritmer som presenteras där kan användas i detta sammanhang.

Det arbete som föreslås ovan kan lämpligen delas upp på ett antal olika examensarbeten.
Detta är dock upp till Kværner Pulping. Ett annat förslag är att arbetet utförs som ett, av
Kværner delfinansierat, forskningsprojekt i samarbete med någon lämplig institution.



Källförteckning
Ballard, Dana H., 1996. An Introduction to Natural Computation. New York

Haykin, Simon, 1994. Neural Networks, a comprehensive foundation. Macmillan
Publishing Company.

Jacobs, R.A., 1988. “Increased rates of convergence through learning rate adaption”,
Neural Networks 1, 295-307.

Landelius, Thomas, 1997. Reinforcement Learning and Distributed Local Model
Synthesis. Department of Electrical Engineering, Linköping university, Sweden.

Riedmiller, M. & H. Braun, 1993. “A direct adaptive method for faster backpropagation
learning: The RPROP algorithm.”, Proceedings of the IEEE International Conference
on Neural Networks (ICNN), 586-591.

Riedmiller, M., 1994. “Rprop - Description and Implementation Details”, Technical
Report, Institute für Logik, Komplexität und Deduktionssyteme, University of
Karlsruhe, FRG.

Zurada, Jacek M., 1992. Introduction to Artificial Neural Systems. West Publishing
Company.



.



- 1 -

Bilaga 1: RPROP algoritmen
De använda beteckningarna är desamma som i avsnitt 4.3.2. ∆max och ∆min är
begränsningar man kan lägga på ∆ij . ∆0 är initialvärdet för alla ∆ij .

Observera att denna implementering följer den i [Riedmiller, M., 1994] och således inte
är den optimala lösningen.
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Bilaga 2: Sammanställning av simulatorns
parametrar
Nedan följer en sammanställning över in- och utparametrar till/från simulatorn:

2.1 Inparametrar
Inparametrarna är de parameterar som är indata till simulatorn och som styr dess
beteende.

2.1.1 Dolda parametrar
Dessa parametrar går inte att mäta i en fysisk kokprocess utan måste estimeras. I
simulatorn kan man dock ändra dessa som man vill. De parametrar som är markerade
med fetstil nedan är de som vi har koncentrerat oss på i rapporten.

Observera att de parameternummer som anges i rapporten är de som står inom parantes
nedan!

1. Normal koktemperatur (33)
2. A1 (43)
3. Luftmängd i flisen (30)
4. Flisdensitet (31)
5. Vätske / ved förhållande (20)
6. Utbyte (41)
7. Maximal 'väggfriktion' (4)
8. Extra DP över C8 sil (7)
9. Extra DP över C88 sil (8)
10. Extra DP över avdragssil (9)
11. Extra DP över C6 sil (10)
12. k0eq1 (34)
13. k2eq1 (36)
14. k3eq1 (37)
15. k4eq2 (38)
16. k5eq2 (39)
17. k1eq1 (35)
18. L0 (42)

2.1.2 Konstanta parametrar
Följande parametrar kan man heller inte mäta i en fysisk process men man kan anta att
dessa är konstanta:

1. Tidsupplösning. (sek / iteration)
2. Silfriktionskoefficient
3. Torrsubstans
4. Utlöst torrsubstans i tvättvätska
5. Faktor för reaktionsvärme
6. L1
7. Y1
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2.1.3 Mätbara parametrar
Dessa parametrar kan man mäta i en fysisk process:

1. Nivåskillnad mellan flis och lutpelare
2. Tryck i toppen av kokaren
3. Blåsflöde (Ges av produktion. Ändras av regulator)
4. Avdragsflöde (Ges av produktion. Ändras av regulator)
5. Spädfaktor
6. C8 flöde
7. C8 temperatur
8. C8 satsning
9. C88 flöde
10. C88 temperatur
11. C88 satsning
12. C6 flöde
13. C6 temperatur
14. C6 satsning
15. Tvätt-temperatur
16. Vitlutsstyrka
17. Flisinflöde
18. Flistemperatur
19. Alkali i flisen
20. Veddensitet

2.2 Utparametrar
Utparametrarna är de utdata som simulatorn genererar. De flesta av dessa kan man mäta i
en fysisk process:

1. C6 temperatur
2. C6 alkali
3. Avdrag temperatur
4. Avdrag alkali
5. ITC temperatur
6. ITC alkali
7. C8 temperatur
8. C8 alkali
9. Blåsflöde temperatur
10. Blåsflöde kappa
11. Flisnivå
12. Lutnivå
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Bilaga 3: Implementationskod
I denna bilaga bifogar vi en del av den kod vi producerat under arbetets gång. Koden är
på sina håll mycket "hack betonad" och bifogas endast under inrådan av examinator. Vi
fråntar oss helt ansvar för eventuella problem som kan uppstå vid användning av koden
och garanterar inte på något sätt att den är buggfri.

Den kod som kanske kan vara av störst intresse är implementeringen av RPROP-
algoritmen, med tillhörande matrisfunktioner. Den är kodad i C++ och är till stor del
optimerad m.a.p. både minneshantering och snabbhet. Dock är bara aktiverings-
funktionen "tanhyp" implementerad, men det bör inte vara allt för svårt att implementera
de funktioner som kan tänkas behövas.

Koden är uppdelad i fem huvudsakliga kategorier, koddistribuering, rådatagenerering
(simulering), exempelgenerering och träning, RPROP-implementering samt
matrisfunktioner.

Denna kod finns tillgänglig på http://www.isy,liu.se/˜thord/ , med reservation för
förändringar i adressen. Vi förbehåller oss vidare även rätten att avlägsna koden från
denna sida, samt att göra förändringar i koden.

3.1 Koddistribution och autostart
Denna kod är helt specialskriven för UNIX och elevsystemet vid ISY, LiTH. Den är till
för att distribuera körningar över en uppsättning maskiner och automatiskt starta dessa.

3.1.1 makejobs.m
Följande rutin delar upp de, i inpar.m specificerade körningarna, på de maskiner som
finns specificerade i machines.m. En katalogstruktur med en katalog per maskin skapas
och programfiler distribueras till dessa.
function [] = makejobs()
% makejobs -- reads the inpar.m, startfiles.m, machines.m files
%             and distributes the total workload over the
%             specified machines.
%             HEY! Remember that the last machine makes reference data

% Implementation by Thord Andersson & Mikael Karlsson
% Copyright (c) 1996-98 by Thord Andersson & Mikael Karlsson
%
% 1996-07-25 First version
%

WorkingDir = '/edu/y92mikka/exjobb/CV/traindata/';
SourceDir = '/edu/y92mikka/exjobb/CV/source/';
TrainDir = '/edu/y92mikka/exjobb/train/';

MachineList = machines;
[NMachines, NCols] = size(MachineList);

InVarList = inpar;
InVarName = inparname;
OutVarList = outpar;
OutVarName = outparname;
INVAR_RUNSCOL = 7;

[NInVar, Q] = size(InVarList);

if NMachines < 2
  error('You must specify at least two machines in machines.m!');
end

NMachines = NMachines - 1;

unix('make clean');
unix('make newdist');
unix('make');

NRuns = 0;
InVarExp = InVarList;
InVarExpRem = rem(InVarExp(:,INVAR_RUNSCOL), NMachines);
InVarExp(:,INVAR_RUNSCOL) = floor(InVarExp(:,INVAR_RUNSCOL)./NMachines);
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MachAdd = zeros(NInVar, NMachines);
RemJobs = sum(InVarExpRem);

fprintf(1,'***************************************\n');
fprintf(1,'Total number of jobs: %d\n\n',sum(InVarList(:,INVAR_RUNSCOL)));
fprintf(1,'Number of machines: %d\n',NMachines);
fprintf(1,'Average machine load: %d jobs.\n\n',sum(InVarExp(:,INVAR_RUNSCOL)));
fprintf(1,'Number of remainder jobs: %d\n', RemJobs);
fprintf(1,'***************************************\n');

rand('seed', sum(100*clock));
for Varcnt = 1:NInVar
  for Machcnt = NMachines:-1:1
    if rem(InVarExpRem(Varcnt),Machcnt) == 0
      temp = InVarExpRem(Varcnt) / Machcnt;
      delivered = 0;
      while delivered ~= Machcnt
        Expcnt = ceil(rand * NMachines);
        if (MachAdd(Varcnt,Expcnt) == 0)
          MachAdd(Varcnt,Expcnt) = temp;
          delivered = delivered + 1;
        end
      end
      break;
    end
  end
end

InVarList = InVarExp;
for Machcnt = 1:NMachines
  fprintf(1, 'Making jobs for machine %d: %s.\n', Machcnt, deblank(MachineList(Machcnt,:)));
  temp = ['mkdir ' WorkingDir deblank(MachineList(Machcnt,:))];
  [foo, bar] = unix(temp);
  InVarList(:,INVAR_RUNSCOL) = InVarExp(:,INVAR_RUNSCOL);
  InVarList(:,INVAR_RUNSCOL) = InVarList(:,INVAR_RUNSCOL) + MachAdd(:,Machcnt);
  fprintf(1, '..number of jobs delivered: %d\n', sum(InVarList(:,INVAR_RUNSCOL)));

  temp = [WorkingDir deblank(MachineList(Machcnt,:)) ];
  [foo, bar] = unix(['cp ' SourceDir '* ' temp]);

  temp = [WorkingDir deblank(MachineList(Machcnt,:)) '/inpar.mat'];
  save inpar.mat InVarList
  if Machcnt == NMachines
    unix('cp inpar.mat inpar2.mat');
  end
  [foo,bar] = unix(['mv inpar.mat ' temp]);

end

fprintf(1, '***\nSetting up machine %s for a reference run.\n',
deblank(MachineList(NMachines+1,:)));
temp = ['mkdir ' WorkingDir deblank(MachineList(NMachines+1,:))];
[foo,bar] = unix(temp);

temp = [WorkingDir deblank(MachineList(NMachines + 1,:)) ];
[foo,bar] = unix(['cp ' SourceDir '* ' temp]);
[foo,bar] = unix(['cp ' SourceDir 'PSbatch_ref_gen.m ' temp '/PSbatch.m']);
[foo,bar] = unix(['cp inpar2.mat ' TrainDir '/inpar.mat']);
[foo,bar] = unix(['mv inpar2.mat ' temp '/inpar.mat']);

end

3.1.2 makefile
Denna makefile distribuerar nya versioner av kod från arbetsbibliotek till källbiblioteket,
som sedan används av makejobs.m
# Makefile for distribution of batchfiles

# Implementation by Thord Andersson & Mikael Karlsson
# Copyright (c) 1996-98 by Thord Andersson & Mikael Karlsson
#
# 1996-07-30 First version

EXPFILES = PSConv.m PSGraph_Plot.m PSGraph_Resize.m PSbatch.m RandNewVal.m RunPS.m TestFile1
inparname.m inparsname.m machines.m outpar.m outparname.m packsim.mexsol startfiles.m supvar.m
PSFilter.m PSbatch_ref_gen.m SubSamp.m
RUNFILES = machines.m
LEARNFILES = machines.m outpar.m

# Set up some path´s
HOME = /edu/y92mikka/exjobb/
EXPDIR = $(HOME)CV/source/
RUNDIR = $(HOME)
LEARNDIR = $(HOME)train/
TRAINDIR = $(HOME)CV/traindata/

distribute : $(EXPFILES) $(RUNFILES) $(LEARNFILES) startupmat.m makefile
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cp $(EXPFILES) $(EXPDIR)
cp $(RUNFILES) $(RUNDIR)
cp $(LEARNFILES) $(LEARNDIR)
cp startupmat.m $(EXPDIR)startup.m

newdist:
rm -rf $(TRAINDIR)*
mkdir $(TRAINDIR)reference

clean:
rm *~

3.1.3 Runbatch.m
Runbatch.m startar körningarna på de maskiner som finns i machines.m. Makejobs måste
naturligtvis ha körts innan så att kataloger och filer finns tillgängliga.

För att få denna autostart att fungera krävs en del spännande filanrop. Runbatch.m kör
UNIX-scriptet runbatch.
function runbatch()
%runbatch -- Starts the batchjobs on the listed machines.

% Implementation by Thord Andersson & Mikael Karlsson
% Copyright (c) 1996-98 by Thord Andersson & Mikael Karlsson
%
% 1996-07-26 First version
%

  mach = machines;

  unix('xhost +');
  [Nmach,Q] = size(mach);
  % for i = 1:Nmach
  for i = 1:Nmach
    %    unix(['xhost +' deblank(mach(i,:))]);
    fprintf(1,'Maskin %s startas ...\n',deblank(mach(i,:)));
    unix(['rsh ' deblank(mach(i,:)) ' "source /edu/y92mikka/exjobb/runbatch" &']);
  end

  PSsupervise;
end

3.1.4 runbatch
Detta script startar, bland annat, en xterminal på den maskin där scriptet körs. När
xterminalen startas körs cshrc automatiskt.
#Runnung this script on a machine, in cooperation
#with the files cshrc and startup.m, launches
#Matlab and PSbatch

#Show windows on the ramotehost
setenv DISPLAY $REMOTEHOST':0'
#Flag to cshrc that we want to run Matlab
setenv RUNNINGBATCH 'true'
#Start a new shell
xterm -name $HOST -iconic &
#Clean up
unsetenv RUNNINGBATCH

3.1.5 cshrc
Med detta tillägg i cshrc, startas Matlab automatiskt, varvid Matlab kör startup.m.
# This part of a cshrc-file needs to be used in
# order to launch PSbatch on several machines

#The environment variable RUNNINGBATCH is set by runbatch
if ( $?RUNNINGBATCH ) then
  unsetenv RUNNINGBATCH
  cd /edu/y92mikka/exjobb/CV/traindata/$HOST
  mesg -n
  nice +15 matlab
endif

3.1.6 startupmat.m
Denna fil döps om till startup.m när den kopieras ut. Den kör PSbatch och avslutar sedan
Matlab.
%Runs PSbatch when Matlab is launched and exits when ready.
%(Is renamed to startup.m by the makefile)

PSbatch
exit
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3.1.7 PSsupervise.m
Denna rutin övervakar alla maskiner. Den rapporterar om någon maskin "hängt" och när
alla maskiner kört färdigt. (Stöd för SMS-meddelande är inte medtaget i denna listning,
dvs vi har utelämnat en del filer som krävs för att få det att fungera)
function [status]=PSsupervise(ControlLevel, CheckDelay)
%PSsupervise -- supervise the different batches and
%               warns the operators if something is wrong
%               (through SMS-messages, complete listing of
%               this feature is NOT provided)

% Implementation by Thord Andersson & Mikael Karlsson
% Copyright (c) 1996-98 by Thord Andersson & Mikael Karlsson
%
% 1996-08-09 First version
%

tic;

fprintf(1,'Starting PSsupervise ...\n');

if nargin == 0
  ControlLevel=2;
  CheckDelay=4*60;
elseif nargin == 1
  CheckDelay=4*60;
elseif nargin > 2
  error('PSsupervise: To many arguments!')
end

TRAINDATADIR='/edu/y92mikka/exjobb/CV/traindata/';
ERROR = 2;
FINISHED = 1;

MachineList=machines;
[NMachines,NCols]=size(MachineList);

NFinished=0;
NOk=0;
MachineStatus=zeros(NMachines,1);

while NFinished ~= NMachines
  fprintf(1,'Going to sleep... Sleeptime(min): %d\n',CheckDelay/60);
  pause(CheckDelay);
  fprintf(1,'-----------------------------------\nChecking ...\n');
  !date;
  fprintf(1,'\n');
  for cnt=1:NMachines
    temp = [TRAINDATADIR deblank(MachineList(cnt,:)) '/'];
    if MachineStatus(cnt,1) == 0
      fFID = fopen([temp 'finished'],'rt');
      aFID = fopen([temp 'alive'],'rt');
      if fFID ~= -1
        fclose(fFID);
        unix(['rm -f ' temp 'finished']);
        MachineStatus(cnt,1)=FINISHED;
        NFinished=NFinished + 1 ;
        NOk=NOk + 1;
        fprintf(1,'Machine %s finished!\n', deblank(MachineList(cnt,:)));
        if aFID~=-1
          fclose(aFID);
          unix(['rm -f ' temp 'alive']);
          fprintf(2,'PSsupervise: Warning! %s is not alive but finished!?\n',
deblank(MachineList(cnt,:)));
        end
        fFID=-1;
        aFID=-1;
      end
      if aFID ~= -1
        fclose(aFID);
        aFID=-1;
        unix(['rm -f ' temp 'alive']);
        MachineStatus(cnt,1)=ERROR;
        NFinished=NFinished+1;
        fprintf(2,'Machine %s has died!\n', deblank(MachineList(cnt,:)));
        if ControlLevel>1
% NOT provided in this listing
%          unix('echo ++++++++++ > message.txt');
%          unix('echo Batch~spå >> message.txt');
%          unix('echo maskin >> message.txt');
%          unix(['echo ' strtok(MachineList(cnt,1:10),'.') ' >> message.txt']);
%          unix('echo har~shängt! >> message.txt');
%          unix('echo ++++++++++ >> message.txt');
%          unix('kermit kermscript');
        end
      end

      unix(['echo Hej hopp > ' temp 'alive']);
    end
  end
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end
time_elapsed=toc;

if ControlLevel>1
% NOT provided in this listing
%  unix('echo ++++++++++ > message.txt');
%  unix('echo Alla >> message.txt');
%  unix('echo maskiner >> message.txt');
%  unix('echo färdiga! >> message.txt');
%  unix(['echo OK~s:' int2str(NOk) ' >> message.txt']);
%  unix(['echo Fel:' int2str(NMachines-NOk) ' >> message.txt']);
%  unix(['echo Tot:' int2str(NMachines) ' >> message.txt']);
%  unix('echo ++++++++++ >> message.txt');
%  unix('kermit kermscript');
end

fprintf(1,'Alla maskiner är färdiga!\n');
fprintf(1,'Antal OK : %d\n', NOk);
fprintf(1,'Antal Fel: %d\n', (NMachines-NOk));
fprintf(1,'Totalt   : %d\n\n', NMachines);
fprintf(1,'Tid(h)   : %d\n', time_elapsed/60/60);

end

3.1.8 machines.m
Denna funktion returnerar en textmatris, med namnen på de maskiner som man vill köra
på.
function [Machines] = Machines()
%Machines() -- Returns the name of the machines to distribute the script on

% Implementation by Thord Andersson & Mikael Karlsson
% Copyright (c) 1996-98 by Thord Andersson & Mikael Karlsson
%
% 1996-07-25 First version
%

Machines = [
'adonis.isy.liu.se  '
'afrodite.isy.liu.se'
% and so on...
];
end

3.2 Rådatagenerering
Denna kod kör packsim (den simulator vi lånat av Kværner Pulping) och utför
förändringar i de parametrar som specificeras i inpar.m. Den mottagna datamängden
filtreras och subsamplas sedan, i denna version.

3.2.1 PSbatch.m
Detta är huvudrutinen för datagenereringen. Den är helt automatisk och ska inte kräva
någon närmare övervakning. Observera att makejobs delar upp körningarna i inpar.m och
sparar sedan dessa i ett antal inpar.mat, en per maskin, och det är dessa filer som de olika
PSbatch-rutinerna använder.
function PSbatch()
%PSbatch -- generates trainingdata for the neuralnetwork

% Implementation by Thord Andersson & Mikael Karlsson
% Copyright (c) 1996-98 by Thord Andersson & Mikael Karlsson
%
% 1996-07-17 First version
%

% Init.

  tic;
  cpu_used = cputime;
  Log = 'LogFile.txt';
  global LogFile;
  global PSwindow_handler;
  global Choice;
  Choice = -1;
  PSwindow_handler = -1;
  GraphName = ['Batch on: ' getenv('HOST')];
  randn('seed', sum(100*clock));
  rand('seed', sum(100*clock));

  INVAR_VARID = 1;
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  INVAR_RUNSCOL = 7;

  SUBSAMPRATIO = 40;        %Subsample n times
  MINSAMPLEFT = 5;        %Minimum number of samples before step
  INITRUNS = (3 + MINSAMPLEFT) * SUBSAMPRATIO; %+3: Filter init. loops

% Packsim commands
  PS_INFO = 0;
  PS_LOG_SET = 1;
  PS_LOG_ENABLE = 2;
  PS_LOG_DISABLE = 3;
  PS_RUN = 4;
  PS_SET = 5;
  PS_GET = 6;
  PS_SAVE = 7;
  PS_LOAD = 8;
  RUNTOCONV = 99;

  time = fix(clock);
  StartTime = [date '  ' int2str(time(4)) ':' int2str(time(5)) ':' int2str(time(6))];

  [LogFile, message] = fopen(Log, 'wt');
  if message~=''
    fprintf(2, 'Can not open logfile! Errormessage from system: %s\n', message);
    fprintf(2, 'Aborting...\n');
    error(message);
  end

  fprintf(LogFile,'Opened logfile on %s at %s\n', getenv('HOST'), StartTime);
  fprintf(LogFile,'Initiating variables...\n');

% Disable logging!! (in packsim)
  RunPS(PS_LOG_DISABLE);

  load inpar.mat;
  InVarName = inparname;
  OutVarList = outpar;
  OutVarName = outparname;
  StartFileList = startfiles;

  fprintf(LogFile,'Initiating graphs...\n');
  PSGraph_Plot(GraphName);

  fprintf(LogFile,'File loop start...\n');
  fprintf(LogFile,'***********************************************\n');
  [NStartFile,Q] = size(StartFileList);

  if NStartFile < 1
    fprintf(LogFile,'ERROR: Start file needed!\nExiting batch...\n');
    fclose(LogFile);
    error('Start file is needed!')
  end

% Start main-loop (Over different startpositions.)
  for CurrFile = 1:NStartFile
    fprintf(LogFile,'Variable loop start...\n');
    [NInVar,Q] = size(InVarList);

% Start loop over all variables
    for CurrVar=1:NInVar
      NRuns = InVarList(CurrVar, INVAR_RUNSCOL);

% If change is to be made in this variable, do this NRuns times
      if NRuns > 0
        fprintf(LogFile,'NEW VARIABLE\n');
        fprintf(LogFile,'***********************************************\n');
        CurrRun = 1;
        while CurrRun <= NRuns
          fprintf(LogFile,'NEW RUN\n');
          fprintf(LogFile,'***********************************************\n');
          fprintf(LogFile,'Loading startfile: %s...\n', deblank(StartFileList(CurrFile,:)));
          stat = RunPS(PS_LOAD, deblank(StartFileList(CurrFile,:)));

          if stat == 0
            fprintf(LogFile,'ERROR: Error when loading %s, trying next...\n',
StartFileList(CurrFile,:));
            break;
          else
            fprintf(LogFile,'Running initial loops...\n');
            [CurrInVar, CurrOutVar] = RunPS(PS_RUN, INITRUNS);

            fprintf(LogFile,'Running variable: %s  for %d time of %d...\n',
deblank(InVarName(CurrVar,:)), CurrRun, NRuns);

            NewVal = RandNewVal(InVarList(CurrVar,:));

            fprintf(LogFile,'Changing variabel value from %d to %d...\n', CurrInVar(INITRUNS,
CurrVar), NewVal);
            RunPS(PS_SET, InVarList(CurrVar, INVAR_VARID), NewVal);
% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  PATCH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
% (The two variables is linked to each other)
            if CurrVar == 31
              RunPS(PS_SET, 32-1, NewVal/0.35);
            end
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% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SLUT PATCH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

            fprintf(LogFile,'Running packsim to convergence...\n');
            [CurrInVar, CurrOutVar] = RunPS(RUNTOCONV, CurrInVar, CurrOutVar);

% If the simulation is correct, save the generated data.
            if CurrInVar ~= [] & CurrOutVar ~= []
              CurrResultFile = ['RES_S' int2str(CurrFile) '_V' int2str(CurrVar) '_R'
int2str(CurrRun) '.mat'];
              fprintf(LogFile,'Saving result in %s...\n', CurrResultFile);

% Subsampling of the datavectors is done here, if this isn´t wanted
% change these two lines to:
% InVar = CurrInVar;
% OutVar = CurrOutVar;
              InVar = SubSamp(CurrInVar, SUBSAMPRATIO, 0);
              OutVar = SubSamp(CurrOutVar, SUBSAMPRATIO, 1);
              ChangedVar = CurrVar;
              ChangedAt = MINSAMPLEFT;
              save tempsave.mat InVar OutVar ChangedVar NewVal ChangedAt;
              unix(['mv tempsave.mat ' CurrResultFile]);
              % save packsim status for new start file????
              CurrRun = CurrRun + 1;
            else
              fprintf(LogFile,'Run did not convergate...\n');
            end
          end
        end
      end
    end
  end

% End the script
  time = fix(clock);
  EndTime = [date '  ' int2str(time(4)) ':' int2str(time(5)) ':' int2str(time(6))];
  elapsed_time=toc;
  fprintf(LogFile,'Closing logfile at %s. Elapsed time (~min): %d\n',
EndTime,round(elapsed_time/60));
  fprintf(LogFile,'Used CPU-time (~min): %d\n', round((cputime-cpu_used)/60));
  fprintf(LogFile,'Bye...and remember... We care!\n');
  fclose(LogFile);

% Tell the supervise script that this machine is ready
  unix('echo Finished! > finished');

end

3.2.2 RunPS.m
Denna rutin har hand om kommunikationen med packsim. Den primära funktionen är
dock att köra ett godtyckligt antal iterationer med packsim, samt sköta regleringen av
flis- och lutnivå under dessa iterationer.
function [ReturnVal1, ReturnVal2] = RunPS(cmd, arg1, arg2)
% RunPS -- Runs packsim with or without automatic control
%          on liqour- and chip-level

% Implementation by Thord Andersson & Mikael Karlsson
% Copyright (c) 1996-98 by Thord Andersson & Mikael Karlsson
%
% 1996-07-18 First version
%

  global LogFile;
  ReturnVal1 = [];
  ReturnVal2 = [];

% Script control parameters
  ITERPERPLOT = 10;
  ITERPERCONVCHK = 5;
  MAXITER = 1000;
  MINITER = 270;

  ChipNom = 51;
% Only use Chip level as reference and make changes in the differance
%  LiquorNom = 49.5;

% Regulator parameters
  Kp = [-20 -50];
  Ki = [45 7];

% Constants
  BLOWFLOWID = 20;
  EXTFLOWID = 21;
  CHIP_LIQCOL = 2;
  CHIPLEVCOL = 11;
  LIQUORLEVCOL = 12;

  load inpar.mat;
  [NInVar,Q] = size(InVarList);
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  PS_INFO = 0;
  PS_LOG_SET = 1;
  PS_LOG_ENABLE = 2;
  PS_LOG_DISABLE = 3;
  PS_RUN = 4;
  PS_SET = 5;
  PS_GET = 6;
  PS_SAVE = 7;
  PS_LOAD = 8;
  RUNTOCONV = 99;

  OK = 0;
  OUTOFRANGE = 1;
  VARTOOLARGE = 2;

% Relay command to packsim
  if cmd == PS_INFO | cmd == PS_LOG_ENABLE | cmd == PS_LOG_DISABLE
    packsim(cmd);
  elseif cmd == PS_LOG_SET | cmd == PS_GET | cmd == PS_SAVE | cmd == PS_LOAD
    ReturnVal1 = packsim(cmd, arg1);
  elseif cmd == PS_SET
    packsim(cmd, arg1, arg2);
  elseif cmd == PS_RUN
% Run packsim arg1 times
    I0 = packsim(PS_GET,[BLOWFLOWID EXTFLOWID]);
    I = 0;
    fprintf(LogFile,'RunPS: PS_RUN says  starting loop...\n');
    for iter = 1:arg1
      NewInVar = packsim(PS_GET, [0:(NInVar-1)]);
      NewOutVar = packsim(PS_RUN, 1);
%                         Control
      LiquorNom = ChipNom - NewInVar(CHIP_LIQCOL);
      E = [ChipNom LiquorNom] - NewOutVar([CHIPLEVCOL LIQUORLEVCOL]);
      I = I + E;
      N = Kp.*E + (Kp./Ki).*I + I0;
      packsim(PS_SET, [BLOWFLOWID EXTFLOWID], N);
%                     Control part End
      ReturnVal1 = [ReturnVal1; NewInVar];
      ReturnVal2 = [ReturnVal2; NewOutVar];

      if rem(iter, ITERPERPLOT) == 0
        PSGraph_Plot(ReturnVal1, ReturnVal2);
      end
    end
  elseif cmd == RUNTOCONV
% Run packsim to convergens (i.e maxiter in this implementation)
    I0 = packsim(PS_GET,[BLOWFLOWID EXTFLOWID]);
    I = 0;
    conv = VARTOOLARGE;
    TotIter = 0;
    ReturnVal1 = [arg1];
    ReturnVal2 = [arg2];
    while (conv == VARTOOLARGE) & (TotIter < MAXITER)
      for iter = 1:ITERPERCONVCHK
        TotIter = TotIter + 1;
        NewInVar = packsim(PS_GET, [0:(NInVar-1)]);
        NewOutVar = packsim(PS_RUN, 1);
%                         Control
        LiquorNom = ChipNom - NewInVar(CHIP_LIQCOL);
        E = [ChipNom LiquorNom] - NewOutVar([CHIPLEVCOL LIQUORLEVCOL]);
        I = I + E;
        N = Kp.*E + (Kp./Ki).*I + I0;
        packsim(PS_SET, [BLOWFLOWID EXTFLOWID], N);
%                     Control part End
        ReturnVal1 = [ReturnVal1; NewInVar];
        ReturnVal2 = [ReturnVal2; NewOutVar];
        if rem(TotIter, ITERPERPLOT) == 0
          PSGraph_Plot(ReturnVal1, ReturnVal2);
        end
      end
%                    Don´t sheck too early
      if TotIter > MINITER
        conv = PSConv(ReturnVal2);
%                  Patch to run matiter times
        if conv == OK, conv = VARTOOLARGE;, end;
      end
    end

    if conv == OUTOFRANGE
      fprintf(LogFile, 'RunPS: Run did not convergate, exceeded range.\n');
      ReturnVal1 = [];
      ReturnVal2 = [];
    elseif TotIter >= MAXITER
%              Patch to return data when maxiter is reached
%             (remove conv=OK; statement if patch is removed!)
%       fprintf(LogFile, 'RunPS: Run did not convergate, too many iterations\n');
%       ReturnVal1 = [];
%       ReturnVal2 = [];
       conv=OK;
    elseif conv ~= OK
      fprintf(LogFile, 'RunPS: Illegal break!\n conv=%d\n ',conv);
    end
  else
    error('Illegal command to packsim!');
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  end
end

3.2.3 PSConv.m
PSConv.m kontrollerar om någon parameter gått utanför sitt tillåtna område, men kan
även modifieras till att undersöka om körningen konvergerat.
function [conv] = PSConv(OutVar)
%PSConv -- Determines if the simulation has reached a
%          steady state

% Implementation by Thord Andersson & Mikael Karlsson
% Copyright (c) 1996-98 by Thord Andersson & Mikael Karlsson
%
% 1996-07-23 First version
%

  global LogFile;

  TRESC=0.8;

  MAXCOL = 2;
  MINCOL = 3;
  NORMCOL = 4;
  WINSIZECOL = 5;
  MAXVARCOL = 6;
  FILTERCOL = 7;

  OK = 0;
  OUTOFRANGE = 1;
  VARTOOLARGE = 2;

  FILTERDEFAULT = 20;
  WINDEFAULT = 50;

  OutVarCrit = outpar;
  OutVarName = outparname;

  [NSamples, NOutVar] = size(OutVar);
  conv = OK;
  fprintf(LogFile, '*\n');
  for CurrVar = 1:NOutVar
%                Filter the data
    FilterSize = OutVarCrit(CurrVar, FILTERCOL);
    if FilterSize == -1, FilterSize = FILTERDEFAULT;, end
    if FilterSize ~= -2
      OutVar(:, CurrVar) = PSFilter(OutVar(:,CurrVar), FilterSize);
    end

%               Extract data-window
    CurrWinSize = OutVarCrit(CurrVar, WINSIZECOL);
    if CurrWinSize == -1, CurrWinSize = WINDEFAULT;, end;
    if CurrWinSize > NSamples
      CurrWinSize = NSamples;
      fprintf(LogFile, 'PSConv: Warning, window larger then samplevector.\n');
    end
    CurrRange = OutVar((NSamples - CurrWinSize + 1):NSamples, CurrVar);

%            Check parameter boundaries
    if max(CurrRange) > OutVarCrit(CurrVar, MAXCOL)
      fprintf(LogFile, 'PSConv: Variable %s exceeded its max limit (%d), %d\n',
deblank(OutVarName(CurrVar,:)), OutVarCrit(CurrVar, MAXCOL), max(CurrRange));
      conv = OUTOFRANGE;
      break;
    end

%            Check parameter boundaries
    if min(CurrRange) < OutVarCrit(CurrVar, MINCOL)
      fprintf(LogFile, 'PSConv: Variable %s exceeded its min limit (%d), %d\n',
deblank(OutVarName(CurrVar,:)), OutVarCrit(CurrVar, MINCOL), min(CurrRange));
      conv = OUTOFRANGE;
      break;
    end

%                 Check variance
    if cov(CurrRange) > (TRESC*OutVarCrit(CurrVar, MAXVARCOL))
%fprintf(LogFile, 'idx WRONG: %d     Diff: %d\n', CurrVar, cov(CurrRange)-OutVarCrit(CurrVar,
MAXVARCOL));
      conv = VARTOOLARGE;
    else
%fprintf(LogFile, 'idx OK: %d     Diff: %d\n', CurrVar, -cov(CurrRange)+OutVarCrit(CurrVar,
MAXVARCOL));
    end
  end
end

3.2.4 PSFilter.m
Filtrerar data åt PSConv.m
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function [OutData] = PSFilter(InData, FilterSize)
%PSFilter -- Applies a filter with the size "FilterSize" to
%            the data vector "InData".

% Implementation by Thord Andersson & Mikael Karlsson
% Copyright (c) 1996-98 by Thord Andersson & Mikael Karlsson
%
% 1996-08-01 First version
%

  [Nsamples, Q] = size(InData);

  if Nsamples >= FilterSize
    B = ones(1, FilterSize) / FilterSize;
    A = 1;
    OutData = filter(B, A, InData);
    OutData(1:FilterSize,:) = InData(1:FilterSize,:);
  else
    OutData = InData;
  end
end

3.2.5 RandNewVal.m
Slumpar en förändring i en parameter.
function [NewVal] = RandNewVal(VarDescr)
%RandNewVal -- Uses the provided variable descriptionvector to randomize
%              a new value for the parameter.

% Implementation by Thord Andersson & Mikael Karlsson
% Copyright (c) 1996-98 by Thord Andersson & Mikael Karlsson
%
% 1996-07-19 First version
%

  global LogFile;
% Default distribution = rectangle
  DEFAULT_DIST = 0;
  NRows = 1;
  NCols = 9;

  IDid =  1;
  IDmax = 2;
  IDmin = 3;
  IDnor = 4;
  IDdis = 5;
  IDvar = 6;
  IDrun = 7;
  IDinf = 8;
  IDest = 9;

  [Rows, Cols] = size(VarDescr);

  if ((Rows ~= NRows) | (Cols ~= NCols))
    fprintf(LogFile,'RandNewVal: ValDescr not valid. Aborting ...\n');
    error('RandNewVal: ValDescr not valid. Aborting ...\n');
  end

  if VarDescr(1,IDdis) == -1
    VarDescr(1,IDdis) = DEFAULT_DIST;
    fprintf(LogFile,'RandNewVal: Choosing default distribution : %d\n', DEFAULT_DIST);
  end

  if VarDescr(1,IDdis) == 1
%   Normal distribution
    NewVal = VarDescr(1,IDnor) + sqrt(VarDescr(1,IDvar)) * randn;
    NewVal = min( max(NewVal, VarDescr(1,IDmin)), VarDescr(1,IDmax));

  elseif VarDescr(1,IDdis) == 0
%   Rectangle distribution
    NewVal = VarDescr(1,IDmin) + rand * (VarDescr(1,IDmax) - VarDescr(1,IDmin));

  else
    fprintf(LogFile,'RandNewVal: Unknown distribution type ! Aborting....\n');
    error('RandNewVal: Unknown distribution type ! Aborting....\n');
  end
end

3.2.6 PSGraph_Plot.m
Plottar de variabler som finns definerade i SupVar.m
function [] = PSGraph_Plot(CurrInVar,CurrOutVar)
%PSGraph_Plot -- plots graphs over supervision variables.

% Implementation by Thord Andersson & Mikael Karlsson
% Copyright (c) 1996-98 by Thord Andersson & Mikael Karlsson
%
% 1996-07-17 First version
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%

% Yes. We are alive! (script is running, checked by the supervise-script)
!rm -f alive

global PSwindow_handler;

RESIZE_NAME = 'PSGraph_Resize';
FILTER_DEF_SIZE = 20;
FILTER_COL = 7;
VAR_COL = 6;
MAX_COL = 2;
MIN_COL = 3;
NOR_COL = 4;

%get InVarList
load inpar.mat;

InVarName = inparsname;
OutVarName = outparname;
OutParList = outpar;
MachineList = machines;

[SupVarIn, SupVarOut] = supvar;

if(SupVarIn~=[] | SupVarOut~=[])
  [NInSupVar, Q] = size(SupVarIn);
  [NOutSupVar, Q] = size(SupVarOut);
  [NOutPar, Q] = size(OutParList);
  [NMachines, Q] = size(MachineList);

  PSsub_number_x = floor(sqrt(NInSupVar+NOutSupVar));
  PSsub_number_y = ceil(sqrt(NInSupVar+NOutSupVar));

  while PSsub_number_x * PSsub_number_y < (NInSupVar + NOutSupVar)
    PSsub_number_y = PSsub_number_y + 1;
  end

  if PSwindow_handler == -1
    %  Initiating
    PSwindow_handler = figure;
    set(PSwindow_handler, 'NumberTitle', 'off')
    set(PSwindow_handler, 'Name', CurrInVar);
    set(PSwindow_handler, 'PaperUnits', 'Centimeters');
    set(PSwindow_handler, 'PaperType', 'a4letter');
    host = getenv('HOST');
    [hostrow, hostcol] = size(host);
    Xpos = 0;
    Yposorg = 657;
    Width = 100;
    Hight = 75;
    Xspace = 20;
    Yspace = 40;
    Xnumber = 9;

    for cnt = 1:NMachines
      [temprow, tempcol] = size(deblank(MachineList(cnt,:)));
      if hostcol == tempcol
        if host == deblank(MachineList(cnt,:))
          Xpos = rem((cnt-1), Xnumber) * (Width + Xspace);
          Yposmod = floor((cnt-1) / Xnumber);
          Ypos = Yposorg - Yposmod * (Hight + Yspace);
        end
      end
    end
    set(PSwindow_handler, 'Position', [Xpos Ypos Width Hight]);

    if NInSupVar > 0
      for cnt = 1:NInSupVar
        subplot(PSsub_number_x, PSsub_number_y, cnt);
        title([ 'InPar: ' deblank(InVarName(SupVarIn(cnt)+1,:)) ]);
        hold on;
      end
    end
    if NOutSupVar > 0
      for cnt = 1:NOutSupVar
        subplot(PSsub_number_x, PSsub_number_y, cnt + NInSupVar);
        title([ 'OutPar: ' deblank(OutVarName(SupVarOut(cnt) + 1,:)) ]);
        hold on;
      end
    end

    set(PSwindow_handler, 'ResizeFcn', RESIZE_NAME);
    feval(RESIZE_NAME);
    break;
  end

  CurrInVar = CurrInVar';
  CurrOutVar = CurrOutVar';
  [NVars, NSamples] = size(CurrOutVar);

  %figure(PSwindow_handler);
  if NInSupVar > 0
    for cnt = 1:NInSupVar
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      [foorows, foocols] = size(CurrOutVar(SupVarOut(cnt)+1,:));
      TempEtt = ones(foorows, foocols);
      subplot(PSsub_number_x, PSsub_number_y, cnt);
      cla;
      plot(CurrInVar(SupVarIn(cnt) + 1,:), 'y');
      if ~((SupVarIn(cnt) == 20) | (SupVarIn(cnt) == 21))
        plot(TempEtt * InVarList(SupVarIn(cnt)+1,MAX_COL), 'r-.');
        plot(TempEtt * InVarList(SupVarIn(cnt)+1,MIN_COL), 'r-.');
        plot(TempEtt * InVarList(SupVarIn(cnt)+1,NOR_COL), 'g.');
      end
    end
  end

  if NOutSupVar > 0
    for cnt = 1:NOutSupVar
      FilterSize = OutParList(SupVarOut(cnt) + 1, FILTER_COL);
      if FilterSize ~= -2
        if FilterSize == -1
          FilterSize = FILTER_DEF_SIZE;
        end
        OutData = (PSFilter((CurrOutVar(SupVarOut(cnt)  +1,: ))', FilterSize))';
      end

      [foorows, foocols] = size(CurrOutVar(SupVarOut(cnt) + 1,:));
      TempEtt = ones(foorows, foocols);
      subplot(PSsub_number_x, PSsub_number_y, cnt + NInSupVar);
      cla;
      plot(TempEtt * OutParList(SupVarOut(cnt) + 1, MAX_COL), 'r-.');
      plot(TempEtt * OutParList(SupVarOut(cnt) + 1, MIN_COL), 'r-.');
      plot(TempEtt * OutParList(SupVarOut(cnt) + 1, NOR_COL), 'g-');
      if FilterSize == -2
        plot(TempEtt * (CurrOutVar(SupVarOut(cnt) + 1,NSamples) +
sqrt(OutParList(SupVarOut(cnt) + 1, VAR_COL))), 'g-.');
        plot(TempEtt * (CurrOutVar(SupVarOut(cnt) + 1,NSamples) -
sqrt(OutParList(SupVarOut(cnt) + 1, VAR_COL))), 'g-.');
        plot(CurrOutVar(SupVarOut(cnt) + 1,:), 'y');
      else
        plot(TempEtt * (OutData(NSamples) + sqrt(OutParList(SupVarOut(cnt) + 1, VAR_COL))),
'g-.');
        plot(TempEtt * (OutData(NSamples) - sqrt(OutParList(SupVarOut(cnt) + 1, VAR_COL))),
'g-.');
        plot(CurrOutVar(SupVarOut(cnt) + 1,:), 'y');
        plot(OutData, 'm--');
      end
    end
  end

  drawnow;
end

3.2.7 PSGraph_Zoom.m
Tar hand om mus-aktivitet i plotten.
function []=PSGraph_Zoom(New_Choice)
%PSGraph_Zoom -- activates when someone clicks on a subplot.

% Implementation by Thord Andersson & Mikael Karlsson
% Copyright (c) 1996-98 by Thord Andersson & Mikael Karlsson
%
% 1996-07-17 First version
%

if Choice == -1
   Choice = New_Choice;
end
'Skall aldrig köras!!!'

%PSGraph_Resize;
end

3.2.8 PSGraph_Resize.m
Skalar om fonter och dyligt, när användaren ändrar storlek på fönstret.
function []=PSGraph_Resize()
%PSGraph_Resize -- is invoked automatically when you
%                  do a resize on the variable-supervision window.
%                  PSGraph_Plot sets ResizeFcn to this function the
%                  first time it is invoked.

% Implementation by Thord Andersson & Mikael Karlsson
% Copyright (c) 1996-98 by Thord Andersson & Mikael Karlsson
%
% 1996-07-17 First version
%

NUMB_OF_CHARS_X = 12;
NUMB_OF_CHARS_Y = 15;
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[SupVarIn, SupVarOut] = supvar;
[NInSupVar, Q] = size(SupVarIn);
[NOutSupVar, Q] = size(SupVarOut);

PSsub_number_x = floor(sqrt(NInSupVar + NOutSupVar));
PSsub_number_y = ceil(sqrt(NInSupVar + NOutSupVar));

PSwindow_handler = gcf;
PSsub_handlers = get(PSwindow_handler, 'Children');

size = get(PSwindow_handler, 'Position');
xsize = size(1, 3);
ysize = size(1, 4);

subsizex = xsize / PSsub_number_x;
subsizey = ysize / PSsub_number_y;

temp_x = subsizex / NUMB_OF_CHARS_X;
temp_y = subsizey / NUMB_OF_CHARS_Y;
temp_x = min(temp_x, temp_y);

set(PSsub_handlers, 'FontSize', temp_x);

temp_x = temp_x / 1.2;

for cnt = 1:(NInSupVar + NOutSupVar)
   set(get(PSsub_handlers(cnt), 'Title'), 'FontSize', temp_x);
end

3.2.9 SupVar.m
Denna funktion returnerar två vektorer med ID-nummer på de parametrar som ska plottas
av PSGraph_Plot.m, en för inparametrar och en för utparametrar.
function [SupVarIn, SupVarOut] = SupVar();
% SupVar -- Returns the list of the variables for which
%           the batch shall produce supervision grafs

% Implementation by Thord Andersson & Mikael Karlsson
% Copyright (c) 1996-98 by Thord Andersson & Mikael Karlsson
%
% 1996-07-17 First version
%

% NOTE! IDnumbers below!
  SupVarIn = [];
%  SupVarOut = [9; 10; 11];
  SupVarOut = [];
end

3.2.10 SubSamp.m
SubSamp.m filtrerar data och subsamplar sedan. Om denna funktion ej vill användas är
det bara att ändra ett par rader i PSbatch.m.
function [OutData] = SubSamp(InData, SampRatio, FilterOn)
%SubSamp -- Filters the datavector and then subsamples it

% Implementation by Thord Andersson & Mikael Karlsson
% Copyright (c) 1996-98 by Thord Andersson & Mikael Karlsson
%
% 1996-12-12 First version
%

% Important: Check against initruns
  BEGIN_CUT = 3*SampRatio; %Remove the filtertransient
  END_CUT = 1*SampRatio;

  OutData = [];
  Filtered = [];

  [Nsamples, NVar] = size(InData);
  [B, A] = butter(2,0.02);

  if Nsamples >= 2*SampRatio + BEGIN_CUT + END_CUT
    for CurrVar = 1:NVar
      if FilterOn
        Filtered = [Filtered filtfilt(B, A, InData(:,CurrVar))];
      else
        Filtered = [Filtered InData(:,CurrVar)];
      end
    end
    OutData = Filtered(BEGIN_CUT:SampRatio:(Nsamples - END_CUT),:);
  else
    error('SubSamp: Too short data vector!');
%    OutData = InData;
  end
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end

3.2.11 inpar.m
Denna funktion returnerar en matris med information om alla inparametrar till
simulatorn. Det är denna fil som styr största delen av PSbatch:s beteende. Observera
dock att den fil som PSbatch använder är inpar.mat, vilket innehåller en modifierad
variant av denna matris (i variabeln InVarList).
function [Inpar] = Inpar()
%InPar() -- Returns a matrix containing the input
%           parameters to the Packsim simulator
%

% Implementation by Thord Andersson & Mikael Karlsson
% Copyright (c) 1996-98 by Thord Andersson & Mikael Karlsson
%
% Data supplied by Claes Lysén at Kvaerner Pulping Technologies AB, Karlstad
%
% 1996-07-05 First version
%

% id      -- The identification number of the parameter when communicating
%            with the simulator.
% max     -- The largest allowed value of the parameter.
% min     -- The smallest allowed value of the parameter.
% normal  -- The normal value of the parameter.
% distr   -- The statistical distribution of the changes in this parameter.
%            (approximatly)      (0 == rectangle, 1 == normal)
% var     -- The variance of the above distribution. (again, approximatly)
% runs    -- The number of times the batch shall use this parameter when
%            randomly making the change in an inparameter.
% NN-info -- Controles if the parameter shall be presented for the NN, and
%            if so, from which source (0 == don't present, 1 == from process,
%            2 == from reference data, 3 == from both)
% estimate - Should this parameter be estimated by the neural network
%             ('hidden parameter')?   (0 == no, 1 == yes)
%
% (-1 == don't care!)

  Inpar = [

% Antal tidssteg i varje iteration (120 sek default):
%  id      max      min    normal    distr    var    runs   NN-info  estimate

    0      120      120      120      -1      -1      0       0         0;

% Nivåskillnad mellan flis och lutpelare:
    1        5      0.5      1.5      -1      -1      0       0         0;

% Tryck i toppen av kokaren:
    2     1000      820      900      -1      -1      0       0         0;

% Maximal 'väggfriktion':
    3        1        0      0.1      -1      -1      30      0         0;

% Silfriktionskoefficient:
    4        1      0.3      0.7      -1      -1      0       0         0;

% Faktor för reaktionsvärme:
    5     0.35     0.15     0.25      -1      -1      0       0         0;

% Extra DP över C8 sil:
    6        3        0        0      -1      -1      0       0         0;

% Extra DP över C88 sil:
    7        3        0        0      -1      -1      30      0         0;

% Extra DP över avdragssil:
    8        3        0        0      -1      -1      30      0         0;

% Extra DP över C6 sil:
    9        3        0        0      -1      -1      30      0         0;

% C8 flöde:
   10      500      100      200      -1      -1      0       0         0;

% C8 temperatur:
   11      165      150      160      -1      -1      0       0         0;

% C8 satsning:
   12        3        0        1      -1      -1      0       0         0;

% C88 flöde:
   13      500      100      200      -1      -1      0       0         0;

% C88 temperatur:
   14      170      155      160      -1      -1      0       0         0;

% C88 satsning:
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   15        4        1        2      -1      -1      0       0         0;

% C6 flöde:
   16      400        0      100      -1      -1      0       0         0;

% C6 temperatur:
   17      170      155      160      -1      -1      0       0         0;

% C6 satsning:
   18        3        0        0      -1      -1      0       0         0;

% Vätske / ved förhållande:
   19      4.5      2.8      3.3      -1      -1      60      0         1;

% Blåsflöde: (ges av produktion) Ändras av regulatorn !!
   20       -1       -1      432      -1      -1      0       0         0;

% Avdragsflöde: (ges av produktion) Ändras av regulatorn !!
   21       -1       -1      360      -1      -1      0       0         0;

% Spädfaktor:
   22        3      0.1      1.8      -1      -1      0       0         0;

% Tvätt-temperatur:
   23       90       60       80      -1      -1      0       0         0;

% Utlöst torrsubstans i tvättvätska:
   24       10        0        5      -1      -1      0       0         0;

% Vitlutsstyrka:
   25      130       95      115      -1      -1      0       0         0;

% Flisinflöde:
   26      750      400      680      -1      -1      0       0         0;

% Flistemperatur:
   27      167      150      160      -1      -1      0       0         0;

% Alkali i flisen:
   28       30       18       25      -1      -1      0       0         0;

% Luftmängd i flisen:
   29        5        0        1      -1      -1      60      0         1;

% Flisdensitet:
   30      155      135      140      -1      -1      60      0         1;

% Veddensitet: !!** Sätt den till flisdensitet/0.35 **!!
   31      443      385      400      -1      -1      0       0         0;

% Normal koktemperatur:
   32      170      160      165      -1      -1      60      0         1;

% k0eq1:
   33    0.675      0.6     0.63      -1      -1      30      0         0;

% k1eq1:
   34      1.1      0.7      1.0      -1      -1      30      0         0;

% k2eq1:
   35    -0.55     -0.7    -0.63      -1      -1      30      0         0;

% k3eq1:
   36     0.11    0.085    0.106      -1      -1      30      0         0;

% k4eq2:
   37    10000     1000     2500      -1      -1      30      0         0;

% k5eq2:
   38     10e6      1e6    2.7e6      -1      -1      30      0         0;

% Torrsubstans:
   39       15        5       12      -1      -1      0       0         0;

% Utbyte:
   40       80       65       70      -1      -1      60      0         1;

% L0:
   41       30       25       27      -1      -1      30      0         0;

% A1:
   42      200      150      160      -1      -1      60      0         1;

% L1:
   43      1.9      1.5      1.7      -1      -1      0       0         0;

% Y1:
   44       48       45     46.5      -1      -1      0       0         0;
                                                                         ];
end
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3.2.12 outpar.m
Denna funktion fungerar som inpar.m. Det är dock denna funktion som används, efterson
informationen är gemensam för alla körningar. Kolumnerna har något annorlunda
betydelse mot i inpar.m.
function [Outpar] = Outpar()
%OutPar() -- Returns a matrix containing acceptance and convergence criteria
%            information about the output parameters from the Packsim simulator.
%

% Implementation by Thord Andersson & Mikael Karlsson
% Copyright (c) 1996-98 by Thord Andersson & Mikael Karlsson
%
% 1996-07-05 First version
%

% id      -- The identification number of the parameter when communicating
%            with the simulator.
% max     -- The largest allowed value of the parameter.
% min     -- The smallest allowed value of the parameter.
% normal  -- The normal value of the parameter.
% winsize -- How many samples do we need in order to make an acceptance decision.
% var     -- The allowed variance of the variable in the window. (again, approximatly)
% filt    -- If the parameter needs filtering before making decisions about convergence.
% NN-info -- Controles if the parameter shall be presented for the NN, and
%            if so, from which source (0 == don't present, 1 == from process,
%            2 == from reference data, 3 == from both)
%
% (-1 == don't care! or default)
% (-2 == feature off)

  Outpar = [

% C6 temperatur:
%  id      max      min    normal    winsize  var      filt   NN-info
    0      170      150     160       -1      0.0019    -2      3     ;

% C6 alkali (dold):
    1       23       10      15       -1      0.16      -2      3     ;

% Avdrag temperatur:
    2      173      145     162       -1      0.03      -2      3     ;

% Avdrag alkali (dold):
    3       13        4       9       -1      0.007     -2      3     ;

% ITC temperatur:
    4      173      150     165       -1      0.075     -1      3     ;

% ITC alkali:
    5       25        8      15       -1      3.7       -1      3     ;

% C8 temperatur:
    6      165      120     140       -1      2.5       -1      3     ;

% C8 alkali (dold):
    7       25        5      15       -1      0.38      -1      3     ;

% Blåsflöde temperatur:
    8      100       80      83       -1      0.052     -2      3     ;

% Blåsflöde kappa:
    9       40       17      23       -1      0.009     -2      3     ;

% Flisnivå:
   10       52       50      51       -1      0.0025    -2      3     ;

% Lutnivå:
   11       50.5     48      49.5     -1      0.0052    -2      3     ;
                                                                      ];

end

3.2.13 inparname.m
Returnerar en textmatris med de olika inparametrarnas namn, används av
PSGraph_Plot.m.
function [Inparname] = Inparname()
%InParname() -- Returns a colvector containing the name of the input
%               parameters to the Packsim simulator
%

% Implementation by Thord Andersson & Mikael Karlsson
% Copyright (c) 1996-98 by Thord Andersson & Mikael Karlsson
%
% 1996-07-17 First version
%



- 17 -

%id
  Inparname = [
%0
'Antal tidssteg i varje iteration:       ';

%1
'Nivåskillnad mellan flis och lutpelare: ';

%2
'Tryck i toppen av kokaren:              ';

%3
'Maximal "väggfriktion":                 ';

%4
'Silfriktionskoefficient:                ';

%5
'Faktor för reaktionsvärme:              ';

%6
'Extra DP över C8 sil:                   ';

%7
'Extra DP över C88 sil:                  ';

%8
'Extra DP över avdragssil:               ';

%9
'Extra DP över C6 sil:                   ';

%10
'C8 flöde:                               ';

%11
'C8 temperatur:                          ';

%12
'C8 satsning:                            ';

%13
'C88 flöde:                              ';

%14
'C88 temperatur:                         ';

%15
'C88 satsning:                           ';

%16
'C6 flöde:                               ';

%17
'C6 temperatur:                          ';

%18
'C6 satsning:                            ';

%19
'Vätske / ved förhållande:               ';

%20
'Blåsflöde:                              ';

%21
'Avdragsflöde:                           ';

%22
'Spädfaktor:                             ';

%23
'Tvätt-temperatur:                       ';

%24
'Utlöst torrsubstans i tvättvätska:      ';

%25
'Vitlutsstyrka:                          ';

%26
'Flisinflöde:                            ';

%27
'Flistemperatur:                         ';

%28
'Alkali i flisen:                        ';

%29
'Luftmängd i flisen:                     ';
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%30
'Flisdensitet:                           ';

%31
'Veddensitet:                            ';

%32
'Normal koktemperatur:                   ';

%33
'k0eq1:                                  ';

%34
'k1eq1:                                  ';

%35
'k2eq1:                                  ';

%36
'k3eq1:                                  ';

%37
'k4eq2:                                  ';

%38
'k5eq2:                                  ';

%39
'Torrsubstans:                           ';

%40
'Utbyte:                                 ';

%41
'L0:                                     ';

%42
'A1:                                     ';

%43
'L1:                                     ';

%44
'Y1:                                     ';
                                           ];
end

3.2.14 outparname.m
Returnerar en textmatris med de olika utparametrarnas namn, används av
PSGraph_Plot.m.
function [Outparname] = Outparname()
%Outparname() -- Returns a colvector containing the names
%                of the output parameters from the Packsim simulator
%

% Implementation by Thord Andersson & Mikael Karlsson
% Copyright (c) 1996-98 by Thord Andersson & Mikael Karlsson
%
% 1996-07-17 First version
%

  Outparname = [

%0
'C6 temp:                      ';

%1
'C6 alkali(dold):              ';

%2
'Avdrag temp:                  ';

%3
'Avdrag alkali(dold):          ';

%4
'ITC temp:                     ';

%5
'ITC alkali:                   ';

%6
'C8 temp:                      ';

%7
'C8 alkali(dold):              ';

%8
'Blåsflöde temp:               ';
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%9
'Blåsflöde kappa:              ';

%10
'Flisnivå:                     ';

%11
'Lutnivå:                      ';

                                 ];
end

3.2.15 startfiles.m
Returnerar en textmatris med namn på de olika filer där arbetspunkter för packsim är
sparade. PSbatch.m itererar över dessa filer vid genereringen av rådata.
function [StartFiles] = StartFiles();
%StartFiles -- Returns the list of filenames to the starting
%              positons for which the batch shall run

% Implementation by Thord Andersson & Mikael Karlsson
% Copyright (c) 1996-98 by Thord Andersson & Mikael Karlsson
%
% 1996-07-17 First version
%

  StartFiles = [
% The following files will be used as startingpoints:
  'TestFile1     ';
   ];
end

3.3 Exempelgenerering och träning
Följande kod användes vid generering av exempel från rådata, träning av neuronnäten
och vid uppdelning av parametrarna i trädstrukturen.

3.3.1 MkTrData.m
MkTrData används vid generering av exempel från rådata, som ligger sparade i de olika
maskinernas kataloger.
function [HistWin,Facit] = MkTrData(WinSize,NExamples,ActVar)
% MkTrData -- Generates actual network traindata out of the
%             data generated by PSbatch.m
%             This code is quite ugly at the moment due to
%             many 'ad hoc' changes.

% Implementation by Thord Andersson & Mikael Karlsson
% Copyright (c) 1996-98 by Thord Andersson & Mikael Karlsson
%
% 1996-09-12 First version
%

  global DEBUG;
  DATAPATH = '/home/bbxjobb/y92mikka/traindata/';
  REFPATH = '/home/bbxjobb/y92mikka/traindata/reference/';

  ONES_FLAG = 0;
  DEBUGORG=0;
  DEBUG=DEBUGORG;

  % NCut = Where to cut history. NCut=-1 -> Dont use Ncut
  NCut = WinSize + 9;

  [Q,NrActVars]=size(ActVar);

  if ActVar==[]
    fprintf(2,'Warning: Using default Changed_Ratio\n');
    Change_Ratio=1
  else
    Change_Ratio=NrActVars/(NrActVars+1)
  end

  % Override
  % Change_Ratio=1

  rand('seed',sum(100*clock));
  randn('seed',sum(100*clock));
  Files = [];

  Dirs = machines;
  [NMachines,foo] = size(Dirs);
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  % Scan for RES-files
  for CurrMach = 1:NMachines
    currpath = [DATAPATH deblank(Dirs(CurrMach,:)) '/'];
    [status,files] = unix(['ls ' currpath 'RES_S*.mat']);
    Pos = findstr(DATAPATH, files);
    [Q, NFiles] = size(Pos);
    if(NFiles==1)
      [Q,tempsize]=size(files);
      Pos(2)=tempsize+1;
    end
    if NFiles >= 1
      if Files == []
        Files = str2mat(files(Pos(1):Pos(2)-2));
      else
        Files = str2mat(Files,files(Pos(1):Pos(2)-2));
      end

      if NFiles > 1
        for CurrFile = 2:NFiles-1
          Files = str2mat(Files, files(Pos(CurrFile):Pos(CurrFile+1)-2));
        end
        [Q, NChar] = size(files);
        Files = str2mat(Files, files(Pos(NFiles):NChar-1));
      end
    end
  end

  [NrRes,Q] = size(Files);
  ActRes=[];
  [Q,NrActVars]=size(ActVar);

  if ActVar ~= []
    for ActVarCnt=1:NrActVars
      for CurrRow = 1:NrRes
        if findstr(['V' num2str(ActVar(ActVarCnt)) '_'], Files(CurrRow,:))
          ActRes = [ActRes;Files(CurrRow,:)];
        end
      end
    end
  else
    ActRes = Files;
  end

  [NrRes,NrCols] = size(ActRes);

  fprintf(1,'Number of RES-files: %d\n',NrRes);

  if(NrRes==0)
    error('MkTrData: Something is very wrong ...');
  end

% Scanning sizes!!
% ----------------
% The result from this section is never used. The only reason to keep it is
% the information about the matrix-dimensions it produces. Remake!!
  CurrEx = 1;
  CurrFile = ceil(rand*NrRes);
  FileName = deblank(ActRes(CurrFile,(findstr('RES_S',ActRes(CurrFile,:))):NrCols));
  FileIndex = str2num([FileName(1,6) num2str(str2num(FileName(1,7)))]);
  unix(['cp ' REFPATH 'REF_S' int2str(FileIndex) '.mat' ' /tmp/tempload.mat']);
  load /tmp/tempload.mat;

  unix(['cp ' deblank(ActRes(CurrFile,:)) ' /tmp/tempload.mat']);
  load /tmp/tempload.mat;

  [NSamples, NOutVar] = size(OutVar);
  [NSamples, NInVar]  = size(InVar);

  if( (NSamples > NCut) & (NCut ~= -1))
    NSamples = NCut;
  end
  DEBUG = DEBUGORG;
  CurrPos = round(rand*(NSamples-WinSize))+WinSize;
  % CurrPos = ceil(rand*NSamples)
  StartPos = CurrPos - WinSize + 1;
  NeededAdd = WinSize - CurrPos;
  if(NeededAdd > 0)
    error('MkTrData: Attempt to copy!');
    InVarAdd=zeros(NeededAdd,NInVar);
    OutVarAdd=zeros(NeededAdd,NOutVar);
    RefInVarAdd=zeros(NeededAdd, NInVar);
    RefOutVarAdd=zeros(NeededAdd,NOutVar);

    for AddCnt = 1:NeededAdd
      InVarAdd(AddCnt,:) = InVar(1,:);
      RefInVarAdd(AddCnt,:) = RefInVar(1,:);
      OutVarAdd(AddCnt,:) = OutVar(1,:);
      RefOutVarAdd(AddCnt,:) = RefOutVar(1,:);
    end

    StartPos = 1;
  else
    InVarAdd = [];
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    RefInVarAdd = [];
    OutVarAdd = [];
    RefOutVarAdd = [];
  end

  Area = StartPos:CurrPos;
  % Size of HistWin
  THistWin =
GenExample([InVarAdd;InVar(Area,:)],[OutVarAdd;OutVar(Area,:)],[RefInVarAdd;RefInVar(Area,:)],
[RefOutVarAdd;RefOutVar(Area,:)]);
  [THistWinR, THistWinC]=size(THistWin);
  HistWin=zeros(THistWinR,NExamples);
  % HistWin(:,1)=THistWin;
  clear THistWin;

  ChangedAtRel=CurrPos-ChangedAt;
  if( ChangedAtRel < 0)
    error('MkTrData: Negative ChangedAtRel');
    ChangedAtRel=0;
  end

  % Size of Facit
  TFacit = GenFacit(ChangedVar, ChangedAtRel, NewVal);
  [TFacitR, TFacitC] = size(TFacit);
  Facit=zeros(TFacitR, NExamples);
  % Facit(:,1)=TFacit;
  clear TFacit

  % This section is used but is dependent on some information from above
  % --------------------------------------------------------------------
  CurrEx = 1;
  % Don't forget to change above!!
  while CurrEx <= NExamples

    CurrFile = ceil(rand*NrRes);
    FileName = deblank(ActRes(CurrFile,(findstr('RES_S',ActRes(CurrFile,:))):NrCols));
    FileIndex = str2num([FileName(1,6) num2str(str2num(FileName(1,7)))]);
    unix(['cp ' REFPATH 'REF_S' int2str(FileIndex) '.mat' ' /tmp/tempload.mat']);
    load /tmp/tempload.mat;

    unix(['cp ' deblank(ActRes(CurrFile,:)) ' /tmp/tempload.mat']);
    load /tmp/tempload.mat;

    [NSamples, NOutVar] = size(OutVar);
    if( (NSamples > NCut) & (NCut ~= -1))
      NSamples = NCut;
    end
    DEBUG = DEBUGORG;

    % Windowing ....
    CurrPos = round(rand*(NSamples-WinSize-1))+ WinSize + 1;
    % CurrPos = ceil(rand*NSamples);
    StartPos = CurrPos - WinSize + 1;
    NeededAdd = WinSize - CurrPos;
    if(NeededAdd > 0)
      error('MkTrData: Attempt to copy!');
      InVarAdd=zeros(NeededAdd,NInVar);
      OutVarAdd=zeros(NeededAdd,NOutVar);
      RefInVarAdd=zeros(NeededAdd, NInVar);
      RefOutVarAdd=zeros(NeededAdd,NOutVar);

      for AddCnt = 1:NeededAdd
        InVarAdd(AddCnt,:) = InVar(1,:);
        RefInVarAdd(AddCnt,:) = RefInVar(1,:);
        OutVarAdd(AddCnt,:) = OutVar(1,:);
        RefOutVarAdd(AddCnt,:) = RefOutVar(1,:);
      end

      StartPos = 1;
    else
      InVarAdd = [];
      RefInVarAdd = [];
      OutVarAdd = [];
      RefOutVarAdd = [];
    end

    Area = StartPos:CurrPos;

    if(CurrEx <= Change_Ratio*NExamples)
      HistWin(:,CurrEx) = GenExample([InVarAdd;InVar(Area,:)], [OutVarAdd;OutVar(Area,:)],
[RefInVarAdd;RefInVar(Area,:)], [RefOutVarAdd;RefOutVar(Area,:)]);
      ChangedAtRel=CurrPos-ChangedAt;
    else
     HistWin(:,CurrEx) = GenExample([RefInVarAdd;RefInVar(Area,:)],
[RefOutVarAdd;RefOutVar(Area,:)], [RefInVarAdd;RefInVar(Area,:)],
[RefOutVarAdd;RefOutVar(Area,:)]);
      ChangedAtRel=0;
    end

    if( ChangedAtRel < 0)
      error('MkTrData');
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      ChangedAtRel=0;
    end

    fprintf(1,'Processing number   : %d\n', CurrEx);

    Facit(:,CurrEx) = GenFacit(ChangedVar, ChangedAtRel, NewVal);

    if(ONES_FLAG & Facit(:,CurrEx) < 0)
      ;
    else
      CurrEx=CurrEx+1;
    end

  end

  unix('rm -f /tmp/tempload.mat');

end

3.3.2 GenExample.m
Denna rutin kodar det indatafönster som MkTrData plockat ut, så att man får ett exempel
till neuronnätet.
function [Example] = GenExample(InVar, OutVar, RefInVar, RefOutVar)
% GenExample -- Generates an example vector from the given data.

% Implementation by Thord Andersson & Mikael Karlsson
% Copyright (c) 1996-98 by Thord Andersson & Mikael Karlsson
%
% 1996-08-09 First version

  global DEBUG;
  IN_NNINFOCOL  = 8;
  OUT_NNINFOCOL = 8;
  IN_VARMAXCOL  = 2;
  IN_VARMINCOL  = 3;
  OUT_VARMAXCOL =2;
  OUT_VARMINCOL =3;

  DONTSHOW = 0;
  SHOWPROC = 1;
  SHOWREF = 2;
  SHOWBOTH = 3;
  InVarProCnt=0;
  InVarRefCnt=0;
  OutVarProCnt=0;
  OutVarRefCnt=0;

  InFromProc  = [];
  InFromRef   = [];
  OutFromProc = [];
  OutFromRef  = [];

  load inpar;
  OutVarList = outpar;

  [NSamplesI, NInVar] = size(InVar);
  [NSamplesO, NOutVar] = size(OutVar);

  if NSamplesI ~= NSamplesO
    error('GenExample: The In-vector and the Out-vector is not of the same length!');
  end

  % Inpar
  for CurrVar = 1:NInVar
    Source = InVarList(CurrVar, IN_NNINFOCOL);
    MaxVal = InVarList(CurrVar, IN_VARMAXCOL);
    MinVal = InVarList(CurrVar, IN_VARMINCOL);

    if Source == SHOWPROC
      InVarProCnt=InVarProCnt+1;
      InFromProc = [InFromProc; GenHistory(InVar(:, CurrVar), MaxVal, MinVal)];
    elseif Source == SHOWREF
      InVarRefCnt=InVarRefCnt+1;
      InFromRef = [InFromRef; GenHistory(RefInVar(:, CurrVar), MaxVal, MinVal)];
    elseif Source == SHOWBOTH
      InVarProCnt=InVarProCnt+1;
      InVarRefCnt=InVarRefCnt+1;
      InFromProc = [InFromProc; GenHistory(InVar(:, CurrVar), MaxVal, MinVal)];
      InFromRef = [InFromRef; GenHistory(RefInVar(:, CurrVar), MaxVal, MinVal)];
    elseif Source ~= DONTSHOW
      error('GenExample: Illegal NN-info in inpar.m');
    end
  end

  % Outpar
  for CurrVar = 1:NOutVar
    Source = OutVarList(CurrVar, OUT_NNINFOCOL);
    MaxVal = OutVarList(CurrVar, OUT_VARMAXCOL);
    MinVal = OutVarList(CurrVar, OUT_VARMINCOL);
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    if Source == SHOWPROC
      OutVarProCnt=OutVarProCnt+1;
      OutFromProc = [OutFromProc; GenHistory(OutVar(:, CurrVar), MaxVal, MinVal)];
    elseif Source == SHOWREF
      OutVarRefCnt=OutVarRefCnt+1;
      OutFromRef = [OutFromRef; GenHistory(RefOutVar(:, CurrVar), MaxVal, MinVal)];
    elseif Source == SHOWBOTH
      OutVarProCnt=OutVarProCnt+1;
      OutVarRefCnt=OutVarRefCnt+1;
      OutFromProc = [OutFromProc; GenHistory(OutVar(:, CurrVar), MaxVal, MinVal)];
      OutFromRef = [OutFromRef; GenHistory(RefOutVar(:, CurrVar), MaxVal, MinVal)];
    elseif Source ~= DONTSHOW
      error('GenExample: Illegal NN-info in outpar.m');
    end
  end

  if DEBUG==1
    DEBUG=0;
    [s1,bar]=size(InFromProc);
    [s2,bar]=size(InFromRef);
    [s3,bar]=size(OutFromProc);
    [s4,bar]=size(OutFromRef);

    fprintf(1,'         Antal in-neuroner från process(inpar):%d (%d,%f)\n', s1, InVarProCnt,
s1/InVarProCnt);
    fprintf(1,'         Antal in-neuroner från referens(inpar):%d (%d,%f)\n', s2, InVarRefCnt,
s2/InVarRefCnt);
    fprintf(1,'         Antal in-neuroner från process(outvar):%d (%d,%f)\n', s3,
OutVarProCnt, s3/OutVarProCnt);
    fprintf(1,'         Antal in-neuroner från referens(outvar):%d (%d,%f)\n', s4,
OutVarRefCnt, s4/OutVarRefCnt);
    fprintf(1,'\n         Antal in-neuroner totalt:%d\n',s1+s2+s3+s4);

  end

  Example = [InFromProc; InFromRef; OutFromProc; OutFromRef];
end

3.3.3 GenHistory.m
GenHistory användes för att skapa den logaritmiska medelvärdesbildningen. Då denna
kodning ej används är det mesta av koden inaktiv.
function [History] = GenHistory(InData,MaxVal,MinVal)
% GenHistory -- This function generates a nonlinear filtered
%               datavector from the 'InData'-vector
%               MaxVal, MinVal is the Max/Min - value
%               for parameter in question.

% Implementation by Thord Andersson & Mikael Karlsson
% Copyright (c) 1996-98 by Thord Andersson & Mikael Karlsson
%
% 1996-08-15 First version
%

% History is of size (NSAMPLESOUT,1) !
  NSAMPLESOUT = 20;
  ALFA = 1;

  [NInSamples, Q] = size(InData);

  InData = (2 * ALFA / (MaxVal - MinVal)).*(InData-0.5*(MaxVal+MinVal).*ones(NInSamples,Q));

% Don't filter.........
  History = InData;
  return

% -------------------   CODE BELOW IS NOT CURRENTLY USED  -----------------------

% Find the correct alpha that gives the right number of output samples
  x = 1:NSAMPLESOUT;

  alphaLo = 0.0001;
  alphaHi = 1;
  currsum = sum(round(exp((alphaHi + alphaLo) / 2 * x)));
  while currsum ~= NInSamples
    if currsum > NInSamples
      alphaHi = (alphaHi + alphaLo) / 2;
    else
      alphaLo = (alphaHi + alphaLo) / 2;
    end
    currsum = sum(round(exp((alphaHi + alphaLo) / 2 * x)));
  end

  alpha = (alphaHi + alphaLo) / 2;

% Generate the history

  CurrStart = 1;
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  History = zeros(NSAMPLESOUT,1);
  for OutSample = 1:NSAMPLESOUT
    CurrEnd = CurrStart + (round(exp(alpha * (NSAMPLESOUT - OutSample + 1))) - 1);
    History(OutSample,1) = mean(InData(CurrStart:CurrEnd));
    CurrStart = CurrEnd + 1;
  end

  if CurrStart-1 ~= NInSamples
    error('GenHistory: Bad history vector!!!!!');
  end
end

3.3.4 GenFacit.m
Denna funktion kodar den önskade responsen hos neuronnätet, givet ett exempel.
MkTrData förser GenFacit med nödvändig information.
function [Facit] = GenFacit(ChangedVar, ChangedAt, NewVal)
% GenFacit -- Generates a facit vector from the given data.

% Implementation by Thord Andersson & Mikael Karlsson
% Copyright (c) 1996-98 by Thord Andersson & Mikael Karlsson
%
% 1996-08-09 First version
%

  fprintf(1,'GenFacit processing:\n\tChangedVar = %d\n\tChangedAt = %d\n\tNewVal = %d\n',
ChangedVar, ChangedAt, NewVal);
  ESTIMCOL = 9;

  FALSEVALUE = -0.85;
  TRUEVALUE  = -FALSEVALUE;

  Facit = [];

  load inpar;
  [NInVar, Q] = size(InVarList);

  for CurrVar = 1:NInVar
    if(InVarList(CurrVar, ESTIMCOL) == 1)
      NewFacit = FALSEVALUE;
      if((CurrVar == ChangedVar) & (ChangedAt ~= 0))
        NewFacit = TRUEVALUE;
      end
      Facit = [Facit; NewFacit];
    end
  end
end

3.3.5 looptrain6V4.m
En av många versioner av denna fil. Dessa användes för att pröva olika storlekar på
näten.
function [w1,dw1,w2,dw2,w3,dw3,tr,BestIter]=looptrain6V4
% Matlab-script that trains and tests a huge amount of nets.
% In this case the script tests nets that separates Parameter 4
% from the rest of the parameters. The size of the nets varies.
% Imlementation by Thord Andersson & Mikael Karlsson 1996-1998 (c)

% Trainingdata-file
  TRDATAFILE = '../CV/trdata600_V4_VSall.mat';
% Load validation data
  load ../CV/trdata600_V4_VSall_VAL1.mat
  ex=examples(1:60,:);
  fa=facit;
% Load training-data
  load ../CV/trdata600_V4_VSall.mat
  examples=examples(1:60,:);

  SSE = 99999999;
  MIN_SSE = SSE;
  BEST_NET = 999;
  ERR_GOAL = 3;
  MAX_EPOCHS = 600;

  tr=[];
  w3=[];
  dw3=[];
  TryCnt=0;
  IterCnt=0;

  format compact;
  rand('seed',sum(100*clock));
  randn('seed',sum(100*clock));

  for NHidden2=10:3:19
    for NHidden1=45:5:60
      for TryCnt=1:4
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        IterCnt=IterCnt + 1;
        fprintf(1,'Running loop %d of 25', TryCnt);
        if(NHidden2 >0)
          [Tw1,Tdw1,Tw2,Tdw2,Tw3,Tdw3,tr_record] = train([100 NHidden1 ...
                NHidden2],TRDATAFILE, '', ERR_GOAL, MAX_EPOCHS);
          [Q, Nepocs] = size(tr_record);
          SSE = tr_record(1,Nepocs);
          NetResTra = simuffrbp([examples;-ones(1,size(examples,2))], Tw1, ...
              'tansig', Tw2, 'tansig', Tw3, 'tansig');
          NErrTra = sum(sum((NetResTra > 0) ~= (facit > 0)));

          NetResVal = simuffrbp([ex;-ones(1,size(ex,2))], Tw1, ...
              'tansig', Tw2, 'tansig', Tw3, 'tansig');
          NErrVal = sum(sum((NetResVal > 0) ~= (fa > 0)));

          if (NErrVal < BEST_NET) | ((NErrVal == BEST_NET) & (SSE < MIN_SSE))
            BEST_NET = NErrVal;
            MIN_SSE = SSE;
            w1 = Tw1; dw1 = Tdw1;
            w2 = Tw2; dw2 = Tdw2;
            w3 = Tw3; dw3 = Tdw3;
            BestIter = IterCnt;
          end
        else
          [Tw1,Tdw1,Tw2,Tdw2,tr_record] = train([100 NHidden1 ...
                NHidden2],TRDATAFILE, '', ERR_GOAL, MAX_EPOCHS);
          [Q, Nepocs] = size(tr_record);
          SSE = tr_record(1,Nepocs);
          NetResTra = simuffrbp([examples;-ones(1,size(examples,2))], Tw1, ...
              'tansig', Tw2, 'tansig');
          NErrTra = sum(sum((NetResTra > 0) ~= (facit > 0)));

          NetResVal = simuffrbp([ex;-ones(1,size(ex,2))], Tw1, ...
              'tansig', Tw2, 'tansig');
          NErrVal = sum(sum((NetResVal > 0) ~= (fa > 0)));

          if (NErrVal < BEST_NET) | ((NErrVal == BEST_NET) & (SSE < MIN_SSE))
            BEST_NET = NErrVal;
            MIN_SSE = SSE;
            w1 = Tw1; dw1 = Tdw1;
            w2 = Tw2; dw2 = Tdw2;
            w3 = []; dw3 = [];
            BestIter = IterCnt;
          end
        end
        tr = [tr;Nepocs SSE NErrTra NHidden1 NHidden2 NErrVal];
        save /tmp/loopdata tr;
        fid = fopen('Abort');
        if(fid == -1)
          fprintf(1,'----------  Manual abort!  -----------\n');
          return;
        else
          fclose(fid);
        end
      end
    end
  end

end

3.3.6 Train.m
Denna funktion kör själva träningsalgoritmen. den kan användas på flera olika sätt, som
syns i hjälptexten.
function [out1, out2, out3, out4, out5, out6, out7, out8, out9] = ...
    Train(netinfo, datafile, netfile, EG, ME)
% train -- This function runs the rprop training algorithm
% netinfo  -- A vector where the elements have the following meaning:
%             (1,1): The number of examples that will be presented to the
%                    network.
%             (1,2): The number of neurons in the first hidden layer.
%             (1,3): The number of neurons in the second hidden layer.
% datafile -- A string containing the name of a file with the example matrix
%             and the facit matrix. (named examples and facit)
%             NOTE: (I)  When this argument is supplied the number of
%                        examples is fixed by the loaded matrices.
%                   (II) In order to only load 'netfile', set this argument
%                        to an empty string.
% netfile  -- A string containing the name of a file with saved weight-
%             matrices.
%             NOTE. (I)  The variable NrLayers needs to exist in the file.
%                        It specifies the number of hidden layers.
%             NOTE: (II) When this argument is supplied the size of the
%                        network fixed by the loaded matrices.

% Implementation by Thord Andersson & Mikael Karlsson
% Copyright (c) 1996-98 by Thord Andersson & Mikael Karlsson
%
% 1996-10-03 First version
%
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  DW_INIT = 0.01;
  PLOT = 1;
  UPDATE = 200;

  if nargin == 5
    EPOCS = ME;
    ERROR = EG;
  else
    EPOCS = 100;
    ERROR = 3;
    if nargin == 4
      ERROR = EG;
    else
      ERROR = 3;
    end
  end

  WinSize = 5;

  [Rnetinfo,Cnetinfo]=size(netinfo);
  if( (Rnetinfo ~= 1) | (Cnetinfo > 3) | ( (Cnetinfo ~= 3) & (nargin ~= 3) ))
    error('train: Illegal netinfo! Aborting ...');
  end

  if(nargin == 1)
    datafile='';
  end

  fprintf(1,'\nStarting train ...\n');

  if( (nargin >= 2) & ( datafile ~='' ) )
    [Rdatafile,Cdatafile]=size(datafile);
    if ( isstr(datafile) & (Rdatafile == 1) )
      fid=fopen(datafile,'r');
      if( fid ~= -1 )
        fclose(fid);
        fprintf(1,'Loading examples ...\n');
        unix(['cp ' datafile ' /tmp/temp.mat']);
        load /tmp/temp.mat;
        unix('rm /tmp/temp.mat');
        examples=examples(1:60,:);
        [NInSamples, NEx] = size(examples);
        [NOutSamples, NEx] = size(facit);
        netinfo(1,1)=NEx;
      else
        error('train: datafile does not exist! Aborting ...');
      end
    else
      error(['train: Illegal name of datafile! Aborting ...']);
    end
  else
    fprintf(1,'Making examples ...\n');
    if(netinfo(1,1) < 3)
      error('train: You must have more than 2 examples! Aborting ...');
    end
    [examples, facit] = MkTrData(WinSize, netinfo(1,1), []);
    [NInSamples, NEx] = size(examples);
    [NOutSamples, NEx] = size(facit);
  end

  if( nargin == 3 )
    [Rnetfile,Cnetfile]=size(netfile);
    if ( isstr(netfile) & (Rnetfile == 1) )
      fid=fopen(netfile,'r');
      if( fid ~= -1 )
        fclose(fid);
        fprintf(1,'Loading weight-matrices ...\n');
        unix(['cp ' netfile ' /tmp/temp.mat']);
        load /tmp/temp.mat;
        unix('rm /tmp/temp.mat');
        if(NrLayers == 0)
          netinfo(1,2) = 0;
          netinfo(1,3) = 0;
        elseif(NrLayers == 1)
          [RHid, CHid]=size(w1);
          netinfo(1,2) = RHid -1;
          netinfo(1,3) = 0;
        elseif(NrLayers == 2)
          [RHid, CHid]=size(w2);
          netinfo(1,2) = CHid -1;
          netinfo(1,3) = RHid -1;
        else
          error(['train: ' netfile ' contains illegal data! Aborting ...']);
        end
      else
        error(['train: ' netfile ' does not exist! Aborting ...']);
      end
    else
      error(['train: Illegal name of netfile! Aborting ...']);
    end
  else
    fprintf(1,'Making weight-matrices ...\n');
    if( (netinfo(1,2) == 0) & (netinfo(1,3) == 0) )
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      NrLayers = 0;
      [w1, dw1] = initffrp(examples, DW_INIT, NOutSamples, 'tansig');
    elseif( (netinfo(1,2) > 0) & (netinfo(1,3) == 0) )
      NrLayers = 1;
      [w1, dw1, w2, dw2] = initffrp(examples, DW_INIT, netinfo(1,2), 'tansig', NOutSamples,
'tansig');
    elseif( (netinfo(1,2) > 0) & (netinfo(1,3) > 0) )
      NrLayers = 2;
      [w1, dw1, w2, dw2, w3, dw3] = initffrp(examples, DW_INIT, netinfo(1,2),'tansig',
netinfo(1,3), 'tansig', NOutSamples, 'tansig');
    else
      error('train: Illegal sizes of hidden layers! Aborting ...');
    end
  end

  examples = [examples; -ones(1, NEx)];

  fprintf(1,'\nStarting training using %d examples:\n',NEx);
  fprintf(1,'  Nr of neurons in the input layer        : %d\n',NInSamples);
  if(NrLayers>0)
    fprintf(1,'  Nr of neurons in the first hidden layer : %d\n',netinfo(1,2));
    if(NrLayers>1)
      fprintf(1,'  Nr of neurons in the second hidden layer: %d\n',netinfo(1,3));
    end
  end
  fprintf(1,'  Nr of neurons in the output layer       : %d\n\n',NOutSamples);
  tic;

  if( NrLayers == 0 )
    [out1, out2, end_epoc, tr_record] = trainrbp(w1 ,dw1, 'tansig', ...
        examples, facit, [PLOT EPOCS ERROR UPDATE]);
    if nargout > 2
      out3 = tr_record;
    end
    if nargout == 5
      out4 = examples;
      out5 = facit;
    end
  elseif( NrLayers == 1 )
    [out1, out2, out3, out4, end_epoc, tr_record] = trainrbp(w1 ,dw1, ...
        'tansig', w2, dw2, 'tansig', examples, facit, [PLOT EPOCS ERROR ...
          UPDATE]);
    if nargout > 4
      out5 = tr_record;
    end
    if nargout == 7
      out6 = examples;
      out7 = facit;
    end
  elseif( NrLayers == 2 )
    [out1, out2, out3, out4, out5, out6, end_epoc, tr_record] = trainrbp(w1 ...
        ,dw1, 'tansig', w2, dw2, 'tansig', w3, dw3, 'tansig', examples, ...
        facit, [PLOT EPOCS ERROR UPDATE]);
    if nargout > 6
      out7 = tr_record;
    end
    if nargout == 9
      out8 = examples;
      out9 = facit;
    end
  end

  fprintf(1,'\nTraining ended after %f minutes.\n', toc/60);
end

3.3.7 SetSort.m
Användes för att avgöra vilka parametrar som var lättast att skilja åt.
function [BestAngle,BestA,BestB,ResultRecord]=SetSort(VarSet)
% SetSort-- Takes a set of parameters and divides them into
%           the two subsets that are easiest to separate. (with
%           an ANN)

% Implementation by Thord Andersson & Mikael Karlsson
% Copyright (c) 1996-98 by Thord Andersson & Mikael Karlsson
%
% 1996-12-12 First version
%

[foo, NrVars]=size(VarSet);

if foo~=1
  error('SetSort: Illegal VarSet!');
end

if NrVars < 2
  error('SetSort: Illegal VarSet!');
end

NrInSetRoof=floor(NrVars/2);
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ResultRecord=[];

BestAngle = 0;
BestInd = 0;
BestA=[];
BestB=[];

for NrInSet=1:NrInSetRoof

  Depth=0;
  Result=[];

  Result = FindPermut(VarSet, Depth, NrInSet);

  [ResultRows,ResultCols]=size(Result);

  fprintf(1, 'Number of variabels          : %d\n', NrVars);
  fprintf(1, 'Number of variabels in set   : %d\n', NrInSet);
  fprintf(1, 'Number of permutations (calc): %d\n', ResultRows);

  for Cnt=1:ResultRows
    Cnt
    SetA=Result(Cnt,:);
    SetB=[];
    for CntVar=1:NrVars
      if ~any(VarSet(1,CntVar)==SetA)
        SetB=[SetB VarSet(1,CntVar)];
      end
    end

    [DistAngle, tmpRecord]=CalcAngle(SetA,SetB);
    ResultRecord=[ResultRecord;[SetA -1 SetB tmpRecord]];
    if DistAngle > BestAngle
      BestAngle=DistAngle;
      BestInd=Cnt;
      BestA=SetA;
      BestB=SetB;
    end

  end

end

end

3.3.8 FindPermut.m
FindPermut returnerar alla permutationer av möjliga uppdelningar.
function [Result]=FindPermut(VarSet, Depth, NrInSet)
% FindPermut -- A recursive function that returns all permutations
%               of how to split a set in two halves where the first
%               half should contain <NrInSet> elements.

% Implementation by Thord Andersson & Mikael Karlsson
% Copyright (c) 1996-98 by Thord Andersson & Mikael Karlsson
%
% 1996-12-12 First version

if Depth==(NrInSet-1)
  Result=VarSet';
else
  Depth=Depth+1;
  Cntr=1;
  Result=[];
  [Q,NrInSub]=size(VarSet);

  while Cntr <= (NrInSub-(NrInSet-Depth))
    % Recurse !
    TmpResult=FindPermut(VarSet((Cntr+1):NrInSub), Depth, NrInSet);
    [NrRows,NrCols]=size(TmpResult);
    Result=[Result ; [ones(NrRows,1)*VarSet(1,Cntr) TmpResult] ];
    Cntr=Cntr+1;
  end

end

end

3.3.9 CalcAngle.m
Beräknar avståndet mellan två parametrar. Det är i denna funktion man bör implementera
ett bättre avståndsmått än det vi använt.
function [ResultAngle,ResultRecord]=CalcAngle(SetA,SetB)
% CalcAngle -- Takes two parameter-sets and calculates the distance
%              between them.
%              The current implementation "hardwires" the format of the
%              trainingsets.
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% Implementation by Thord Andersson & Mikael Karlsson
% Copyright (c) 1996-98 by Thord Andersson & Mikael Karlsson
%
% 1996-12-12 First version
% 1997-01-30 Major update

format compact;

[foo,ColsA]=size(SetA);
[foo,ColsB]=size(SetB);

Angle=zeros(ColsA*ColsB*50*50,1);
AngleCnt=1;

for CntA=1:ColsA
  for CntB=1:ColsB
    % Set A
    datafile=['../CV/trdata50_V' int2str(SetA(1,CntA)) '_VAL1.mat'];
    [s,w]=unix(['cp ' datafile ' /tmp/temp.mat']);
    if s~=0
      error('CalcAngle: Error occured while copying to temp-file. (SetA)');
    end
    load /tmp/temp.mat;
    unix('rm /tmp/temp.mat');
    exA=examples(1:60,:);

    % SetB
    datafile=['../CV/trdata50_V' int2str(SetB(1,CntB)) '_VAL1.mat'];
    [s,w]=unix(['cp ' datafile ' /tmp/temp.mat']);
    if s~=0
      error('CalcAngle: Error occured while copying to temp-file. (SetB)');
    end
    load /tmp/temp.mat;
    unix('rm /tmp/temp.mat');
    exB=examples(1:60,:);

    [NrVarsA,NrSampA]=size(exA);
    [NrVarsB,NrSampB]=size(exB);
    if NrVarsA ~= NrVarsB
      error('CalcAngle: Different number of variables!');
    end

    for CntSampA=1:NrSampA
      for CntSampB=1:NrSampB
        Angle(AngleCnt,1)=norm(exA(:,CntSampA)-exB(:,CntSampB));
        AngleCnt=AngleCnt+1;
      end
    end

  end
end

maxAngle   =max(Angle);
minAngle   =min(Angle);
meanAngle  =mean(Angle);
medianAngle=median(Angle);
stdAngle   =std(Angle);

ResultAngle=min([meanAngle medianAngle]);
ResultRecord=[maxAngle minAngle meanAngle medianAngle stdAngle];

end

3.4 RPROP-implementering
Här följer implementeringen av RPROP-algoritmen i C++, med gränsnitt mot Matlab.
Denna kod använder matrisfunktionerna som följer i avsnitt 3.5.

3.4.1 trainrbp_m.c
Gränssnittsfunktion mot Matlab för RPROP. Anropsstrukturen är i stort sett det samma
som för backpropagation implementeringen i Neural Network toolbox. Observera dock
att indatavektorn måste expanderas med en rad med -1:or för bias.

I denna fil finns även implementeringen av Plot_SSE.
// File: trainrbp_m.c
// ----
/*  Train a feed-forward net using R-prop.
    Also included plot_SSE.
    By Mikael Karlsson & Thord Anderssom   1996-1998 (c)
*/
// NB! This is a Matlab-interface function.

#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "own_types.h"
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#include "plot_SSE.h"
#include "mex.h"
#include "trbp.h"
#include "tansig_c.h"
#include "deltatan.h"
#include "deltatan_out.h"

const unsigned int MAXSTRLEN = 21;

extern "C" {
void mexFunction(int NOut, Matrix *OutPar[], int NIn, Matrix *InPar[])
{
   unsigned int NEx, NNIn, NNH1, NNH2, NNOut;
   Matrix *train_par;
   int No_epochs;
   char fkn_name[MAXSTRLEN];
   ACT_FPTR act_fkn_h1, act_fkn_h2, act_fkn_out;
   D_H_FPTR delta_fkn_h1, delta_fkn_h2;
   D_O_FPTR delta_fkn_out;
   unsigned int df = 25, me = 1000;
   double *SSE_vec, eg = 0.02, mu = 100;

   switch(NIn)
   {
//
//                      trbp1
//            (with training parameters)
   case 6:
      train_par = InPar[5];
      switch(mxGetN(train_par))
      {
      case 4:
         mu = mxGetPr(train_par)[3];
      case 3:
         eg = mxGetPr(train_par)[2];
      case 2:
         me = mxGetPr(train_par)[1];
      case 1:
         df = mxGetPr(train_par)[0];
         break;
      default:
         mexPrintf("trainrbp_m: Warning! Too many training parameters supplied!");
      }
//
//                      trbp1
//
   case 5:

      SSE_vec = (double*)malloc((me+1)*sizeof(double));

      if(SSE_vec == NULL) mexErrMsgTxt("trainrbp_m: Error in trainrbp: Out of memory!");

      NEx = mxGetN(InPar[3]);
      NNIn = mxGetM(InPar[3]);
      NNOut = mxGetM(InPar[4]);

      if(mxGetM(InPar[0]) != NNOut || mxGetN(InPar[0]) != NNIn || mxGetN(InPar[4]) != NEx ||
         mxGetM(InPar[0]) != mxGetM(InPar[1]) || mxGetN(InPar[0]) != mxGetN(InPar[1]))
         mexErrMsgTxt("Error in trainrbp_m: Illegal matrix dimensions");

      if(mxIsString(InPar[2]))
      {
         mxGetString(InPar[2], fkn_name, MAXSTRLEN);
         if(strcmp(fkn_name, "tansig") == 0)
         {
            act_fkn_out = &tansig_c;
            delta_fkn_out = &deltatan_out;
         }
         else
            mexErrMsgTxt("Error in trainrbp_m: Activation function for layer 1 is not
implemented!");
      }
      else
         mexErrMsgTxt("Error in trainrbp_m: An activation function is needed for layer 1.");

      switch(NOut)
      {
      case 4:
      case 3:
         OutPar[2] = mxCreateFull(1, 1, 0);
      case 2:
         OutPar[0] = InPar[0];
         OutPar[1] = InPar[1];
         break;
      default:
         mexPrintf("Warning! Wrong number of output arguments when using trainrbp_m!");
      }

      No_epochs = trbp1(mxGetPr(InPar[0]), mxGetPr(InPar[1]), act_fkn_out, delta_fkn_out,
                        mxGetPr(InPar[3]), mxGetPr(InPar[4]), SSE_vec,
                        NNIn - 1, NEx, NNOut, df, me, eg, mu);
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      if(NOut>2)
          mxGetPr(OutPar[2])[0] = No_epochs;
      if(NOut == 4 && No_epochs > -1)
      {
         OutPar[3] = mxCreateFull(1, No_epochs + 1, 0);
         for(unsigned int cntr = 0; cntr < No_epochs + 1; cntr++)
            mxGetPr(OutPar[3])[cntr] = SSE_vec[cntr];
      }

      free((void*)SSE_vec);

      break;
//
//                      trbp2
//            (with training parameters)

   case 9:
      train_par = InPar[8];
      switch(mxGetN(train_par))
      {
      case 4:
         mu = mxGetPr(train_par)[3];
      case 3:
         eg = mxGetPr(train_par)[2];
      case 2:
         me = mxGetPr(train_par)[1];
      case 1:
         df = mxGetPr(train_par)[0];
         break;
      default:
         mexPrintf("trainrbp_m: Warning! Too many training parameters supplied!");
      }
//
//                      trbp2
//
   case 8:

      SSE_vec = (double*)malloc(sizeof(double)*(me+1));
      if(SSE_vec == NULL) mexErrMsgTxt("Error in trainrbp: Out of memory!");

      NEx = mxGetN(InPar[6]);
      NNIn = mxGetM(InPar[6]);
      NNH1 = mxGetM(InPar[0]);
      NNOut = mxGetM(InPar[7]);

      if(mxGetM(InPar[3]) != NNOut || mxGetN(InPar[3]) != NNH1 ||
         mxGetN(InPar[0]) != NNIn  || mxGetN(InPar[7]) != NEx  ||
         mxGetM(InPar[0]) != mxGetM(InPar[1]) || mxGetN(InPar[0]) != mxGetN(InPar[1]) ||
         mxGetM(InPar[3]) != mxGetM(InPar[4]) || mxGetN(InPar[3]) != mxGetN(InPar[4]))
         mexErrMsgTxt("Error in trainrbp: Illegal matrix dimensions");

      if(mxIsString(InPar[2]))
      {
         mxGetString(InPar[2], fkn_name, MAXSTRLEN);
         if(strcmp(fkn_name, "tansig") == 0)
         {
            act_fkn_h1 = &tansig_c;
            delta_fkn_h1 = &deltatan;
         }
         else
            mexErrMsgTxt("Error in trainrbp: Activation function for layer 1 is not
implemented!");
      }
      else
         mexErrMsgTxt("Error in trainrbp: An activation function is needed for layer 1.");

      if(mxIsString(InPar[5]))
      {
         mxGetString(InPar[5], fkn_name, MAXSTRLEN);
         if(strcmp(fkn_name, "tansig") == 0)
         {
            act_fkn_out = &tansig_c;
            delta_fkn_out = &deltatan_out;
         }
         else
            mexErrMsgTxt("Error in trainrbp: Activation function for layer 2 is not
implemented!");
      }
      else
         mexErrMsgTxt("Error in trainrbp: An activation function is needed for layer 2.");

      switch(NOut)
      {
      case 6:
      case 5:
         OutPar[4] = mxCreateFull(1, 1, 0);
      case 4:
         OutPar[0] = InPar[0];
         OutPar[1] = InPar[1];
         OutPar[2] = InPar[3];
         OutPar[3] = InPar[4];
         break;
      default:
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         mexPrintf("Warning! Wrong number of output arguments when using trainrbp!");
      }

      No_epochs = trbp2(mxGetPr(InPar[0]), mxGetPr(InPar[1]), act_fkn_h1, delta_fkn_h1,
                        mxGetPr(InPar[3]), mxGetPr(InPar[4]), act_fkn_out, delta_fkn_out,
                        mxGetPr(InPar[6]), mxGetPr(InPar[7]), SSE_vec,
                        NNIn - 1, NEx, NNH1 - 1, NNOut, df, me, eg, mu);

      if(NOut > 4)
         mxGetPr(OutPar[4])[0] = No_epochs;
      if(NOut == 6 && No_epochs > -1)
      {
         OutPar[5] = mxCreateFull(1, No_epochs + 1, 0);
         for(unsigned int cntr = 0; cntr < No_epochs + 1; cntr++)
            mxGetPr(OutPar[5])[cntr] = SSE_vec[cntr];
      }

      free((void*)SSE_vec);

      break;
//
//                      trbp3
//            (with training parameters)
   case 12:
      train_par = InPar[11];
      switch(mxGetN(train_par))
      {
      case 4:
         mu = mxGetPr(train_par)[3];
      case 3:
         eg = mxGetPr(train_par)[2];
      case 2:
         me = mxGetPr(train_par)[1];
      case 1:
         df = mxGetPr(train_par)[0];
         break;
      default:
         mexPrintf("Warning! Too many training parameters supplied!");
      }
//
//                      trbp3
//
   case 11:

      SSE_vec = (double*)malloc(sizeof(double)*(me+1));

      if(SSE_vec == NULL) mexErrMsgTxt("Error in trainrbp: Out of memory!");

      NEx = mxGetN(InPar[9]);
      NNIn = mxGetM(InPar[9]);
      NNH1 = mxGetM(InPar[0]);
      NNH2 = mxGetM(InPar[3]);
      NNOut = mxGetM(InPar[10]);

      if(mxGetN(InPar[0])  != NNIn || mxGetN(InPar[3]) != NNH1  ||
         mxGetN(InPar[6])  != NNH2 || mxGetM(InPar[6]) != NNOut ||
         mxGetN(InPar[10]) != NEx  ||
         mxGetM(InPar[0]) != mxGetM(InPar[1]) || mxGetN(InPar[0]) != mxGetN(InPar[1]) ||
         mxGetM(InPar[3]) != mxGetM(InPar[4]) || mxGetN(InPar[3]) != mxGetN(InPar[4]) ||
         mxGetM(InPar[6]) != mxGetM(InPar[7]) || mxGetN(InPar[6]) != mxGetN(InPar[7]))
         mexErrMsgTxt("Error in trainrbp: Illegal matrix dimensions");

      if(mxIsString(InPar[2]))
      {
         mxGetString(InPar[2], fkn_name, MAXSTRLEN);
         if(strcmp(fkn_name, "tansig") == 0)
         {
            act_fkn_h1 = &tansig_c;
            delta_fkn_h1 = &deltatan;
         }
         else
            mexErrMsgTxt("Error in trainrbp: Activation function for layer 1 is not
implemented!");
      }
      else
         mexErrMsgTxt("Error in trainrbp: An activation function is needed for layer 1.");

      if(mxIsString(InPar[5]))
      {
         mxGetString(InPar[5], fkn_name, MAXSTRLEN);
         if(strcmp(fkn_name, "tansig") == 0)
         {
            act_fkn_h2 = &tansig_c;
            delta_fkn_h2 = &deltatan;
         }
         else
            mexErrMsgTxt("Error in trainrbp: Activation function for layer 2 is not
implemented!");
      }
      else
         mexErrMsgTxt("Error in trainrbp: An activation function is needed for layer 2.");

      if(mxIsString(InPar[8]))
      {
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         mxGetString(InPar[8], fkn_name, MAXSTRLEN);
         if(strcmp(fkn_name, "tansig") == 0)
         {
            act_fkn_out = &tansig_c;
            delta_fkn_out = &deltatan_out;
         }
         else
            mexErrMsgTxt("Error in trainrbp: Activation function for layer 3 is not
implemented!");
      }
      else
         mexErrMsgTxt("Error in trainrbp: An activation function is needed for layer 3.");

      switch(NOut)
      {
      case 8:
      case 7:
         OutPar[6] = mxCreateFull(1, 1, 0);
      case 6:
         OutPar[0] = InPar[0];
         OutPar[1] = InPar[1];
         OutPar[2] = InPar[3];
         OutPar[3] = InPar[4];
         OutPar[4] = InPar[6];
         OutPar[5] = InPar[7];
         break;
      default:
         mexPrintf("Warning! Wrong number of output arguments when using trainrbp!");
      }

      No_epochs = trbp3(mxGetPr(InPar[0]), mxGetPr(InPar[1]), act_fkn_h1, delta_fkn_h1,
                        mxGetPr(InPar[3]), mxGetPr(InPar[4]), act_fkn_h2, delta_fkn_h2,
                        mxGetPr(InPar[6]), mxGetPr(InPar[7]), act_fkn_out, delta_fkn_out,
                        mxGetPr(InPar[9]), mxGetPr(InPar[10]), SSE_vec,
                        NNIn - 1, NEx, NNH1 - 1, NNH2 - 1, NNOut, df, me, eg, mu);

      if(NOut > 6)
         mxGetPr(OutPar[6])[0] = No_epochs;
      if(NOut == 8 && No_epochs > -1)
      {
         OutPar[7] = mxCreateFull(1, No_epochs + 1, 0);
         for(unsigned int cntr = 0; cntr < No_epochs + 1; cntr++)
            mxGetPr(OutPar[7])[cntr] = SSE_vec[cntr];
      }

      free((void*)SSE_vec);

      break;

   default:
      mexErrMsgTxt("Error in trainrbp_m: Illegal number of input arguments!");
      break;
   }

   return;
}

void plot_SSE(const double *const SSE_vec, const unsigned int length, const double err_goal)
{

   // Declaring onstants
   const unsigned int NOut = 1;
   const unsigned int NIn  = 3;
   char *PlotFunc = "ploterr";

   // Declaring Matlab - variables
   Matrix* OutArg[NOut];
   Matrix* InArg[NIn];

   // Ploterr's handler
   static double handler = 0;

   // Allocate memory for communication vectors
   OutArg[0] = mxCreateFull(1, 1, 0);
   InArg[0] = mxCreateFull(1, length, 0);
   InArg[1] = mxCreateFull(1, 1, 0);
   InArg[2] = mxCreateFull(1, 1, 0);

   // Copy SSE_vec to Matlab-var
   for(register unsigned int cntr = 0; cntr < length; cntr++)
      mxGetPr(InArg[0])[cntr] = SSE_vec[cntr];

   // Initialize communication vectors
   mxGetPr(InArg[1])[0] = err_goal;
   mxGetPr(InArg[2])[0] = handler;

   // Call Ploterr. If first time get handler.
   if(length == 1)
      mexCallMATLAB(NOut, OutArg, NIn-1, InArg, PlotFunc);
   else
      mexCallMATLAB(NOut, OutArg, NIn, InArg, PlotFunc);



- 34 -

   handler = mxGetPr(OutArg[0])[0];

   // Free memory
   mxFreeMatrix(OutArg[0]);
   mxFreeMatrix(InArg[0]);
   mxFreeMatrix(InArg[1]);
   mxFreeMatrix(InArg[2]);

   return;
}
}

3.4.2 plot_SSE.h
Headerfil för plot_SSE.
/*  Plot SSE implementation for R-prop
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson  1996-1998 (c)
*/

#ifndef PLOT_SSE_H
#define PLOT_SSE_H

extern "C" {
void plot_SSE(const double *const SSE_vec, const unsigned int length, const double err_goal);
}

#endif

3.4.3 trpb.h
Headerfil för alla trbp-funktioner, dvs trbp1, trbp2 och trbp3 (se c-filer för
argumentbeskrivning). Observera de egendefinerade typerna ACT_FPTR och
D_O_FPTR. Dessa är funktionspekare till den aktiveringsfunktion resp. deltafunktion,
som ska användas för aktuellt lager och defineras i own_types.h.
// File: trbp.h
// ----
/*  trbp implementation for R-prop
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson  1996-1998 (c)
*/

#ifndef TRBP_H
#define TRBP_H

#include "own_types.h"

int trbp1(double w1[], double dw1[], ACT_FPTR f1, D_O_FPTR df1,
          const double pb[], const double t[], double tr[],
          const unsigned int R, const unsigned int Q, const unsigned int S1,
          const unsigned int df, const unsigned int me, const double eg, const double mu);

int trbp2(double w1[], double dw1[], ACT_FPTR f1, D_H_FPTR df1,
          double w2[], double dw2[], ACT_FPTR f2, D_O_FPTR df2,
          const double pb[], const double t[], double tr[],
          const unsigned int R, const unsigned int Q, const unsigned int S1, const unsigned
int S2,
          const unsigned int df, const unsigned int me, const double eg, const double mu);

int trbp3(double w1[], double dw1[], ACT_FPTR f1, D_H_FPTR df1,
          double w2[], double dw2[], ACT_FPTR f2, D_H_FPTR df2,
          double w3[], double dw3[], ACT_FPTR f3, D_O_FPTR df3,
          const double pb[], const double t[], double tr[],
          const unsigned int R, const unsigned int Q, const unsigned int S1,
          const unsigned int S2, const unsigned int S3,
          const unsigned int df, const unsigned int me, const double eg, const double mu);
#endif

3.4.4 trbp-funktioner
Implementering av trbp-funktionerna. Dessa filer implementerar RPROP-algoritmen för
inget, ett eller två dolda lager.
// File: trbp1.c
// ----
/*
%   TRBP1 Train 1-layer feed-forward network resilient w/backpropagation.
%
%          w1 - S1x(R+1) weight matrix (double*) for output layer
%              (including bias, no dummy-neuron)
%          dw1- S1x(R+1) update-value matrix (double*).
%          fi - Transfer function (fcn-ptr).
%         dfi - Respective delta-functions
%      R,Q,S1 - Size of matrices.
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%         pb  - (R+1)xQ matrix(double*) of input vectors. (NOTE: Includes bias!!)
%          t  - S1xQ matrix(double*) of target vectors.
%         pb -
%
%        Training parameters are:
%          df - Epochs between updating display, default = 25.
%          me - Maximum number of epochs to train, default = 1000.
%          eg - Sum-squared error goal, default = 0.02.
%          mu - Maximum update value, default = 50.

% Based on trbp1.m (Matlab-version) made by
% Mark Beale, 1-31-92
% Revised 12-15-93, MB
% Copyright (c) 1992-94 by the MathWorks, Inc.
% $Revision: 1.1 $  $Date: 1994/01/11 16:29:29 $
%
% Rprop implementation by Thord Andersson & Mikael Karlsson
% Copyright (c) 1996-98 by Thord Andersson & Mikael Karlsson
%
% 1996-10-31 First version
*/

/*
  ToDo: Vilka inline??
        Referenser??
        d1 bort??

*/

#include <iostream.h>
#include <iomanip.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include "own_types.h"
#include "grad_update_rp.h"
#include "matrix_mult.h"
#include "matrix_sub.h"
#include "matrix_sumsqr.h"
#include "update.h"
#include "trbp.h"
#include "plot_SSE.h"

int trbp1(double w1[], double dw1[], ACT_FPTR f1, D_O_FPTR df1,
          const double pb[], const double t[], double tr[],
          const unsigned int R, const unsigned int Q,
          const unsigned int S1,
          const unsigned int df, const unsigned int me,
          const double eg, const double mu)
{
   register unsigned int i = 0;
   const double ml  = 1.0e-14;
   const double inc = 1.2;
   const double dec = 0.5;
   const unsigned int wR1 = S1    , wQ1 = R + 1;

   const unsigned char STUCK_LIMIT = 20;
   const int PROPER_BIAS = -1;

   int bias_value = PROPER_BIAS;
   double SSE = 0, old_SSE = 0;
   unsigned char Stuck_cntr = 0;

   // Don't use exceptions!
   // set_new_handler(NULL);

   /* Use this when using C++
   GRAD_INFO* const scase1 = new GRAD_INFO[wR1 * wQ1];
   double* const a1        = new double[wR1 * Q];
   double* const d1        = new double[wR1 * Q];
   double* const e         = new double[wR1 * Q];
   */

   GRAD_INFO* const scase1 = (GRAD_INFO*)malloc(sizeof(GRAD_INFO)*wR1*wQ1);
   double* const a1        = (double*)malloc(sizeof(double)*wR1*Q);
   double* const d1        = (double*)malloc(sizeof(double)*wR1*Q);
   double* const e         = (double*)malloc(sizeof(double)*wR1*Q);

   if( ! (e && a1 && d1 && scase1))
   {

      free((void*)a1);
      free((void*)d1);
      free((void*)scase1);
      free((void*)e);

      // C++ version
      /*delete[] a1;
      delete[] d1;
      delete[] scase1;
      delete[] e;*/

      cerr << "trbp1: Out of memory! Aborting..." << endl;
      return -1;
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   }

   // Presentation Phase
   // Output layer 1
   matrix_mult(a1, w1, pb, wR1, wQ1, Q);
   (*f1)(a1, a1, wR1, Q);

   matrix_sub(e, t, a1, wR1, Q);

   SSE = matrix_sumsqr(e, wR1, Q);

   // Training Record
   tr[0] = SSE;

   // Plotting
   cout << endl << endl;
   cout << "Training started. (trbp1)" << endl;
   cout << "-------------------------" << endl << endl;
   cout << "Epoch     0 . SSE = " << SSE << "  (Initial)" << endl << endl;
   plot_SSE(tr, 1, eg);

   // Training
   // ********

   for(i = 1; i<=me; i++)
   {
      // Check Phase

      if( SSE < eg)
      break;

      // Backprop Phase

      (*df1)(d1, a1, e, wR1, Q);
      grad_update_rp(scase1, d1, pb, wR1, Q, wQ1);

      // Learning Phase

      update(w1, dw1, scase1, wR1, wQ1, inc, mu, dec, ml,1);

      // Presentation Phase
      // Output layer 1
      matrix_mult(a1, w1, pb, wR1, wQ1, Q);
      (*f1)(a1, a1, wR1, Q);

      matrix_sub(e, t, a1, wR1, Q);
      SSE = matrix_sumsqr(e, wR1, Q);

      // Training Record
      tr[i] = SSE;

      // Plotting
      if(i % df == 0)
      {
         cout << "Epoch " << setw(5) << i << " . SSE = " << SSE << endl;
         plot_SSE(tr, i+1, eg);
      }

      if( fabs(SSE - old_SSE) < 0.01 * SSE )
      {
         Stuck_cntr++;
         if(Stuck_cntr == STUCK_LIMIT)
         {
            if(bias_value == 0)
            {
               Stuck_cntr = 0;
               bias_value = PROPER_BIAS;
               cout << "\nTraining stuck! Turning biases on ..." << endl;
            }
            else
            {
               cout << "\nTraining stuck !! Aborting ..." << endl;
               break;
            }
         }

      }
      else
      {
         old_SSE=SSE;
         Stuck_cntr=0;
      }
   }

   i--;
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   // Plotting
   cout << endl << "Epoch " << setw(5) << i << " . SSE = " << SSE << "  (Final)" << endl;
   plot_SSE(tr, i+1, eg);

   if(SSE > eg)
   {
      cout << endl << "trbp1: Network error did not reach the error goal!" << endl;
      cout << "--------------------------------------------------" << endl;
      cout << "SSE : " << SSE << endl;
      cout << "eg  : " << eg  << endl;
   }

   cout << endl << endl;
   cout << "Training ended.   (trbp1)" << endl;
   cout << "-------------------------" << endl << endl;

   // Finished ! Cleaning up ...

   free((void*)a1);
   free((void*)d1);
   free((void*)scase1);
   free((void*)e);

   // C++ version
   /*delete[] a1;
   delete[] d1;
   delete[] scase1;
   delete[] e;*/

   return i;

}

// -----------------------------------------------------------------------------
//                                 N e w    f i l e
// ********************************************************************************
// -----------------------------------------------------------------------------

// File: trbp2.c
// ----
/*
%   TRBP2 Train 2-layer feed-forward network resilient w/backpropagation.
%
%          w1 - (S1+1)x(R+1) weight matrix (double*) for layer 1.
%              (including bias and dummy-neuron)
%          dw1- (S1+1)x(R+1) update-value matrix (double*).
%          w2 - S2x(S1+1) weight matrix (double*) for output layer
%              (including bias, no dummy-neuron)
%          dw2- S2x(S1+1) update-value matrix (double*).
%          fi - Transfer function (fcn-ptr).
%         dfi - Respective delta-functions
%   R,Q,S1,S2 - Size of matrices.
%         pb  - (R+1)xQ matrix(double*) of input vectors. (NOTE: Includes bias!!)
%          t  - S2xQ matrix(double*) of target vectors.
%          pb -
%
%        Training parameters are:
%          df - Epochs between updating display, default = 25.
%          me - Maximum number of epochs to train, default = 1000.
%          eg - Sum-squared error goal, default = 0.02.
%          mu - Maximum update value, default = 50.

% Based on trbp2.m (Matlab-version) made by
% Mark Beale, 1-31-92
% Revised 12-15-93, MB
% Copyright (c) 1992-94 by the MathWorks, Inc.
% $Revision: 1.1 $  $Date: 1994/01/11 16:29:29 $
%
% Rprop implementation by Thord Andersson & Mikael Karlsson
% Copyright (c) 1996-98 by Thord Andersson & Mikael Karlsson
%
% 1996-10-31 First version
*/

/*
  ToDo: Vilka inline??
        Referenser??
        d1 bort??

*/

#include <iostream.h>
#include <iomanip.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include "own_types.h"
#include "grad_update_rp.h"
#include "matrix_mult.h"
#include "matrix_sub.h"
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#include "matrix_sumsqr.h"
#include "update.h"
#include "trbp.h"
#include "plot_SSE.h"

int trbp2(double w1[], double dw1[], ACT_FPTR f1, D_H_FPTR df1,
          double w2[], double dw2[], ACT_FPTR f2, D_O_FPTR df2,
          const double pb[], const double t[], double tr[],
          const unsigned int R, const unsigned int Q,
          const unsigned int S1, const unsigned int S2,
          const unsigned int df, const unsigned int me,
          const double eg, const double mu)
{
   register unsigned int cnt, i = 0;
   const double ml  = 1.0e-14;
   const double inc = 1.2;
   const double dec = 0.5;
   const unsigned int wR1 = S1 + 1, wQ1 = R + 1;
   const unsigned int wR2 = S2    , wQ2 = S1 + 1;
   const unsigned char STUCK_LIMIT = 20;
   const int PROPER_BIAS = -1;

   int bias_value = PROPER_BIAS;
   double SSE = 0, old_SSE = 0;
   unsigned char Stuck_cntr = 0;

   // Don't use exceptions!
   // set_new_handler(NULL);
   /* Use this when using C++
   GRAD_INFO* const scase1 = new GRAD_INFO[wR1 * wQ1];
   GRAD_INFO* const scase2 = new GRAD_INFO[wR2 * wQ2];
   double* const a1        = new double[wR1 * Q];
   double* const a2        = new double[wR2 * Q];
   double* const d1        = new double[wR1 * Q];
   double* const d2        = new double[wR2 * Q];
   double* const e         = new double[wR2 * Q];   */

   GRAD_INFO* const scase1 = (GRAD_INFO*)malloc(sizeof(GRAD_INFO)*wR1*wQ1);
   GRAD_INFO* const scase2 = (GRAD_INFO*)malloc(sizeof(GRAD_INFO)*wR2*wQ2);
   double* const a1        = (double*)malloc(sizeof(double)*wR1*Q);
   double* const a2        = (double*)malloc(sizeof(double)*wR2*Q);
   double* const d1        = (double*)malloc(sizeof(double)*wR1*Q);
   double* const d2        = (double*)malloc(sizeof(double)*wR2*Q);
   double* const e         = (double*)malloc(sizeof(double)*wR2*Q);

   if( ! (e && a1 && a2 && d1 && d2 && scase1 && scase2))
   {

      free((void*)a1);
      free((void*)a2);
      free((void*)d1);
      free((void*)d2);
      free((void*)scase1);
      free((void*)scase2);
      free((void*)e);

      //C++ version
      /*delete[] a1;
      delete[] a2;
      delete[] d1;
      delete[] d2;
      delete[] scase1;
      delete[] scase2;
      delete[] e;*/

      cerr << "trbp2: Out of memory! Aborting..." << endl;
      return -1;
   }

   // Presentation Phase
   // Output layer 1
   matrix_mult(a1, w1, pb, wR1, wQ1, Q);
   (*f1)(a1, a1, wR1, Q);

   for(cnt = 0 ; cnt < Q ; cnt++)
      a1[S1+cnt*(S1+1)] = bias_value;

   // Output layer 2
   matrix_mult(a2, w2, a1, wR2, wQ2, Q);
   (*f2)(a2, a2, S2, Q);

   matrix_sub(e, t, a2, S2, Q);

   SSE = matrix_sumsqr(e, S2, Q);

   // Training Record
   tr[0] = SSE;

   // Plotting
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   cout << endl << endl;
   cout << "Training started. (trbp2)" << endl;
   cout << "-------------------------" << endl << endl;
   cout << "Epoch     0 . SSE = " << SSE << "  (Initial)" << endl << endl;
   plot_SSE(tr, 1, eg);

   // Training
   // ********

   for(i = 1; i<=me; i++)
   {
      // Check Phase

      if( SSE < eg)
         break;

      // Backprop Phase

      (*df2)(d2, a2, e, S2, Q);
      grad_update_rp(scase2, d2, a1, S2, Q, S1+1);

      (*df1)(d1, a1, d2, w2, S1+1, Q, wR2);
      grad_update_rp(scase1, d1, pb, wQ2, Q, R+1);

      // Learning Phase

      update(w2, dw2, scase2, wR2, wQ2, inc, mu, dec, ml,2);
      update(w1, dw1, scase1, wR1, wQ1, inc, mu, dec, ml,1);

      // Presentation Phase

      // Output layer 1
      matrix_mult(a1, w1, pb, wR1, wQ1, Q);
      (*f1)(a1, a1, wR1, Q);

      for(cnt = 0 ; cnt < Q ; cnt++)
         a1[S1+cnt*(S1+1)] = bias_value;

      // Output layer 2
      matrix_mult(a2, w2, a1, wR2, wQ2, Q);
      (*f2)(a2, a2, S2, Q);

      matrix_sub(e, t, a2, S2, Q);
      SSE = matrix_sumsqr(e, S2, Q);

      // Training Record
      tr[i] = SSE;

      // Plotting
      if(i % df == 0)
      {
         cout << "Epoch " << setw(5) << i << " . SSE = " << SSE << endl;
         plot_SSE(tr, i+1, eg);
      }

      if( fabs(SSE - old_SSE) < 0.01 * SSE )
      {
         Stuck_cntr++;
         if(Stuck_cntr == STUCK_LIMIT)
         {
            if(bias_value == 0)
            {
               Stuck_cntr = 0;
               bias_value = PROPER_BIAS;
               cout << "\nTraining stuck! Turning biases on ..." << endl;
            }
            else
            {
               cout << "\nTraining stuck !! Aborting ..." << endl;
               break;
            }
         }

      }
      else
      {
         old_SSE=SSE;
         Stuck_cntr=0;
      }

   }

   i--;

   // Plotting
   cout << endl << "Epoch " << setw(5) << i << " . SSE = " << SSE << "  (Final)" << endl;
   plot_SSE(tr, i+1, eg);
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   if(SSE > eg)
   {
      cout << endl << "trbp2: Network error did not reach the error goal!" << endl;
      cout << "--------------------------------------------------" << endl;
      cout << "SSE : " << SSE << endl;
      cout << "eg  : " << eg  << endl;
   }

   cout << endl << endl;
   cout << "Training ended.   (trbp2)" << endl;
   cout << "-------------------------" << endl << endl;

   // Finished ! Cleaning up ...

   //C++ version
   /*delete[] a1;
   delete[] a2;
   delete[] d1;
   delete[] d2;
   delete[] scase1;
   delete[] scase2;
   delete[] e;*/

   free((void*)a1);
   free((void*)a2);
   free((void*)d1);
   free((void*)d2);
   free((void*)scase1);
   free((void*)scase2);
   free((void*)e);

   return i;

}

// -----------------------------------------------------------------------------
//                                 N e w    f i l e
// ********************************************************************************
// -----------------------------------------------------------------------------

// File: trbp3.c
// ----
/*
%   TRBP3 Train 3-layer feed-forward network resilient w/backpropagation.
%
%          w1 - (S1+1)x(R+1) weight matrix (double*) for layer 1.
%              (including bias and dummy-neuron)
%          dw1- (S1+1)x(R+1) update-value matrix (double*).
%          w2 - (S2+1)x(S1+1) weight matrix (double*) for layer 1.
%              (including bias and dummy-neuron)
%          dw2- (S2+1)x(S1+1) update-value matrix (double*).
%          w3 - S3x(S2+1) weight matrix (double*) for output layer
%              (including bias, no dummy-neuron)
%          dw3- S3x(S2+1) update-value matrix (double*).
%          fi - Transfer function (fcn-ptr).
%         dfi - Respective delta-functions
%R,Q,S1,S2,S3 - Size of matrices.
%         pb  - (R+1)xQ matrix(double*) of input vectors. (NOTE: Includes bias!!)
%          t  - S3xQ matrix(double*) of target vectors.
%          pb -
%
%        Training parameters are:
%          df - Epochs between updating display, default = 25.
%          me - Maximum number of epochs to train, default = 1000.
%          eg - Sum-squared error goal, default = 0.02.
%          mu - Maximum update value, default = 50.

% Based on trbp3.m (Matlab-version) made by
% Mark Beale, 1-31-92
% Revised 12-15-93, MB
% Copyright (c) 1992-94 by the MathWorks, Inc.
% $Revision: 1.1 $  $Date: 1994/01/11 16:29:29 $
%
% Rprop implementation by Thord Andersson & Mikael Karlsson
% Copyright (c) 1996-98 by Thord Andersson & Mikael Karlsson
%
% 1996-10-31 First version
*/

/*
  ToDo: Vilka inline??
        Referenser??
        d1 bort??

*/

#include <iostream.h>
#include <iomanip.h>
#include <stdlib.h>
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#include <math.h>
#include "own_types.h"
#include "grad_update_rp.h"
#include "matrix_mult.h"
#include "matrix_sub.h"
#include "matrix_sumsqr.h"
#include "update.h"
#include "trbp.h"
#include "plot_SSE.h"

int trbp3(double w1[], double dw1[], ACT_FPTR f1, D_H_FPTR df1,
          double w2[], double dw2[], ACT_FPTR f2, D_H_FPTR df2,
          double w3[], double dw3[], ACT_FPTR f3, D_O_FPTR df3,
          const double pb[], const double t[], double tr[],
          const unsigned int R, const unsigned int Q,
          const unsigned int S1, const unsigned int S2, const unsigned int S3,
          const unsigned int df, const unsigned int me, const double eg, const double mu)
{
   register unsigned int cnt, i = 0;
   const double ml  = 1.0e-14;
   const double inc = 1.2;
   const double dec = 0.5;
   const unsigned int wR1 = S1 + 1, wQ1 = R + 1;
   const unsigned int wR2 = S2 + 1, wQ2 = S1 + 1;
   const unsigned int wR3 = S3    , wQ3 = S2 + 1;
   const unsigned char STUCK_LIMIT = 20;
   const int PROPER_BIAS = -1;

   int bias_value = PROPER_BIAS;
   double SSE = 0, old_SSE = 0;
   unsigned char Stuck_cntr = 0;

   // Don't use exceptions!
   //set_new_handler(NULL);

   /* Use this when your compiler is in a good mood...??
   GRAD_INFO* const scase1 = new GRAD_INFO[wR1 * wQ1];
   GRAD_INFO* const scase2 = new GRAD_INFO[wR2 * wQ2];
   GRAD_INFO* const scase3 = new GRAD_INFO[wR3 * wQ3];
   double* const a1        = new double[wR1 * Q];
   double* const a2        = new double[wR2 * Q];
   double* const a3        = new double[wR3 * Q];
   double* const d1        = new double[wR1 * Q];
   double* const d2        = new double[wR2 * Q];
   double* const d3        = new double[wR3 * Q];
   double* const e         = new double[wR3 * Q];   */

   GRAD_INFO* const scase1 = (GRAD_INFO*)malloc(sizeof(GRAD_INFO)*wR1*wQ1);
   GRAD_INFO* const scase2 = (GRAD_INFO*)malloc(sizeof(GRAD_INFO)*wR2*wQ2);
   GRAD_INFO* const scase3 = (GRAD_INFO*)malloc(sizeof(GRAD_INFO)*wR3*wQ3);
   double* const a1        = (double*)malloc(sizeof(double)*wR1*Q);
   double* const a2        = (double*)malloc(sizeof(double)*wR2*Q);
   double* const a3        = (double*)malloc(sizeof(double)*wR3*Q);
   double* const d1        = (double*)malloc(sizeof(double)*wR1*Q);
   double* const d2        = (double*)malloc(sizeof(double)*wR2*Q);
   double* const d3        = (double*)malloc(sizeof(double)*wR3*Q);
   double* const e         = (double*)malloc(sizeof(double)*wR3*Q);

   if( ! (e && a1 && a2 && a3 && d1 && d2 && d3 && scase1 && scase2 && scase3))
   {

      free((void*)a1);
      free((void*)a2);
      free((void*)a3);
      free((void*)d1);
      free((void*)d2);
      free((void*)d3);
      free((void*)scase1);
      free((void*)scase2);
      free((void*)scase3);
      free((void*)e);

      // C++ version
      /*delete[] a1;
      delete[] a2;
      delete[] a3;
      delete[] d1;
      delete[] d2;
      delete[] d3;
      delete[] scase1;
      delete[] scase2;
      delete[] scase3;
      delete[] e;*/

      cerr << "trbp3: Out of memory! Aborting..." << endl;
      return -1;
   }

   // Presentation Phase
   // Output layer 1
   matrix_mult(a1, w1, pb, wR1, wQ1, Q);
   (*f1)(a1, a1, wR1, Q);
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   for(cnt = 0 ; cnt < Q ; cnt++)
      a1[wR1-1 + cnt*wR1] = bias_value;

   // Output layer 2
   matrix_mult(a2, w2, a1, wR2, wQ2, Q);
   (*f2)(a2, a2, wR2, Q);

   for(cnt = 0 ; cnt < Q ; cnt++)
      a2[wR2-1 + cnt*wR2] = bias_value;

   // Output layer 3
   matrix_mult(a3, w3, a2, wR3, wQ3, Q);
   (*f3)(a3, a3, wR3, Q);

   matrix_sub(e, t, a3, wR3, Q);

   SSE = matrix_sumsqr(e, wR3, Q);

   // Training Record
   tr[0] = SSE;

   // Plotting
   cout << endl << endl;
   cout << "Training started. (trbp3)" << endl;
   cout << "-------------------------" << endl << endl;
   cout << "Epoch     0 . SSE = " << SSE << "  (Initial)" << endl << endl;
   plot_SSE(tr, 1, eg);

   // Training
   // ********

   for(i = 1; i<=me; i++)
   {
      // Check Phase

      if( SSE < eg)
         break;

      // Backprop Phase

      (*df3)(d3, a3, e , wR3, Q);
      grad_update_rp(scase3, d3, a2, wR3, Q, wR2);

      (*df2)(d2, a2, d3, w3, wR2, Q, wR3);
      grad_update_rp(scase2, d2, a1, wR2, Q, wR1);

      (*df1)(d1, a1, d2, w2, wR1, Q, wR2);
      grad_update_rp(scase1, d1, pb, wR1, Q, wQ1);

      // Learning Phase

      update(w3, dw3, scase3, wR3, wQ3, inc, mu, dec, ml,3);
      update(w2, dw2, scase2, wR2, wQ2, inc, mu, dec, ml,2);
      update(w1, dw1, scase1, wR1, wQ1, inc, mu, dec, ml,1);

      // Presentation Phase
      // Output layer 1
      matrix_mult(a1, w1, pb, wR1, wQ1, Q);
      (*f1)(a1, a1, wR1, Q);

      for(cnt = 0 ; cnt < Q ; cnt++)
         a1[wR1-1 + cnt*wR1] = bias_value;

      // Output layer 2
      matrix_mult(a2, w2, a1, wR2, wQ2, Q);
      (*f2)(a2, a2, wR2, Q);

      for(cnt = 0 ; cnt < Q ; cnt++)
         a2[wR2-1 + cnt*wR2] = bias_value;

      // Output layer 3
      matrix_mult(a3, w3, a2, wR3, wQ3, Q);
      (*f3)(a3, a3, wR3, Q);

      matrix_sub(e, t, a3, wR3, Q);
      SSE = matrix_sumsqr(e, wR3, Q);

      // Training Record
      tr[i] = SSE;

      // Plotting
      if(i % df == 0)
      {
         cout << "Epoch " << setw(5) << i << " . SSE = " << SSE << endl;
         plot_SSE(tr, i+1, eg);
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      }

      if( fabs(SSE - old_SSE) < 0.01 * SSE )
      {
         Stuck_cntr++;
         if(Stuck_cntr == STUCK_LIMIT)
         {
            if(bias_value == 0)
            {
               Stuck_cntr = 0;
               bias_value = PROPER_BIAS;
               cout << "\nTraining stuck! Turning biases on ..." << endl;
            }
            else
            {
               cout << "\nTraining stuck !! Aborting ..." << endl;
               break;
            }
         }

      }
      else
      {
         old_SSE=SSE;
         Stuck_cntr=0;
      }
   }

   i--;

   // Plotting
   cout << endl << "Epoch " << setw(5) << i << " . SSE = " << SSE << "  (Final)" << endl;
   plot_SSE(tr, i+1, eg);

   if(SSE > eg)
   {
      cout << endl << "trbp3: Network error did not reach the error goal!" << endl;
      cout << "--------------------------------------------------" << endl;
      cout << "SSE : " << SSE << endl;
      cout << "eg  : " << eg  << endl;
   }

   cout << endl << endl;
   cout << "Training ended.   (trbp3)" << endl;
   cout << "-------------------------" << endl << endl;

   // Finished ! Cleaning up ...

   // C++ version
   /*delete[] a1;
   delete[] a2;
   delete[] a3;
   delete[] d1;
   delete[] d2;
   delete[] d3;
   delete[] scase1;
   delete[] scase2;
   delete[] scase3;
   delete[] e;*/

   free((void*)a1);
   free((void*)a2);
   free((void*)a3);
   free((void*)d1);
   free((void*)d2);
   free((void*)d3);
   free((void*)scase1);
   free((void*)scase2);
   free((void*)scase3);
   free((void*)e);

   return i;

}

3.4.5 update-filer
Funktionen update används av trbp-funktionerna vid uppdateringen av viktsmatriserna.
Den utför själva kärnan i RPROP-algoritmern.
// File: update.h
// ----
/*  Updates a weight matrix. Implementation for R-prop.
    By Mikael Karlsson & Thord Anderssom   1996-1998 (c)
*/

#ifndef UPDATE_H
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#define UPDATE_H

#include "own_types.h"

void update(register double *w, register double *dw, register GRAD_INFO *scase, const unsigned
int rows,
            const unsigned int cols, const double inc,
            const double mu, const double dec, const double ml, const unsigned char layer);

#endif

// -----------------------------------------------------------------------------
//                                 N e w    f i l e
// ********************************************************************************
// -----------------------------------------------------------------------------

// File: update.c
// ----
/*  Updates a weight matrix. Implementation for R-prop.
    By Mikael Karlsson & Thord Anderssom   1996-1998 (c)
*/

// Version notes: Check gradient null?
//                Reference?
//                Check layer-var
//                Special case not needed, recode?

#include <iostream.h>
#include "update.h"
#include "own_types.h"

inline double min(const double& a, const double& b)
{
  if (a < b)
    return a;
  else
    return b;
}

inline double max(const double& a, const double& b)
{
  if (a > b)
    return a;
  else
    return b;
}

void update(register double *w, register double *dw, register GRAD_INFO *scase, const unsigned
int rows,
            const unsigned int cols, const double inc,
            const double mu, const double dec, const double ml, const unsigned char layer)
{
   register GRAD_INFO *end = scase + cols * rows;
   unsigned int Up_cnt=0;
   unsigned int Down_cnt=0;

   while(scase < end)
   {
      if( (scase->OLDGRAD_NULL == FALSE) && (scase->NEWGRAD_NULL == FALSE) )
      {

         if( (!(scase->OLDGRAD_SIGN ^ scase->NEWGRAD_SIGN)) == PLUS)
         {

            *dw = min((*dw)*inc, mu);
            if(*dw == mu)
               Up_cnt++;

            if(scase->NEWGRAD_SIGN == PLUS)
               *w += *dw;
            else
               *w -= *dw;

            scase->OLDGRAD_SIGN = scase->NEWGRAD_SIGN;
            scase->OLDGRAD_NULL = scase->NEWGRAD_NULL;

         }
         else
         {
            *dw = max((*dw)*dec, ml);
            if(*dw == ml)
               Down_cnt++;

            scase->OLDGRAD_NULL = TRUE;
         }
      }
      else
      {
         if(scase->NEWGRAD_SIGN == PLUS)
            *w += *dw;
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         else
            *w -= *dw;

         scase->OLDGRAD_SIGN = scase->NEWGRAD_SIGN;
         scase->OLDGRAD_NULL = scase->NEWGRAD_NULL;
      }

      scase++;
      w++;
      dw++;
   }

   if(Up_cnt > 0)
      cout << "Number of roof hits : " << Up_cnt << " in layer " << layer << endl;
   if(Down_cnt > 0)
      cout << "Number of floor hits: " << Down_cnt << " in layer " << layer << endl << flush;

   return;
}

// -----------------------------------------------------------------------------
//                                 N e w    f i l e
// ********************************************************************************
// -----------------------------------------------------------------------------

// File: update_m.c
// ----
/*  Updates a weight matrix. Implementation for R-prop.
    By Mikael Karlsson & Thord Anderssom   1996-1998 (c)
*/
// NB! This is a Matlab-interface function.

#include "mex.h"
#include "update.h"

void mexFunction(int NOut, Matrix *OutPar[], int NIn, Matrix *InPar[])
{
   unsigned int rows, cols;
   double *w, *dw, *grad, *oldgrad, *scase;
   double inc, mu, dec, ml;

   if (NIn != 9)
      mexErrMsgTxt("Error in update.mex: Illegal number of input arguments!");
   else if (NOut != 0)
      mexErrMsgTxt("Error in update.mex: Illegal number of output arguments");

   w = mxGetPr(InPar[0]); dw = mxGetPr(InPar[1]);
   grad = mxGetPr(InPar[2]); oldgrad = mxGetPr(InPar[3]);
   scase = mxGetPr(InPar[4]);
   inc = *mxGetPr(InPar[5]); mu = *mxGetPr(InPar[6]);
   dec = *mxGetPr(InPar[7]); ml = *mxGetPr(InPar[8]);

   rows = mxGetM(InPar[0]); cols = mxGetN(InPar[0]);

   update(w, dw,grad, oldgrad, scase, rows, cols, inc, mu, dec, ml);

   return;
}

3.4.6 grad_update-filer
Grad_update beräknar den nya gradienten i den aktuella punkten. Används av trbp-
funktionena.
// File: grad_update_rp.h
// ----
/*  Grad_update implementation for R-prop
    Updates the gradient.
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson  1996-1998 (c)
*/

#ifndef GRAD_UPDATE_RP_H
#define GRAD_UPDATE_RP_H

#include "own_types.h"

void grad_update_rp(register GRAD_INFO* Out, register const double A[],
                    const double B[], register const unsigned int Arows,
                    const unsigned int Acols, register const unsigned int Brows);
#endif

// -----------------------------------------------------------------------------
//                                 N e w    f i l e
// ********************************************************************************
// -----------------------------------------------------------------------------
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// File: grad_update_rp.c
// ----
/*  Grad_update implementation for R-prop
    Updates the gradient.
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson  1996-1998 (c)
*/

#include "own_types.h"
#include "grad_update_rp.h"

void grad_update_rp(register GRAD_INFO* Out, register const double A[],
                    const double B[], register const unsigned int Arows,
                    const unsigned int Acols, register const unsigned int Brows)
{
   register double tempgrad = 0;
   register const double *APtr = A, *BPtr = B, *ATEnd, *ATPtr, *BTPtr;
   register const unsigned int Indplus = Arows * Acols;
   register const double* const AEnd = A + Arows;
   register const double* const BEnd = B + Brows;

   for(; BPtr < BEnd ; BPtr++)
   {
      for(APtr = A ; APtr < AEnd ; APtr++)
      {
         tempgrad = 0;
         ATPtr = APtr;
         BTPtr = BPtr;

         for(ATEnd = ATPtr + Indplus; ATPtr < ATEnd;)
         {
            tempgrad += ((*ATPtr) * (*BTPtr));
            ATPtr+=Arows;
            BTPtr+=Brows;
         }

         Out->NEWGRAD_NULL     = (tempgrad == 0);
         (Out++)->NEWGRAD_SIGN = (tempgrad >  0);
      }
   }

   return;

}

// -----------------------------------------------------------------------------
//                                 N e w    f i l e
// ********************************************************************************
// -----------------------------------------------------------------------------

// File: grad_update_rp_m.c
// ----
/*  Grad_update implementation for R-prop
    Updates the gradient.
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson  1996-1998 (c)
*/
// NB! This is a Matlab-interface function.

#include "grad_update_rp.h"
#include "mex.h"

extern "C" {
void mexFunction(int NOut, Matrix *OutPar[], int NIn, Matrix *InPar[])
{
   int ARows, ACols, BRows, BCols;
   GRAD_INFO *ptr;

   switch(NIn)
   {
   case 2:
     switch(NOut)
     {
     case 0:
       ARows = mxGetM(InPar[0]);
       ACols = mxGetN(InPar[0]);
       BRows = mxGetM(InPar[1]);
       BCols = mxGetN(InPar[1]);

       if(ACols!=BCols)
          mexErrMsgTxt("Error in grad_update_m: ACols!=BCols");

       //OutPar[0] = mxCreateFull(ARows, BRows, 0);
       ptr = new GRAD_INFO[ARows*BRows];
       grad_update_rp(ptr, mxGetPr(InPar[0]), mxGetPr(InPar[1]),ARows, ACols, BRows);
       delete [] ptr;
       break;
     default:
       mexErrMsgTxt("Error in grad_update_m: Illegal number of output arguments");
       break;
     }
     break;
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   default:
     mexErrMsgTxt("Error in matrix_mult: Illegal number of input arguments!");
     break;
   }

   return;
}
}

3.4.7 simuffrbp-filer
Denna funktion simulerar "feed-forward"-nätet, dvs beräknar alla neurons utsignaler.
Används av trbp-funktionerna, men kan även med fördel användas från Matlab för att
simulera tränade nät.
// File: simuffrbp.h
// ----
/*  Simulate fead forward network, implementation for R-prop
    By Mikael Karlsson & Thord Anderssom  1996-1998 (c)
*/

#ifndef SIMUFFRBP_H
#define SIMUFFRBP_H

void simuffrbp(double Out[], const double X[], const double W[],
               const unsigned int NEx, const unsigned int NIn,
               const unsigned int NOut,
               void (*Fun_ptr)(register double*, const double [], const int, const int));

#endif

// -----------------------------------------------------------------------------
//                                 N e w    f i l e
// ********************************************************************************
// -----------------------------------------------------------------------------

// File: simuffrbp.c
// ----
/*  Simulate fead forward network, implementation for R-prop
    By Mikael Karlsson & Thord Anderssom  1996-1998 (c)
*/

#include "matrix_mult.h"
#include "simuffrbp.h"

void simuffrbp(double Out[], const double X[], const double W[],
               const unsigned int NEx, const unsigned int NIn,
               const unsigned int NOut,
               void (*Fun_ptr)(register double*, const double [], const int, const int))
{
   matrix_mult(Out, W, X, NOut, NIn, NEx);
   Fun_ptr(Out, Out, NOut, NEx);
}

// -----------------------------------------------------------------------------
//                                 N e w    f i l e
// ********************************************************************************
// -----------------------------------------------------------------------------

// File: simuffrbp_m.c
// ----
/*  Simulate fead forward network, implementation for R-prop
    By Mikael Karlsson & Thord Anderssom  1996-1998 (c)
*/
// NB! This is a Matlab-interface function.

#include <string.h>
#include "simuffrbp.h"
#include "matrix_mult.h"
#include "tansig_c.h"
#include "mex.h"

#define MAXSTRLEN 21

extern "C" {
void mexFunction(int NOut, Matrix *OutPar[], int NIn, Matrix *InPar[])
{
   register unsigned int cnt = 0;
   unsigned int NEx, NNIn, NNH1, NNH2, NNOut, ColsW1, ColsW2, ColsW3;
   Matrix *XH1, *XH2, *XOut;
   char Act_fun[MAXSTRLEN];
   void (*Fun_ptr1)(register double*, const double [], const int, const int);
   void (*Fun_ptr2)(register double*, const double [], const int, const int);
   void (*Fun_ptr3)(register double*, const double [], const int, const int);

   switch(NIn)
   {
   case 3:
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      NEx = mxGetN(InPar[0]);
      NNIn = mxGetM(InPar[0]);
      NNOut = mxGetM(InPar[1]);
      ColsW1 = mxGetN(InPar[1]);

      if(ColsW1 != NNIn)
         mexErrMsgTxt("Error in simuffrbp: Illegal matrix dimensions");

      if(mxIsString(InPar[2]))
      {
         mxGetString(InPar[2], Act_fun, MAXSTRLEN);
         if(strcmp(Act_fun, "tansig") == 0)
            Fun_ptr1 = &tansig_c;
         else
            mexErrMsgTxt("Error in simuffrbp: Activation function for layer 1 is not
implemented!");
      }
      else
         mexErrMsgTxt("Error in simuffrbp: An activation function is needed for layer 1.");

      XOut = mxCreateFull(NNOut, NEx, 0);
      if(NOut != 1)
         mexPrintf("Warning! Wrong number of output arguments when using simuffrbp!\n");
      else
         OutPar[0] = XOut;

      simuffrbp(mxGetPr(XOut), mxGetPr(InPar[0]), mxGetPr(InPar[1]), NEx, NNIn, NNOut,
Fun_ptr1);
      break;
   case 5:
      NEx = mxGetN(InPar[0]);
      NNIn = mxGetM(InPar[0]);
      NNH1 = mxGetM(InPar[1]);
      ColsW1 = mxGetN(InPar[1]);
      NNOut = mxGetM(InPar[3]);
      ColsW2 = mxGetN(InPar[3]);

      if(ColsW1 != NNIn || ColsW2 != NNH1)
         mexErrMsgTxt("Error in simuffrbp: Illegal matrix dimensions");

      if(mxIsString(InPar[2]))
      {
         mxGetString(InPar[2], Act_fun, MAXSTRLEN);
         if(strcmp(Act_fun, "tansig") == 0)
            Fun_ptr1 = &tansig_c;
         else
            mexErrMsgTxt("Error in simuffrbp: Activation function for layer 1 is not
implemented!");
      }
      else
         mexErrMsgTxt("Error in simuffrbp: An activation function is needed for layer 1.");

      if(mxIsString(InPar[4]))
      {
         mxGetString(InPar[4], Act_fun, MAXSTRLEN);
         if(strcmp(Act_fun, "tansig") == 0)
            Fun_ptr2 = &tansig_c;
         else
            mexErrMsgTxt("Error in simuffrbp: Activation function for layer 2 is not
implemented!");
      }
      else
         mexErrMsgTxt("Error in simuffrbp: An activation function for layer 2 is needed");

      XH1 = mxCreateFull(NNH1, NEx, 0);
      XOut = mxCreateFull(NNOut, NEx, 0);

      switch(NOut)
      {
      case 2:
         OutPar[1] = XH1;
      case 1:
         OutPar[0] = XOut;
         break;
      default:
         mexPrintf("Warning! Wrong number of output arguments when using simuffrbp!\n");
      }

      simuffrbp(mxGetPr(XH1), mxGetPr(InPar[0]), mxGetPr(InPar[1]), NEx, NNIn, NNH1,
Fun_ptr1);
      for(cnt = 0 ; cnt < NEx ; cnt++)
         mxGetPr(XH1)[NNH1-1 + cnt*NNH1] = -1;

      simuffrbp(mxGetPr(XOut), mxGetPr(XH1), mxGetPr(InPar[3]), NEx, NNH1, NNOut, Fun_ptr2);
      break;
   case 7:
      NEx = mxGetN(InPar[0]);
      NNIn = mxGetM(InPar[0]);
      NNH1 = mxGetM(InPar[1]);
      ColsW1 = mxGetN(InPar[1]);
      NNH2 = mxGetM(InPar[3]);
      ColsW2 = mxGetN(InPar[3]);
      NNOut = mxGetM(InPar[5]);
      ColsW3 = mxGetN(InPar[5]);
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      if(ColsW1 != NNIn || ColsW2 != NNH1 || ColsW3 != NNH2)
         mexErrMsgTxt("Error in simuffrbp: Illegal matrix dimensions");

      if(mxIsString(InPar[2]))
      {
         mxGetString(InPar[2], Act_fun, MAXSTRLEN);
         if(strcmp(Act_fun, "tansig") == 0)
            Fun_ptr1 = &tansig_c;
         else
            mexErrMsgTxt("Error in simuffrbp: Activation function for layer 1 is not
implemented!");
      }
      else
         mexErrMsgTxt("Error in simuffrbp: An activation function is needed for layer 1.");

      if(mxIsString(InPar[4]))
      {
         mxGetString(InPar[4], Act_fun, MAXSTRLEN);
         if(strcmp(Act_fun, "tansig") == 0)
            Fun_ptr2 = &tansig_c;
         else
            mexErrMsgTxt("Error in simuffrbp: Activation function for layer 2 is not
implemented!");
      }
      else
         mexErrMsgTxt("Error in simuffrbp: An activation function for layer 2 is needed");

      if(mxIsString(InPar[6]))
      {
         mxGetString(InPar[6], Act_fun, MAXSTRLEN);
         if(strcmp(Act_fun, "tansig") == 0)
            Fun_ptr3 = &tansig_c;
         else
            mexErrMsgTxt("Error in simuffrbp: Activation function for layer 3 is not
implemented!");
      }
      else
         mexErrMsgTxt("Error in simuffrbp: An activation function for layer 3 is needed");

      XH1 = mxCreateFull(NNH1, NEx, 0);
      XH2 = mxCreateFull(NNH2, NEx, 0);
      XOut = mxCreateFull(NNOut, NEx, 0);

      switch(NOut)
      {
      case 3:
         OutPar[2] = XH1;
      case 2:
         OutPar[1] = XH2;
      case 1:
         OutPar[0] = XOut;
         break;
      default:
         mexPrintf("Warning! Wrong number of output arguments when using simuffrbp!\n");
      }

      simuffrbp(mxGetPr(XH1), mxGetPr(InPar[0]), mxGetPr(InPar[1]), NEx, NNIn, NNH1,
Fun_ptr1);
      for(cnt = 0 ; cnt < NEx ; cnt++)
         mxGetPr(XH1)[NNH1-1 + cnt*NNH1] = -1;

      simuffrbp(mxGetPr(XH2), mxGetPr(XH1), mxGetPr(InPar[3]), NEx, NNH1, NNH2, Fun_ptr2);
      for(cnt = 0 ; cnt < NEx ; cnt++)
         mxGetPr(XH2)[NNH2-1 + cnt*NNH2] = -1;

      simuffrbp(mxGetPr(XOut), mxGetPr(XH2), mxGetPr(InPar[5]), NEx, NNH2, NNOut, Fun_ptr3);
      break;
   default:
      mexErrMsgTxt("Error in simuffrbp: Illegal number of input arguments!");
      break;
   }

   return;
}
}

3.4.8 tansig-filer
Implementering av aktiveringsfunktionen tansig.
// File: tansig_c.h
// ----
/*  Tangens hyperbolicus implementation for R-prop
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson  1996-1998 (c)
*/

#ifndef TANSIG_C_H
#define TANSIG_C_H

   void tansig_c(register double *Out, const double In[], const int rows, const int cols);
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#endif

// -----------------------------------------------------------------------------
//                                 N e w    f i l e
// ********************************************************************************
// -----------------------------------------------------------------------------

// File: tansig_c.c
// ----
/*  Tangens hyperbolicus implementation for R-prop
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson  1996-1998 (c)
*/

#include <math.h>
#include "tansig_c.h"

void tansig_c(register double *Out, const double In[], const int rows, const int cols)
{
   register const double *const end = In + rows * cols;
   register const double *ptr1 = In;

   while(ptr1 < end)
      *(Out++) = 2.0 / (1 + exp(-2.0 * *ptr1++)) - 1.0;

   return;
}

// -----------------------------------------------------------------------------
//                                 N e w    f i l e
// ********************************************************************************
// -----------------------------------------------------------------------------

// File: tansig_c_m.c
// ----
/*  Tangens hyperbolicus implementation for R-prop
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson  1996-1998 (c)
*/
// NB! This is a Matlab-interface function.

#include "tansig_c.h"
#include "mex.h"

extern "C" {
void mexFunction(int NOut, Matrix *OutPar[], int NIn, Matrix *InPar[])
{
   int Rows, Cols;

   switch(NIn)
   {
   case 1:
      switch(NOut)
      {
      case 1:
         Rows = mxGetM(InPar[0]);
         Cols = mxGetN(InPar[0]);
         OutPar[0] = mxCreateFull(Rows, Cols, 0);
         tansig_c(mxGetPr(OutPar[0]), mxGetPr(InPar[0]), Rows, Cols);
         break;
      default:
         mexErrMsgTxt("Error in tansig_c.mexsol: Illegal number of output arguments");
         break;
      }
      break;
   default:
      mexErrMsgTxt("Error in tansig_c.mexsol: Illegal number of input arguments!");
      break;
   }

   return;
}
}

3.4.9 deltatan_out-filer
Implementering av delta funktionen för tansig på utlagret.
// File: deltatan_out.h
// ----
/*  Deltatan-outlayer implementation for R-prop
    Computes the delta-values of the output-layer.
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson  1996-1998 (c)
*/

#ifndef DELTATAN_OUT_H
#define DELTATAN_OUT_H
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void deltatan_out(double back_delta[], const double a[], const double e[] , const int ARows,
const int ACols);

#endif

// -----------------------------------------------------------------------------
//                                 N e w    f i l e
// ********************************************************************************
// -----------------------------------------------------------------------------

// File: deltatan_out.c
// ----
/*  Deltatan-outlayer implementation for R-prop
    Computes the delta-values of the output-layer.
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson  1996-1998 (c)
*/

#include "matrix_comp_mult.h"
#include "matrix_skalsub.h"
#include "deltatan_out.h"

void deltatan_out(double back_delta[], const double a[], const double e[] , const int ARows,
const int ACols)
{

   matrix_comp_mult(back_delta, a, a, ARows, ACols);
   matrix_skalsub(back_delta, back_delta, 1.0, ARows, ACols);
   matrix_comp_mult(back_delta, back_delta, e , ARows, ACols);

   return;
}

3.4.10 deltatan-filer
Implementering av delta funktionen för tansig på doldalager.
// File: deltatan.h
// ----
/*  Deltatan implementation for R-prop
    Computes the delta-values of a hidden-layer.
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson  1996-1998 (c)
*/

#ifndef DELTATAN_H
#define DELTATAN_H

void deltatan(double back_delta[], const double a[], const double in_delta[]
              , const double w[], const int ARows, const int ACols, const int WRows);

#endif

// -----------------------------------------------------------------------------
//                                 N e w    f i l e
// ********************************************************************************
// -----------------------------------------------------------------------------

// File: deltatan.c
// ----
/*  Deltatan implementation for R-prop
    Computes the delta-values of a hidden-layer.
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson  1996-1998 (c)
*/

#include "mex.h"
#include "matrix_comp_mult.h"
#include "matrix_skalsub.h"
#include "matrix_trn1_mult.h"
#include "deltatan.h"

void deltatan(double back_delta[], const double a[], const double in_delta[]
              , const double w[], const int ARows, const int ACols, const int WRows)

{
   Matrix *mp= mxCreateFull(ARows, ACols, 0);
   double *temp=mxGetPr(mp);

   matrix_comp_mult(back_delta,a,a,ARows,ACols);
   matrix_skalsub(back_delta,back_delta,1.0,ARows, ACols);
   matrix_trn1_mult(temp, w, in_delta, WRows, ARows, ACols);
   matrix_comp_mult(back_delta,back_delta,temp,ARows,ACols);

   mxFreeMatrix(mp);

   return;
}

// -----------------------------------------------------------------------------
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//                                 N e w    f i l e
// ********************************************************************************
// -----------------------------------------------------------------------------

// File: deltatan_m.c
// ----
/*  Deltatan implementation for R-prop
    Computes the delta-values of a hidden-layer.
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson  1996-1998 (c)
*/
// NB! This is a Matlab-interface function.

#include "deltatan.h"
#include "mex.h"

extern "C" {
   void mexFunction(int NOut, Matrix *OutPar[], int NIn, Matrix *InPar[])
   {
      int ARows, ACols, DRows, DCols, WRows, WCols;

      switch(NIn)
      {
      case 3:
         switch(NOut)
         {
         case 1:
            ARows = mxGetM(InPar[0]);
            ACols = mxGetN(InPar[0]);
            DRows = mxGetM(InPar[1]);
            DCols = mxGetN(InPar[1]);
            WRows = mxGetM(InPar[2]);
            WCols = mxGetN(InPar[2]);

            if(ACols!=DCols || DRows!=WRows || ARows!=WCols)
               mexErrMsgTxt("Error in deltatan: Invalid dimensions!");

            OutPar[0] = mxCreateFull(ARows, ACols, 0);
            deltatan(mxGetPr(OutPar[0]), mxGetPr(InPar[0]), mxGetPr(InPar[1]),
mxGetPr(InPar[2]),
                     ARows, ACols, WRows);
            break;
         default:
            mexErrMsgTxt("Error in deltatan: Illegal number of output arguments");
            break;
         }
         break;
      default:
         mexErrMsgTxt("Error in deltatan: Illegal number of input arguments!");
         break;
      }

      return;
   }
}

3.4.11 own-types.h
Egendefinerade datatyper som används i koden ovan.
/*  Own data-types for R-prop
    Definies some own data-types.
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson  1996-1998 (c)
*/

#ifndef OWN_TYPES_H
#define OWN_TYPES_H

const unsigned char PLUS  = 1;
const unsigned char MINUS = 0;
const unsigned char TRUE =  1;
const unsigned char FALSE = 0;

typedef void(* D_H_FPTR)(double[], const double[], const double[], const double[], const int,
const int, const int);
typedef void(* D_O_FPTR)(double[], const double[], const double[], const int, const int);
typedef void(* ACT_FPTR)(register double*, const double[], const int, const int);

typedef struct
{
   // TRUE(1) -> NULL  ;  FALSE(0) -> NOT NULL
   unsigned char OLDGRAD_NULL : 1;

   // TRUE(1) -> PLUS  ;  FALSE(0) -> MINUS
   unsigned char OLDGRAD_SIGN : 1;

   // TRUE(1) -> NULL  ;  FALSE(0) -> NOT NULL
   unsigned char NEWGRAD_NULL : 1;

   // TRUE(1) -> PLUS  ;  FALSE(0) -> MINUS
   unsigned char NEWGRAD_SIGN : 1;
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   unsigned char VACANT1 : 1;
   unsigned char VACANT2 : 1;
   unsigned char VACANT3 : 1;
   unsigned char VACANT4 : 1;
}
GRAD_INFO;

#endif

3.4.12 initffrp.m
Initieringsfunktion för de vikter som sedan ska tränas med RPROP.
function [w1,dw1,w2,dw2,w3,dw3] = initffrp(p,dw0,s1,f1,s2,f2,s3,f3)
% INITFFRP Inititialize feed-forward,resilient backprop, network up to 3 layers.
%
%        [W1,dW1,...] = INITFFRP(P,dW0,S1,'F1',...,Sn,'Fn')
%          P  - Rx2 matrix of input vectors.
%         dW0 - Initial update value for all weights. (0 => 0.1 as  default)
%          Si - Size of ith layer.
%          Fi - Transfer function of the ith layer (string).
%       NOTE: The last specified si,fi specifies the size ans type of the
%             output layer.
%        Returns:
%          Wi - Weight matrix of the ith layer. (Including biases)
%         dWi - Update matrix of the ith layer.
%
%        [W1,dW1,...] = INITFFRP(P,dW0,S1,'F1',...,T,'Fn')
%         P - RxQ matrix of input vectors. (Se note below)
%         T - SnxQ matrix of target vectors.
%         Returns weights and update values.
%
%        IMPORTANT: Each ith row of P must contain expected
%          min and max values for the ith input.
%
%        EXAMPLE: [W1,dW1,W2,dW2] = initffrp([0 10; -5 5],0.15,5,'tansig',3,'purelin');
%                 p = [4; -1];
%                 a = simuffrp(p,W1,'tansig',W2,'purelin')
%
%        See also NNINIT, BACKPROP, SIMUFF, TRAINBPX, TRAINLM
%        For rprop: SIMUFFRP

% Mark Beale, 12-15-93
% Copyright (c) 1992-94 by the MathWorks, Inc.
% $Revision: 1.1 $  $Date: 1994/01/11 16:24:46 $
%
% Rprop implementation by Thord Andersson & Mikael Karlsson
% Copyright (c) 1996-98 by Thord Andersson & Mikael Karlsson
%
% 1996-06-27 First version
% 1996-10-03 Added check for constant indata

rand('seed',sum(100*clock));
randn('seed',sum(100*clock));

if all([4 6 8] ~= nargin),error('initffrp: Wrong number of input arguments'),end

[R,Q] = size(p);
if (Q < 2), error('initffrp: P must contain at least two elements in each row.'),end

if (max(size(dw0)') > 1), error('initffrp: dw0 must be a scalar.'), end
if (dw0 == 0), dw0 = 0.1;, end

% Checking for constant intputs
pmax = max(p')';
pmin = min(p')';
pdiff = (pmax-pmin);
pconst = find(pdiff==0)';

p = [pmax pmin];
[nrfoo,nrconst] = size(pconst);
if nrconst>0
  fprintf(2,'initffrp: Warning. Number of constant inputs: %d. Patching ...\n', nrconst);
end
p(pconst,1) = p(pconst,1)+abs(mean(pdiff))*ones(nrconst,1);
[R,Q] = size(p);

if nargin == 4
  [S,Q] = size(s1);
  if max(S,Q) > 1, s1 = S; end
% No dummy neuron in output layer!
  [w1,b1] = feval(feval(f1,'init'),s1,p);
% Add biases to weight matrix:
  w1 = [w1 b1];
% Initiate update values:
  size(w1)
  dw1 = dw0 * ones(size(w1));

elseif nargin == 6
% s1 plus one dummy neuron in first layer!
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  [w1,b1] = feval(feval(f1,'init'),s1+1,p);
% Add biases to weight matrix:
  w1 = [w1 b1];
% Initiate update values:
  dw1 = dw0 * ones(size(w1));

  x = ones(s1,1) * feval(f1,'output');
  [S,Q] = size(s2);
  if max(S,Q) > 1, s2 = S; end
% No dummy neuron in output layer!
  [w2,b2] = feval(feval(f2,'init'),s2,x);
% Add biases to weight matrix:
  w2 = [w2 b2];
% Initiate update values:
  dw2 = dw0 * ones(size(w2));

elseif nargin == 8
% s1 plus one dummy neuron in first layer!
  [w1,b1] = feval(feval(f1,'init'),s1+1,p);
% Add biases to weight matrix:
  w1 = [w1 b1];
% Initiate update values:
  dw1 = dw0 * ones(size(w1));

  x = ones(s1,1) * feval(f1,'output');
% s2 plus one dummy neuron in second layer!
  [w2,b2] = feval(feval(f2,'init'),s2+1,x);
% Add biases to weight matrix:
  w2 = [w2 b2];
% Initiate update values:
  dw2 = dw0 * ones(size(w2));

  x = ones(s2,1) * feval(f2,'output');
  [S,Q] = size(s3);
  if max(S,Q) > 1, s3 = S; end
% No dummy neuron in output layer!
  [w3,b3] = feval(feval(f3,'init'),s3,x);
% Add biases to weight matrix:
  w3 = [w3 b3];
% Initiate update values:
  dw3 = dw0 * ones(size(w3));
end

3.4.13 ploterr.m
Denna m-fil kallas på av plot_SSE.
function h2=ploterr(e,g,h)
% PLOTERR Plot network sum-squared error vs epochs.
%
%        PLOTERR(E,G)
%          E - Row vector of error values.
%          G - Error goal.
%        Returns (optionally) handle to error curve in plot.
%
%        PLOTERR(E,G,H)
%          H - Handle returned by previous call to PLOTERR.
%        Deletes old error curve H, and plots new one.

% Mark Beale, 1-31-92
% Revised 12-15-93, MB
% Copyright (c) 1992-94 by the MathWorks, Inc.

% Adapted for Rprop by
% Thord Andersson & Mikael Karlsson 1996-1997

epochs = length(e)-1;
t = sprintf('Sum-Squared Network Error for %g Epochs',epochs);

if nargin < 3
  newplot;
  plot([0 999999],[g g],'r:',0,g*0.9,'.b')
  xlabel('Epoch')
  ylabel('Sum-Squared Error')
  title(t)
  set(gca,'box','on')
else
  delete(h);
end

hold on
e = e + eps;
H = plot(0:epochs,e);
title(t)
hold off

set(gca,'xlim',[0 epochs+eps]);
set(gca,'yscale','log');
drawnow

if nargout == 1
  h2 = H;
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end

3.5 Matrisfunktioner
På grund av minnesbrist vid användning av mycket stora nät, var vi tvungna att
implementera en del matrisoperationer. Dessa är optimerade m.a.p. minneshantering,
men även på hastighet. De allra flesta är snabbare eller betydligt snabbare än Matlabs
inbyggda operationer.

3.5.1 matrix_mult-filer
Implementering av A*B. Optimerad för att läsa sekventiellt i minnet, för att på så sätt
optimera cache-hanteringen.
// File: matrix_mult.h
// ----
/*  Matrix multiplication implementation for R-prop
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson 1996-1998 (c)
*/

#ifndef MATRIX_MULT_H
#define MATRIX_MULT_H

void matrix_mult(double Out[], register const double A[], const double B[]
                 , register const unsigned int Arows, const unsigned int Acols
                 , const unsigned int Bcols);

#endif

// -------------------------------------------------------------------------------
//                                 N e w    f i l e
// ********************************************************************************
// -------------------------------------------------------------------------------

// File: matrix_mult.c
// ----
/*  Matrix multiplication implementation for R-prop
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson 1996-1998 (c)
*/

#include "matrix_mult.h"

void matrix_mult(double Out[], register const double A[], const double B[]
                 , register const unsigned int Arows, const unsigned int Acols
                 , const unsigned int Bcols)
{
  register const double *Aptr = A, *Bptr = B, *ATEndPtr = A;
  register double *Optr = Out;
  register const double* const AEndPtr = A + Arows * Acols;
  register const double* const BEndPtr = B + Acols * Bcols;

  while(Bptr < BEndPtr)
  {
    ATEndPtr += Arows;

    while(Aptr < ATEndPtr)
    {
      *(Optr) = *(Aptr++) * *Bptr;
      Optr++;
    }

    Optr -= Arows;
    Bptr++;

    while(Aptr < AEndPtr)
    {
      ATEndPtr += Arows;

      while(Aptr < ATEndPtr)
      {
        *(Optr) += *(Aptr++) * *Bptr;
        Optr++;
      }

      Optr -= Arows;
      Bptr++;
    }

    Aptr = ATEndPtr = A;
    Optr += Arows;
  }

}
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// -----------------------------------------------------------------------------
//                                 N e w    f i l e
// ********************************************************************************
// -----------------------------------------------------------------------------

// File: matrix_mult_m.c
// ----
/*  Matrix multiplication implementation for R-prop
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson 1996-1998 (c)
*/
// NB! This is a Matlab-interface function.

#include "matrix_mult.h"
#include "mex.h"

extern "C" {
void mexFunction(int NOut, Matrix *OutPar[], int NIn, Matrix *InPar[])
{
   int ARows, ACols, BRows, BCols;

   switch(NIn)
   {
   case 2:
     switch(NOut)
     {
     case 1:
       ARows = mxGetM(InPar[0]);
       ACols = mxGetN(InPar[0]);
       BRows = mxGetM(InPar[1]);
       BCols = mxGetN(InPar[1]);

       if(ACols!=BRows)
          mexErrMsgTxt("Error in matrix_mult: ACols!=BRows");

       OutPar[0] = mxCreateFull(ARows, BCols, 0);
       matrix_mult(mxGetPr(OutPar[0]), mxGetPr(InPar[0]), mxGetPr(InPar[1]),ARows, ACols,
BCols);
       break;
     default:
       mexErrMsgTxt("Error in matrix_mult: Illegal number of output arguments");
       break;
     }
     break;
   default:
     mexErrMsgTxt("Error in matrix_mult: Illegal number of input arguments!");
     break;
   }

   return;
}
}

3.5.2 matrix_trn_mult-filer
Implementering av A*B'. Transponeringen utförs aldrig!
// File: matrix_trn_mult.h
// ----
/*  Matrix multiplication implementation for R-prop
    NB! This implements Out=AB'
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson 1996-1998 (c)
*/

#ifndef MATRIX_TRN_MULT_H
#define MATRIX_TRN_MULT_H

void matrix_trn_mult(register double Out[], const double A[], const double B[]
                     , register const unsigned int Arows, const unsigned int Acols
                     , register const unsigned int Brows);

#endif

// -----------------------------------------------------------------------------
//                                 N e w    f i l e
// ********************************************************************************
// -----------------------------------------------------------------------------

// File: matrix_trn_mult.c
// ----
/*  Matrix multiplication implementation for R-prop
    NB! This implements Out=AB'
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson 1996-1998 (c)
*/

#include "matrix_trn_mult.h"

void matrix_trn_mult(register double Out[], const double A[], const double B[]
                 , register const unsigned int Arows, const unsigned int Acols
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                 , register const unsigned int Brows)
{

   register const double *Aptr = A,*Bptr = B, *ATEndPtr=A+Arows, *BTEndPtr=B+Brows;
   register double *Optr=Out;
   register const double* const BEndPtr=B+Acols*Brows;

   while(Bptr < BTEndPtr)
   {

      while(Aptr < ATEndPtr)
      {
         *(Optr)=*(Aptr++) * *Bptr;
         Optr++;
      }
      Aptr-=Arows;
      Bptr++;

   }

   Optr=Out;
   ATEndPtr=(Aptr+=Arows);

   while(Bptr < BEndPtr)
   {
      BTEndPtr+=Brows;
      ATEndPtr+=Arows;

      while(Bptr < BTEndPtr)
      {

         while(Aptr < ATEndPtr)
         {
            *(Optr)+=*(Aptr++) * *Bptr;
            Optr++;
         }
         Aptr-=Arows;
         Bptr++;

      }
      Optr=Out;
      ATEndPtr=(Aptr+=Arows);

   }

}

// -----------------------------------------------------------------------------
//                                 N e w    f i l e
// ********************************************************************************
// -----------------------------------------------------------------------------

// File: matrix_trn_mult_m.c
// ----
/*  Matrix multiplication implementation for R-prop
    NB! This implements Out=AB'
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson 1996-1998 (c)
*/

// NB! This is a Matlab-interface function.

#include "matrix_trn_mult.h"
#include "mex.h"

extern "C" {
void mexFunction(int NOut, Matrix *OutPar[], int NIn, Matrix *InPar[])
{
   int ARows, ACols, BRows, BCols;

   switch(NIn)
   {
   case 2:
      switch(NOut)
      {
      case 1:

         ARows = mxGetM(InPar[0]);
         ACols = mxGetN(InPar[0]);
         BRows = mxGetM(InPar[1]);
         BCols = mxGetN(InPar[1]);

         if(ACols!=BCols)
            mexErrMsgTxt("Error in matrix_trn_mult: ACols!=BCols");

         OutPar[0] = mxCreateFull(ARows, BRows, 0);

         matrix_trn_mult(mxGetPr(OutPar[0]), mxGetPr(InPar[0]), mxGetPr(InPar[1]),ARows,
ACols, BRows);
         break;
      default:
         mexErrMsgTxt("Error in matrix_trn_mult: Illegal number of output arguments");
         break;
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      }
      break;
   default:
      mexErrMsgTxt("Error in matrix_trn_mult.mex: Illegal number of input arguments!");
      break;
   }

   return;
}
}

3.5.3 matrix_trn1_mult-filer
Implementering av A'*B. Transponeringen utförs aldrig!
// File: matrix_trn1_mult.h
// ----
/*  Matrix multiplication implementation for R-prop
    NB! This implements Out=A'B
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson 1996-1998 (c)
*/

// Version note: About 5 times faster then Matlab!

#ifndef MATRIX_TRN1_MULT_H
#define MATRIX_TRN1_MULT_H

void matrix_trn1_mult(double Out[], register const double A[], const double B[]
                      ,register const unsigned int Arows, const unsigned int Acols
                      ,const unsigned int Bcols);

#endif

// -----------------------------------------------------------------------------
//                                 N e w    f i l e
// ********************************************************************************
// -----------------------------------------------------------------------------

// File: matrix_trn1_mult.c
// ----
/*  Matrix multiplication implementation for R-prop
    NB! This implements Out=A'B
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson 1996-1998 (c)
*/

// Version note: About 5 times faster then Matlab!

#include "matrix_trn1_mult.h"

void matrix_trn1_mult(double Out[], register const double A[], const double B[]
                 , register const unsigned int Arows, const unsigned int Acols
                 , const unsigned int Bcols)
{

  register double sum=0.0;
  register const double *Aptr = A, *Bptr = B, *BTEndPtr = B;
  register double *Optr = Out;
  register const double* const AEndPtr = A + Arows * Acols;
  register const double* const BEndPtr = B + Arows * Bcols;

  while(Bptr < BEndPtr)
  {
     BTEndPtr += Arows;

     while(Aptr < AEndPtr)
     {
        sum=0.0;
        while(Bptr < BTEndPtr)
        {
           sum += *(Aptr++) * *(Bptr++);
        }

        *(Optr++)=sum;
        Bptr -= Arows;

     }
     Aptr=A;
     Bptr+=Arows;

  }
}

// -----------------------------------------------------------------------------
//                                 N e w    f i l e
// ********************************************************************************
// -----------------------------------------------------------------------------
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// File: matrix_trn1_mult_m.c
// ----
/*  Matrix multiplication implementation for R-prop
    NB! This implements Out=A'B
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson 1996-1998 (c)
*/
// NB! This is a Matlab-interface function.

// Version note: About 5 times faster then Matlab!

#include "matrix_trn1_mult.h"
#include "mex.h"

extern "C" {
void mexFunction(int NOut, Matrix *OutPar[], int NIn, Matrix *InPar[])
{
   int ARows, ACols, BRows,BCols;

   switch(NIn)
   {
   case 2:
     switch(NOut)
     {
     case 1:
       ARows = mxGetM(InPar[0]);
       ACols = mxGetN(InPar[0]);
       BRows = mxGetM(InPar[1]);
       BCols = mxGetN(InPar[1]);
       if(ARows!=BRows)
          mexErrMsgTxt("Error in matrix_trn1_mult: ARows!=BRows");

       OutPar[0] = mxCreateFull(ACols, BCols, 0);
       matrix_trn1_mult(mxGetPr(OutPar[0]), mxGetPr(InPar[0]), mxGetPr(InPar[1]),ARows, ACols,
BCols);
       break;
     default:
       mexErrMsgTxt("Error in matrix_trn1_mult: Illegal number of output arguments");
       break;
     }
     break;
   default:
     mexErrMsgTxt("Error in matrix_trn1_mult: Illegal number of input arguments!");
     break;
   }

   return;
}
}

3.5.4 matrix_comp_mult-filer
Implementering av A.*B, dvs komponentvis multiplikation av två matriser.
// File: matrix_comp_mult.h
// ----
/*  Matrix multiplication by component implementation for R-prop
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson  1996-1998 (c)
*/

#ifndef MATRIX_COMP_MULT_H
#define MATRIX_COMP_MULT_H

void matrix_comp_mult(double *const Out, const double *const X1,
                      const double *const X2, const int rows, const int cols);

#endif

// -----------------------------------------------------------------------------
//                                 N e w    f i l e
// ********************************************************************************
// -----------------------------------------------------------------------------

// File: matrix_comp_mult.c
// ----
/*  Matrix multiplication by component implementation for R-prop
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson  1996-1998 (c)
*/

#include "matrix_comp_mult.h"

void matrix_comp_mult(double *const Out, const double *const X1,
                      const double *const X2, const int rows, const int cols)
{
   register const double *const end = X1 + rows * cols;
   register const double *ptr1 = X1;
   register const double *ptr2 = X2;
   register double *ptr3 = Out;

   while(ptr1 < end)
      *ptr3++ = *ptr1++ * *ptr2++;
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   return;
}

// ------------------------------------------------------------------------------
//                                 N e w    f i l e
// ********************************************************************************
// ------------------------------------------------------------------------------

// File: matrix_comp_mult_m.c
// ----
/*  Matrix multiplication by component implementation for R-prop
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson  1996-1998 (c)
*/
// NB! This is a Matlab-interface function.

#include "matrix_comp_mult.h"
#include "mex.h"

extern "C" {
void mexFunction(int NOut, Matrix *OutPar[], int NIn, Matrix *InPar[])
{
   int Rows1, Cols1, Rows2, Cols2;

   switch(NIn)
   {
   case 2:
      switch(NOut)
      {
      case 1:
         Rows1 = mxGetM(InPar[0]);
         Cols1 = mxGetN(InPar[0]);
         Rows2 = mxGetM(InPar[1]);
         Cols2 = mxGetN(InPar[1]);
         if (Rows1 != Rows2 || Cols1 != Cols2)
            mexErrMsgTxt("Error in matrix_comp_mult: Illegal matrix dimensions");

         OutPar[0] = mxCreateFull(Rows1, Cols1, 0);
         matrix_comp_mult(mxGetPr(OutPar[0]), mxGetPr(InPar[0]), mxGetPr(InPar[1]), Rows1,
Cols1);
         break;
      default:
         mexErrMsgTxt("Error in matrix_comp_mult: Illegal number of output arguments");
         break;
      }
      break;
   default:
      mexErrMsgTxt("Error in matrix_comp_mult: Illegal number of input arguments!");
      break;
   }

   return;
}
}

3.5.5 matrix_add-filer
Implementering av A+B.
// File: matrix_add.h
// ----
/*  Matrix addition implementation for R-prop
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson  1996-1998 (c)
*/

#ifndef MATRIX_ADD_H
#define MATRIX_ADD_H

void matrix_add(double *const Out, const double *const X1,
                const double *const X2, const int rows, const int cols);

#endif

// -----------------------------------------------------------------------------
//                                 N e w    f i l e
// ********************************************************************************
// -----------------------------------------------------------------------------

// File: matrix_add.c
// ----
/*  Matrix addition implementation for R-prop
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson  1996-1998 (c)
*/

#include "matrix_add.h"

void matrix_add(double *const Out, const double *const X1,
                const double *const X2, const int rows, const int cols)
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{
   register const double *const end = X1 + rows * cols;
   register const double *ptr1 = X1;
   register const double *ptr2 = X2;
   register double *ptr3 = Out;

   while(ptr1 < end)
      *ptr3++ = *ptr1++ + *ptr2++;

   return;
}

// -----------------------------------------------------------------------------
//                                 N e w    f i l e
// ********************************************************************************
// -----------------------------------------------------------------------------

// File: matrix_add_m.c
// ----
/*  Matrix addition implementation for R-prop
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson  1996-1998 (c)
*/
// NB! This is a Matlab-interface function.

#include "matrix_add.h"
#include "mex.h"

extern "C" {
void mexFunction(int NOut, Matrix *OutPar[], int NIn, Matrix *InPar[])
{
   int Rows1, Cols1, Rows2, Cols2;

   switch(NIn)
   {
   case 2:
      switch(NOut)
      {
      case 1:
         Rows1 = mxGetM(InPar[0]);
         Cols1 = mxGetN(InPar[0]);
         Rows2 = mxGetM(InPar[1]);
         Cols2 = mxGetN(InPar[1]);
         if (Rows1 != Rows2 || Cols1 != Cols2)
            mexErrMsgTxt("Error in matrix_add: Illegal matrix dimensions");

         OutPar[0] = mxCreateFull(Rows1, Cols1, 0);
         matrix_add(mxGetPr(OutPar[0]), mxGetPr(InPar[0]), mxGetPr(InPar[1]), Rows1, Cols1);
         break;
      default:
         mexErrMsgTxt("Error in matrix_add: Illegal number of output arguments");
         break;
      }
      break;
   default:
      mexErrMsgTxt("Error in matrix_add: Illegal number of input arguments!");
      break;
   }

   return;
}
}

3.5.6 matrix_sub-filer
Implementering av A-B.
// File: matrix_sub.h
// ----
/*  Matrix substraction implementation for R-prop
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson  1996-1998 (c)
*/

#ifndef MATRIX_SUB_H
#define MATRIX_SUB_H

void matrix_sub(double *const Out, const double *const X1,
                const double *const X2, const int rows, const int cols);

#endif

// -----------------------------------------------------------------------------
//                                 N e w    f i l e
// ********************************************************************************
// -----------------------------------------------------------------------------

// File: matrix_sub.c
// ----
/*  Matrix substraction implementation for R-prop
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    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson  1996-1998 (c)
*/

#include "matrix_sub.h"

void matrix_sub(double *const Out, const double *const X1,
                const double *const X2, const int rows, const int cols)
{
   register const double *const end = X1 + rows * cols;
   register const double *ptr1 = X1;
   register const double *ptr2 = X2;
   register double *ptr3 = Out;

   while(ptr1 < end)
      *ptr3++ = *ptr1++ - *ptr2++;

   return;
}

// -----------------------------------------------------------------------------
//                                 N e w    f i l e
// ********************************************************************************
// -----------------------------------------------------------------------------

// File: matrix_sub_m.c
// ----
/*  Matrix substraction implementation for R-prop
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson  1996-1998 (c)
*/
// NB! This is a Matlab-interface function.

#include "matrix_sub.h"
#include "mex.h"

extern "C" {
void mexFunction(int NOut, Matrix *OutPar[], int NIn, Matrix *InPar[])
{
   int Rows1, Cols1, Rows2, Cols2;

   switch(NIn)
   {
   case 2:
      switch(NOut)
      {
      case 1:
         Rows1 = mxGetM(InPar[0]);
         Cols1 = mxGetN(InPar[0]);
         Rows2 = mxGetM(InPar[1]);
         Cols2 = mxGetN(InPar[1]);
         if (Rows1 != Rows2 || Cols1 != Cols2)
            mexErrMsgTxt("Error in matrix_sub: Illegal matrix dimensions");

         OutPar[0] = mxCreateFull(Rows1, Cols1, 0);
         matrix_sub(mxGetPr(OutPar[0]), mxGetPr(InPar[0]), mxGetPr(InPar[1]), Rows1, Cols1);
         break;
      default:
         mexErrMsgTxt("Error in matrix_sub: Illegal number of output arguments");
         break;
      }
      break;
   default:
      mexErrMsgTxt("Error in matrix_sub: Illegal number of input arguments!");
      break;
   }

   return;
}
}

3.5.7 matrix_skalsub-filer
Implementering av a-B, dvs. skalär minus matris.
// File: matrix_skalsub.h
// ----
/*  Scalar substraction implementation for R-prop
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson  1996-1998 (c)
*/

#ifndef MATRIX_SKALSUB_H
#define MATRIX_SKALSUB_H

void matrix_skalsub(register double *Out, register const double *In,
                    register double value, const int rows, const int cols);

#endif

// -----------------------------------------------------------------------------
//                                 N e w    f i l e
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// ********************************************************************************
// -----------------------------------------------------------------------------

// File: matrix_skalsub.c
// ----
/*  Scalar substraction implementation (a-W) for R-prop
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson  1996-1998 (c)
*/

#include <math.h>
#include "matrix_skalsub.h"

void matrix_skalsub(register double *Out, register const double *In,
                    register double value, const int rows, const int cols)
{
   register const double *const end = In + rows * cols;

   while(In < end)
   {
      *(Out++) = value - *(In++);
   }

   return;
}

// -----------------------------------------------------------------------------
//                                 N e w    f i l e
// ********************************************************************************
// -----------------------------------------------------------------------------

// File: matrix_skalsub_m.c
// ----
/*  Scalar substraction implementation (a-W) for R-prop
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson  1996-1998 (c)
*/
// NB! This is a Matlab-interface function.

#include "matrix_skalsub.h"
#include "mex.h"

extern "C" {
void mexFunction(int NOut, Matrix *OutPar[], int NIn, Matrix *InPar[])
{
   int Rows, Cols;
   double value;

   switch(NIn)
   {
   case 2:
      switch(NOut)
      {
      case 1:
         Rows = mxGetM(InPar[0]);
         Cols = mxGetN(InPar[0]);
         value = *(mxGetPr(InPar[1]));
         OutPar[0] = mxCreateFull(Rows, Cols, 0);
         matrix_skalsub(mxGetPr(OutPar[0]), mxGetPr(InPar[0]), value, Rows, Cols);
         break;
      default:
         mexErrMsgTxt("Error in matrix_skalsub: Illegal number of output arguments");
         break;
      }
      break;
   default:
      mexErrMsgTxt("Error in matrix_skalsub: Illegal number of input arguments!");
      break;
   }

   return;
}
}

3.5.8 matrix_sign-filer
Implementering av sign(A).
// File: matrix_sign.h
// ----
/*  Matrix sign-implementation for R-prop
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson  1996-1998 (c)
*/

#ifndef MATRIX_SIGN_H
#define MATRIX_SIGN_H

void matrix_sign(register double *Out, register const double *In, const int rows, const int
cols);

#endif
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// -----------------------------------------------------------------------------
//                                 N e w    f i l e
// ********************************************************************************
// -----------------------------------------------------------------------------

// File: matrix_sign.c
// ----
/*  Matrix sign-implementation for R-prop
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson  1996-1998 (c)
*/

#include "matrix_sign.h"

void matrix_sign(register double *Out, register const double *In, const int rows, const int
cols)
{
   register const double *const end = In + rows * cols;

   while(In < end)
   {
      *(Out++) = *In > 0 ? 1 : ( *In < 0 ? -1 : 0);
      In++;
   }

   return;
}

3.5.9 matrix_sumsqr-filer
Implementering av kvadratsumman av elementen i en matris.
// File: matrix_sumsqr.h
// ----
/*  Matrix sumsqr-implementation for R-prop
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson  1996-1998 (c)
*/

#ifndef MATRIX_SUMSQR_H
#define MATRIX_SUMSQR_H

double matrix_sumsqr(register const double *In, const int rows, const int cols);

#endif

// -----------------------------------------------------------------------------
//                                 N e w    f i l e
// ********************************************************************************
// -----------------------------------------------------------------------------

// File: matrix_sumsqr.c
// ----
/*  Matrix sumsqr-implementation for R-prop
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson  1996-1998 (c)
*/

#include "matrix_sumsqr.h"

double matrix_sumsqr(register const double *In, const int rows, const int cols)
{
   register const double *const end = In + rows * cols;
   register double SSE = 0;

   while(In < end)
   {
      SSE+=((*In) * (*In));
      In++;
   }

   return SSE;
}

// -----------------------------------------------------------------------------
//                                 N e w    f i l e
// ********************************************************************************
// -----------------------------------------------------------------------------

// File: matrix_sumsqr_m.c
// ----
/*  Matrix_sumsqr implementation for R-prop
    By: Mikael Karlsson & Thord Andersson  1996-1998 (c)
*/
// NB! This is a Matlab-interface function.

#include "matrix_sumsqr.h"
#include "mex.h"
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extern "C" {
void mexFunction(int NOut, Matrix *OutPar[], int NIn, Matrix *InPar[])
{
   int Rows, Cols;

   switch(NIn)
   {
   case 1:
      switch(NOut)
      {
      case 1:
         Rows = mxGetM(InPar[0]);
         Cols = mxGetN(InPar[0]);
         OutPar[0] = mxCreateFull(1, 1, 0);
         *mxGetPr(OutPar[0]) = matrix_sumsqr(mxGetPr(InPar[0]), Rows, Cols);
         break;
      default:
         mexErrMsgTxt("Error in matrix_sumsqr.mexsol: Illegal number of output arguments");
         break;
      }
      break;
   default:
      mexErrMsgTxt("Error in matrix_subsqr.mexsol: Illegal number of input arguments!");
      break;
   }

   return;
}
}

3.5.10 makefile
Denna makefile kan användas for kompilering av de flesta delar av ovanstående kod.
# R-prop implementation by Thord Andersson & Mikael Karlsson
# Makefile
# --------
# Copyright (c) 1996-98 by Thord Andersson & Mikael Karlsson

# Version note: Default targets should be implemented!
#-------------------------------------------------------------

# Macros
# ------

#MYGPPINCLUDE=/home/bbxjobb/y92mikka/download/gnu/lib/g++-include/
#MYGPPLIB=/home/bbxjobb/y92mikka/download/gnu/lib/

# #HP 9000_S700
# #------------
#CCC=CC
##-O3
#EXTRA=-Wall -fPIC
#EXTRA=
#CCFLAGS1= -b$(EXTRA)
##CCFLAGS1=$(EXTRA)
#CCFLAGS2=+p -c +z $(EXTRA)
##CCFLAGS2=-c -fPIC $(EXTRA)
#INCLUDE=-I$(MATLAB)/extern/include/
##INCLUDE=-I$(MATLAB)/extern/include/ -I$(MYGPPINCLUDE)
#LINKFLAGS= -lC
##LINKFLAGS=-L/site/ela/HP10/programs/gnu/lib -L/site/ela/HP10/programs/gnu/lib/gcc-
lib/hppa1.1-hp-hpux10.01/2.7.2.1 -lgcc -lg++ -lC

# Sparcworks
# ----------
CCC=CC
EXTRA=-fast -O5 +p +w
CCFLAGS1=-G -s $(EXTRA)
CCFLAGS2=-pic -s -c $(EXTRA)
INCLUDE=-I$(MATLAB)/extern/include/
LINKFLAGS=-lC -lC_mtstubs $(EXTRA)
#LINKFLAGS=-lC -lthread

OUTEXTEN=mexsol
#OUTEXTEN=mexhp7

TARGETS=update trainrbp grad_update_rp deltatan simuffrbp tansig_c matrix_mult matrix_trn_mult
matrix_trn1_mult matrix_comp_mult matrix_add matrix_sub

#------------------------------------------------------------------------------
# Target: all
#------------------------------------------------------------------------------

all: $(TARGETS)

#------------------------------------------------------------------------------
# Target: trainrbp   (Ej komplett!!!!!!!!!)
#------------------------------------------------------------------------------
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trainrbp: trainrbp_m.o trbp1.o trbp2.o trbp3.o update.o grad_update_rp.o deltatan.o
deltatan_out.o tansig_c.o matrix_comp_mult.o matrix_trn1_mult.o matrix_skalsub.o matrix_sub.o
matrix_sumsqr.o matrix_mult.o matrix_print.o

$(CCC) $(CCFLAGS1) trainrbp_m.o trbp1.o trbp2.o trbp3.o update.o grad_update_rp.o
deltatan.o deltatan_out.o tansig_c.o matrix_comp_mult.o matrix_trn1_mult.o matrix_skalsub.o
matrix_sub.o matrix_sumsqr.o matrix_mult.o matrix_print.o -o trainrbp.$(OUTEXTEN) $(LINKFLAGS)

trainrbp_m.o: trainrbp_m.c own_types.h trbp.h tansig_c.h deltatan.h deltatan_out.h makefile
$(CCC) $(CCFLAGS2) trainrbp_m.c $(INCLUDE)

#------------------------------------------------------------------------------
# Target: trbp1
#------------------------------------------------------------------------------

trbp1.o: trbp1.c grad_update_rp.h matrix_mult.h matrix_sub.h matrix_sumsqr.h trbp.h
own_types.h update.h makefile

$(CCC) $(CCFLAGS2) trbp1.c $(INCLUDE)

#------------------------------------------------------------------------------
# Target: trbp2
#------------------------------------------------------------------------------

trbp2.o: trbp2.c grad_update_rp.h matrix_mult.h matrix_sub.h matrix_sumsqr.h trbp.h
own_types.h update.h makefile

$(CCC) $(CCFLAGS2) trbp2.c $(INCLUDE)

#------------------------------------------------------------------------------
# Target: trbp3
#------------------------------------------------------------------------------

trbp3.o: trbp3.c grad_update_rp.h matrix_mult.h matrix_sub.h matrix_sumsqr.h trbp.h
own_types.h update.h makefile

$(CCC) $(CCFLAGS2) trbp3.c $(INCLUDE)

#------------------------------------------------------------------------------
# Target: update
#------------------------------------------------------------------------------

update: update.o makefile
$(CCC) $(CCFLAGS1) update.o -o update.$(OUTEXTEN)  $(LINKFLAGS)

update.o: update.c update.h makefile own_types.h
$(CCC) $(CCFLAGS2) update.c $(INCLUDE)

#------------------------------------------------------------------------------
# Target: grad_update_rp
#------------------------------------------------------------------------------

grad_update_rp: grad_update_rp.o grad_update_rp_m.o makefile
$(CCC) $(CCFLAGS1) grad_update_rp.o grad_update_rp_m.o -o grad_update_rp.$(OUTEXTEN)

$(LINKFLAGS)

grad_update_rp.o: grad_update_rp.c grad_update_rp.h own_types.h makefile
$(CCC) $(CCFLAGS2) grad_update_rp.c $(INCLUDE)

grad_update_rp_m.o: grad_update_rp_m.c grad_update_rp.h own_types.h makefile
$(CCC) $(CCFLAGS2) grad_update_rp_m.c $(INCLUDE)

#------------------------------------------------------------------------------
# Target: deltatan
#------------------------------------------------------------------------------

#deltatan: deltatan.o deltatan_m.o matrix_comp_mult.o matrix_skalsub.o matrix_trn1_mult.o
makefile
# $(CCC) $(CCFLAGS1) deltatan.o deltatan_m.o matrix_comp_mult.o matrix_skalsub.o
matrix_trn1_mult.o -o deltatan.$(OUTEXTEN) $(LINKFLAGS)

deltatan.o: deltatan.c deltatan.h makefile
$(CCC) $(CCFLAGS2) deltatan.c $(INCLUDE)

#deltatan_m.o: deltatan_m.c deltatan.h makefile
# $(CCC) $(CCFLAGS2) deltatan_m.c $(INCLUDE)

#------------------------------------------------------------------------------
# Target: deltatan_out
#------------------------------------------------------------------------------

#deltatan_out: deltatan_out.o deltatan_out_m.o matrix_comp_mult.o matrix_skalsub.o
matrix_trn1_mult.o makefile
# $(CCC) $(CCFLAGS1) deltatan_out.o deltatan_out_m.o matrix_comp_mult.o matrix_skalsub.o
matrix_trn1_mult.o -o deltatan_out.$(OUTEXTEN) $(LINKFLAGS)

deltatan_out.o: deltatan_out.c deltatan_out.h makefile
$(CCC) $(CCFLAGS2) deltatan_out.c $(INCLUDE)

#deltatan_out_m.o: deltatan_out_m.c deltatan_out.h makefile
# $(CCC) $(CCFLAGS2) deltatan_out_m.c $(INCLUDE)

#------------------------------------------------------------------------------
# Target: simuffrbp
#------------------------------------------------------------------------------

simuffrbp: simuffrbp.o simuffrbp_m.o tansig_c.o matrix_mult.o makefile



- 67 -

$(CCC) $(CCFLAGS1) simuffrbp.o simuffrbp_m.o tansig_c.o matrix_mult.o -o
simuffrbp.$(OUTEXTEN)  $(LINKFLAGS)

simuffrbp.o: simuffrbp.c simuffrbp.h makefile
$(CCC) $(CCFLAGS2) simuffrbp.c $(INCLUDE)

simuffrbp_m.o: simuffrbp_m.c simuffrbp.h makefile
$(CCC) $(CCFLAGS2) simuffrbp_m.c $(INCLUDE)

#------------------------------------------------------------------------------
# Target: tansig_c
#------------------------------------------------------------------------------

tansig_c: tansig_c.o tansig_c_m.o makefile
$(CCC) $(CCFLAGS1) tansig_c.o tansig_c_m.o -o tansig_c.$(OUTEXTEN)  $(LINKFLAGS)

tansig_c.o: tansig_c.c tansig_c.h makefile
$(CCC) $(CCFLAGS2) tansig_c.c $(INCLUDE)

tansig_c_m.o: tansig_c_m.c tansig_c.h makefile
$(CCC) $(CCFLAGS2) tansig_c_m.c $(INCLUDE)

#------------------------------------------------------------------------------
# Target: matrix_mult
#------------------------------------------------------------------------------

matrix_mult: matrix_mult.o matrix_mult_m.o makefile
$(CCC) $(CCFLAGS1) matrix_mult.o matrix_mult_m.o -o matrix_mult.$(OUTEXTEN)

$(LINKFLAGS)

matrix_mult.o: matrix_mult.c matrix_mult.h makefile
$(CCC) $(CCFLAGS2) matrix_mult.c $(INCLUDE)

matrix_mult_m.o: matrix_mult_m.c matrix_mult.h makefile
$(CCC) $(CCFLAGS2) matrix_mult_m.c $(INCLUDE)

#------------------------------------------------------------------------------
# Target: matrix_trn_mult
#------------------------------------------------------------------------------

matrix_trn_mult: matrix_trn_mult.o matrix_trn_mult_m.o makefile
$(CCC) $(CCFLAGS1) matrix_trn_mult.o matrix_trn_mult_m.o -o matrix_trn_mult.$(OUTEXTEN)

$(LINKFLAGS)

matrix_trn_mult.o: matrix_trn_mult.c matrix_trn_mult.h makefile
$(CCC) $(CCFLAGS2) matrix_trn_mult.c $(INCLUDE)

matrix_trn_mult_m.o: matrix_trn_mult_m.c matrix_trn_mult.h makefile
$(CCC) $(CCFLAGS2) matrix_trn_mult_m.c $(INCLUDE)

#------------------------------------------------------------------------------
# Target: matrix_trn1_mult
#------------------------------------------------------------------------------

matrix_trn1_mult: matrix_trn1_mult.o matrix_trn1_mult_m.o makefile
$(CCC) $(CCFLAGS1) matrix_trn1_mult.o matrix_trn1_mult_m.o -o

matrix_trn1_mult.$(OUTEXTEN) $(LINKFLAGS)

matrix_trn1_mult.o: matrix_trn1_mult.c matrix_trn1_mult.h makefile
$(CCC) $(CCFLAGS2) matrix_trn1_mult.c $(INCLUDE)

matrix_trn1_mult_m.o: matrix_trn1_mult_m.c matrix_trn1_mult.h makefile
$(CCC) $(CCFLAGS2) matrix_trn1_mult_m.c $(INCLUDE)

#------------------------------------------------------------------------------
# Target: matrix_comp_mult
#------------------------------------------------------------------------------

matrix_comp_mult: matrix_comp_mult.o matrix_comp_mult_m.o makefile
$(CCC) $(CCFLAGS1) matrix_comp_mult.o matrix_comp_mult_m.o -o

matrix_comp_mult.$(OUTEXTEN) $(LINKFLAGS)

matrix_comp_mult.o: matrix_comp_mult.c matrix_comp_mult.h makefile
$(CCC) $(CCFLAGS2) matrix_comp_mult.c $(INCLUDE)

matrix_comp_mult_m.o: matrix_comp_mult_m.c matrix_comp_mult.h makefile
$(CCC) $(CCFLAGS2) matrix_comp_mult_m.c $(INCLUDE)

#------------------------------------------------------------------------------
# Target: matrix_add
#------------------------------------------------------------------------------

matrix_add: matrix_add.o matrix_add_m.o makefile
$(CCC) $(CCFLAGS1) matrix_add.o matrix_add_m.o -o matrix_add.$(OUTEXTEN) $(LINKFLAGS)

matrix_add.o: matrix_add.c matrix_add.h makefile
$(CCC) $(CCFLAGS2) matrix_add.c $(INCLUDE)

matrix_add_m.o: matrix_add_m.c matrix_add.h makefile
$(CCC) $(CCFLAGS2) matrix_add_m.c $(INCLUDE)

#------------------------------------------------------------------------------
# Target: matrix_sub
#------------------------------------------------------------------------------
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matrix_sub: matrix_sub.o matrix_sub_m.o makefile
$(CCC) $(CCFLAGS1) matrix_sub.o matrix_sub_m.o -o matrix_sub.$(OUTEXTEN) $(LINKFLAGS)

matrix_sub.o: matrix_sub.c matrix_sub.h makefile
$(CCC) $(CCFLAGS2) matrix_sub.c $(INCLUDE)

matrix_sub_m.o: matrix_sub_m.c matrix_sub.h makefile
$(CCC) $(CCFLAGS2) matrix_sub_m.c $(INCLUDE)

#------------------------------------------------------------------------------
# Target: matrix_skalsub
#------------------------------------------------------------------------------

matrix_skalsub: matrix_skalsub.o matrix_skalsub_m.o makefile
$(CCC) $(CCFLAGS1) matrix_skalsub.o matrix_skalsub_m.o -o matrix_skalsub.$(OUTEXTEN)

$(LINKFLAGS)

matrix_skalsub.o: matrix_skalsub.c matrix_skalsub.h makefile
$(CCC) $(CCFLAGS2) matrix_skalsub.c $(INCLUDE)

matrix_skalsub_m.o: matrix_skalsub_m.c matrix_skalsub.h makefile
$(CCC) $(CCFLAGS2) matrix_skalsub_m.c $(INCLUDE)

#------------------------------------------------------------------------------
# Target: matrix_sumsqr
#------------------------------------------------------------------------------

matrix_sumsqr: matrix_sumsqr.o matrix_sumsqr_m.o makefile
$(CCC) $(CCFLAGS1) matrix_sumsqr.o matrix_sumsqr_m.o -o matrix_sumsqr.$(OUTEXTEN)

$(LINKFLAGS)

matrix_sumsqr.o: matrix_sumsqr.c matrix_sumsqr.h makefile
$(CCC) $(CCFLAGS2) matrix_sumsqr.c $(INCLUDE)

matrix_sumsqr_m.o: matrix_sumsqr_m.c matrix_sumsqr.h makefile
$(CCC) $(CCFLAGS2) matrix_sumsqr_m.c $(INCLUDE)

#------------------------------------------------------------------------------
# Target: matrix_sign
#------------------------------------------------------------------------------

matrix_sign.o: matrix_sign.c matrix_sign.h makefile
$(CCC) $(CCFLAGS2) matrix_sign.c $(INCLUDE)

#------------------------------------------------------------------------------
# Target: matrix_print
#------------------------------------------------------------------------------

matrix_print.o: matrix_print.c matrix_print.h makefile
$(CCC) $(CCFLAGS2) matrix_print.c $(INCLUDE)

clean:
@\rm -rf *.o *.mexsol *.mexhp7 *~


