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Sammanfattning

En Wienermodell �ar en olinj�ar struktur som best�ar av ett linj�art dynamiskt

system� f�oljt av en dynamisk olinj�aritet� Vi presenterar en metod f�or identi�ering

av Wienermodeller� genom numerisk s�okning efter maximum likelihoodskattning�

en av parametrarna� F�or att undvika problem med lokala minima f�oresl�as en

initialisering baserad p�a en minsta kvadratskattning�

� Inledning

En Wienermodell best�ar av ett linj�art system� f�oljt av en statisk olinj�aritet� Se �gur ��
Insignalen u och utsignalen y �ar m�atbara� men inte mellansignalen x� Ett exempel p�a
ett Wienersystem kan vara en DC�motor� f�oljd av en m�attning�

G� f�

u x y

Figur �	 En Wienermodell� Det linj�ara systemet G �ar parametriserat av parametervektorn

�� och den statiska olinj�ariteten f av parametervektorn �

Flera angreppss�att �ar m�ojliga vid identi�ering avWienermodeller� Kalafatis et al� 
��
parametriserar G och inversen av f med linj�ara parametrar� och anv�ander en minsta
kvadratskattning� Wigren 
� anv�ander en rekursiv ansats� Verhaegen et al 
�� visar
att subspaceidenti�ering av det linj�ara systemet kan kombineras med identi�ering av
olinj�ariteten� t ex med Chebyshevpolynom� Ett annat m�ojligt s�att �ar att bortse fr�an
Wienerstrukturen och identi�era det totala systemet� t ex med neuronn�at eller n�agon
annan olinj�ar modell� Flexibiliteten hos den olinj�ara modellen f�ar d�a kompensera att
vi inte anv�ander den strukturinformation vi har�

Vi utg�ar h�ar fr�an en separat parametrisering av blocken� Det linj�ara blocket be�
skrivs av en parametervektor �� och det olinj�ara av en parametervektor �� Den linj�ara
modellen kan t ex vara en output�error modell� och den olinj�ara en polynomutveckling�
Fr�an m�atningar av y och u vill vi best�amma � och ��

� Maximum likelihoodskattning

Maximum likelihoodskattningen �ML� av parametrarna f�as genom att minimera ett
prediktionsfelskriterium �se 
���� Vi skriver den interna �icke m�atbara� signalen x som
x�t� �� eftersom den beror b�ade p�a tiden t och parametrarna �� Om olinj�ariteten �ar
parametriserad av � kan vi anv�anda detta f�or att prediktera y	

�y�t� � f�x�t� ��� �� ���



Vi m�ater modellens kvalitet med ett prediktionsfelskriterium	

V ��� �� �
�

N

NX
t��

�y�t�� �y�t��� �
�

N

NX
t��

�y�t�� f�x�t� ��� ���� ���

ML�skattningen av parametrarna � och � �ar de argument som minimerar V ��� ��� De
kan i allm�anhet inte best�ammas analytiskt� utan minimeringen m�aste g�oras numeriskt�
Man b�orjar d�a med en initialskattning ���� ���� och s�oker efter v�arden som minskar
kriteriet ���� Gauss�Newtons metod anv�ander en s�okriktning som baseras p�a gradienten
och Hessianen av kriteriet� Genom att anpassa stegl�angden s�a att kriteriet minskar i
varje steg kan vi garantera konvergens mot ett lokalt minimum� Kriteriet kan dock ha
�era s�adana� och vi kan inte garantera att vi hittar det globala minimumet�

Gradientens utseende ger i v�art fall en viss insikt om metodens anv�andbarhet� Vi
har
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Vi ser att ��parametrarna i ekvation ��� bara kommer in genom x�t� ��� Om vi k�anner
� kan vi allts�a ber�akna x�t� �� och minimera kriteriet med x som insignal� Detta g�or
att vi kan anv�anda existerande metoder f�or att identi�era olinj�ariteter� t ex neuronn�at
eller n�agon form av polynom�

Det linj�ara fallet f�as ur ekvation ��� d�a f �ar identitetsfunktionen� f�x� � x� Det
ger oss
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eftersom f �x�x�t� ��� �� � �� N�ar vi har ett olinj�art f svarar f �x�x�t� ��� �� mot en viktning
av data� Det illustreras av f�oljande exempel�

Antag att olinj�ariteten �ar en m�attning	
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D�a �ar det rimligt att vi inte anv�ander data i det m�attade omr�adet� eftersom vi inte
k�anner deras �verkliga� v�arde� I ekvation ��� uppn�as det genom att f �x �ar noll i dessa
omr�aden� Gradienten i ekvation ��� kommer allts�a att l�agga mer vikt vid data som
f�orst�arkts genom olinj�ariteten� och mindre p�a data som d�ampats�

� Simuleringsresultat

Vi har in v�ara simuleringar valt att beskriva det linj�ara blocket med en output�error
�OE� modell�	

w�t� � f�w�t � �� � � � �� fnfw�t� nf � � b�u�t� �� � � � �� bnbu�t� nb�

y�t� � w�t� � e�t�

och det olinj�ara blocket med hinging hyperplanes� en styckvis linj�ar modell �Sj�oberg
et al� 
���	
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Indikatorfunktionen ISi �ar � om x � ��i���i�� och � annars�
D�a hinging hyperplanes �ar styckvis linj�ara blir den totala modellen ocks�a styckvis

linj�ar� Om tillr�ackligt m�anga hyperplan anv�ands �M tillr�ackligt stort i ���� kan vi
approximera den sanna olinj�ara modellen godtyckligt v�al�

Vi har anv�ant normalf�ordelade slumptal med varians �� � � som indata till f�oljande
Wienermodell	
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Inget m�atbrus har adderats� Parametrarna i det linj�ara blocket har initierats med
kommandot oe ur System Identi�cation Toolbox i MatLab� I det olinj�ara blocket
har parametrarna initierats slumpm�assigt� Uppdatering har sedan skett av samtliga
parametrar och algoritmen har itererats tills ingen f�orb�attring hittats i Gauss�Newton
riktningen�

I �gur � syns tv�a typiska identi�eringsfall� Beroende p�a hur hinge�modellen initia�
liserats har vi f�att en mycket bra identi�ering �till v�anster�� eller en d�ar minimerings�
algoritmen fastnat i ett lokalt minimum�
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Figur �	 Simulering av tv�a skattade modeller� Den sanna utsignalen �ar ritad med heldragen

linje� den skattade med streckad� Till v�anster har identi�eringen lyckats� vi kan inte skilja

mellan den verkliga och den skattade utsignalen� Till h�oger har minimeringen stannat i ett

lokalt minimum�

I �gur � har vi plottat det skattade v�ardet av den interna signalen x mot det sanna
respektive skattade v�ardet av y� Trots den misslyckade identi�eringen av olinj�ariteten
tycks OE�modellen producera en bra skattning av x� och vi kan se formen p�a den sanna
olinj�ariteten�

Beroende p�a initialiseringen kan allts�a metoden producera en bra eller mindre
bra modell� F�or enkla system som det ovan� kan rimliga begynnelsev�arden f�as ur en
plot av den skattade olinj�ariteten� men f�or mer komplicerade system kan en generell
initialiseringsmetod vara anv�andbar�

� Initialisering

Antag att det linj�ara blocket G kan beskrivas med en FIR�modell	

x�t� � Gu � b�u�t� �� � � � �� bnbu�t� nb� ����
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Figur �	 Den skattade olinj�ariteten� Till v�anster� lyckad identi�ering� Till h�oger� konvergens

till ett lokalt minimum�

och att inversen av det olinj�ara blocket kan beskrivas med linj�ara B�splinefunktioner	
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d�arMb �ar antalet brytpunkter� Genom att s�atta ekvation ���� och ���� lika kan vi l�osa
ut B��y�t�� �vi kan anta att f� � ��	
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Vi f�ar d�a parametrarna � som minsta kvadratl�osningen till ekvationssystemet

B��Y � � �T� ����

d�ar B��Y � och � best�ar av utsignaler och regressorer f�or olika tidpunkter�
Ett minsta kvadratproblem har en entydig l�osning och kan l�osas snabbt och e�ek�

tivt� �Aven om vi vill anv�anda en annan parametrisering kan detta d�arf�or vara ett bra
s�att att initialisera modellen� d�a l�ampliga begynnelsev�arden f�or t ex OE och hinging
hyperplanes kan ber�aknas ur denna modell�

I �gur � visas en simulering d�ar skattningen initialiserats enligt denna metod� Vi
ser att den har konvergerat till det globala minimumet�

� Slutsatser

Vi har h�arlett maximum likelihoodskattningen av parametrarna i en Wienermodell
n�ar det linj�ara och det olinj�ara blocket har oberoende parametriseringar� Skattningen
ber�aknas genom en numerisk minimering av ett prediktionsfelskriterium� I avsnitt �
visades exempel fr�an simuleringar� d�ar resultatet berodde p�a initialiseringen av den
numeriska s�okningen� Fr�an en slumpm�assig initialisering kan vi inte garantera konver�
gens mot det globala minimumet� Trots detta blev den linj�ara modellen tillr�ackligt bra
f�or att olinj�ariteten ska kunna skattas ur simulerade x�v�arden och uppm�atta y�v�arden�
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Figur �	 Den skattade modellen med initiering enligt avsnitt 	� Till v�anster en simulering av

utsignalen� till h�oger den skattade olinj�ariteten�

En m�ojlig l�osning p�a initialiseringsproblemet f�oreslogs i avsnitt �� Genom en linj�ar
parametrisering av modellen kan en minsta kvadratskattning anv�andas� Den ger ett
entydigt begynnelsev�arde som g�ar snabbt att ber�akna� och fungerar ocks�a bra i det
exempel som visas�

Noteras b�or ocks�a att en skattad Wienermodell inte �ar entydig� t ex kan en statisk
f�orst�arkning f�ordelas godtyckligt mellan det linj�ara och det olinj�ara blocket� I simule�
ringarna har detta l�osts genom att en av parametrarna �xerats� En annan l�osning kan
vara att �xera den statiska f�orst�arkningen f�or det linj�ara blocket�
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